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  :ص الدراسةخمل
التعرف على دور قائدة المدرسة كمشرف تربوي مقیم في التنمیة إلى ھدفت الدراسة  :أھداف الدراسة
والتعرف على الفروق ذات الداللة اإلحصائیة  ،في مدینة الریاض من وجھة نظرھنت المھنیة للمعلما

التنمیة المھنیة للمعلمات في مدینة الریاض من وجھة ئدة المدرسة كمشرف تربوي مقیم في لدور قا
 استعراض إلى ھدفت كما )الدورات التدریبیة ،الخبرة ،المؤھل العلمي(نظرھن تبًعا للمتغیرات التالیة

  . للمعلمات من خالل المشرف المقیمالمھنیة تجارب الدول المتقدمة في مجال التنمیة  زأبر
  . الدراسة المنھج الوصفي التحلیلياستخدمت :منھج الدراسة

  .لجمع البیانات كأداة اعتمدت الدراسة على االستبانة :أداة الدراسة
 من خالل تعبئة االستبانة إلكترونًیاقد تم تم اختیار عینة الدراسة بصورة عشوائیة و :عینة الدراسة

المعلمات وقد بلغ عدد  ،شروع قائد المدرسة المشرف المقیماالتصال المباشر مع المدارس المطبقة لم
  .معلمة) ١٤٢(عینة الدراسة في صورتھا النھائیةالممثالت ل

  :من أبرز نتائج الدراسة: نتائج الدراسة
لمدرسة كمشرف تربوي مقیم في التنمیة المھنیة أشارت نتائج الدراسة إلى أن دور قائدة ا -١

أن استجابات  و بدرجة كبیرة أو موافقتللمعلمات في مدینة الریاض من وجھة نظرھن جاء
یة لھم في المدى موافق أو المعلمات على أبعاد التنمیة المھنیة جاءت قیم المتوسطات الحساب

  .موافقة
   :التوصیات

  من المیزانیة التشغیلیة للتنمیة المھنیة  مقیم خطة للصرف  تربويقائدة المدرسة كمشرفإدراج
  .للمعلمات

  المعلمات داخل المتبادلة بین  بتنظیم الزیارات مقیم  تربوي كمشرفالمدرسةزیادة اھتمام قائدة
  .المدرسة وخارجھا

 االھتمام بمنح حوافز للمعلمات الحاصالت على برامج التنمیة المھنیة. 
Abstract 
Title: Role of School leader as educational supervisor resident in vocational 

development for female teachers in Riyadh 
Objectives: this study aims to identify the role of School leader as 
educational supervisor resident in vocational development for female teachers 
in Riyadh according to their point of view، and exploring the statistical 
differences for the role of School leader as educational supervisor resident in 
vocational development for female teachers in Riyadh according to their point 
of view regarding to the following variables(scientific qualification، 
experience، and training courses). In the same side، the study aims to 
determine the most known experiments of developed countries in the field of 
vocational development for female teachers through resident supervisor.  
Methodology: Analytic and descriptive methodology  
Tool: The study depended on a questionnaire as a tool for collecting data.  
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Sample: The sample were chosen randomly after filling the electronic 
questionnaire by direct communication with the school applying the project of 
school leader who is resident supervisor، while representative teachers for 
sample are 142 teachers.  
Results:  

1. Results showed that the role of School leader as educational supervisor 
resident in vocational development for female teachers in Riyadh 
according to their point of view are in high degree or agree، but 
teachers responses for dimensions of vocational development has agree 
degree on the averages values.  

Recommendations:  

 Including the school leader as educational resident supervisor in the 
plan of operational balance for making vocational development for 
teachers.  

 Increasing the interest of school leader as educational resident 
supervisor who organize exchangeable visits between teachers inside 
and outside schools.  

 Caring of providing incentives for teachers who have vocational 
development programs. 

  :مقدمة الدراسة
والذي  ،لم یشھد أي عصر من العصور السابقة ھذا التقدم المذھل الذي شھده عصرنا الحالي

تمثل في الثورة الھائلة لتكنولوجیا االتصاالت والمعلومات وتسارع المعرفة واتساعھا لتشمل جمیع 
أخذ صیًغا جدیدة في مناحي الحیاة والتي بدورھا أثرت على النظام التعلیمي والتربوي الذي بدأ ی

  .مؤسساتھ ومضامینھ ومجاالتھ ووسائلھ
 عجلة ھذا التطور ممثلة إدارةفي المدرسة أحد المؤسسات التربویة التي لھا دور فاعل تعد 

 أساس التطویر التربوي ومركز  لذلك فاإلدارة المدرسیةوتبًعا ، وانتھاء بمنسوبیھاأوال بإدارتھا
سین المنشود الذي یستدعي توفر قیادة مدرسیة احترافیة وإیجاد مجتمع االنطالق إلحداث التطویر والتح

تبنى مشروع قائد المدرسة المشرف المقیم   فقدلذا ،إشرافي ذي كفاءة عالیة وبناء مجتمع متعلم فاعل
  تنظیم أدوار ومسئولیات عناصر العملیة اإلشرافیةوإعادة داخل المدرسة اإلشراف نحو توطین التوجھ

خالل تأھیل قائد المدرسة والفریق اإلشرافي من داخل المدرسة مع إشرافي تشاركي من وبناء مجت
 العام للمدرسة لتحسین األداءوتقویم  ،والرفع من كفاءتھم المھنیة ،لیتولى تطویر أداء المعلمین

  ).٧ص ،١٤٣١ ،ادي لقائد المدرسة المشرف المقیمالدلیل االسترش(مخرجاتھا 
كرة المشرف المقیم وشروع  مع بروز فسة اإلشرافي یتعزز تدریجًیار المدرقد بدأ دور مدی

فمدیر المدرسة أقدر على تحسس الحاجات وتحدید األولویات المباشرة والملحة لطالبھ وبیئتھ  ،تطبیقھا
كما أنھ  ،وھو أعرف بالخصائص المشتركة لھذه األطراف والخصائص الممیزة لكل منھا ،المحلیة

یكون أقدر على المتابعة ومالحظة التغیرات  ، بالعملیة التعلیمیة داخل المدرسةاقًابحكم كونھ أكثر التص
  ).٢٠٠١ ،عطوي(الراجعةوالتغذیة 
جاھًدا لتحسین كفایات المعلمین التعلیمیة اره مشرًفا مقیمـًا علیھ أن یسعى باعتب ن المدیرإ

سیة كما ویستطیع المدیر رفع كفایة وتطویرھم وتنمیتھم مھنًیا وذلك بتحدید حاجاتھم ومتطلباتھم األسا
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وذلك بعدة أسالیب وذلك بقصد تزویدھم بالمعلومات الالزمة لزیادة ثقافتھم المھنیة  ،المعلمین مھنًیا
  ).٢٠٠٦ ،الربیع(المتصلة لتطویر فعالیتھم لعملھم التربوي والتعلیمي

لتعلیمیة و باعتبار أن المعـلـم أھم مدخالت العمـلیة ا) "١٩ص ،٢٠١٢(ویضیف قحوان
 علیھا اإلصالح والتجدید باعتباره الدعامة األساسیة التي یقوم ،أكثرھـا أثًرا على تعلیـم الطالب

ولذلك فھي تعتبر قلب أي جھد یبذل  ،فإن أي تطویر في العملیة التعلیمیة البد وأن تنتھي بھ ،التربوي
 ، البارقي;١٤٢٥ ،الرمیح(كدراسةوھذا ما أشارت إلیھ عدة دراسات " إلصالح أي نظام تعلیمي

حیث إن نظم التعلیم على اختالف فلسفتھا وأھدافھا تولى عملیة النمو  )٢٠١٤ ، القحطاني;٢٠١٣
المھني للمعلمین أثناء الخدمة أھمیة وعنایة فائقة إدراًكا منھا بأن زیادة فاعلیة المعلم وارتقاء أدائھ في 

  .مھنتھ ینعكس على فاعلیة النظام التربوي
مستنًدا إلى مفھوم القیادة ) قائد المدرسة المشرف المقیم( مشروع تطویر القیادة المدرسیةویأتي

المدرسیة والتركیز على مبدأ استقاللیة المدرسة كوحدة تعلیمیة یتحمل قائدھا مع فریق العمل بالمدرسة 
لم محفزة للطالب مسئولیة تعلیم الطالب ونموھم العملي والنفسي من خالل التركیز على تھیئة بیئات تع

 ،الدلیل المرجعي لقائد المدرسة المشرف المقیم(بالتعاون مع جمیع العناصر الفاعلة داخل المدرسة
١٤٣١.(  

البد ومواكبة لھذا التطور  ،وترى الباحثة أن العالم یشھد تطوًرا معرفًیا وتكنولوجًیا متسارًعا
وبما أن المدیر على اتصال دائم ومباشر مع  ،من إعداد المعلم إعداًدا یمكنھ من التفاعل مع معطیاتھ

  .من ھنا یبرز دوره في تحقیق التنمیة المھنیة للمعلمین من خالل القیام بمھامھ اإلشرافیة ،المعلم
  :مشكلة الدراسة

بحكم أنھا أكثر تأثیًرا وفي أداء المعلمات في ید اإلدارة المدرسیة  یبقى التغییر األكثر تأثیًرا
ا لدیھا من صالحیات ونفوذ إداري وبحكم أنھا المسئولة عن تنفیذ السیاسات والخطط بممات على المعل

  .التربویة
) قائد المدرسة المشرف المقیم(روع الدور عمدت وزارة التعلیم إلى تطبیق مش وألھمیة ھذا

إیجاد دة المدرسیة و فاعلة من خالل تطویر القیاإشرافیةوالذي یسعى لتحقیق رؤیتھ نحو قیادة مدرسیة "
ات التقویم الذاتي لتحسین ذي كفاءة عالیة وبناء مجتمع متعلم فاعل واستمراریة عملیمجتمع إشرافي 

  ). ١٤ص ،١٤٣١ ،الدلیل االسترشادي لقائد المدرسة المشرف المقیم"(األداء
ابعة واألربعون والمنعقد وقد أكدت منظمة الیونیسكو في مؤتمر التربیة الدولي في دورتھ الس

 .على ضرورة دمج التنمیة المستدامة في نظام التعلیم العام على كافة المستویات) ٢٠٠٤(ففي جنی
 اإلدارةأھمیة توطین اإلشراف المدرسي وتعزیز دور  على )٢٠٠٨ ،المنصور(كما أكدت نتائج دراسة

یث ح ،المدرسیة في عملیة اإلشراف التربوي لتحقیق التطویر والتحسین المنشود في البیئة المدرسیة
خارج المدرسة یظل محدود الجدوى وأن دور مدیر ن قبل جھاز مستقل ذكر إن اإلشراف والتوجیھ م

المدرسة على أنھ مشرف مقیم والمسئول المباشر لھ أثر بالغ األھمیة في تحسین أداء المعلمین علمًیا 
لى أھمیة دور ع) ١٤٣٤ ،الزھراني(دراسة في حین أشارت . ورفع كفاءتھم العلمیة والعملیةومھنًیا

مدیر المدرسة في التنمیة المھنیة للمعلم ومدى إسھامھ في ذلك باعتباره تربوًیا وأكادیمًیا وإدارًیا متاًحا 
كما أكدت نتائج  .لھ قدر كبیر من الصالحیات التي تساعده على النھوض بمستوى المعلمین المھني

درسة اتجاه النمو المھني للمعلم ورفع على أھمیة تحدید دور واضح لمدیر الم) ٢٠١٣ ،العنتر(دراسة
أن وراء ) ٢٠١١ ،باتریك مانارینو(ن أشارت نتائج دراسةفي حی. كفاءتھ باعتباره أحد واجباتھ الفنیة

  .تجوید برامج التنمیة المھنیة للمعلمین قائد مبدع
 الذي ومن واقع عمل الباحثة وخبرتھا في المیدان التربوي وعملھا كقائد مدرسة مشرًفا مقیًما

 أن تحسین جعلھا تدرك تماًما أھمیة دور قائد المدرسة في االرتقاء بالعملیة التعلیمیة وترى الباحثة
والعمل على تأھیلھن وتدریبھن وتطویر كفایاتھن  ، وفھم حاجاتھن المھنیةالنمو المھني للمعلمات
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ولذلك البد للخطط أن  ،سةالمھنیة ورفع إنتاجیتھن وتعزیز ثقتھن بأنفسھن من أھم واجبات قائد المدر
تبنى وتوجھ لتحسین النمو المھني للمعلمات مما یجعل للقائد دوًرا بارًزا وفعاًلا في ذلك لكونھا على 

  . مما یتیح لھا المساھمة الفاعلة في النمو المھني لھن ،اتصال مباشر ودائم مع المعلمات
ئدة المدرسة كمشرف تربوي  دور قا:كلة الدراسة التي تتلخص في اآلتيومن ھنا جاءت مش

  . مقیم في التنمیة المھنیة للمعلمات في مدینة الریاض
  :أسئلة الدراسة

 على  بمنطقة الریاضدور قائدة المدرسة كمشرف تربوي مقيم في التنمية المهنية للمعلمات .١
 ؟ من وجھة نظرھنمستوى التخطيط

 على  بمنطقة الریاضمعلماتدور قائدة المدرسة كمشرف تربوي مقيم في التنمية المهنية لل .٢
  ؟ من وجھة نظرھنمتابعةمستوى ال

 على  بمنطقة الریاضدور قائدة المدرسة كمشرف تربوي مقیم في التنمیة المھنیة للمعلمات .٣
 مستوى التدریب والنمو المھني من وجھة نظرھن؟

  :أھداف الدراسة
المھنیة للمعلمات في لتعرف على دور قائدة المدرسة كمشرف تربوي مقیم في التنمیة  تسعى

 .مدینة الریاض من وجھة نظرھن
  :أھمیة الدراسة

ألھمیة موضوعھا والذي یبحث في دور قائدة  ،ھذه الدراسة على درجة من األھمیةتعتبر  .١
 .المدرسة كمشرف تربوي مقیم في التنمیة المھنیة للمعلمات في مدینة الریاض

قدیم صورة واقعیة عن طبیعة دور قائدة كونھا محاولة علمیة لت ،ھذه الدراسةتنبع أھمیة  .٢
 .المدرسة كمشرف تربوي مقیم في التنمیة المھنیة للمعلمات في مدینة الریاض

ھذه الدراسة توفیر بیانات للقائمین على رسم السیاسات التعلیمیة حول واقع أداء یتوقع من  .٣
 .القائد الوظیفي

  . یخص مشروع القائد المشرف المقیمفتح المجال أمام الباحثین إلجراء دراسات مماثلة فیما .٤
  :حدود الدراسة

 دور قائدة المدرسة كمشرف اقتصرت الدراسة الحالیة على دراسة :الحدود الموضوعیة 
 .من وجھة نظرھنتربوي مقیم في التنمیة المھنیة للمعلمات في مدینة الریاض 

 ھـ١٤٣٦/١٤٣٧ اسي الثاني للعام الدرالدراسة في الفصل الدراسي طبقت :الحدود الزمانیة. 
 مدارس المرحلة الثانویة المطبقة معلمات ھذه الدراسة على طبقت : والبشریةالحدود المكانیة 

 .في مدینة الریاض لمشروع قائد المدرسة المشرف المقیم
  : مصطلحات الدراسة

  :دور
مجموعة من األنشطة المرتبطة أو األطر السلوكیة " الدور بأنھ) ١٤٣٤(یعرف الزھراني 

  ).٧ص ،١٤٣٤ ،الزھراني("تي تحقق ما ھو متحقق من مواقف معینةال
 بأنھ مجموعة من اإلجراءات التي تتخذھا اإلدارة المدرسیة من تعرف الباحثة الدور إجرائًیا

  . أجل تجوید برامج التنمیة المھنیة للمعلمات
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  :المشرف المقیما
وإیجاد المناخ  ،لطالب نمًوا متكامًلاالمسئول األول عن توفیر البیئة المناسبة لنمو ا" یعرف بأنھ

والداعم لتطویر  ،المعزز لنموھم المھنيللمعلمین لإلبداع واالبتكار المدرسي المثیر للتعلیم والمحفز 
 نوعیة التربیة والتعلیم والجاذب لمشاركة المجتمع المحلي في تحسین ،البرامج واألنشطة التعلیمیة

  ).١٤ص١٤٣١ ،سة المشرف المقیمالدلیل المرجعي لقائد المدر(والتعلم
  :التعریف اإلجرائي

مدیرة المدرسة كمشرف مقیم في المدارس :  بأنھاإجرائًیاتعرف الباحثة المشرف المقیم 
ولھا كافة الصالحیات  ، في مدینة الریاضالمقیم الثانویة المطبقة لبرنامج قائدة المدرسة المشرف

  . ة والتربویةواإلمكانیات لتحقیق أھداف العملیة التعلیمی
  :التنمیة المھنیة

یشترك في تخطیطھا وتنفیذھا جمیع  ،عملیة منظمة" بأنھا) ٤٧ص ،٢٠١١(یعرفھا عامر
التي تدعم النمو  ،وتتضمن جمیع خبرات التعلم الرسمیة وغیر الرسمیة ،العاملین في المجتمع المدرسي

  ".شـطة فردیة أو جمـاعیةالمھني لجمیع العاملین في المؤسسة في جمیع المراحل من خالل أن
  :اإلجرائيالتعریف 

عن طریق تحسین ھو زیادة فاعلیة عمل المعلمات :  بأنھاالمھنیة إجرائًیاالباحثة التنمیة تعرف 
وتنمیة قدراتھم وإمكاناتھم وإنعاش معلوماتھم وتجدید  ،ورفع مستوى أدائھم الوظیفي ،كفایتھم اإلنتاجیة

  . یمیةخبراتھم لمواجھة المواقف التعل
  :الدراسات السابقة

 ھدفت تعرف المؤشرات األساسیة للنجاح من المدیرین :)٢٠١١(دراسة باتریك مانارینو
وموظفي المكاتب المركزیة الذین یقومون بتنفیذ فرص التطویر عبر االنترنت في المناطق التعلیمیة 

التعلیمیة للفرص والنشاطات كما بینت أھمیة التركیز على كیفیة استخدام المناطق  ،للمدارس العامة
وتقوم تساؤالت الدراسة بالبحث عن كیفیة  ،والبرامج عبر االنترنت من أجل التطویر المھني للمعلمین

. استخدام مدارس المناطق التعلیمیة الواقعة في غرب بینسلفینیا من أجل تطویر أداء ومھنیة المعلمین
 من المدارس ١٠٩دراسة بالمسح المبدئي لحوالي استخدمت الدراسة المنھج الوصفي المسحي وقامت ال

بطریقة العینة المقصودة على أساس تنوع الطالب  العامة في الوحدات المتوسطة تم اختیار المشاركین
وقد كشفت النتائج الرئیسیة  ،بعد التأكد من حصولھم على فرص تطویر احترافیة للمدرسین ،والمدارس

كما كشفت ھذه الدراسة  ، برنامج التطویر المھني ھو القائد المبدعلھذه الدراسة أن أھم عامل في جودة
عن اختالف الطرق الناجحة التي تستخدمھا المناطق التعلیمیة في المدارس العامة التي تقع في غرب 
بینسیلفینیا والتي تستخدم من خاللھا فرص التعلیم عبر اإلنترنت من أجل تلبیة االحتیاجات المھنیة 

 الجامعة وخلق الفرص التي تساعد المعلمین على مشاركة األفكار والتعاون مع زمالئھم التعلیمیة في
  . مكانوأي وقت أيفي 

ھدفت تعرف درجة ممارسة مدیر المدرسة الثانویة لمھامھ مشرًفا : )٢٠١٣(اسة البارقيدر
اني والتجھیزات مقیًما المتعلقة بالمعلمین والطالب والمنھج وأولیاء األمور والمجتمع المحلي والمب

والكشف عن الفروق بین متوسطات استجابات أفراد  ،المدرسیة في ضوء تحدیات العولمة التربویة
مجتمع الدراسة حول درجة ممارسة مدیري المدرسة الثانویة لمھامھ مشرًفا مقیًما في ضوء متغیرات 

في المسحي وستخدم اتبعت الدراسة المنھج الوص .وعدد سنوات الخبرة ،العمل والمؤھل التربوي
وكیًلا تم اختیارھم بطریقة ) ٢٠٣(مدیًرا و) ١٠٤(معلًما و) ٣٨٠(الباحث أداه االستبانة وطبقت على

بینت نتائج الدراسة المتعلقة : وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج كان أھمھا ،العینة العشوائیة الطبقیة
رسة مدیري المدارس الثانویة بمحافظة بالمعلمین في ضوء التحدیات التربویة للعولمة أن درجة مما
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وقد  ،المتعلقة بالمعلمین كانت بمجملھا عالیة ،جدة لمھامھم كمشرف مقیم في ضوء تحدیات العولمة
تصدرت تلك الممارسات التي یقوم بھا مدیري المداري كمشرفین مقیمین التعاون مع المعلمین لحل 

دراسة المتعلقة بدرجة ممارسة مدیر المدرسة لمھامھم كما جاءت نتائج ال ،المشكالت الطالبیة المختلفة
وقد أظھرت نتائج الدراسة الفروق بین . ككل في ضوء التحدیات التربویة للعولمة بشكل عام متوسطة

متوسطات استجابات أفراد المجتمع حول درجة ممارسة مدیر المدرسة الثانویة لمھامھ مشرًفا مقیًما في 
إلى عدم ) عدد سنوات الخبرة ،درجة المؤھل ،غیر تربوي/ تربويالمؤھل ،العمل(ضوء متغیرات

وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین المتوسطات حول درجة ممارسة مدیري الثانویة لمھامھم 
 ،مشرفین مقیمین في ضوء التحدیات التربویة للعولمة لألبعاد الخمسة تعزى لنوع المؤھل العلمي

ورة ممارسة مدیري المدارس الثانویة بمحافظة جدة لمھامھم وتتلخص أھم التوصیات في تأكید ضر
    . مشرفین مقیمین في ضوء تحدیات العولمة التربویة تجاه الطالب واالھتمام بھذا الجانب

 ھدفت تحدید درجة إدراك وممارسة مدیري المدارس في مراحل :)٢٠١٣(دراسة العنتر
والتعرف على الفروق ذات  ،مھنًیا بتعلیم مكة المكرمةالتعلیم العام لدورھم القیادي في تنمیة المعلمین 

آخر (الداللة اإلحصائیة بین متوسطات استجابات عینة الدراسة حول ھذا الدور وفق متغیرات الدراسة
المرحلة  ،الخدمة في مجال اإلدارة ،الخدمة في مجال التعلیم ،المستوى الوظیفي ،نوع المؤھل ،مؤھل

 ودرجة إدراككانت توجد عالقة ارتباطیة ذات داللة إحصائیة بین درجة  إذاومعرفة ما ) التعلیمیة
. ممارسة مدیري المدارس في التعلیم العام لدورھم القیادي في تنمیة المعلمین مھنًیا بتعلیم مكة المكرمة

واستخدم أداة االستبانة وطبقت على عینھ الدراسة حیث  ،استخدم الباحث المنھج الوصفي المسحي
وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن  ،مدیًرا تم اختیارھم بطریقة العینة العشوائیة الطبقیة) ٢٣٥(شملت

 ،المتابعة ،التخطیط(المتوسط العام الحسابي الستجابات عینة الدراسة على عبارات محاور الدراسة
م القیادي في یشیر إلى أن درجة إدراك المدیرین لدورھ) البیئة االجتماعیة ،البنیة المعرفیة ،التدریب

كما بینت الدراسة النتائج الخاصة بمقارنة استجابات عینة  ،تنمیة المعلمین مھنًیا ھي بدرجة عالیة
الدراسة حول درجة اإلدراك والممارسة حسب متغیرات الدراسة عدم وجود فروق دالة إحصائًیا لدور 

نوع المؤھل  ،لمؤھل العلميا(المدیرین القیادي في تنمیة المعلمین مھنًیا في جمیع المحاور وھي
  ).المستوى الوظیفي ،العلمي

 ھدفت تعرف درجة ممارسة المدیر بصفتھ مشرًفا مقیًما في التنمیة :)٢٠١٤(دراسة حمد 
والتعرف  ،المھنیة للمعلمین في المدارس الخاصة في الضفة الغربیة من وجھات نظر المعلمین فیھا

) المحافظة  ،المرحلة التعلیمیة للمدرسة ،الخبرة ،لعلميالمؤھل ا ،الجنس(على اثر متغیرات الدراسة
على درجة ممارسة المدیر بصفتھ مشرًفا مقیًما في التنمیة المھنیة للمعلمین في المدارس الخاصة في 

واستخدمت الباحثة أداه  ،اتبعت الدراسة المنھج الوصفي. الضفة الغربیة من وجھات نظر المعلمین فیھا
وأشارت  ،معلًما ومعلمة تم اختیارھم بطریقة العینة العشوائیة الطبقیة) ٥٤٨(ىاالستبانة وطبقت عل

نتائج الدراسة إلى أن الدرجة الكلیة لدرجة ممارسة مدیر المدرسة بصفتھ مشرًفا مقیًما في التنمیة 
أي ) ٣٫٨١(المھنیة للمعلمین في المدارس الخاصة في الضفة الغربیة من وجھات نظر المعلمین بلغت

وفي ضوء النتائج توصي الدارسة أن  ،وھي نسبة كبیرة حسب المقیاس المعد لھذه الدراسة%) ٣ ،٧٦(
كما أشارت . یتخذ المدیر قرارات تشاركیة مع المعلمین وأن یحترم آرائھم عند مشاركتھم في الحوار

ُتعزى إلى ) a=٠٫٠٥(النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة
وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى ) والمرحلة التعلیمیة ،المؤھل العلمي ،الجنس(تغیراتم

وفي ضوء النتائج توصي . لصالح أقل من خمس سنوات) الخبرة(ُتعزى إلى متغیر) a=٠٫٠٥(الداللة 
  .الحوارالدارسة أن یتخذ المدیر قرارات تشاركیة مع المعلمین وأن یحترم آرائھم عند مشاركتھم في 

 ھدفت تعرف دور اإلدارة المدرسیة في تجوید برامج التنمیة :)٢٠١٤(دراسة الزھراني
ومعرفة المعوقات التي تحول دون قیام اإلدارة  ،المھنیة لمعلمي المدارس المتوسطة بمدینة جدة

دة المدرسیة بتطبیق خططھا في تجوید برامج التنمیة المھنیة لمعلمي المرحلة المتوسطة بمدینة ج
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اتبعت الدراسة المنھج الوصفي المسحي . والتعرف على البرامج المطلوب تجویدھا لتنمیة المعلم مھنًیا
مدیًرا من مدیري المدارس الحكومیة المتوسطة ) ١٣٦(واستخدم الباحث أداه االستبانة وطبقت على

لى أن درجة واقع دور وأشارت نتائج الدراسة إ ،للبنین بمدینة جدة وھم یشكلون مجتمع الدراسة كامًال
اإلدارة المدرسیة في تجوید برامج التنمیة المھنیة لمعلمي المدارس المتوسطة كان بدرجة كبیرة وفي 
ضوء النتائج أوصى الباحث بزیادة الدعم المادي المخصص للتنمیة المھنیة للمعلمین وإدخال الحوافز 

  .ضمن خطة التنمیة المھنیة
تحدید المعاییر التي یستخدمھا المدیرون في المناطق  ھدفت :)٢٠١٤(دراسة جوشو ایلوت

التعلیمیة بالمدارس ذات الحجم المتوسط بوالیة كونیتیكت عند القیام بعملیة تقییم ما إذا كانت برامج 
 الدراسة قامتكما  ،التطویر المھنیة عبر االنترنت تلبي احتیاجات المناطق التعلیمیة والمعلمین أم ال

معاییر التي یستخدمھا المعلمون عند القیام باختیار برامج التطویر المھني عبر أیضا باستكشاف ال
وقد شارك في الدراسة مدیرو المدارس في المنطقة  استخدمت الدراسة المنھج الوصفي. اإلنترنت

ي التعلیمة بطریقة العینة المقصودة وھم الذین یلعبون دوًرا فعاًلا في عملیة الموافقة على التطویر المھن
تم دمج مجموعة من المعاییر األساسیة والفرعیة . ومعلمي المدارس الذین أتموا برامج التطویر المھني

ویعتقد المدیرون أن الھیكلة والسمعة والمالئمة وانحیاز المنطقة . بین كًلا من المدیرین والمعلمین
بینما یرى .  عبر االنترنتالتعلیمیة ھي من أھم المعاییر األساسیة عند تقییم برامج التطویر المھني

المعلمین أن الھیكلة والعنوان وانحیاز المنطقة التعلیمیة من أھم المعاییر الرئیسیة في اختیار برامج 
  .نترنتالتطویر المھنیة عبر اإل

  :التعلیق على الدراسة السابقة
 دور تتشابھ بعض الدراسات السابقة مع الدراسة الحالیة من حیث األھداف في أنھا تناولت .١

كما ) ٢٠١٤(دراسة حمد: مدیر المدرسة بصفتھ مشرًفا مقیًما في التنمیة المھنیة للمعلمین مثل
في أنھا تناولت الدور القیادي لمدیري المدارس ولیس الدور ) ٢٠١٣(تتشابھ دراسة العنتر

  .اإلداري في التنمیة المھنیة للمعلمات
ا تناولت دور مدیر المدرسة بصورة تختلف الدراسات األخرى مع الدراسة الحالیة في أنھ .٢

 دراسة باتریك مانارینو: عامة ولیس بصفتھ مشرًفا مقیًما في التنمیة المھنیة للمعلمات مثل
 ).٢٠١٤(الزھراني ودراسة) ٢٠١٣(ودراسة العنتر) ٢٠١٣( ودراسة البارقي ،)٢٠١١(

ة والحدود المكانیة تختلف جمیع الدراسات السابقة مع الدراسة الحالیة في الحدود الموضوعی  .٣
فالدراسة الحالیة أجریت على معلمات المرحلة الثانویة المطبقة لمشروع قائد المدرسة 

  .المشرف المقیم في مدینة الریاض
تتمیز الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة أنھا من أولى الدراسات في مدینة الریاض التي  .٤

التنمیة المھنیة للمعلمات في مدارس المرحلة تقیم دور قائد المدرسة كمشرف تربوي مقیم في 
  .الثانویة المطبقة لمشروع قائد المدرسة المشرف المقیم في مدینة الریاض

  :اإلطار النظري
  :المشرف المقیم: المحور األول

  :مفھوم المشرف المقیم
جاد المناخ وإی ،المسئول األول عن توفیر البیئة المناسبة لنمو الطالب نمًوا متكامًلا" یعرف بأنھ

والداعم لتطویر  ،المدرسي المثیر للتعلیم والمحفز للمعلمین لإلبداع واالبتكار المعزز لنموھم المھني
 نوعیة التربیة والتعلیم والجاذب لمشاركة المجتمع المحلي في تحسین ،البرامج واألنشطة التعلیمیة

  ).١٤ص١٤٣١ ،الدلیل المرجعي لقائد المدرسة المشرف المقیم("والتعلم
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ھو الشخص المسئول األول عن تنفیذ  "ویعرف الشھراني المشرف التربوي المقیم بأنھ
یة والمادیة الالزمة لنجاح متطلبات العمل بما یتوفر لدیھ من الظروف المناسبة واإلمكانات البشر

  ).٢٢ص ،١٤٢٥ ،الشھراني" (العمل
 ،وتنسیق الجھود ،فز الھمموح ،القائد التربوي القادر على التشخیص والعالج" ویعرف بأنھ

والتعلیمیة بكافة  ،وإثارة الدافعیة نحو تحقیق األھداف المؤدیة إلى تحسین وتطویر العملیة التربویة
من خالل مناخ تربوي تتحقق فیھ رغبات وحاجات األفراد في ضوء  ،محاورھا وفق تخطیط سلیم

  .)١٢ص ،١٤٢٥ ،ـكلبياأل("والجماعةمصلحة العمل 
  :المقیممھام المشرف 

  :لتربوي المقیم إلى قسمین ھماقسمت مھام المشرف ا
  :اإلداریة المھام .١

 القیادیة من حیث وضع سیاسة المؤسسة واستراتیجیات العمل المسؤولیات ،ما یليتتمثل في 
كما تعنى  ،ضع الخطط اآلتیة والمستقبلیة لھافیھا وفھم وتحدید األھداف العامة للمؤسسة التعلیمیة وو

نشاط الیومي في المؤسسة وبإبقاء األجھزة البشریة واألدوات عامة والمحافظة علیھا ومتابعة بتیسیر ال
 التربویة وتنصب على ومسئولیة شئون الطالب وھم موضوع العملیة ،وحل المشكالت اآلتیة المتكررة

ًیا بھم جسموالعنایة  ، والتعامل معھم بأسلوب یشعرھم فیھ بالمحبة والتقدیرفھمھم نفسًیا واجتماعًیا
حیث ینظر الى المدرسة على أنھا نظام  ،ومسئولیة العالقات العامة ،وصحًیا وأكادیمًیا وأخالقًیا
ومسئولیة األبنیة والصیانة المدرسیة  ، أبعد حد مع البیئة والمجتمعإلىاجتماعي مفتوح یتفاعل 

  .ومسئولیة األعمال المكتبیة والكتابیة
   : الفنیةالمھام .٢

 والمشاركة في تطویر المناھج والمقررات تنمیة المعلمین مھنًیا ومسلكًیا ،يوتتمثل فیما یل
وتأمین األجھزة والوسائل التعلیمیة  ،والتنسیق بین المعلمین في التعاون فیما بینھم ،المدرسیة

وتنظیم النشاطات المدرسیة والعمل  ،والقیام بممارسة األسالیب اإلشرافیة في المدرسة ،واستعمالھا
للمعلم ورفع التقاریر الفنیة والتقویم اإلشرافي وذلك بالتسجیل في سجل التقویم  ،نجاحھاعلى إ

  ).٥٦-٥١ص ،١٤٢٥ ،الشھراني(عنھ
  :الشروط التي یجب أن تتوفر في مدیر المدرسة كمشرف مقیم

أن فاعلیة القائد تتوقف على مدى  إلى وأشار ذكر فدلر مجموعة من الشروط في ھذا المجال 
  : كاآلتي لھ وھي ا الوضعمواءمة ھذ

 .عالقة القائد باألعضاء ومدى تعاونھ وتفاھمھ معھم  . أ
 .تنظیم المھام ووضح األھداف ووسائل تحقیقھا  . ب
 .والقرارات التي یتخذھا ،وإتباع الصالحیات المنوطة بھ) مدیر المدرسة(قوة مركز القائد  . ت

وافر فیھا العالقات الجیدة بینھ إذا وجد القائد في منظمة تت إلى أنھ وتظھر نظریة فدلر الموقفیة
یكون الوضع عندئذ  ،ومركز القائد قوًیا ،وتكون فیھا المھمات منظمة تنظیًما عالًیا ،وبین األعضاء

  ).١٣٤ص، م٢٠٠٥، الطعاني( كي یقوم بدور قیادي فعالاتًیامؤ
فر  توھو ،والشرط اآلخر الوضعي الذي یمكن أن یضاف لزیادة فاعلیة المدیر كقائد إشرافي

 ھناك عالقة إیجابیة عالیة بین معنویات أنوقد دلت الدراسات على  ،المناخ المفتوح في المدرسة
  ).١٣٤ص، م٢٠٠٥، الطعاني(عمل وبین المناخ المدرسي المنفتحالمعلمین ورضاھم من ال
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  :مھارات المشرف المقیم 
بعملھ على أكمل ھناك مھارات أساسیة ینبغي توفرھا في المشرف المقیم حتى یستطیع القیام 

ولذا  ، أداء العملأثناءولكن یقصد بالمھارة التي تظھر  ،وال یشترط أن تكون ھذه المھارة فطریة ،وجھ
ومعالجة األمور بھذه  ، یكون ھو العمل الكفء تحت أي ظروفأن للمھارة یجب األساسيفإن المعیار 

  :اسیة وھيارات أسالطریقة تدل على أن اإلدارة الناجحة ترتكز على ثالث مھ

وتتطلب ھذه المھارة الفنیة معرفة  ،د بھا تفھم العمل وأداؤه بإتقان ویقص:المھارة الفنیة .١
  .قدرة على التحلیل في نطاق التخصصمتخصصة و

 ویقصد بھا قدرة المشرف المقیم على العمل بنجاح كعضو في مجموعة :المھارة اإلنسانیة .٢
وتتجلى ھذه المھارة في الطریقة التي ینظر بھا  ،وأن یبث روح التعاون في الفریق الذي یقوده
  .لطریقة التي یكیف بھا سلوكھ وفًقا لتلك النظرةالفرد إلى رؤسائھ وزمالئھ ومرؤوسیھ وفي ا

 أن ویقصد بھا القدرة على إدراك أي موضوع ككل ویتضمن ذلك إدراك :المھارة اإلدراكیة .٣
 ). ٢٠٠٨ ،الردیني(ألخرى منھا على االوظائف المختلفة في أي مؤسسة تتوقف كل

  :كفایات المشرف المقیم
 لممارسة ھذا الدور ي واإلشرافي البد وأن یكون مؤھًلالكي یقوم المشرف المقیم بدوره اإلدار

  : كالتالي) ١٤٢٥(موعة من الكفایات أوجزھا األكلبية على مجیوالبد من تدریب

لى إیجاد الجو الصحي لعملیة من خالل تدریب المشرف المقیم ع: كفایات االتصال والتفاعل .١
  .یشعر المعلمون باألمن والطمأنینةاالتصال بحیث 

یب أي أن یكون المشرف المقیم قادًرا على تحلیل عملیة التعلم واستخدام األسال: كفایات فنیة .٢
  .اإلشرافیة المتنوعة بشكل متقن

 د األھداف السلوكیةأن یكون قادًرا على تحلیل مادة التعلیم وتحدی: كفایات التخطیط الدراسي .٣
  .وأسالیب تحقیقھا ووسائل تقویمھا

ى النمو وإدراك أدوارھم أن یكون قادًرا على مساعدة المعلمین عل: كفایات تنمیة المعلمین .٤
  .المتغیرة

 ، مجموعات صغیرةأن یكون قادًرا على تنظیم العمل في: كفایات العمل مع الجماعات .٥
  .ومجموعات كبیرة

حریًصا على النمو أن یكون قادًرا على ممارسة التوجیھ الذاتي و: رةكفایات التربیة المستم .٦
  .المھني المستمر

  .ى دراسة وتحلیل المناھج وتقویمھاأن یكون قادًرا عل: كفایات تطویر المناھج .٧
م التقویم أن یكون قادًرا على استخدام وسائل تقویمیة متنوعة واستخدا: كفایات التقویم .٨

   .التكویني
ووضع  ،أن یكون قادًرا على استخدام أسالیب البحث العلمي: ر والتطویرالتغییكفایات  .٩

 ).٢٧ص ،١٤٢٥ ،األكلبي(حداث التغییر والتطویر التربوياستراتیجیة مناسبة إل
  :كمشرف مقیم أھمیة الدور اإلشرافي لقائد المدرسة

  مدرسة على أساس أنھ  القائدوظیفة اإلشراف تسند في كثیر من النظم التعلیمیة جزئًیا أو كلًیا إلى
 ،وأكثر معرفة بقدرات وحاجات المعلمین ،أكثر معایشة للبیئة المدرسیة ومشكالتھا وحاجاتھا

 . والبیئة المحلیة ،والطلبة
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 ویعرف  ، المدرسة ھو المشرف المقیم الذي یعیش في المدرسة ویعرف مشكالتھا وحاجاتھاقائد
  .حاجات الطلبة والبیئة المحلیة اویعرف أیًض ،قدرات المعلمین ومشكالتھم وحاجاتھم

  إشرافیةفعلیھ مسئولیات وواجبات  ،المدرسة نظام فرعي من النظام اإلشرافي التربويقائد عمل، 
فھو قائد  ،ولھ دور بارز في نجاح العملیة اإلشرافیة وتطورھا في ظل المفاھیم اإلشرافیة الحدیثة

 ).٢٠١٢ ،عطیة( أیًضاتربوي في مدرستھ ومشرف تربوي مقیم
  :وأثره في تحسین العملیة التربویةدور قائد المدرسة كمشرف مقیم 

 في تسییر العملیة التربویة رسة المشرف المقیم في مدرستھ دوًرا ھاًماالمدقائد یلعب 
ویدعم التغییر اإلیجابي وھو المسئول عن توفیر بیئة تربویة إیجابیة وصحیة تعمل على  ،وإنجاحھا

 ،وتطویر المنھج وتحسینھ وتوفیر الوقت للتخطیط المشترك بین المعلمین ،مینالتطویر المھني للمعل
والقیام بورش عمل لھم وتشجیعھم على تبادل الزیارات الصفیة وتنمیة طاقاتھم وقدراتھم وإشراكھم في 

وھو  ،وتشویق التالمیذ وتحفیزھم للتعلم بتوفیر الجو المناسب ،المسئولیة والسلطة في إدارة المدرسة
وبذلك  ،لمسئول عن إیجاد الحلول السلیمة للمشكالت التي تواجھ العاملین معھ أو تالمیذ مدرستھا

المدرسة ھو الحلقة االتصال والتواصل بین قائد وألن  ،یستطیع المدیر أن یلم بكل ما یتعلق بالمعلم
وحیث  ،نجاحھبع من ونجاح المؤسسة التربویة نا ،عناصر العملیة التعلیمیة فھو المحور البناء والفاعل

 ، في تحسین التعلم في مدرستھ المدرسة یدرك أن المتالك المعلمین لھذه المھارات أثًرا واضًحاقائدأن 
  : ویرھا ویتمثل ھذه الدور فیما یليفإنھ یجب أن یسعى جاھًدا إلى تحسین ھذه المھارات وتط

 لى من ینتمي إلى ھذه المھنة توضیح أھمیة مھنة التعلیم وعظم المسئولیة واألمانة الملقاة ع. 

  تحدید مسئولیات المعلم التي تمكنھ من القیام بعملھ على الوجھ المطلوب وحثھ على أن یكون قدوة
 .صالحة لطالبھ

 شرح معاییر تقویم األداء لھم وحل ما یعترضھم من مشكالت تؤثر على أداء رسالتھم التربویة. 

  قة الصحیحة إلیصال المعلومة إلى الطالب وزیادة الطریإیجادوضع البرامج التي تساعدھم على 
 .نموھم المعرفي والمھني

 شرات التربویة والقراءات استخدام الوسائل اإلشرافیة كاالجتماعات الفردیة والجماعیة والن
 .الموجھة

 وغیرھا من وسائل حثھم على القراءة واالطالع وتوفیر الكتب التربویة والنشرات والدوریات 
 .نيالتثقیف المھ

 زیارات الصفیة والدروس النموذجیةاستخدام األسالیب اإلشرافیة المناسبة لكل معلم مثل ال، 
 .یة وتبادل الزیارات بین المعلمینوالورش التربو

  للبرنامجإلحاق المعلمین بالبرامج التدریبیة المختلفة التي تقیمھا اإلدارة وذلك وفق حاجة المعلم، 
 ،الرباط(المطلوبة لكل معلم لالحتیاجات التدریبیة  حصر مل المدرسة عقائد منوذلك یتطلب 

  )٦٦٩ص ،٢٠١٦
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  التنمیة المھنیة للمعلم: المحور الثاني
  :مفھوم التنمیة المنیة للمعلم

وتعني جمیع التغیرات التي تطرأ وبشكل مستمر على مھارات  ،التنمیة المھنیة عملیة مستمرة
  .ھذا العصروقدراتھ لمواكبة كل ما یستجد في  ،المعلم

مجموعة من الخبرات والمھارات واألسالیب واالتجاھات والممارسات "ھي عبارة عن 
وغیر مقصودة بھدف  ،مقصودة ،وغیر مباشرة ،والمعارف التي یكتسبھا المعلمون بطریقة مباشرة

في والمشاركة  ،والبحث العلمي ،تحسین ادائھم ورفع قدراتھم العلمیة والتربویة على مستوى التدریس
وتحقیق الجودة  ،بالمدرسةوكل ما من شأنھ اإلسھام في نجاح العملیة التعلیمیة  ،العمل اإلداري

  ).٣٢ص ،٢٠١٠ ،قحوان("الشاملة
الوسائل المنھجیة والغیر منھجیة الھادفة إلى مساعدة المعلمین على تعلم "عرفت بأنھا كما 

واستكشاف مفاھیم متقدمة  ،رق التدریسوط ،وتنمیة قدراتھم في الممارسات المھنیة ،مھارات جدیدة
  ).٤٤٦ص ،٢٠١٦ ، ،الرباط"(التدریسيتتصل بالمحتوى والمصادر والطرق لكفاءة العمل 

تتضمن خبرات منظمة ومخططة ) تعلم مدى الحیاة(نیة عملیة طویلة المدىتعتبر التنمیة المھ"و
وم التنمیة المھنیة یعد نموذًجا یعتمد وھذا التطور الجدید لمفھ ،من أجل تعزیز النمو والتطور في المھنة

ومن ثم فالمعلمون في ھذا النموذج  ،على البنائیة أكثر من كونھ یتمركز حول توصیل ونقل المعلومات
  ).٢٣ص، ١٤٣٥ ،الصاعدي("والمالحظةوالتقویم  ،لھم مھام مثل التدریس ،متعلمون نشطون

ي سلوكیات المعلم من الناحیة المھنیة أو التنمیة المھنیة بشكل عام عبارة عن تعدیل إیجابي ف"و
ویتم ذلك من خالل المتابعة لكل ما یستجد في مادة تخصصھ وطرائق تدریسھا والوسائل  ،الوظیفیة
وبذلك یكون على درایة كافیة بالخبرات التربویة المختلفة التي تتنقل إلى مھنتھ من وقت  ،المعینة

من أجل تحسین العملیة جابیة والعمل على توظیفھا والتفاعل مع تلك الخبرات بطریقھ إی ،آلخر
  ).١٤ص ،١٤٣٠ ،الحارثي("التعلیمیة

مصطلح یشیر إلى مفھوم " میة المھنیة للمعلمالتن"ومن التعریفات السابقة یتبین للباحثة أن 
وھو یتعلق بالنمو المھني واألكادیمي والشخصي للمعلم من  ،شامل أوسع من التدریب بمعناه القریب

اه القریب مجرد  تقدیم سلسلة من الخبرات والنشاطات الدراسیة التي یكون فیھا التدریب بمعنخالل
  .جانب واحد منھا

  :أھمیة التنمیة المھنیة للمعلم ومبررات الحاجة إلیھا
والبد أن ترتبط التربیة  ،وتظھر نظریات واختراعات في كل مكان ، بعد یومیتطور العالم یوًما

وتبلورھا  ،لوعاء الذي تصب فیھ قنوات التغییربل ھي ا ،ي لیست بمعزل عن العالمفھ ،بما یدور حولھا
وتطوعھ لمدركات  ،في نسق تعلیمي تزكیة األسالیب التربویة الحدیثة ،في خبرات متكاملة ومتجانسة

تماد وعدم االع ،كان البد من تنمیتھ مھنًیا ،دوارهولكي یستمر المعلم في مھامھ وأ ،المتعلم واستعداداتھ
 ،طاھر(المعرفة واالبتكارات التكنولوجیةخاصة مع توسع مجاالت  ،على معرفتھ األكادیمیة السابقة

  ).٢٠ص ،٢٠١٠
مجموعة من المبررات التي تبرز الحاجة لالھتمام بالتنمیة المھنیة ) ٢٠١٤(مل القحطانيویج

  :للمعلم في
 :التنامي السریع في نظم المعرفة وتنوعھا )١

ویكشف عن مجاالت تطبیقیة جدیدة لھذه  ،مي وتقني جدید ومتالحقمما یسمح بعطاء عل
ألن المعارف  ،فلم یقف التطور عند المقدار التي استوعبھ المعلم في فترة إعداده قبل التخرج ،المعارف



  
 ٢٠١٨عشر لسنة تاسع العدد ال                                          التربیةفي العلميمجلة البحث      

 

- ١٢٩ - 

وھنا تظھر  ،تنمو وتتطور وتزداد و وال یلبث المعلم حتى یصبح متخلفًا عن مستوى التطور العلمي
  . في برامج التدریب أثناء الخدمة ،د المعلمین بكل جدید بین حین وآخرالحاجة إلى تزوی

 :تطور المناھج التربویة )٢
والتطورات التي ترافقھا في  ،إن التغیرات التي تحصل في بنیة المناھج التربویة ومحتواھا

حتوى نتیجة للعالقات القائمة بین م ،داخل المدرسة وخارجھا ،تقنیات التعلیم وأسالیب استخدامھا
اتھ وإثراء خبر ، في تأھیل المعلمأمر یستدعي تجدیًدا ،یات المالئمةوالتقن ،وطرائق التعلیم ،المناھج
  .العلمیة

  :تجدید الخطط التنمویة )٣
 ،وأسالیب تنفیذھا ،والتجدیدات التي تتصف بھا الخطط التنمویة ،إن التغیرات المتعاقبة

 ،ومجاالت عملھم ،لجوانب الفنیة واختصاصاتھموخاصة ما یطرأ منھا على مواصفات الخریجین من ا
وطبیعة مستلزماتھ الفنیة  ،وتنویع مساقاتھ وأنماطھ ،وما یحصل من تفریغ التعلیم ،ومستوى تأھیلھم

  . وكفایات المعلمین على حد سواء ، یالئم خطط التربیةوتعدیًلا ،تتطلب بطبیعة الحال تطویًرا ،ادیةوالم
  : ة اإلعدادمعالجة النقص الحاصل في فتر )٤

 ،لم یتلقى الكثیر من المعلمین في أثناء إعدادھم ما یؤھلھم ألداء وظائفھم المیدانیة أداء كامًال
ومن ثم ینبغي أن یتم تدریبھم على ما فاتھم أثناء عملیة  ،ھم یعجز عن العطاء العلمي المنتظرفبعض

  . ھ من التكیف مع وظیفتھ في الحیاةوالشعور بالنقص الذي ال یمكن ،وإلنقاذ المعلم من الیأس ،اإلعداد
  : تطور النظریات التربویة )٥

وفي الفلسفات التربویة التي تعتمدھا  ،تظھر بین الحین واآلخر تطورات في النظریات التربویة
فتتغیر من أجل ذلك األھداف التعلیمیة وطرائق التدریس  ، المجتمعأواألنظمة التربویة في الدولة 

وبتغیر أدوارھم في كل  ،ضروري أن یحاط القائمون بالتعلیم علمًا بكل جدیدفأصبح من ال ،والتدریب
( حتى یقوموا بوظائفھم خیر قیام ،األدواروالبد من إعادة تدریبھم للتكیف مع ھذه  ،فلسفة تربویة جدیدة

  ).١٨-١٤ص ،٢٠١٤ ،القحطاني
  :أھداف التنمیة المھنیة للمعلم

كذلك تنمیة مھاراتھم المھنیة  ، معارف جدیدة للمعلمینتكمن أھداف التنمیة المھنیة إلى إضافة
ألن رسالة  ،والتأكد على تنمیة القیم واألخالق الداعمة لسلوكھم من خالل حب المھنة والعمل من أجلھا

  . وكذلك بناء القیادات التربویة الواعیة بالمدارس ،التعلیم رسالة سامیة
  :ھداف أھمھاوتحقق التنمیة المھنیة للمعلم مجموعة من األ

  مواكبة المستجدات في مجال نظریات التعلیم والتعلم والعمل على تطبیقھا لتحقیق الفعالیة في
 . التعلم

 ترسیخ مبدأ التعلم المستمر والتعلم مدى الحیاة واالعتماد على أسالیب المتعلم الذاتي . 
 الربط بین النظریة والتطبیق في المجاالت التعلیمیة . 
 ین مجتمعات تعلم متطورة تقدم خدمات فاعلة للمجتمعالمساھمة في تكو . 
 المساھمة بشكل فاعل في معالجة القضایا التعلیمیة بأسلوب علمي ومتطور . 
 شخصًیا وثقافیًا ،مھنًیا ،أكادیمًیا ،تنمیة المعلمین في كافة الجوانب . 
 تنمیة وتأكید القیم المھنیة الداعمة لسلوكھم . 
 على مھارات التخطیط لتوثیق الصلة بینھ وتدریبھ المحلي والعالمي ربط المعلم بیئتھ ومجتمعة 

 ).٤٤٧ص ،٢٠١٦ ،الرباط(تنفیذ وتقویم ھذه الخططوبین بیئتھ المحلیة ومھارات 
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  :خصائص التنمیة المھنیة للمعلم
حیث  ، لجمیع مقومات مھنة التعلیموشاملة ،تعتبر التنمیة المھنیة للمعلم عملیة نمو مستمرة

  . تحسین كفاءاتھم المھنیة وتطویرھاتؤدي إلى
  :وتتسم التنمیة المھنیة للمعلم بمجموعة من الخصائص لعل أبرزھا أنھا

 كما أنھا  ،وتتأثر بھ ،وتؤثر فیھ ،حیث تستھدف اإلنسان وتعتمد علیھ: عملیة إنسانیة اجتماعیة
 وظیفة وتكسب الفرد مجموعة من المھارات ألداء عمل معین وفي ،تتم في إطار اجتماعي

ویكون أكثر كفاءة وقدرة سواء في  ،واالحتفاظ بھ على مستوى عال من الخدمة المطلوبة ،محددة
 ،ولذلك یجب أن تتم في إطار اجتماعي تعاوني ، القیام بھالھ الحالیة أو التي یتوقع مستقبًلاأعما

 .ووفق فلسفة واضحة ومحددة
 علمین على أن یكون ھذا السلوك المراد  حیث تعني تطویًرا في سلوك وأداء الم:عملیة سلوكیة

كما ترتكز عملیات التنمیة المھنیة على تغییر  ، وتعدیلھ محدًدا وواضًحا وقابًلا للقیاستغییره
باإلضافة إلى تعدیل في  ،واستحداث معارف ومھارات جدیدة ،معارفھم ومھاراتھم وتطویرھا

 .وإحداث الرضا الوظیفي ،االتجاھات
 نمیة المھنیة نشاط مستمر ألنھا تسعى إلى تنمیة المعارف والمھاراتفالت: عملیة مستمرة، 

وتعدد  ،فتعقد الحیاة العملیة ،وعملیة التنمیة المھنیة ال تتوقف عند حد معین ،وتغییر االتجاھات
یؤدي إلى تغییر في  ،وتفجر المعلومات ،وتزاید المعرفة ،التطورات التكنولوجیة المستمرة

ن مواجھتھا إال ال یمك ،تطلب إكساب المعلمین مھارات ومعارف جدیدةمما ی ،أسالیب العمل
 ).٢٣ص ،١٤٣٦ ، سویدانآل(بالتنمیة المھنیة

  : المھنياإلنماءأنواع 
امج یختلف برنامج اإلنماء المھني باختالف الھدف منھ ومع تعدد األھداف تتعدد أنواع وبر  

  :اإلنماء المھني ومنھا ما یلي
 والمعلمین الذین یحملون  ،ل في المساعدة في تأھیل المعلم المستجد تتمث:برامج التأھیل

مؤھالت غیر تربویة ُتعقد لھم برامج أو دورات تساعدھم على االطالع على أسالیب األداء 
  . وطرق التدریس واإلبداع في استخدام الوسائل وفن توصیل المعلومات

 أوء من الناحیة الشخصیة او الفنیة وتكون لوجود أي قصور لدى المعلمین سوا :برامج العالج 
  .  التربویةأو اإلداریة

 تعقد عادة بشكل دوري لتعریف المعلمین بالنظریات التربویة الحدیثة : برامج التجدید
  . والمعارف الجدیدة في مجال تخصصھم في التربیة والتعلیم

 طلبات العمل ف تعریفھم بمتتعقد للمتوقع ترقیھم إلى مناصب إداریة بھد: برامج الترقي
 ).٤٥٠ص ،٢٠١٦، الرباط(الجدید

  :نمو المھنيمجاالت ال
  : للمعلم تتركز في ثالث مجاالت ھيیتفق عدد من التربویین على أن مجاالت التنمیة المھنیة

الذي یختص بالدرجة األولى بمھارات المادة الدراسیة والمعلومات : المجال التربوي المھني .١
األكادیمیة التي یشتمل علیھا تحصیل المعلم العلمي والتعلیمي والمعارف والكفایات العقلیة و

وطرق وأسالیب التدریس  ،وكیفیة تیسیر اكتساب المتعلمین لھا مثل المادة الدراسیة ،العام
وتطویر مواد التعلیم  ،مووسائل وتكنولوجیا التعلی ،واألھداف التربویة والسلوكیة ،المختلفة

  ).٣٣ص ،١٤٢٥ ،الرمیح(والتدریس
الذي یركز على إجراءات التدریس والتعلیم وتنظیم وإدارة وقت المتعلمین : اإلداريالمجال  .٢

وتحفیز وتعزیز  ،والقیادة التربویة للمتعلمین ،والتوجیھ ،مثل االتصال والتفاعل اإلنساني
وتقییم  ،واإلدارة الصفیة ،وتعدیل السلوك الصفي ،وتخطیط وتحضیر الدروس ،التعلم

  ).٣٣ص ،١٤٢٥ ،الرمیح(نشطة الصفیة والغیر صفیةط وتنفیذ األوتخطی ،التحصیل
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الذي یھتم بخصائص المعلمین اإلنسانیة البناءة للتعلم والتدریس مثل : المجال الشخصي .٣
واألخالق المتصلة في مھنة التعلیم التي تشكل في مجموعھا سمة  ،االتجاھات ،القیم ،المظھر

 ).٢٧ص ،١٤٣٦ ، سویدانآل(عتزاز بھاااللتزام بالمھنة واالنتماء إلیھا واال
  :دور قائد المدرسة في التنمیة المھنیة للمعلم

 التي تحقق لھ النجاح لیكون  البد أن یتبع بعض الطرق في مدرستھیكون القائد مشرًفا ناجًحال
  : بمدرستھ ومن ھذه الطرقعضًوا فعاًلا

 رام في كل وقتأن یرى من معھ على أنھم أخوة یعلمون معھ بحیث یبادلھم االحت. 
 یعاملھم معاملة واحدة ال فرق بینھم سواسیةالعدل فال یقدم شخص على آخر بل الكل . 
 واحترام رأیھ أمام زمالئھالوقوف مع المعلم . 
  بأھمیتھمإشعارھمالمرونة مع الزمالء والبعد عن الروتین ومحاولة . 
 المدرسة والعملیة یخدم مصلحة وأخذھا بعین االعتبار وتطبیقھا بما راء المعلمیناالستماع آل 

 .)٧٨ص، ٢٠١٠، سمنودي(التربویة فیھا
 المدرسة بطریقة واقعیة لتحقیق  أحد األدوار التي تقوم بھا قائدةویعتبر اإلشراف التربوي

كما أنھ وتحسین عملیة التعلیم والتعلم وزیادة فعالیة البرنامج التعلیمي  ،األھداف من خالل آخرین
، يسمنود( لكي ینمو مھنًیاالمعلمینئة الفرص أمام ویعمل على تھی ،اجحة الواعیةیرتبط بالقیادة الن

  .)٩٦ص، ٢٠١٠
 : في النقاط التالیةوتتحدد أدوار قائد المدرسة في تنمیة المعلمین مھنیًا

 التي تناسب میولھمالمجاالت الفرص في العمل في یمنح المعلمین . 
 وم الدراسيیخصص بعض الوقت الجتماعات اللجان خالل الی. 
 یبني قواعد مدرسیة بزیادة مسؤولیات اللجان المختلفة في المدرسة. 
 طالع على أحدث المعلومات واألسالیب التربویةاال. 
 توصیل ھذه المعلومات إلى المعلمین بأسالیب األشراف المختلفة. 
 تشجیع الدروس التوضیحیة لتبادل الخبرات بین المعلمین. 
 ٣٤٥ص ،٢٠١٦، الرباط( بحاجة إلى مساعدةن ھم الجدد وممساعدة المعلمین.(  

  :میة المھنیة في األقسام التالیة األدوار في مجال التنذكر أبرزویمكن 
 :التنمیة األكادیمیة  ) أ

  :منھانواحي  وتتم من خالل عدة 
 تنمیة مكتبة المدرسة وتزویدھا بالكتب الالزمة للمعلمین والطالب. 
 یة المتوفرة في البیئة المحیطةتوثیق صلة المدرسة بالكلیات العلم. 
 حث المعلمین على االلتحاق ببرامج الدراسات في الجامعات ومساعدتھم في ذلك. 
 عقد الندوات العلمیة التي یشارك فیھا المعلمون ویساھمون في إعدادھا. 
 ترشیح المعلمین لحضور دورات تدریبیة متخصصة. 
 ت المختلفةإحضار متخصصین إللقاء محاضرات علمیة في التخصصا. 

  ):المسلكیة(التنمیة المھنیة   ) ب
  :االت التالیةیمكن تنمیة المعلمین في مج

 التخطیط.  
 الحدیثةأسالیب التدریس .  
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 استعمال الوسائل التعلیمیة.  
 القیاس والتقویم.  
  سجالتالتنظیم.  
 تحلیل الكتب والمناھج المدرسیة.  
  الطلبة واإلداریین وأولیاء األمورالتعامل مع.  

  : أن یقوم بما یليقائدذلك للولكي یتم 
 تسھیل التحاق المعلمین بالبرامج التربویة التي تقدمھا الجامعات. 
 تنمیة مكتبة المدرسة بالكتب الجدیدة ومتابعة كل جدید في ھذا المجال. 
 إحضار مختصین إللقاء محاضرات تربویة وعقد الندوات. 
 حضور الدورات التدریبیة المختلفةترشیح المعلمین ل. 

  :ین والتنسیق بینھم وذلك من خاللالتعامل مع المعلم)ج
 تنظیم برامج تبادل الزیارات بین المعلمین في المدرسة. 
 إتاحة الفرصة للمعلمین التخاذھم قراراتھم بأنفسھم. 
  ٢٠٠٥ ،الطعاني( القیام بالبحث والتجریب واإلبداعحدث المعلمین وتشجیعھم على، 

  ).١٤٨ص
  : بعدة أسالیب منھا القائدولتحقیق ذلك یجب أن یستعین

 االھتمام بنموه المھني المبني على جھوده الذاتیة في ھذا الجانب. 
 االھتمام بالزیارات الصفیة بشكل منتظم ومخطط. 
  االھتمام بتنظیم االجتماعات الفردیة والجماعیة بھدف التعرف على حاجات المعلمین

 .للتطویر المھني
 تفھم األھداف التربویة وكیفیة تحقیقھاتھیئة السبل لمساعدة المعلمین على . 
  تنمیة مھارات المعلمین التدریسیة عن طریق توفیر الفرص المناسبة مثل ورش العمل

 .وتبادل الزیارات فیما بینھم
 تشجع أسلوب العمل ضمن مجموعات تعاونیة. 
 م تنمیة المھارات المتعلقة باالتصال باآلخرین ومساعدة المعلمین على توصیل ما لدیھ

 .من معلومات ومھارات لغیرھم
  ٢٠٠٥ ،الطعاني( المھارات المتعلقة باتخاذ القرارالمعلمین على اكتساب مساعدة، 

 .)١٨٩ص
ئد المدرسة إنما تنبع من كون قا ،إن أھمیة دور قائد المدرسة في تطویر النمو المھني للمعلمین

یین الذین تقتصر زیارتھم على  مع المعلمین على عكس المشرفین التربوعلى صلة مستمرة یومًیا
  .مرات معدودة في العام الدراسي بأكملھ

   .للمعلمات من خالل المشرف المقیمالمھنیة تجارب الدول المتقدمة في مجال التنمیة  أبرز
 یرجع إلى فعالیة إشراف المدیرة  الذيمن المالحظ نجاح مدارس القرن الحادي والعشرین

ون قادرة على إحداث تجدیدات جوھریة تسھم في تدعیم إنجازات بوصفھا قائدة تربویة والتي ستك
  .المعلمة

من خالل المسح التربوي للدراسات والبحوث األجنبیة أمكن التواصل إلى أھم االتجاھات 
العالمیة الحدیثة في اإلشراف التربوي في كل من الوالیات المتحدة األمریكیة والمملكة المتحدة وھولندا 

  :وتم تصنیفھا في األبعاد التالیة ،ا واسترالیاونیوزیلندا وكند
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 عملیة اإلعداد.  
 القیادة التشاركیة وتفویض السلطة وتحسین األداء التعلیمي.  
 المناخ التربوي وعالج المشكالت السلوكیة.  
 للمعلمین التنمیة المھنیة.  
 االستقاللیة واالعتماد على الذات واالبتكار.  
 ائل االتصال عن بعداستخدام تكنولوجیا المعلومات ووس.  
 تطبیق مبادئ التربیة الخاصة وفلسفتھا.  
 التنمیة المھنیة لمدیرة المدرسة.  
 ١٠٨ص، ٢٠١٠، سمنودي( األداء اإلشرافي لمدیرة المدرسةالمحاسبیة والتفتیش في تقویم(.  

  في رفع مھًما المدرسة دوًراقائدة في التنمیة المھنیة تلعب ور قائدة المدرسةوفیما یتعلق بد
وابتكار التنمیة الفعالة لھم مما ینعكس على أدائھم  ،وبث الثقة في نفوسھم ،النمو المھني للمعلمات

ھذا السیاق جاءت دراسة  وفي ،للطالب المقدمة والتربویةستوى الخدمة التعلیمیة التعلیمي وم
)Henershot، 1996 (ر المدرسة االستطالعیة حول ما تؤدیھ الممارسات المتحولة للقیادة لدى مدی

 على مالحظة المشاركین والمقابالت معتمًدا ،المنھج اإلثنوجرافي التنمیة المھنیة للمعلم مستخدًم عن
وقد توصلت الدراسة إلى أوجھ التفاعل التي تعبر عن  ،في جمع البیانات وتحلیلھا ،المنظمة والوثائق

  :لتركیز علىوذلك من خالل ا ،كیفیة ترقیة مدیر المدرسة للنمو المھني للمعلم
 خلق الروابط وإنشاء العالقات.  
 تشجیع النمو عن طریق تحدید االھتمامات واالحتیاجات.  
 التزود بالموارد الضروریة.  
 الممارسات الرسمیة وغیر الرسمیة لالشتراك في صنع القرار واتخاذه.  
 ١٢٤ص، ٢٠١٠، سمنودي(االعتراف باألفراد والجماعات(.  

   :ما یليوأن على مدیر المدرسة إدراك 
 أن النمو المھني للمعلم ھو عملیة تطور فردیة وجماعیة في آن واحد.  
  أن ھناك عالقة إیجابیة مباشرة بین انخراط المعلم في الفرص المتاحة للنمو وبین نظرة المدیر

  .ألھمیة النمو المھني للمعلم
 أن صیغة االتصال المتبادل ھي المفتاح لنمو وتطور المعلم.  
 یة مھمة إلى التوجھ نحو نمو المعلمأن التعاون عمل. 
 النظر إلى المعلمین على أنھم شركاء فعلیون في البرمجة التعلیمیة للمدرسة.  

 ،حیث تنمو الثقة بین المدیر والمعلمین" الثقة"وقد توصلت الدراسة إلى نتیجة نھائیة وھي 
الثبات لدى ھؤالء األفراد و ،القدرة على التنبؤ ،وبین المعلمین وبعضھم البعض من خالل المسئولیة

  .والجماعات
 في الوالیات المتحدة ١٩٨٣ومع إعالن اللجنة الدولیة الخاصة باالمتیاز في مجال التربیة عام 

وبذل الجھود من أجل  ،والتي أخذت على مسئولیتھا مواجھة وحل أزمات التعلیم العام ،األمریكیة
 ركزت . برنامج الھیئة العاملة بالمدرسة تحدید نجاحالتنمیة المھنیة مع إبراز دورة وأھمیة المدیر في

 للتنمیة المھنیة الفعالة لھیئة العاملین وكیف یبتكر مناًخا ، المدیر كقائدعلى) Dufour، 1998(دراسة
وكیف یبدأ في ممارسة تنمیة  ،بالمدرسة وكیف یعمل على وضع صیغة تربط بین الواجب ولاللتزام

وقد تناولت  ،ط ھذه التنمیة بإشراف المعلم مع تقدیم المداخل البدیلة إلحداثھامھنیة فعالة لھذه الھیئة ورب
  .ھذه الدراسة أربعة افتراضات

 تطویر المدرسة یعني تطویر األفراد.  
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  یعتبر المدیر بمثابة المفتاح في تحقیق أقصى نجاح ألي مجھود یبذل في تطویر وتنمیة ھیئة
  .ر مھم ورئیسي في تطویر المدرسةوبالتالي فھو یقوم بدو ،وأفراد المدرسة

 ا ذات أن المدارس التي تبحث عن التطویر الفعال یجب أن تلتزم ببرامج تطویر المعلمین بھ
 .)١٢٥ص، ٢٠١٠، سمنودي(األغراض واألھداف المباشرة

  :تجربة أمریكا
من أسفل إلى  یتجھ  ُتعد نشاًطا مستمًرا وشامًلاإن التنمیة المھنیة في الوالیات المتحدة األمریكیة

ویحظى ھذا النشاط باھتمام كبیر بھدف  ،أعلى حیث یحدد العاملین في المدرسة احتیاجاتھم التدریبیة
ویتم توجیھھ لدعم  ،تنمیة قدرات العاملین على تحسین األداء التنظیمي والفردي على مستوى المدرسة

قاعدة معرفیة تعتمد على  وتطویر ، التغییر وإعداد مجتمع تعلم مھنيبناء قدرات المدرسة على
  ).٢٣٣ص، ٢٠٠٧، نبھان(المشاركة الفعلیة

وقد تبین من خالل البحوث والدراسات التي طبقت فیھا أن المعلمین في المدارس الناجحة في 
 یشاركون بفاعلیة أكبر في أنشطة التنمیة المھنیة المعتمدة على المدرسة أكثر اإلشراف الذاتيتطبیق 

ومنھا ورش العمل التي تتم تحت رعایة المنطقة التعلیمیة أو  ،لتي تتم خارجھامن التنمیة المھنیة ا
  ).٢٣٣ص، ٢٠٠٧، نبھان(الجامعات

 توطین اإلشرافونتیجة ألن استقاللیة المدرسة في صنع القرارات الخاصة بھا من متطلبات 
 ، بالمیزانیةرات المدرسیة والخاصةفالتدریب في ھذه المدارس یتم على طرق صناعة واتخاذ القرا

المنھج وبعملیة بتنمیة المعارف الخاصة  ،طرق حل المشكالت ،مسئولیات القیادة ،طرق التدریس
  ).٢٣٣ص، ٢٠٠٧، نبھان( والتعلمالتعلیم

  :تجربة استرالیا
فالقیادة  ،التعلیمُتعد القیادة التربویة عامل مھم في ھذه المدرسة فھي عامل ھام لتحقیق جودة 

وھنا  ، في نجاح عملیة اإلدارة الالمركزیة في التعلیم على كل المستویاتا ھاًمااإلداریة تلعب دوًر
 وكذلك المدرسون واآلباء وأعضاء المجتمع ھا أن تكون القیادة مدربة تدریًبا جیًدایستدعي عدة أمور من

لفھم  واولتحقیق ذلك یتم التدریب على تطویر الثقافة الستمرار تحسین القدرات والمھارات ،المحلي
طرق  ،تحسین القدرة على التكیف مع المتغیرات واالستجابة للبیئة الخارجیة ،لزیادة اإلبداع واالبتكار

ویترك للمدرسة الحریة في طرق  ،النتائج المتوقعة ،المنھج ،فعالیة المدرسة باألھداف الخاصة بالتعلیم
  ).٢٥٦-٢٥٥ص، ٢٠٠٧، نبھان(التنفیذ لتحقیق النتائج المطلوبة

یوضح أن دور مدیر المدرسة یتمثل في تفعیل اإلدارة المدرسیة وعملیاتھا الیومیة وھنا 
 ،ومصادر التمویل وبرامج التعلیم والتخطیط لتطویر التعلیم وعملیاتھ وبرامجھ وسیاسة المدرسة

  ).٢٥٦ص، ٢٠٠٧، نبھان(وتحدید نوعیة البرامج التعلیمیة والتربویة الالزمة للتنمیة المھنیة للمعلمین
ویتم تدریب المعلمین والعاملین في المدرسة من خالل صیاغة برامج تدریب داخلھا حیث  

تتولى المدرسة وضع البرنامج التدریبي طبقًا لالحتیاجات التدریبیة الفعلیة حسب خطة التعلیم التي 
سعى حیث توضح ھذه الخطة األھداف األساسیة التي ت .تعدھا المدرسة ومن خالل خطة المعلم السنویة

لذا یكون ھناك تالزم . عارف الالزمة لتحقیق ھذه األھدافالمدرسة إلى تحقیقھا وتوضح المھارات والم
وھذا المنھج في التدریب یجعل من  ،مباشر بین برامج التدریب والتطویر المھني والتطبیق المیداني

وإنما  ،ة تھتم بھا الدولةفلم ُیعد التدریب مسئولیة مركزی ،المدرسة المسئول األول عن تطویر معلمیھا
وكل معلم فیھا  . في تطویر أفرادھا وتنمیتھم مھنًیاالمدرسة ھي المؤسسة التعلیمیة األساسیة التي تسھم

وبذلك فالمدرسة توفر بیئة تربویة  ،لھ نصیب من التدریب والتطویر بما یناسب أھدافھا واحتیاجاتھا
سالیب المقیدة وتبادل الخبرات والمھارات بین المعلمین تشجع على اإلبداع وتقدیم األفكار الجدیدة واأل

 في استرالیا إلشرافوھذا یوضح أن التنمیة المھنیة والتدریب في المدارس ذاتیة ا ،والعاملین فیھا
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وربط  ،سعى لتطویر التعلیم والتعلم وتحسین مخرجاتھ وھو الھدف األساسي لمسیرة إصالح التعلیمت
وتلبیة احتیاجات  ،برامج التدریب التربوي بالتغیرات الجدیدة في المناھج ومتطلبات التعلیم الحدیثة

  ).٢٥٧ص، ٢٠٠٧، نبھان(المعلمین الشخصیة في التعلیم والتطویر المھني
  :تجربة نیوزیلندا

طرة على م محاولة القضاء على مركزیة اإلدارة التعلیمیة والسی١٩٨٩بدأت نیوزیلندا منذ عام 
 لخطة عرفت باسم إصالحات مدارس الغد قام البرلمان بإلغاء إدارة التعلیم وطبًقا ،المدارس الحكومیة

ومنحت صالحیات اإلدارة  ،والتي تولت اإلشراف على مدارس الدولة لفترات طویلة من الزمن
ة العاملین وممثل عن ھیئ ،المدرسیة لمجالس األمناء بالمدارس ویحتار اآلباء ومدیر المدرسة

ومنذ ذلك الوقت أصبحت المدارس وحدات  ،وممثل عن الطالب في المدارس الثانویة ،بالمدرسة
وصیانة  ،مستقلة بذاتھا حیث مثلت مھام مجالس األمناء في تعیین أعضاء ھیئة التدریس وتنمیتھم

لخطوط وإعداد میثاق المدرسة وتحدید أھدافھا ورسم سیاستھا على ضوء ا ،المباني المدرسیة
ومن ثم تتولى الدولة تمویل المدارس  ،والتعاون مع المجتمع المحلي ،اإلرشادیة الكلیة للتعلیم القومي

  ).٢٦٨ص، ٢٠٠٧، نبھان(العاملین فیھاوتنمیة 
 دور قائدة ومن خالل تلك التجارب فإنھ یمكن بیان أوجھ االستفادة من تلك التجارب في تفعیل

  :ربوي والتنمیة المھنیة للمعلماتة اإلشراف الت في عملی المشرف المقیمالمدرسة
قائدة المدرسة في الممارسات القیادیة داخل المدرسة من خالل تفعیل نھج تفعیل دور  .١

الالمركزیة واإلدارة الذاتیة للمدرسة ألن المعلمین یشاركون بصورة أكثر في تلك المدارس 
  .كما تبین من التجربة األمریكیة

تعطي للمدرسة استقاللیتھا وذاتیتھا ألن تجربة المشرف المقیم حسب الدلیل تفعیل القوانین التي  .٢
 األنموذج یجمع بین أنموذًجا اإلرشادي لقائد المدرسة المشرف المقیم إنما نبعت من تبنى

 داخل اإلشراف توطین نحو توجھ  الذي)التربوي الخبیر نموذج(تطویر لمدارس اإلشرافي
إشرافي  مجتمع وبناء اإلشرافیة عناصر العملیة مسؤولیاتو تنظیم أدوار وإعادة المدرسة
 من اإلشرافي والفریق قائد المدرسة تأھیل خالل من ،للمدرسة الذاتیة القیادة وأنموذج تشاركي

العام  األداء وتقویم ،المھنیة كفاءتھم من والرفع المعلمین تطویر أداء لیتولى المدرسة داخل
  .مخرجاتھا لتحسین للمدرسة

تحت مظلة اإلشراف التربوي ل بین الدور الفني واإلداري لدى قائدة المدرسة لتكامادعم  .٣
لتعزیز مشاركتھن في إدارة المدرسة بحیث یتوفر مزیج  للمعلمات بصورة شخصیة وتشجیعھا

  . من المناخ اإلشرافي وقیادة جماعیة تامة الرضا
جربة قائدة تد بالنفع على نجاح  قدرة قائدة المدرسة على تغییر ثقافة المدرسة بما یعوتعزیز .٤

 .المدرسة بوصفھا مشرًفا ومقیًما
   وإجراءاتھامنھجیة الدراسة

  :منھج الدراسة
اعتمدت الدراسة في منھجھا على المنھج الوصفي التحلیلي والذي یستخدم في دراسة األوضاع 

وھذا یعني أن  ،كوالعوامل المؤثرة في ذل ،وعالقاتھا ،أشكالھا ،الراھنة بظواھر من حیث خصائصھا
 ،المنھج الوصفي یھتم بدراسة حاضر الظواھر واألحداث بعكس المنھج التاریخي الذي یدرس الماضي

مع مالحظة أن المنھج الوصفي یشمل كثیر من األحیان على عملیات تنبؤ لمستقبل الظواھر واألحداث 
  ).٧٢ص، م٢٠١٣، وغنیم علیان(التي یدرسھا

أو نوعیة  ومتابعة دقیقة لظاھرة أو حدث معین بطریقة كمیة یقوم المنھج الوصفي على رصد
على الظاھرة أو الحدث من حیث المحتوى من أجل التعرف  ،عدة فترات في فترة زمنیة معینة أو
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، م٢٠١٣، علیان وغنیم (ولوصول إلى نتائج وتعمیمات تساعد في فھم الواقع وتطویره ،والمضمون
  ).٧٢ص 

لحالیة من خالل الوقوف على التعرف على دور قائدة المدرسة  وھو ما سیتم في الدراسة ا
 .كمشرف تربوي مقیم في التنمیة المھنیة للمعلمات في مدینة الریاض من وجھة نظرھن

  :مجتمع الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من جمیع المعلمات في مدارس المرحلة الثانویة المطبقة لمشروع قائد 

وقد تم الحصول على  ،معلمة تقریًبا) ٣١٤(والبالغ عددھن نة الریاض المدرسة المشرف المقیم في مدی
  .باالتصال المباشر مع تلك المدارسھذا العدد 

  :عینة الدراسة
 من خالل االتصال قد تم تعبئة االستبانة إلكترونًیاعینة الدراسة بصورة عشوائیة و تم اختیار

وقد بلغ عدد المعلمات الممثالت  ،مشرف المقیمالمباشر مع المدارس المطبقة لمشروع قائد المدرسة ال
  .معلمھ) ١٤٢(عینة الدراسة في صورتھا النھائیةل

  :أداة الدراسة
لقد اعتمدت الدراسة الحالیة على االستبانة كأداة لجمع البیانات وقد تم االعتماد علیھا دون 

 ،قة بموضوع الدراسةاألدوات األخرى نظرًا لسھولتھا وسرعتھا في الحصول على البیانات المتعل
وتعرف االستبانة بأنھا أداة لجمع المعلومات المتعلقة بموضوع البحث عن طریق استمارة معینة 

یجري توزیعھا على أشخاص معینین  ،مرتبة بأسلوب منطقي مناسب ،تحتوي على عدد من األسئلة
  .لتعبئتھا

ة أو المعلومات الشخصیة الجزء األول یتضمن متغیرات الدراس ،وتكونت االستبانة من جزأین
 ،الخبرة في مجال التعلیم ،المؤھل العلمي(والوظیفیة المتعلقة بالمعلمات المشاركات في الدراسة وتشمل

عبارة مقسمة ) ٣١(والجزء الثاني من االستبانة تكون من) حسب الدورات التدریبیة في مجال التعلیم
  :إلى ثالثة أبعاد

كمشرف تربوي مقیم في التنمیة المھنیة للمعلمات على مستوى دور قائدة المدرسة : البعد األول
  .عبارات) 10(التخطیط وتكون من

دور قائدة المدرسة كمشرف تربوي مقیم في التنمیة المھنیة للمعلمات على مستوى : البعد الثاني
  .عبارات) 9(المتابعة وتكون من

یة المھنیة للمعلمات على مستوى دور قائد المدرسة كمشرف تربوي مقیم في التنم: البعد الثالث
  .عبارة) ١٢(التدریب والنمو المھني وتكون من

  : صدق أداة الدراسة
لقد تم التأكد من صدق االستبانة عن طریق الصدق الظاھري وھو ما یعرف بصدق المحكمین 

 ،وصدق االتساق الداخلي باستخدام األسالیب اإلحصائیة المناسبة باستخدام معامل ارتباط بیرسون
  :وفیما یلي بیان ذلك فیما یلي

  : ألداة الدراسة)صدق المحكمین ( الصدق الظاھري  - أ 
عدد من تم عرضھا على  ،للتعرف على مدى صدق أداة الدراسة في قیاس ما وضعت لقیاسھ

 وقد تم تعدیل بعض الفقرات بما )٢(ملحق رقم) ٣(وقد بلغ عدد المحكمین ،المحكمین من ذوي الخبرة
عبارًة موزعة على ) ٣١(أھداف الدراسة وقد بلغ عدد فقرات االستبانة في صورتھا النھائیةیتالءم مع 
  .ثالثة أبعاد
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  :صدق االتساق الداخلي-ب
وقد  ،الدراسة بعد التأكد من الصدق الظاھري ألداة الدراسة قامت الباحثة بتطبیقھا على عینة

حیث تم حساب معامل  ،لي لالستبانةتم حساب معامل ارتباط بیرسون لمعرفة صدق االتساق الداخ
كما تم حساب  ،االرتباط بین درجة فقرات كل بعد من األبعاد الثالثة والدرجة الكلیة للبعد الذي تنتمي

) ٣، ٢ ،١( معامالت االرتباط بین درجة كل بعد من أبعاد الدراسة بالدرجة الكلیة لالستبانة والجداول
ودرجة  ،لداخلي بین درجة كل عبارة والبعد الذي تنتمي إلیھتوضح النتائج الخاصة بحساب االتساق ا

  .كل بعد من أبعاد الدراسة بالدرجة الكلیة لالستبانة
 .معامل االرتباط بین درجة فقرات البعد األول و البعد األول ككل )١(جدول 

  رقم 
  الفقرة

  معامل 
  االرتباط

  رقم 
  الفقرة

  معامل 
  االرتباط

  رقم 
  الفقرة

  معامل 
  اطاالرتب

  رقم 
  الفقرة

  معامل 
  االرتباط

١  **، 616 ٤ **، 519 ٧ **، 714 ١٠ **، 676 

٢ **، 712 ٥ **، 696 ٨ **، 742 

٣ **، 647 ٦ **، 696 ٩ **، 683 

 

  01 ،0 عند مستوى معنویة إحصائیادالة **
 ،أن معامالت االرتباط بین درجة كل عبارة من عبارات البعد األول) ١(یتضح من الجدول 

والدرجة  ،دور قائدة المدرسة كمشرف تربوي مقیم في التنمیة المھنیة للمعلمات على مستوى التخطیط
مما  ،وأن قیم معامالت االرتباط جمیعھا موجبة) ٠١ ،٠(الكلیة للبعد جمیعھا دالة إحصائیًا عند مستوى

  .یشیر إلى اتساق داخلي بین درجة كل عبارة والدرجة الكلیة للبعد
 .معامل االرتباط بین درجة فقرات البعد الثاني و البعد الثاني ككل )٢(جدول 

  رقم 
  الفقرة

  معامل 
  االرتباط

  رقم 
  الفقرة

  معامل 
  االرتباط

  رقم 
  الفقرة

  معامل 
  االرتباط

١  **، 716 ٤ **، 738 ٧ **، 811 

٢ **، 781 ٥ **، 651 ٨ **، 739 

٣ **، 774 ٦ **، 702 ٩ **، 713 

 1 ،0 عند مستوى معنویة إحصائیادالة **
 ،أن معامالت االرتباط بین درجة كل عبارة من عبارات البعد الثاني) ٢(یتضح من الجدول 

والدرجة  ،دور قائدة المدرسة كمشرف تربوي مقیم في التنمیة المھنیة للمعلمات على مستوى المتابعة
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مما  ،وأن قیم معامالت االرتباط جمیعھا موجبة) ٠١ ،٠(الكلیة للبعد جمیعھا دالة إحصائیًا عند مستوى
  .یشیر إلى اتساق داخلي بین درجة كل عبارة والدرجة الكلیة للبعد الذي تنتمي إلیھ

 .البعد الثالث ككلالثالث ومعامل االرتباط بین درجة فقرات البعد  )٣(جدول 
  رقم 
  الفقرة

  معامل 
  االرتباط

  رقم 
  الفقرة

  معامل 
  االرتباط

  رقم 
  الفقرة

  معامل 
  االرتباط

  رقم 
  الفقرة

  معامل 
  االرتباط

١  **، 778 ٤ **، 549 ٧ **، 812 ١٠ **، 765 

٢ **، 759 ٥ **، 625 ٨ **، 804 ١١ **، 785 

٣ **، 763 ٦ **، 749 ٩ **، 687 ١٢ **، 732 

  1 ،0 عند مستوى معنویة إحصائیادالة **
 ،ن درجة كل عبارة من عبارات البعد الثالثأن معامالت االرتباط بی) ٣(یتضح من الجدول 

دور قائد المدرسة كمشرف تربوي مقیم في التنمیة المھنیة للمعلمات على مستوى التدریب والنمو 
وأن قیم معامالت االرتباط ) ٠١ ،٠(المھني والدرجة الكلیة للبعد جمیعھا دالة إحصائیًا عند مستوى

  . بین درجة كل عبارة والدرجة الكلیة للبعد الذي تنتمي إلیھمما یشیر إلى اتساق داخلي ،جمیعھا موجبة
  .معامالت االرتباط بین درجة بعد من إبعاد الدراسة بالدرجة الكلیة لالستبانة )٤(جدول 

  معامل االرتباط  البعد

 924 ،**  البعد األول

 922 ،**  البعد الثاني

 923 ،**  البعد الثالث

  فأقل) ٠١ ،٠(دال عند مستوى داللة ** 
أن معامالت االرتباط بین درجة كل بعد من أبعاد االستبانة الثالث ) ٤(یتضح من الجدول 

مما یشیر إلى صدق بنائي مرتفع ) ٠٫٠١( جمیعھا دالة إحصائیًا عند مستوىوالدرجة الكلیة لالستبانة
  .لھذه االستبانة

  : ثبات أداة الدراسة
لكل بعد من أبعاد ) ألفا كرونباخ(خدام معامللقد تم حساب معامل ثبات األداة عن طریق است

  .یوضح تلك النتائج) ٥(والجدول  ،االستبانة واالستبانة ككل
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  .ألبعاد االستبانة واالستبانة ككل" α"معامالت ثبات كرونباخ ألفا  )٥(جدول 

   معامل ألفا كرونباخ   البعد

 ،٨٦٣  البعد األول

 ،٨٩٣  البعد الثاني

  ،٩٢٣  البعد الثالث

 ،٩٥٦  الدرجة الكلیة لالستبانة

أن قیم معامالت الثبات ألفا كرونباخ ألبعاد االستبانة والدرجة الكلیة ) ٥(یتضح من الجدول 
وھذه تشیر إلى ثبات مرتفع )  ،٩٥٦ ، ،٩٢٣ ، ،٨٩٣ ، ،٨٦٣(لالستبانة قد جاءت على النحو التالي

حیة االستبانة للتطبیق المیداني وقدرتھا على مما یشیر إلى صال ،لألبعاد والدرجة الكلیة لالستبانة
  .تحقیق أھداف الدراسة

  :نتائج الدراسة ومناقشتھا
مقیم في التنمیة المھنیة  النتائج المتعلقة بدور قائدة المدرسة كمشرف تربوي تحلیل ومناقشة

  ؟بصفة عامةللمعلمات في مدینة الریاض من وجھة نظرھن 
تربوي مقیم في التنمیة المھنیة للمعلمات في مدینة الریاض لبیان دور قائدة المدرسة كمشرف 

من وجھة نظرھن تم عرض النتائج المرتبطة بأبعاد التنمیة المھنیة كما تناولتھا الدراسة الحالیة والتي 
 ،دور قائدة المدرسة كمشرف تربوي مقیم في التنمیة المھنیة للمعلمات على مستوى التخطیط( تشمل

دور قائدة  ، كمشرف تربوي مقیم في التنمیة المھنیة للمعلمات على مستوى المتابعةدور قائدة المدرسة
  ).المدرسة كمشرف تربوي مقیم في التنمیة المھنیة للمعلمات على مستوى التدریب والنمو المھني

  .النتائج المرتبطة بالتنمیة المھنیة وأبعادھا: أوال
 التنمیة المھنیة للمعلمات تم حساب لبیان دور قائدة المدرسة كمشرف تربوي مقیم في

ودرجة الموافقة وترتیب أبعاد التنمیة  ،واالنحرافات المعیاریة ،والمتوسطات الحسابیة ،التكرارات
  ).٦(كما یوضحھا نتائج الجدول ،المھنیة

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتبة ودرجة الموافقة دور قائدة المدرسة  )٦(جدول 
  .رف تربوي مقیم في التنمیة المھنیة للمعلمات في مدینة الریاض من وجھة نظرھن مرتبة تنازلیًاكمش

  
  البعد

  
  العدد

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

  
  الرتبة
  

 درجة
  الموافقة

 التنمیة المھنیة للمعلمات :البعد األول
  موافقة  3 492 ،  36 ،2 142  على مستوى التخطیط

 التنمیة المھنیة للمعلمات :يالبعد الثان
  موافقة  1 452 ، 56 ،2 142  على مستوى المتابعة

 التنمیة المھنیة للمعلمات :البعد الثالث
  موافقة  2 510 ، 48 ،2 142  على مستوى التدریب والنمو المھني

التنمیة المھنیة (الدرجة الكلیة لالستبانة
  موافقة 447 ، 47 ،2 142  )للمعلمات

  )٣( الحسابي من درجة المتوسط  



  
 ٢٠١٨عشر لسنة تاسع العدد ال                                          التربیةفي العلميمجلة البحث      

 

- ١٤٠ - 

كمشرف  یالحظ من استجابات المعلمات المشاركات في الدراسة حول دور قائدة المدرسة 
في التنمیة المھنیة للمعلمات في مدینة الریاض من وجھة نظرھن أن ھناك موافقة على تربوي مقیم 

لدرجة الكلیة دورھا في التنمیة المھنیة حیث بلغت قیمة المتوسط الحسابي العام الذي یعبر عن ا
الثالثي  وھو المتوسط الذي یقع في الفئة الثالثة من فئات مقیاس لیكرت )٠٠ ،٣ من ٤٧، ٢(لالستبانة 

في أداة الدراسة كما أن ) موافقة أو عالیة ( والتي تشیر إلى درجة) ٣ إلى ٣٤، ٢(ومداه یتراوح من
طات الحسابیة لھم في المدى موافق أو استجابات المعلمات على أبعاد التنمیة المھنیة جاءت قیم المتوس

التنمیة  ،التنمیة المھنیة للمعلمات على مستوى المتابعة(موافقة وجاءت مرتبة تنازلًیا على النحو التالي
التنمیة المھنیة للمعلمات على مستوى  ،المھنیة للمعلمات على مستوى التدریب والنمو المھني

  ).التخطیط
تقوم بدور كبیر في التنمیة المھنیة كمشرف تربوي مقیم ة وھذا یدل على أن قائدة المدرس

  .للمعلمات في مدینة الریاض
مع الدراسة الحالیة في النتائج الخاصة بأبعاد التنمیة ) ٢٠١٣(وتتشابھ نتائج دراسة البارقي

 فقد بینت نتائج الدراسة المتعلقة بالمعلمین في ضوء التحدیات التربویة للعولمة أن درجة ،المھنیة
 ،ممارسة مدیري المدارس الثانویة بمحافظة جدة لمھامھم كمشرف مقیم في ضوء تحدیات العولمة

  .المتعلقة بالمعلمین كانت بمجملھا عالیة
حیث ) ٢٠١٤(والزھراني) ٢٠١٤(ودراسة حمد) ٢٠١٣(وتتفق مع نتائج دراسة العنتر

 ،التخطیط(بارات محاور الدراسةأشارت قیمة المتوسط العام الحسابي الستجابات عینة الدراسة على ع
یشیر إلى أن درجة إدراك المدیرین لدورھم ) البیئة االجتماعیة ،البنیة المعرفیة ،التدریب ،المتابعة

  .كبیرة/القیادي في تنمیة المعلمین مھنیًا كانت بدرجة عالیة
رجة حیث جاءت نتائج الدراسة المتعلقة بد) ٢٠١٣(وتختلف ھذه النتیجة مع دراسة البارقي

ممارسة مدیر المدرسة لمھامھم ككل في ضوء التحدیات التربویة للعولمة أن درجة ممارسة مدیري 
 المدارس الثانویة لمھامھم كمشرفین مقیمین في ضوء تحدیات العولمة بشكل عام متوسطة تصدرھا

ثم  ، المتعلق بالمعلمینثم تبعھ الُبعد ،ثم تالھا الُبعد المتعلق بالمناھج الدراسیة ،الُبعد المتعلق بالطالب
الُبعد المتعلق بالمباني والتجھیزات المدرسیة بدرجة متوسطة وأخیرًا الُبعد المتعلق بأولیاء األمور 

  .والمجتمع المحلي
دور قائدة المدرسة كمشرف تربوي مقیم في  ما :النتائج المتعلقة بالتساؤل األول تحلیل ومناقشة

  .ى التخطیطالتنمیة المھنیة للمعلمات على مستو
لبیان استجابات المعلمات المشاركات في الدراسة نحو العبارات التي تصف دور قائدة 

تم حساب  ،المدرسة كمشرف تربوي مقیم في التنمیة المھنیة للمعلمات على مستوى التخطیط
ب وتم وضع عمود تترت ،ودرجة الموافقة ،واالنحرافات المعیاریة ،والمتوسطات الحسابیة ،التكرارات

  .تلك النتائج) ٧( ویوضح الجدول ،فیھ ھذه العبارات وفق درجة االستجابة
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المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتبة ودرجات االستجابة للعبارات التي تصف  )٧(جدول 
  .التنمیة المھنیة للمعلمات على مستوى التخطیط من وجھة نظر المعلمات مرتبة تنازلیًا: البعد األول

غیر   العبارة  م
  موافقة

إلى حد 
المتوسط   مج  موافقة  ما

  الحسابي
االنحراف 
 درجة  الترتیب  المعیاري

 الموافقة
 142 77 56 9  ك

١  
تضع قائدة المدرسة خطة 

تدریبیة لتطویر النمو 
 100 2 ،54 4 ،39 3 ،6  % .المھني للمعلمات

2، 48 
 

، 616 
 موافقة 4 

 142 73 47 22  ك
٢  

تعد قائدة المدرسة 
ویة موجھة نشرات ترب

 100 4 ،51 1 ،33 5 ،15  % .تبعًا لالحتیاج المھني
2، 36 

 
، 737 

 موافقة 6 

 142 63 48 31  ك
٣  

تخطط قائدة المدرسة آلیة 
تنفیذ الدروس التطبیقیة 
 100 4 ،44 8 ،33 8 ،21  % .داخل المدرسة وخارجھا

2، 23 
 

، 785 
  إلى حد ما 9 

 142 87 40 15  ك

٤  

ئدة المدرسة تفعل قا
برامج تبادل الزیارات 

الصفیة بین المعلمات في 
 .كل التخصصات

%  10، 6 28، 2 61، 3 100 
2، 51 

 
، 682 

 موافقة 2 

 142 89 34 19  ك

٥  

تشارك قائدة المدرسة في 
وضع الخطط العالجیة 
للمشكالت التعلیمیة 
 .والتربویة التي تواجھك

%  13، 4 23، 9 62، 7 100 
2، 49 

 
، 722 

 موافقة 3 

 142 66 48 28  ك

٦  

تساند قائدة المدرسة 
المعلمة في وضع برامج 
تعلیمیة خاصة بالطالبات 

 .المتأخرات دراسیا
%  19، 7 33، 8 46، 5 100 

2، 27 
 

، 771 
  إلى حد ما 7 

 142 90 37 15  ك

٧  

تشجع قائدة المدرسة 
المعلمة على وضع برامج 

البات تعلیمیة خاصة بالط
 .الموھوبات

%  10، 6 26، 1 63، 4 100 
2، 53 

 
، 681 

 موافقة 1 

 142 78 46 18  ك

٨  

تقیم قائدة المدرسة ورش 
عمل للمعلمات للتغلب 

على نواحي القصور في 
 .األداء

%  12، 7 32، 4 54، 9 100 
2، 42 

 
، 708 

 موافقة 5 

 142 67 40 35  ك

٩  

تساعد قائدة المدرسة 
لمة في إعداد وسائل المع

تعلیمیة مناسبة وفق 
 .إمكانات المدرسة

%  24، 6 28، 2 47، 2 100 
2، 23 

 
، 820 

 إلى حد ما 8 

 142 60 46 36  ك

١٠  

تدرج قائدة المدرسة 
خطة الصرف من 

المیزانیة التشغیلیة 
.للتنمیة المھنیة للمعلمات

 إلى حد ما 10 808 ، 17 ،2 100 3 ،42 4 ،32 4 ،25  %

  موافقة 492 ،  36 ،2 المتوسط الحسابي العام
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الذي یبین المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتبة ) ٧(تشیر نتائج الجدول 
التنمیة المھنیة للمعلمات على مستوى التخطیط  ،ودرجات االستجابة للعبارات التي تصف البعد األول

 حیث بلغت قیمة ،أن درجة االستجابة تجاه ھذا البعد جاءت في المدى موافق ماتمن وجھة نظر المعل
وھو المتوسط الذي یقع ) ٣٫٠٠من  ٣٦ ،٢(المتوسط العام الستجابات المعلمات على عبارات ھذا البعد

والتي تشیر إلى درجة ) ٣ إلى ٣٤ ،٢(في الفئة الثالثة من فئات مقیاس لیكرت الثالثي ومداه یتراوح من
  .في أداة الدراسة) مرتفعة ( أو درجة تطبیق ،استجابة موافقة

 ،٥ ،٤ ،٢ ،١(كما تبین نتائج الدراسة أن درجة استجابة أفراد عینة الدراسة على العبارات رقم
وذلك ألن مدى المتوسط الحسابي لتلك ) مرتفعة(تطبیق  أو درجة ،موافقة جاءت في درجة) ٨ ،٧

) مرتفعة(أو درجة تطبیق ،والتي تشیر إلى درجة استجابة موافقة) ٣ى إل٣٤، ٢(العبارات یتراوح من 
  .في أداة الدراسة

التي أشارت إلى أن درجة واقع دور اإلدارة ) ٢٠١٤(وتتشابھ تلك النتائج مع دراسة الزھراني
كما تتفق مع  ،المدرسیة في تجوید برامج التنمیة المھنیة لمعلمي المدارس المتوسطة كان بدرجة كبیرة

والتي أشارت إلى أن الدرجة الكلیة لدرجة ممارسة مدیر المدرسة بصفتھ ) ٢٠١٤(نتائج دراسة حمد
مشرًفا مقیًما في التنمیة المھنیة للمعلمین في المدارس الخاصة في الضفة الغربیة من وجھات نظر 

تختلف و ،وھي نسبة كبیرة حسب المقیاس المعد لھذه الدراسة%) ٣ ،٧٦(أي) ٣٫٨١(المعلمین بلغت
التي أشارت إلى أن درجة ممارسة المدیرین لدورھم القیادي في تنمیة ) ٢٠١٣(مع دراسة العنتر

  ).متوسطة(المعلمین مھنیًا ھي بدرجة
 ،٩ ،٦ ،٣( الجدول أن درجة استجابة أفراد عینة الدراسة على العبارات رقمنتائجكما تبین 

وذلك ألن مدى المتوسط الحسابي لتلك ) متوسطة(أو درجة تطبیق ،جاءت في درجة إلى حد ما) ١٠
والتي  ،في أداة الدراسة) متوسطة( والتي تشیر إلى درجة) ٣٣، ٢ إلى ٦٧، ١ (العبارات یتراوح من

  .في أداة الدراسة) متوسطة( تطبیق أو درجة ،تشیر إلى درجة استجابة إلى حد ما
  :وقد جاء ترتیب االستجابات على عبارات ھذا البعد النحو التالي

تشجع قائدة المدرسة المعلمة على وضع برامج تعلیمیة خاصة بالطالبات  ()٧(احتلت العبارة رقم-١
التنمیة المھنیة  ،من حیث موافقة أفراد الدراسة لعبارات البعد األول) األولى(المرتبة) الموھوبات

عزى وت). ٦٨١ ،٠(وبانحراف معیاري) ٥٣ ،٢(للمعلمات على مستوى التخطیط بمتوسط حسابي
ھذه النتیجة على وضع برامج خاصة تقوم بھا قائدة المدرسة مع المعلمة بھدف تنمیة الطالبات 

وأن أدوار قائدة المدرسة في التنمیة المھنیة ترتبط بالمعلمة وبالطالبة سواًء  ،الموھوبات ورعایتھن
  .بسواء

صفیة بین المعلمات في كل تفعل قائدة المدرسة برامج تبادل الزیارات ال) (٤(احتلت العبارة رقم-٢
التنمیة المھنیة  ،من حیث موافقة أفراد الدراسة لعبارات البعد األول) الثانیة(المرتبة) التخصصات

وربما ). ٦٨٢ ،٠(وبانحراف معیاري) ٥١ ،٢(للمعلمات على مستوى التخطیط بمتوسط حسابي
لذا  ،المعلمات في التنمیة المھنیةتعزى ھذه النتیجة ألھمیة تفعیل برامج تبادل الزیارات الصفیة بین 

یلعب قائد المدرسة المشرف المقیم في مدرستھ دوًرا ھاًما في تشجیع المعلمین على تبادل الزیارات 
  ).٦٦٩ص ،٢٠١٦ ،الرباط(الصفیة وتنمیة طاقاتھم وقدراتھم

یمیة تشارك قائدة المدرسة في وضع الخطط العالجیة للمشكالت التعل) (٥(احتلت العبارة رقم-٣
التنمیة  ،من حیث موافقة أفراد الدراسة لعبارات البعد األول) الثالثة(المرتبة) والتربویة التي تواجھك

) ٧٢٢ ،٠(وبانحراف معیاري) ٤٩ ،٢(المھنیة للمعلمات على مستوى التخطیط بمتوسط حسابي
یة للمشكالت وتدل تلك النتیجة على أھمیة مشاركة قائدة المدرسة المعلمة في وضع الخطط العالج

التعلیمیة والتربویة بصورة مستمرة وأن تكون تلك الخطط حدیثة ومرنة وتتناسب مع طبیعة المشكلة 
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على أن ھذه النقطة من ضمن النقاط التي تؤكد على حاجة المعلمات ) ٢٠١٤(وقد أكد القحطاني
  .للتنمیة المھنیة بصورة مستمرة

 المرتبة ) خطة تدریبیة لتطویر النمو المھني للمعلماتتضع قائدة المدرسة) (١(احتلت العبارة رقم -٤
التنمیة المھنیة للمعلمات على مستوى  ،من حیث موافقة أفراد الدراسة لعبارات البعد األول) الرابعة(

وتدل ھذه النتیجة على أن أھم ) ٦١٦ ،٠(وبانحراف معیاري) ٤٨ ،٢(التخطیط بمتوسط حسابي
لتطویر النمو المھني للمعلمات وتكون خطة تدریبیة محددة مھام المشرف التربوي المقیم وضع 

ومن المالحظ أن تجربة استرالیا تبین أنھ یتم تدریب المعلمین  ،مصاغة وفق حاجات كل معلمة
والعاملین في المدرسة من خالل صیاغة برامج تدریب داخلھا حیث تتولى المدرسة وضع البرنامج 

ة الفعلیة حسب خطة التعلیم التي تعدھا المدرسة ومن خالل خطة التدریبي طبًقا لالحتیاجات التدریبی
حیث توضح ھذه الخطة األھداف األساسیة التي تسعى المدرسة إلى تحقیقھا وتوضح  ،المعلم السنویة

لذا یكون ھناك تالزم مباشر بین برامج التدریب  ،المھارات والمعارف الالزمة لتحقیق ھذه األھداف
وھذا المنھج في التدریب یجعل من المدرسة المسئول األول  ،طبیق المیدانيوالتطویر المھني والت

  ).٢٥٧ص، ٢٠٠٧، نبھان(عن تطویر معلمیھا
تقیم قائدة المدرسة ورش عمل للمعلمات للتغلب على نواحي القصور في ) (٨(احتلت العبارة رقم-٥

التنمیة المھنیة  ،بعد األولمن حیث موافقة أفراد الدراسة لعبارات ال) الخامسة(المرتبة ) األداء
وتدل ھذه ) ٧٠٨ ،٠(وبانحراف معیاري) ٢٠٤٢(للمعلمات على مستوى التخطیط بمتوسط حسابي

  .النتیجة على أھمیة إقامة ورش عمل للمعلمات للتغلب على نواحي القصور في األداء
المرتبة  )ج المھنيتعد قائدة المدرسة نشرات تربویة موجھة تبًعا لالحتیا) (٢(احتلت العبارة رقم-٦

التنمیة المھنیة للمعلمات على  ،من حیث موافقة أفراد الدراسة لعبارات البعد األول) السادسة(
  ).٧٣٧ ،٠(وبانحراف معیاري) ٣٦ ،٢(مستوى التخطیط بمتوسط حسابي

تساند قائدة المدرسة المعلمة في وضع برامج تعلیمیة خاصة بالطالبات ) (٦(احتلت العبارة رقم-٧
التنمیة  ،من حیث موافقة أفراد الدراسة لعبارات البعد األول) السابعة(المرتبة ) تأخرات دراسیًاالم

) ٧٧١ ،٠(وبانحراف معیاري) ٢٧ ،٢(المھنیة للمعلمات على مستوى التخطیط بمتوسط حسابي
رامج ویعزى ذلك إلى اقتناع قائدة المدرسة بالدور الھام والتشاركي بینھا وبین المعلمات في وضع ب

  .تعلیمیة خاصة بالطالبات المتأخرات دراسیًا
تساعد قائدة المدرسة المعلمة في إعداد وسائل تعلیمیة مناسبة وفق إمكانات ) (٩(احتلت العبارة رقم-٨

التنمیة المھنیة  ،من حیث موافقة أفراد الدراسة لعبارات البعد األول) الثامنة(المرتبة )المدرسة
وقد ) ، ٧٠٨(وبانحراف معیاري) ٣ ،٢٢(یط المعرفیة بمتوسط حسابيللمعلمات على مستوى التخط

جاءت االستجابة لتدل على أن مساعدة قائدة المدرسة في إعداد وسائل تعلیمیة مناسبة وفق إمكانات 
المدرسة تتم بالمستوى المطلوب مما یوحي باقتناع قائدة المدرسة بأھمیة ذلك في التنمیة المھنیة 

  .للمعلمات
) تخطط قائدة المدرسة آلیة تنفیذ الدروس التطبیقیة داخل المدرسة وخارجھا) (٣(ت العبارة رقم احتل-٩

التنمیة المھنیة للمعلمات على  ،من حیث موافقة أفراد الدراسة لعبارات البعد األول) التاسعة(المرتبة
 قیام وھذا یدل على عدم) ٨٢٠ ،٠(وبانحراف معیاري) ٢٣ ،٢(مستوى التخطیط بمتوسط حسابي

  .بعض قائدات المدارس بوضع آلیة تنفیذ الدروس التطبیقیة داخل المدرسة وخارجھا
تدرج قائدة المدرسة خطة الصرف من المیزانیة التشغیلیة للتنمیة ) (١٠( احتلت العبارة رقم- ١٠

یة التنم ،من حیث موافقة أفراد الدراسة لعبارات البعد األول) العاشرة(المرتبة) المھنیة للمعلمات
وقد ) ٨٠٨ ،٠(وبانحراف معیاري) ١٢ ،٢(المھنیة للمعلمات على مستوى التخطیط بمتوسط حسابي

جاءت االستجابة على تلك العبارة إلى حد ما لتدل على أن بعض قائدات المدارس ال تتدرج میزانیة 
ف من وقد یرجع ذلك إلى عدم استقاللیة المدرسة في اتخاذ قرار صر ،للتنمیة المھنیة للمعلمات
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التي أوصت بزیادة الدعم ) ٢٠١٤(ویتفق ذلك مع توصیات دراسة الزھراني ،المیزانیة التشغیلیة
  .المادي المخصص للتنمیة المھنیة للمعلمین وإدخال الحوافز ضمن خطة التنمیة المھنیة

ي دور قائدة المدرسة كمشرف تربوي مقیم فما  :ثانيالنتائج المتعلقة بالتساؤل ال تحلیل ومناقشة 
  .التنمیة المھنیة للمعلمات على مستوى المتابعة

لبیان استجابات المعلمات المشاركات في الدراسة نحو العبارات التي تصف دور قائدة 
تم حساب  ،المدرسة كمشرف تربوي مقیم في التنمیة المھنیة للمعلمات على مستوى المتابعة

وتم وضع عمود تترتب  ،ودرجة الموافقة ،یةواالنحرافات المعیار ،والمتوسطات الحسابیة ،التكرارات
  .تلك النتائج) ٨(یوضح الجدول ،فیھ ھذه العبارات وفق درجة االستجابة

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتبة ودرجات االستجابة للعبارات التي تصف ) ٨(جدول 
  ن وجھة نظر المعلمات مرتبة تنازلیًاالمتابعة م التنمیة المھنیة للمعلمات على مستوى: البعد الثاني

غیر   العبارة  م
  موافقة

إلى حد 
المتوسط   مج  موافقة  ما

  الحسابي
االنحراف 
درجة   الترتیب  المعیاري

 الموافقة
 142 102 34 6  ك

١  

تشرف قائدة المدرسة 
على اإلنجازات 
التربویة والمھنیة 

 .للمعلمات
%  4، 2 23، 9 71، 8 100 

2، 68 
 

، 553 
 موافقة 2 

 142 80 54 8  ك
٢  

تتابع قائدة المدرسة 
التزام المعلمات بالخطط 

 100 3 ،56 0 ،38 6 ،5  % .العالجیة واإلثرائیة
2، 51 

 
، 604 

 موافقة 6 

 142 95 41 6  ك

٣  

تحرص قائدة المدرسة 
على متابعة تنفیذ 

التوصیات التي تقرر 
 .في االجتماعات

%  4، 2 28، 9 66، 9 100 
2، 63 

 
، 566 

 موافقة 3 

 142 85 49 8  ك

٤  

تتخذ قائدة المدرسة 
 لتنفیذ األزمةاإلجراءات 

توصیات المشرفات 
التربویات الخاصة 
باألداء التربوي 

 .والمھني

%  5، 6 34، 5 59، 9 100 
2، 54 

 
، 603 

 موافقة 4 

 142 104 34 4  ك

٥  

تزود قائدة المدرسة 
المعلمات بخطة زمنیة 

. ألعماللتنفیذ ومتابعة ا
 .والتكالیف

%  2، 8 23، 9 73، 2 100 
2، 70 

 
، 516 

 موافقة 1 

 142 82 40 20  ك

٦  

تنظم قائدة المدرسة 
الزیارات المتبادلة بین 

المعلمات داخل المدرسة 
 .وخارجھا

%  14، 1 28، 2 57، 7 100 
2، 44 

 
، 729 

 موافقة 9 

 142 83 44 15  ك

٧  

تطلع قائدة المدرسة 
ى السجالت بصفة عل

دوریة وتزود بالتغذیة 
 .الراجعة

%  10، 6 31، 0 58، 5 100 
2، 48 

 
، 681 

 موافقة 8 
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غیر   العبارة  م
  موافقة

إلى حد 
المتوسط   مج  موافقة  ما

  الحسابي
االنحراف 
درجة   الترتیب  المعیاري

 الموافقة
 142 82 47 13  ك

٨  

تبحث قائدة المدرسة 
عن أسباب انخفاض 
التحصیل الدراسي 
 .للطالبات بشكل دوري

%  9، 2 33، 1 57، 7 100 
2، 49 

 
، 660 

 موافقة 7 

 142 96 37 9  ك
٩  

تدعم قائدة المدرسة 
تنفیذ األنشطة الصفیة 

 موافقة 4 606 ، 61 ،2 100 6 ،67 1 ،26 3 ،6  % .صفیةالوال

  موافقة 452 ، 56 ،2 المتوسط الحسابي العام
الذي یبین المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتبة ودرجات ) ٨(تشیر نتائج الجدول 

التنمیة المھنیة للمعلمات على مستوى المتابعة من وجھة  ،جابة للعبارات التي تصف البعد الثانياالست
حیث بلغت قیمة المتوسط  ،نظر المعلمات أن درجة االستجابة تجاه ھذا البعد جاءت في المدى موافق

یقع في الفئة وھو المتوسط الذي ) ٣٫٠٠من  ٥٦ ،٢(العام الستجابات المعلمات على عبارات ھذا البعد
والتي تشیر إلى درجة استجابة ) ٣إلى ٣٤ ،٢(الثالثة من فئات مقیاس لیكرت الثالثي ومداه یتراوح من

مما یدل على عدم وجود اختالف أو تشتت في  ،في أداة الدراسة) مرتفعة(أو درجة تطبیق ،موافقة
  .إجابات المعلمات نحو ھذا البعد

جابة أفراد عینة الدراسة على جمیع عبارات ھذا البعد قد كما تبین نتائج الدراسة أن درجة است
وتتشابھ تلك النتائج مع  ،في أداة الدراسة) مرتفعة( تطبیق أو درجة ،جاءت في درجة استجابة موافقة

التي أشارت إلى أن درجة واقع دور اإلدارة المدرسیة في تجوید برامج ) ٢٠١٤(دراسة الزھراني
) ٢٠١٤(كما تتفق مع نتائج دراسة حمد ،دارس المتوسطة كان بدرجة كبیرةالتنمیة المھنیة لمعلمي الم

والتي أشارت إلى أن الدرجة الكلیة لدرجة ممارسة مدیر المدرسة بصفتھ مشرًفا مقیًما في التنمیة 
أي ) ٣٫٨١(المھنیة للمعلمین في المدارس الخاصة في الضفة الغربیة من وجھات نظر المعلمین بلغت

  .نسبة كبیرة حسب المقیاس المعد لھذه الدراسةوھي %) ٣ ،٧٦(
  :وقد جاء ترتیب االستجابات على عبارات ھذا البعد النحو التالي

تزود قائدة المدرسة المعلمات بخطة زمنیة لتنفیذ ومتابعة األعمال ) (٥(احتلت العبارة رقم-١
التنمیة المھنیة  ،د الثانيمن حیث موافقة أفراد الدراسة لعبارات البع) األولى(المرتبة) والتكالیف

وھذا یدل على ) ٥١٦ ،٠(وبانحراف معیاري) ٧٠ ،٢(للمعلمات على مستوى المتابعة بمتوسط حسابي
أن المعلمات یقدرون جھد قائدة المدرسة في تزویدھن بخطة زمنیة لتنفیذ ومتابعة األعمال والتكالیف 

  .وتعتبر ھذا الدور من أھم مؤشرات نجاح تنفیذ األعمال
المرتبة ) تشرف قائدة المدرسة على اإلنجازات التربویة والمھنیة للمعلمات) (١(احتلت العبارة رقم-٢
التنمیة المھنیة للمعلمات على مستوى  ،من حیث موافقة أفراد الدراسة لعبارات البعد الثاني) الثانیة(

على اقتناع وتدل ھذه النتیجة ) ٥٥٣ ،٠(وبانحراف معیاري) ٦٨ ،٢(المتابعة بمتوسط حسابي
وأن اإلشراف  ،قائدة المدرسة على اإلنجازات التربویة والمھنیة للمعلماتالمعلمات بأھمیة إشراف 

وقد أكدت دراسة كل من باتریك . الفعال یزید من اإلنجازات التربویة والمھنیة للمعلمات
كما  ،ئد المبدعالتي بینت أن أھم عامل في جودة برنامج التطویر المھني ھو القا) ٢٠١١(مانارینو

كشفت ھذه الدراسة عن اختالف الطرق الناجحة التي تستخدمھا المناطق التعلیمیة في المدارس العامة 
التي تقع في غرب بینسیلفینیا والتي تستخدم من خاللھا فرص التعلیم عبر اإلنترنت من أجل تلبیة 

 المعلمین على مشاركة األفكار االحتیاجات المھنیة التعلیمیة في الجامعة وخلق الفرص التي تساعد
  .والتعاون مع زمالئھم في أي وقت وأي مكان
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تحرص قائدة المدرسة على متابعة تنفیذ التوصیات التي تقرر في ) (٣(احتلت العبارة رقم-٣
التنمیة المھنیة  ،من حیث موافقة أفراد الدراسة لعبارات البعد الثاني) الثالثة(المرتبة) االجتماعات
وھذا یدل على ) ٥٥٦ ،٠(وبانحراف معیاري) ٦٣ ،٢(لى مستوى المتابعة بمتوسط حسابيللمعلمات ع

تأكید المعلمات على أھمیة متابعة وتنفیذ التوصیات التي تقرر في االجتماعات حتى تؤتي االجتماعات 
  .الثمرة المرجوة منھا

من ) الرابعة(المرتبة) صفیةتدعم قائدة المدرسة تنفیذ األنشطة الصفیة والال) (٩(احتلت العبارة رقم-٤
التنمیة المھنیة للمعلمات على مستوى المتابعة  ،حیث موافقة أفراد الدراسة لعبارات البعد الثاني

ومعنى ذلك أن تدعیم األنشطة الصفیة ) ٦٠٦ ،٠(وبانحراف معیاري) ٦١ ،٢(بمتوسط حسابي
  .معلمات ومتابعتھن في تنفیذھاوالالصفیة من أھم مھام المشرف المقیم ویكون تنفیذھا عن طریق ال

تتخذ قائدة المدرسة اإلجراءات الالزمة لتنفیذ توصیات المشرفات التربویات ) (٤(احتلت العبارة رقم-٥
من حیث موافقة أفراد الدراسة لعبارات البعد ) الخامسة(المرتبة) الخاصة باألداء التربوي والمھني

 ،٠(وبانحراف معیاري) ٥٤ ،٢(المتابعة بمتوسط حسابيالثاني التنمیة المھنیة للمعلمات على مستوى 
وھذه النتیجة تدل على أھمیة التعاون بین قائدة المدرسة كمشرف مقیم والمشرفات التربویات ) ٦٠٣

  .لتنمیة المعلمات مھنًیا بمعنى أن تطبیق مشروع المشرف المقیم ال یتعارض مع اإلشراف التربوي
المرتبة ) ائدة المدرسة التزام المعلمات بالخطط العالجیة واإلثرائیةتتابع ق) (٢(احتلت العبارة رقم-٦
التنمیة المھنیة للمعلمات على مستوى  ،من حیث موافقة أفراد الدراسة لعبارات البعد الثاني) السادسة(

ومن المالحظ اقتناع المعلمات أنفسھن ) ٦٠٤ ،٠(وبانحراف معیاري) ٥١ ،٢(المتابعة بمتوسط حسابي
  .طبیق الخطط العالجیة واإلثرائیة في تنمیتھم مھنیًابضرورة ت

تبحث قائدة المدرسة عن أسباب انخفاض التحصیل الدراسي للطالبات بشكل ) (٨(احتلت العبارة رقم-٧
التنمیة المھنیة للمعلمات  ،من حیث موافقة أفراد الدراسة لعبارات البعد الثاني) السابعة(المرتبة) دوري

وتدل تلك النتیجة على ) ٦٦٠ ،٠(وبانحراف معیاري) ٤٩ ،٢(بمتوسط حسابيعلى مستوى المتابعة 
أن التنمیة المھنیة للمعلمات على مستوى المتابعة یتطلب من قائدة المدرسة متابعة أسباب انخفاض 

  .التحصیل الدراسي ووضع الحلول مع المعلمة للحد من تلك األسباب قدر اإلمكان
) قائدة المدرسة على السجالت بصفة دوریة وتزود بالتغذیة الراجعةتطلع ) (٧(احتلت العبارة رقم-٨

التنمیة المھنیة للمعلمات على  ،من حیث موافقة أفراد الدراسة لعبارات البعد الثاني) الثامنة(المرتبة
وھذا یدل على أھمیة ) ٦٨١ ،٠(وبانحراف معیاري) ٤٨ ،٢(مستوى المتابعة المعرفیة بمتوسط حسابي

  .ت في تقدیم التغذیة الراجحة لبرامج التنمیة المھنیة للمعلماتمتابعة السجال
تنظم قائدة المدرسة الزیارات المتبادلة بین المعلمات داخل المدرسة ) (٦( احتلت العبارة رقم-٩

التنمیة المھنیة  ،من حیث موافقة أفراد الدراسة لعبارات البعد الثاني) التاسعة(المرتبة) وخارجھا
وھذا یدل على ) ٧٢٩ ،٠(وبانحراف معیاري) ٤٤ ،٢(ستوى المتابعة بمتوسط حسابيللمعلمات على م

أھمیة الزیارات المتبادلة في التنمیة المھنیة ویجب أن تتنوع تلك الزیارات بین المعلمات داخل المدرسة 
  .وخارجھا

قیم في  دور قائدة المدرسة كمشرف تربوي م:ثالثالنتائج المتعلقة بالتساؤل ال تحلیل ومناقشة
  . التنمیة المھنیة للمعلمات على مستوى التدریب والنمو المھني

لبیان استجابات المعلمات المشاركات في الدراسة نحو العبارات التي تصف دور قائدة 
تم  ،المدرسة كمشرف تربوي مقیم في التنمیة المھنیة للمعلمات على مستوى التدریب والنمو المھني

وتم وضع عمود  ،ودرجة الموافقة ،واالنحرافات المعیاریة ،ات الحسابیةوالمتوسط ،حساب التكرارات
  .تلك النتائج) ٩(ویوضح الجدول ،تترتب فیھ ھذه العبارات وفق درجة االستجابة
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المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتبة ودرجات االستجابة للعبارات التي  )٩(جدول 
نیة للمعلمات على مستوى التدریب والنمو المھني من وجھة نظر التنمیة المھ: تصف البعد الثالث

  .المعلمات مرتبة تنازلیًا

غیر   العبارة  م
  موافقة

 حد إلى
المتوسط   مج  موافقة  ما

  الحسابي
االنحراف 
درجة   الترتیب  المعیاري

 االستجابة
 142 81 45 16  ك

١  
تنشر قائدة المدرسة 

ثقافة التنمیة المھنیة بین 
 100 0 ،57 7 ،31 3 ،11  % .المعلمات

2، 46 
 

، 691 
 موافقة 8 

 142 69 50 23  ك
٢  

تحدد قائدة المدرسة 
االحتیاجات التدریبیة 

 100 6 ،48 2 ،35 2 ،16  % .لكل معلمة
2، 32 

 
، 739 

  إلى حد ما 10 

 142 62 61 19  ك
٣  

تتعرف قائدة المدرسة 
على أسالیب التدریب 

 100 7 ،43 0 ،43 4 ،13  % .المناسبة لكل معلمة
2، 30 

 
، 694 

  إلى حد ما 11 

 142 116 21 5  ك

٤  

تزود قائدة المدرسة 
المعلمات بالتعامیم 

المتعلقة بالتنمیة المھنیة 
 .بشكل دوري

%  3، 5 14، 8 81، 7 100 
2، 78 

 
، 493 

 موافقة 1 

 142 98 32 12  ك

٥  

تستثمر قائدة المدرسة 
إمكانیات المعلمات 

في تدریب المتمیزات 
 .زمیالتھن

%  8، 5 22، 5 69، 0 100 
2، 61 

 
، 641 

 موافقة 4 

 142 92 33 17  ك
٦  

تشجع قائدة المدرسة 
على ممارسة التقویم 
 100 8 ،64 2 ،23 0 ،12  % .الذاتي لألداء التعلیمي

2، 53 
 

، 702 
 موافقة 5 

 142 103 30 9  ك

٧  

تحث قائدة المدرسة 
لتحاق المعلمة على اال

ببرامج التدریب التي 
 .تلبي االحتیاج المھني

%  6، 3 21، 1 72، 5 100 
2، 66 

 
، 594 

 موافقة 2 

 142 99 31 12  ك

٨  

تحفز قائدة المدرسة 
المعلمة على االستمرار 
في النمو الذاتي إلثراء 

الخبرة في مادة 
 .التخصص

%  8، 5 21، 8 69، 7 100 
2، 61 

 
، 640 

 موافقة 3 

 142 87 35 20  ك

٩  

تدعو قائدة المدرسة 
المختصین التربویین 

إللقاء محاضرات وتنفیذ 
ورش العمل داخل 
 .المدرسة للمعلمات

%  14، 1 24، 6 61، 3 100 
2، 47 

 
، 731 

 موافقة 7 

تقوم قائدة المدرسة   ١٠ 142 83 43 16  ك
 100 5 ،58 3 ،30 3 ،11  %بمتابعة األداء وقیاس 

2، 47 
 

، 691 
 موافقة 6 
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غیر   العبارة  م
  موافقة

 حد إلى
المتوسط   مج  موافقة  ما

  الحسابي
االنحراف 
درجة   الترتیب  المعیاري

 االستجابة
أثر البرامج التدریبیة 

 .تدریببعد ال
 142 78 44 20  ك

١١  
تفعل قائدة المدرسة 
سجل النمو المھني 

 100 9 ،54 0 ،31 1 ،14  % .للمعلمة
2، 41 

 
، 726 

 موافقة 9 

 142 74 37 31  ك

١٢  

تمنح قائدة المدرسة 
حوافز للمعلمات 

الحاصالت على برامج 
 .یة المھنیةالتنم

  إلى حد ما 12 808 ، 30 ،2 100 1 ،52 1 ،26 8 ،21 %

  موافقة 510 ، 48 ،2 المتوسط الحسابي العام
الذي یبین المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتبة ) ١٠(تشیر نتائج الجدول 

التنمیة المھنیة للمعلمات على مستوى التدریب  ،ودرجات االستجابة للعبارات التي تصف البعد الثالث
 ،أن درجة االستجابة تجاه ھذا البعد جاءت في المدى موافق والنمو المھني من وجھة نظر المعلمات

وھو ) ٣٫٠٠من  ٤٨، ٢(حیث بلغت قیمة المتوسط العام الستجابات المعلمات على عبارات ھذا البعد
) ٣إلى ٣٤، ٢( فئات مقیاس لیكرت الثالثي ومداه یتراوح منالمتوسط الذي یقع في الفئة الثالثة من
وتتفق ھذه النتائج  ،في أداة الدراسة) مرتفعة( تطبیق أو درجة ،والتي تشیر إلى درجة استجابة موافقة

والتي أشارت إلى أن الدرجة الكلیة لدرجة ممارسة مدیر المدرسة ) ٢٠١٤(مع نتائج دراسة حمد
لتنمیة المھنیة للمعلمین في المدارس الخاصة في الضفة الغربیة من وجھات بصفتھ مشرًفا مقیًما في ا

  .وھي نسبة كبیرة حسب المقیاس المعد لھذه الدراسة%) ٣ ،٧٦(أي) ٣٫٨١(نظر المعلمین بلغت
 ،٦ ،٥ ،٤ ،١(كما تبین نتائج الدراسة أن درجة استجابة أفراد عینة الدراسة على العبارات رقم

وذلك ألن مدى المتوسط ) مرتفعة(أو درجة تطبیق ،ءت في درجة موافقةجا) ١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧
 أو درجة ،والتي تشیر إلى درجة استجابة موافقة) ٣إلى ٣٤، ٢(الحسابي لتلك العبارات یتراوح من

  .في أداة الدراسة) مرتفعة(تطبیق
) ١٢ ،٣ ،٢(كما تبین نتائج الجدول أن درجة استجابة أفراد عینة الدراسة على العبارات رقم

وذلك ألن مدى المتوسط الحسابي لتلك ) متوسطة(أو درجة تطبیق ،جاءت في درجة إلى حد ما
والتي  ،في أداة الدراسة) متوسطة ( والتي تشیر إلى درجة) ٣٣، ٢ إلى  ٦٧، ١(العبارات یتراوح من

 .في أداة الدراسة) متوسطة ( تطبیق أو درجة ،تشیر إلى درجة استجابة إلى حد ما
  :د جاء ترتیب االستجابات على عبارات ھذا البعد النحو التاليوق 

تزود قائدة المدرسة المعلمات بالتعامیم المتعلقة بالتنمیة المھنیة بشكل ) (٤(احتلت العبارة رقم-١
التنمیة المھنیة للمعلمات  ،من حیث موافقة أفراد الدراسة لعبارات البعد الثالث) األولى(المرتبة ) دوري

وتدل ) ٤٩٣ ،٠(وبانحراف معیاري) ٧٨ ،٢(بمتوسط حسابي ،وى التدریب والنمو المھنيعلى مست
تلك االستجابة على موافقة المعلمات واتفاق وجھة نظرھن حول أھمیة تزویدھن بالتعامیم المتعلقة 

  .بالتنمیة المھنیة حتى یتم معرفة كل جدید في مجال التربیة المھنیة والنمو المھني
تحث قائدة المدرسة المعلمة على االلتحاق ببرامج التدریب التي تلبي ) (٧(ة رقماحتلت العبار-٢

التنمیة المھنیة  ،من حیث موافقة أفراد الدراسة لعبارات البعد الثالث) الثانیة(المرتبة) االحتیاج المھني
) ٥٩٤ ،٠(وبانحراف معیاري) ٦٦ ،٢(للمعلمات على مستوى التدریب والنمو المھني بمتوسط حسابي

وھذا یدل على أھمیة الدور الذي تقوم بھ قائدة المدرسة كمشرف مقیم في حث جمیع المعلمات على 
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أھمیة البرامج التدریبیة في تطویرھن مھنًیا بل ومن خالل خبرتھا تحدد نوع البرامج التدریبیة المالئمة 
  .لكل معلمة

ستمرار في النمو الذاتي إلثراء الخبرة تحفز قائدة المدرسة المعلمة على اال) (٨(احتلت العبارة رقم-٣
التنمیة  ،من حیث موافقة أفراد الدراسة لعبارات البعد الثالث) الثالثة(المرتبة) في مادة التخصص

 ،٠(وبانحراف معیاري) ٦١ ،٢(المھنیة للمعلمات على مستوى التدریب والنمو المھني بمتوسط حسابي
باطیة بین زیادة النمو المھني للقائدة نفسھا وإثراء برامج وتدل ھذه النتیجة على وجود عالقة ارت) ٦٤١

  .التنمیة المھنیة كما بینت التجارب األجنبیة في مجال المشرف المقیم
) تستثمر قائدة المدرسة إمكانیات المعلمات المتمیزات في تدریب زمیالتھن) (٥(احتلت العبارة رقم-٤

التنمیة المھنیة للمعلمات على  ،ة لعبارات البعد الثالثمن حیث موافقة أفراد الدراس) الرابعة(المرتبة
وتتوقف تلك ) ٦٤١ ،٠(وبانحراف معیاري) ٦١ ،٢(مستوى التدریب والنمو المھني بمتوسط حسابي

  .الممارسة على خبرة قائدة المدرسة في تحدید المتمیزات وكیفیة االستفادة منھن في تدریب زمیالتھن
المرتبة )  قائدة المدرسة على ممارسة التقویم الذاتي لألداء التعلیميتشجع) (٦(احتلت العبارة رقم-٥
التنمیة المھنیة للمعلمات على مستوى  ،من حیث موافقة أفراد الدراسة لعبارات البعد الثالث) الخامسة(

  ).٧٠٢ ،٠(وبانحراف معیاري) ٥٣ ،٢(التدریب والنمو المھني بمتوسط حسابي
م قائدة المدرسة بمتابعة األداء وقیاس أثر البرامج التدریبیة بعد تقو) (١٠(احتلت العبارة رقم-٦

التنمیة المھنیة  ،من حیث موافقة أفراد الدراسة لعبارات البعد الثالث) السادسة(المرتبة) التدریب
) ٦٩١ ،٠(وبانحراف معیاري) ٤٧ ،٢(للمعلمات على مستوى التدریب والنمو المھني بمتوسط حسابي

رة وجود خطة محكمة لتقویم برامج وأنشطة التنمیة المھنیة بحیث یمكن من وھذا یدل على ضرو
  .خاللھا تقدیر ھذه البرامج والتعرف على مدى فاعلیتھا وقیاس أثرھا

تدعو قائدة المدرسة المختصین التربویین إللقاء محاضرات وتنفیذ ورش ) (٩(احتلت العبارة رقم-٧
من حیث موافقة أفراد الدراسة لعبارات البعد الثالث ) لسابعةا(المرتبة) العمل داخل المدرسة للمعلمات

وبانحراف ) ٤٧ ،٢(بمتوسط حسابي ،التنمیة المھنیة للمعلمات على مستوى التدریب والنمو المھني
وھذا یدل على اقتناع المعلمات بزیادة اھتمام قائدة المدرسة بدعوة المختصین ) ٧٣١ ،٠(معیاري

  . وتنفیذ ورش العمل داخل المدرسة للمعلماتالتربویین إللقاء محاضرات 
من ) الثامنة(المرتبة) تنشر قائدة المدرسة ثقافة التنمیة المھنیة بین المعلمات) (١(احتلت العبارة رقم-٨

التنمیة المھنیة للمعلمات على مستوى التدریب والنمو  ،حیث موافقة أفراد الدراسة لعبارات البعد الثالث
وھذا یدل على أن من أھداف اإلشراف ) ٦٩١ ،٠(وبانحراف معیاري) ٤٦ ،٢(المھني بمتوسط حسابي

  .ثقافة التنمیة المھنیة بین المعلمات التربوي المقیم داخل المدرسة أن تقوم قائدة المدرسة بنشر وتنمیة
من ) التاسعة(المرتبة) تفعل قائدة المدرسة سجل النمو المھني للمعلمة) (١١( احتلت العبارة رقم-٩
التنمیة المھنیة للمعلمات على مستوى التدریب والنمو  ،ث موافقة أفراد الدراسة لعبارات البعد الثالثحی

وھذا یدل على اقتناع المعلمات بأھمیة ) ٧٢٦ ،٠(وبانحراف معیاري) ٤١ ،٢(المھني بمتوسط حسابي
ویتم ذلك باالستخدام . مھاقیام قائدة المدرسة بتفعیل سجل النمو المھني للمعلمة حتى یسھل متابعتھا وتقیی

الفعال لتكنولوجیا المعلومات سواء في عقد االجتماعات مع المعلمین واإلداریین في أي وقت باستخدام 
أو في حفظ وتخزین البیانات  ،أو في اتخاذ القرارات اإلداریة والفنیة في الوقت المناسب ،اإلنترنت

 .وإعداد الجداول المدرسیة وغیرھاأو في حفظ السجالت  ،والمعلومات وتبادلھا ونشرھا
) العاشرة(المرتبة) تحدد قائدة المدرسة االحتیاجات التدریبیة لكل معلمة) (٢( احتلت العبارة رقم- ١٠

التنمیة المھنیة للمعلمات على مستوى التدریب  ،من حیث موافقة أفراد الدراسة لعبارات البعد الثالث
وھذا یدل على ضعف دور ) ٧٣٩ ،٠(نحراف معیاريوبا) ٣٢ ،٢(والنمو المھني بمتوسط حسابي

وذلك راجع كما بینت التجارب  ،قائدة المدرسة في االھتمام بتحدید االحتیاجات التدریبیة لكل معلمة
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األجنبیة إلى عدم وجود استقاللیة للمدرسة وتفعیل ممارسات اإلدارة الذاتیة فمن المالحظ ضعف في 
  .حتیاجات الفعلیة لھم بسبب غیاب آلیات التقویم الذاتي لكل مدرسةاالرتباط بین تدریب المعلمین واال

المرتبة ) تتعرف قائدة المدرسة على أسالیب التدریب المناسبة لكل معلمة) (٣( احتلت العبارة رقم- ١١
التنمیة المھنیة للمعلمات على  ،من حیث موافقة أفراد الدراسة لعبارات البعد الثالث) الحادیة عشر(

وتؤكد تلك ) ٦٩٤ ،٠(وبانحراف معیاري) ٣٠ ،٢(تدریب والنمو المھني بمتوسط حسابيمستوى ال
لذا یجب االھتمام بتحدید أسالیب  ،االستجابة على أن ھذا الدور یتم بدرجة متوسطة أو إلى حد ما

  .التدریب المناسبة لكل معلمة
صالت على برامج التنمیة تمنح قائدة المدرسة حوافز للمعلمات الحا) (١٢( احتلت العبارة رقم- ١٢

التنمیة المھنیة  ،من حیث موافقة أفراد الدراسة لعبارات البعد الثالث) الثانیة عشر(المرتبة) المھنیة
 ،٠(وبانحراف معیاري) ٣٠ ،٢(بمتوسط حسابي ،للمعلمات على مستوى التدریب والنمو المھني

 ببرامج التنمیة المھنیة والحصول وتدل ھذه النتیجة على أن تشجیع المعلمات على االلتحاق) ٨٠٨
ویجب االنتباه  ،علیھا یتم بصورة متوسطة لذا جاءت االستجابة على تلك العبارة في المرتبة األخیرة

  .ضعف الحوافز المشجعة للمعلمین یتسبب في ضعف أدائھم التربوي والوظیفي إلى أن
  : ومقترحاتھاتوصیات الدراسة

رسة كمشرف تربوي مقیم في التنمیة المھنیة للمعلمات على مستوى في ضوء نتائج دور قائدة المد-١
  :فإن أھم التوصیات المرتبطة بھذا البعد ما یلي ،التخطیط

 من المیزانیة التشغیلیة للتنمیة المھنیة للصرف خطة تربوي مقیم قائدة المدرسة كمشرف  إدراج
  .للمعلمات

 المدرسة وخارجھا التطبیقیة داخل االھتمام بوضع آلیة تنفیذ الدروس. 
 المعلمة في إعداد وسائل تعلیمیة مناسبة وفق   مقیم تربويأن تساعد قائدة المدرسة كمشرف

  .إمكانات المدرسة
  خاصة المعلمة في وضع برامج تعلیمیةمقیم تربوي أن تساند قائدة المدرسة كمشرف 

  .بالطالبات المتأخرات دراسًیا
 التنمیة المھنیة للمعلمات على مستوى  تربويف مقیم فيفي ضوء نتائج دور قائدة المدرسة كمشر-٢

  :فإن أھم التوصیات المرتبطة بھذا البعد ما یلي ،المتابعة

 الزیارات المتبادلة بین المعلمات داخل مقیم بتنظیم تربوي ئدة المدرسة كمشرف زیادة اھتمام قا
  .المدرسة وخارجھا

 طالع على السجالت بصفة دوریة وتزود االبمقیم تربوي  كمشرف زیادة اھتمام قائدة المدرسة
  . بالتغذیة الراجعة حتى یتم تفعیل برامج التنمیة المھنیة للمعلمات بصورة مستمرة

 مقیم عن أسباب انخفاض التحصیل الدراسي للطالبات  تربويأن تبحث قائدة المدرسة كمشرف 
لة التي تؤثر في بشكل دوري وأن تضع الحلول مع المعلمات حتى یتم الحد من تلك المشك

  .فعالیة المدرسة وإنتاجیتھا التربویة
مقیم في التنمیة المھنیة للمعلمات على مستوى تربوي في ضوء نتائج دور قائدة المدرسة كمشرف -٣

  :فإن أھم التوصیات المرتبطة بھذا البعد ما یلي ،التدریب والنمو المھني

 التنمیة المھنیةحوافز للمعلمات الحاصالت على برامج  االھتمام بمنح.  
 أن تتعرف قائدة المدرسة على أسالیب التدریب المناسبة لكل معلمة.  
 تحدد قائدة المدرسة االحتیاجات التدریبیة لكل معلمة.  
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 ضرورة توفیر قاعدة بیانات ومعلومات دقیقة عن برامج وأنشطة التنمیة المھنیة وأعداد ونوعیة -٤
 .ومحتوى البرامج ونوعیة األنشطة وغیرھا ،ونوعیة المدربین ومؤھالتھم ،المتدربین

 في العامفي تحقیق التنمیة المھنیة للمعلمات بالتعلیم  مقیمتربوي  قائدة المدرسة كمشرف  تفعیل دور-٥
  .ضوء مدخل المدرسة كمجتمع تعلم

  . مقیم في ضوء التجربة األمریكیةمقترح لتفعیل ممارسة قائدة المدرسة كمشرف تربوي تصور -٦
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  :المراجع
عالقة األعباء اإلداریة باألداء الفني للمشرف التربوي المقیم في ). ١٤٢٥. (محمد مقبل ،األكلبي

مكة  ،جامعة أم القرى). رسالة ماجستیر غیر منشورة(المدارس االبتدائیة بمحافظة بیشة
  .المملكة العربیة السعودیة ،المكرمة

لمدرسة الثانویة لمھامھ مشرًفا تربوًیا في ضوء درجة ممارسة مدیر ا). ٢٠١٣. (محمد ،البارقي
رسالة (تحدیات العولمة من وجھة نظر مدیري ومعلمي المرحلة الثانویة في محافظة جدة 

  .المملكة العربیة السعودیة ،مكة المكرمة ،جامعة أم القرى). ماجستیر غیر منشورة
لمھنیة الذاتیة لمعلمي الصفوف تصور مقترح لتفعیل التنمیة ا). ھـ١٤٣٠. (محمد فراج ،الحارثي

المملكة العربیة  ،الریاض ،جامعة الملك سعود). رسالة ماجستیر عیر منشورة(األولیة 
  .السعودیة

درجة ممارسة مدیر المدرسة بصفتھ مشرًفا مقیًما في التنمیة المھنیة للمعلمین ). ٢٠١٤. (إلھام ،حمد
رسالة ماجستیر غیر (ر المعلمین فیھا في المدارس الخاصة في الضفة الغربیة من وجھات نظ

  .فلسطین ،نابلس ،جامعة النجاح الوطنیة). منشورة
  .وزارة التعلیم: المملكة العربیة السعودیة). ١٤٣١.(الدلیل االسترشادي لقائد المدرسة المشرف المقیم

  .رة التعلیموزا: المملكة العربیة السعودیة). ١٤٣١.(الدلیل المرجعي لقائد المدرسة المشرف المقیم
  .دار الزھراء: الریاض. اإلشراف المھني التربوي). ٢٠١٦. (بھیرة شفیق ،الرباط

مكتبة المجتمع : طرابلس. اإلدارة المدرسیة واإلشراف التربوي الحدیث). ٢٠٠٦. (ھادي ،ربیع
  . العربي للنشر والتوزیع

لوماتیة التحدیات القیادة واإلشراف التربوي في عصر المع). ٢٠٠٨.(فاطمة حمد ،الردیني
  .مكتبة الرشد ناشرون: الریاض. رؤیة مستقبلیة والمسؤولیات

 ،دور المشرف التربوي المقیم في التنمیة المھنیة للمعلمین). ھـ١٤٢٥. (الرحمن عیسى عبد ،الرمیح
المملكة العربیة  ،الریاض ،جامعة الملك سعود). رسالة ماجستیر غیر منشورة(دراسة تقویمیة 

  .السعودیة
دور اإلدارة المدرسیة في تجوید برامج التنمیة المھنیة لمعلمي ). ١٤٣٤. (حسن عوضھ ،الزھراني

مكة  ،جامعة أم القرى). رسالة ماجستیر غیر منشورة (المدارس المتوسطة بمحافظة جدة 
  .المملكة العربیة السعودیة ،المكرمة

مدیرة "یر مھام المشرفة المقیمة دور اإلشراف التربوي في تطو). ٢٠١٠. (صباح إبراھیم ،سمنودي
مجلة دراسات عربیة في  ،للنھوض بالعملیة التربویة في ضوء المستجدات الحدیثة" المدرسة

  .١٤٣- ٩٥). ١(٤مج ،السعودیة ،التربیة وعلم النفس
معوقات التنمیة المھنیة لمعلمي المرحلة المتوسطة في ضوء ). ١٤٣٦. (العزیز عبد ،آل سویدان

 ،الریاض ،جامعة الملك سعود). رسالة ماجستیر غیر منشورة(ع المعرفة متطلبات مجتم
  .المملكة العربیة السعودیة

رسالة (برنامج مقترح للمشرف المقیم في مراحل التعلیم العام ). ١٤٢٥. (أحمد مزھر ،الشھراني
  .المملكة العربیة السعودیة ،مكة المكرمة ،جامعة أم القرى). ماجستیر غیر منشورة 

معوقات التنمیة المھنیة للمعلمین من وجھة نظر المشرفین ). ١٤٣٥. (الھادي براك عبد ،اعديالص
 ،الجامعة اإلسالمیة). رسالة ماجستیر غیر منشورة(التربویین بمنطقة المدینة المنورة التعلیمیة 

  .المملكة العربیة السعودیة ،المدینة المنورة
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.  المھنیة للمعلمین في ضوء االتجاھات العالمیةالتنمیة). ٢٠١٠. (رشیدة السید أحمد ،طاھر
  .دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة

اإلصدار ، )١ط(، )أسالیبھ، أسسھ، أھدافھ، مفاھیمھ(اإلشراف التربوي ).٢٠٠٥.(حسن أحمد ،الطعاني
  .دار الناشر للنشر والتوزیع: األردن ،عمان ،األول

مؤسسة طیبة للنشر : القاھرة. نمیة المھنیة للمعلمالنمو والت). ٢٠١١. (الرءوفطارق عبد  ،عامر
  .والتوزیع

الدار  :عمان.  التعلیمیة واإلشراف التربوي أصولھا وتطبیقاتھااإلدارة). ٢٠٠١. (جودة عزت ،عطوي
  .العلمیة الدولیة ومكتبة دار الثقافة

مكتبة الرشد : اضالری. المستقبل– الوظائف -اإلشراف التربوي المفھوم). ٢٠١٢. (عماد محمد ،عطیة
  .ناشرون

 ،النظریة والتطبیق: أسالیب البحث العلمي).٢٠١٣.(عثمان محمد ،وغنیم ،ربحي مصطفى ،علیان
  .دار صفاء للنشر والتوزیع: عمان ،)٥ط(

الدور القیادي لمدیري المدارس بمكة المكرمة في تنمیة المعلمین مھنیا ). ٢٠١٣. (یاسر سلیمان ،العنتر
  .المملكة العربیة السعودیة ،مكة المكرمة ،جامعة أم القرى). ر منشورة رسالة ماجستیر غی(
التنمیة المھنیة لمعلمي المرحلة الثانویة بمدینة بیشة في ضوء ). ٢٠١٤. (أحمد علي ،القحطاني

 ،الریاض ،جامعة الملك سعود). رسالة ماجستیر غیر منشورة(متطلبات الجودة الشاملة 
  .المملكة العربیة السعودیة

التنمیة المھنیة لمعلمي التعلیم الثانوي العام في ضوء معاییر الجودة ). ٢٠١٠. (محمد قاسم ،قحوان
  .دار غیداء للنشر والتوزیع: عمان. الشاملة

دور المشرف التربوي في تنمیة الكفاءة المھنیة لمعلمي الصفوف ). ٢٠٠٨. (خالد محمد ،المنصور
 ،جامعة الملك سعود). رسالة ماجستیر غیر منشورة(األولیة بمحافظة عنیزة من وجھة نظرھم 

  .المملكة العربیة السعودیة ،الریاض
دار : عمان ،)١ط(، )المعلم، المدیر، المشرف(اإلشراف التربوي بین ).٢٠٠٧.(یحیي محمد ،نبھان

  .صفاء للنشر والتوزیع
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