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 المستخلص

دور القيادة المدرسية في التنمية المهنية لمعلمات العلوم اإلدارية في المدارس الحكومية عنوان الدراسة: 

 بمدينة الرياض

هدددفا الدراسددة الددر التعددرر الددر دور القيددادة المدرسددية فددي التنميددة المهنيددة لمعلمددات العلددوم اإلداريددة  

ومعوقات التنمية المهنية لمعلمات العلوم اإلدارية  واقتراح السبل المناسبة لتفعيل دور القيادة المدرسية في 

ة نظدددر معلمدددات العلدددوم اإلداريدددة  التنميدددة المهنيدددة لمعلمدددات العلدددوم اإلداريدددة بمديندددة الريددداض مددد  و هددد

واستخدما الباحثة المنهج الوصفي المسحي واالستبانة لجمد  البياندات مد  مجتمد  الدراسدة البدالن اددده  

 ( م  معلمات العلوم اإلدارية بالمدارس الحكومية بمدينة الرياض  وتوصلا الدراسة للنتائج التالية: 28)

لددر امانيددة ابددر ابددارة مدد  دور القيددادة المدرسددية فددي أفددراد الدراسددة موافقددات بدر ددة متوسدد ة ا -1

 التنمية المهنية لمعلمات العلوم اإلدارية بالمدارس الحكومية بمدينة الرياض أبرزها تتمثل في:

 .تحث القيادة المدرسية المعلمات الر استخدام ابارات البكر والتعزيز لتبجي  ال البات 

 ت الستراتيجيات التعلم الحديثة داخل غرفة الصف.تحرص القيادة المدرسية الر ت بيق المعلما 

  تؤكددد القيددادة المدرسددية الددر المعلمددات اسددتخدام التقنيددة الحديثددة )بددرامج وت بيقددات( فددي العمليددة

 التعليمية.

ع الدر خمسدة ابدارات مد  معوقدات التنميدة المهنيدة لمعلمدات العلدوم  أفدراد الدراسدة -8 موافقدات تمامدا

 بمدينة الرياض أبرزها تتمثل في: اإلدارية بالمدارس الحكومية

  .كثرة المهام الم لوبة م  المعلمات داخل المدرسة 

 .زيادة نصاب المعلمات م  الحصص التدريسية 

 .قلة الحوافز المادية والمعنوية للمعلمة المتميزة 

ع الر امانية ابارات م  السبل المناسدبة لتفعيدل دور القيدادة المد -3 رسدية أفراد الدراسة موافقات تماما

 في التنمية المهنية لمعلمات العلوم اإلدارية بمدينة الرياض أبرزها تتمثل في: 

 .مراااة استخدام األسلوب التربوي أاناء تو يه المعلمات 

  .نبر اقافة أهمية حضور البرامج التدريبة وأارها الر ت وير النمو المهني في أداء المعلمات 

 .تحديد مهام المعلمات داخل المدرسة 

 برز ما توصلا الية الدراسة:وأ

  ضرورة تو يه القيادة المدرسية في مدارس التعليم العام بمتابعة الت ور المهندي لمعلمدات العلدوم

 االدارية.

 .العمل الر تحديد مهام معلمات العلوم اإلدارية داخل المدرسة بدقة 

 العمل الر توطي  التدريب داخل البيئة المدرسية في مدارس التعليم العام . 

   االهتمددام بالتيةيددة الرا عددة لمعلمددات العلددوم اإلداريددة فددي مدددارس التعلدديم العددام بعددد حضددوره

 البرامج التدريبية.

 :القيادة المدرسية  التنمية المهنية   معلمات العلوم اإلدارية .الكلمات المفتاحية
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Abstract 

Title: The role of school leadership in the professional development of 

administrative science teachers in public schools in Riyadh. 

The study aimed to identify the reality of the role of school leadership in 

the professional development of administrative science teachers, identify 

obstacles to the professional development of administrative science teachers, 

and suggest suitable ways to activate the role of school leadership in the 

professional development of administrative science teachers in Riyadh from the 

point of view of administrative science teachers. The researcher applied the 

analytical descriptive approach and a questionnaire to collect the data from the 

study community (82) of the administrative science teachers in the public 

schools in Riyadh. The study reached the following results: 

1) The subjects of the study sample agreed in a medium degree to eighteen 

items about the reality of the role of school leadership in the professional 

development of the teachers of administrative sciences in government 

schools in Riyadh, the most prominent of which are: 

 The school leadership emphasizes the use of expressions of thanks and 

encouragement to encourage female students. 

 School leadership is keen to the teachers' application of the modern 

learning strategies within the classroom. 

 The school leadership emphasizes the teachers’ use of modern technology 

(programs and applications) in the educational process. 

2) The subjects of the study sample completely agree to five obstacles to the 

professional development of the administrative science teachers in 

government schools in Riyadh, are: 

 There are many tasks required of teachers within the school. 

 The increased quorum of teachers. 

 Lack of material and moral incentives for the distinguished teacher. 

3) The subjects of the study sample fully agree on eight of the appropriate ways 

to activate the role of school leadership in the professional development 

of the administrative science teachers in Riyadh, the most prominent of 

which are: 

 Considering the use of the educational method while directing the 

parameters. 
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 Spreading up the culture of the importance of attending training programs 

and their impact on the development of professional growth in the 

performance of teachers. 

 Defining the teachers’ tasks within the school. 

The study recommended the following: 

 The need for school leadership in public schools to follow the professional 

development of administrative science teachers. 

 To accurately define the tasks of the administrative science teachers 

within the school. 

 Localization of training within the school environment in public schools. 

 Paying attention to getting feedback from the teachers of administrative 

sciences in public schools after attending training programs. 

Key words: school leadership, professional development, administrative 

science teachers. 

 مقدمة:

تعمل القيادة المدرسية النا حة الر توفير مناخ  يد بالمدرسة يعمل كل فدرد فيده بارتيداح تسدود فيده 

االقددات طيبددة بددي  كددل العدداملي  فددي المدرسددة  كمددا تعمددل الددر رفدد  الددروح المعنويددة للعدداملي  وتحسددي  

 ية.  الخدمات الضرورية المساادة التي تمك  المدرسة م  اداء رسالتها التعليمية والتربو

وتعتبر القيادة المدرسية الجهة التنفيةية المسؤولة ا  ت بيق سياسدات التعلديم وخ  ده واد  تو يده 

واستيالل الموارد المادية والببرية نحو تحقيق األهدار المحددة  والر قدر نجاح القيادة المدرسدية تتحددد 

التنميدة المهنيدة باهتمدام وانايدة  وبدر ة كبيرة كفاءة النظام التعليمي وفعاليته  ولدةل  حظيدا موضدواات

العلمدداء والبدداحثي   وأاددروا هددةا الميددداو بددالبحو  والدارسددات  وفددي العصددر الحددديث اتسدد  مفهددوم القيددادة 

 (.11م  ص1991المدرسية ليبمل الجانبي  اإلداري والفني )الحقيل  

تنميدة مهداراته   وم  المتوق  م  قائددة المدرسدة بصدفتها مبدرفة تربويدة أو تسدااد المعلمدات الدر

التعليميددة   فلددم يعددد يقتصددر دور القيددادة المدرسددية الددر العمددل اإلداري ب بددل أصددبي ي عنددر بددالنمو المهنددي 

للمعلمات.ولكي تست ي  المعلمة أو ترتف  بمسدتو  أدائهدا داخدل الفصدل فدنو النمدو المهندي يجدب أو يكدوو 

 ا ة معلمات العلوم اإلدارية الر هةا النمو.مستمراع مما ينعكس الر مستو  ال البات  وم  هنا تنبثق ح

ع تدر  أو  ع ومبدرفة تربويدة حاليدا م  واق  خبرة الباحثة العملية في الميداو التربدوي كمعلمدة سدابقا

قائدات مدارس الثانوية بمدينة الرياض تستق   األامال اإلدارية  زءاع كبيدراع مد  أوقداته  الدر حسداب 

لي ال يمك  لقائدات المدارس مد  نقدل خبدراته  التربويدة للمعلمدة بالبدكل األامال الفنية اإل رائية وبالتا

المددومول  وهددةا مددا دفدد  الباحثددة الددر دراسددة دور القيددادة المدرسددية فددي التنميددة المهنيددة لمعلمددات العلددوم 

 اإلدارية في المدارس الحكومية بمدينة الرياض.
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 :تساؤالت الدراسة 

المهنية لمعلمات العلوم اإلدارية م  و هة نظر معلمات العلدوم  ما دور القيادة المدرسية في التنمية .1

 اإلدارية بالمدارس الحكومية بمدينة الرياض؟.

 ما معوقات التنمية المهنية لمعلمات العلوم اإلدارية م  و هة نظر أفراد الدراسة؟. .8

لدوم اإلداريدة مد  ما السدبل المناسدبة لتفعيدل دور القيدادة المدرسدية فدي التنميدة المهنيدة لمعلمدات الع .3

 و هة نظر أفراد الدراسة؟.

 :أهداف الدراسة 

 تهدف الدراسة الحالية إلى :

التعرر الر دور القيدادة المدرسدية فدي التنميدة المهنيدة لمعلمدات العلدوم اإلداريدة مد  و هدة نظدر  .1

 معلمات العلوم اإلدارية بالمدارس الحكومية بمدينة الرياض

 لمعلمات العلوم اإلدارية م  و هة نظر أفراد الدراسة. الكبف ا  معوقات التنمية المهنية .8

اقتراح السبل المناسبة لتفعيل دور القيادة المدرسية في التنمية المهنية لمعلمات العلوم اإلدارية مد   .3

 و هة نظر أفراد الدراسة.

 

 :أهمية الدراسة 

 :التالية النقاط في ه الدراسةهذ أهمية تكمن

فددي التنميددة المهنيددة لمعلمددات العلددوم اإلداريددة وت ددوير أدائهدد  لالرتقدداء  أهميددة دور القيددادة المدرسددية .1

 بمستو  العملية التعليمية.

قد تسهم الدراسة بتزويد القدائمي  الدر بدرامج ت دوير المعلمدات فدي وضد  الخ دم والبدرامج التدريبدة  .8

 الخاصة بت وير أداء معلمات العلوم اإلدارية.

لي  تيةية را عة ا  سبل تفعيدل ممارسدة القيدادة المدرسدية لددورها يتوق  أو تقدم هةه الدراسة للمسؤو .3

 م  خالل ما توصلا اليه الدراسة م  نتائج ومقترحات وتوصيات.

 :حدود الدراسة 

اقتصرت الدراسدة الدر التعدرر الدر دور القيدادة المدرسدية فدي التنميدة المهنيدة المعلمدات العلدوم 

ع.اإلدارية في مجالي اإلدارة الصفية وطرق ا  لتدريس واقتراح سبل القيادة لدورها في تنمية المعلمدات مهنيدا

تدم ت بيدق واقتصر ت بيق الدراسدة الدر مددارس التعلديم الثدانوي الحكدومي  بندات  بمديندة الريداض  وقد 

 .ـه1332/1339الدراسة خالل الفصل األول للعام الدراسي 

 

 :مصطلحات الدراسة 

(1)  :: بونهدا مدا تقدوم بده قائددة المدرسدة مد  األامدال اإلداريدة القيادة المدرسية:تعرفها الباحثة إجرائياا

 والفنية وتو يه  هود المعلمات واالرتقاء بمستو  أدائه  بهدر تحقيق األهدار المنبودة.

(8) :: بونها الجهود المبةولة م  قبل القيادة المدرسية والمو هدة  التنمية المهنية:تعرفها الباحثة إجرائيا

الر معلمة العلوم اإلدارية لالرتقاء بالعملية التعليمية التي م  شونها رف  كفاءة وفاالية المعلمة بما 

 يتعلق بندارتها الصفية وطرق التدريس بيية تحقيق األهدار التربوية المنبودة. 
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::تعرفها البا العلوم االدارية: (3) بونها مواد تتب  التخصصات النظرية في مدارس الثانوية  حثة إجرائيا

المسار اإلداري(  ت عندر بدراسدة العلدوم التدي لهدا صدلة بداإلدارة وبكدل  -نظام )المقررات/ الفصلي

احتيا اتها وفرواها  مثل مقرر مبادئ اإلدارة العامة  مقرر االقتصاد  مقرر المحاسبة  تتيي هدةه 

وال البات اكتساب العديد م  المهارات الت بيقية والنظرية الدر حدد سدواء تجعلهدم  المواد لل الب

 قادري  الر اإللمام بكافة الجوانب اإلدارية.

 المبحث األول: اإلطار النظري:

 المحور االول: القيادة المدرسية: 

 :مفهوم القيادة المدرسية 

المدوارد المدرسدية المتاحدة لتلبيدة االحتيا دات القيادة المدرسية هي  املية تنسيق الجهود واستيالل 

التربوية ومساادة التالميدة الدر الدتعلم الدر أقصدر حدد تسدمي بده قددراتهم  وتهيئدتهم للحيداة واالنددما  فدي 

 (81م  ص8009المجتم  . الهنداوي )

  :وظائف القيادة المدرسية 

 تتمثل أهم وظائف القيادة المدرسية فيما يلي: 

التخ دديم هدو التر مدة العمليددة لاهددار التعليميددة ومدا يجدب أو ينفددة مد  بددرامج  أووظيفاة التخطايط:  .1

ويتضم  توضيي األهدار وتنسيقها وتصنيفها حسب أهميتهدا ووضد  معدايير األداء و دولدة األامدال 

ع وم  خالل هةه الوظيفة يهتم قائد المدرسة بتوق  المستقبل وتحديد أفضل السبل إلنجداز األهددار  زمنيا

 (21م  ص8009مية المعلنة. اايش )التنظي

ويقصد بها توزي  األامدال المختلفدة الدر العداملي  كدلم فدي مجدال تخصصده  واا داء وظيفة التنظيم: .2

هؤالء العاملي  الصالحيات إلنجاز ما أسند اليهم م  أامال في أقصر وقا ممك  وبوقل تكلفة وبوالر 

 (.29م  ص8002مستو  لاداء )المعاي ة  

هدو امليدة هددفها التوكدد مد  النتدائج التدي تحققدا أو تلد  التدي فدي سدبيلها الدر التحقدق يه:وظيفة التوج .3

م ابقددة لاهدددار المقددررة أو غيددر م ابقددة  ومدد  خددالل المتابعددة تقدددم تيةيددة را عددة فوريددة. )اددايش  

 (.28م  ص8009

تعلدق بالدراسدة أو هو اإلشرار الر تنفية ما تم التخ يم والتنظيم له سدواء كداو كلد  يوظيفة الرقابة.  .4

األنب ة المدرسية أو األامال اإلدارية أو غير كل  مما تقدمة المدرسة أو تقوم به م  خدمات التربوية 

 (.39م  ص8009)خليل  

 

  :مسؤوليات القيادة المدرسية 

 ( أهم مسؤوليات القيادة المدرسية في اآلتي: 21م  ص8003حدد حساني  )

وض  أهدار يمكد  و التخ يم العلمي للعمل المدرسي.مسؤوليات قائد المدرسة اإلدارية: متمثلة في  .1

 ادارة السجالت المدرسية. و تحقيقها.

ع . ووضد  خ دم مسؤوليات قائد المدرسة الفنية: متمثلة فاي  .2 ع ومهنيدا ارشداد وتو يده التالميدة أكاديميدا

 عمل دوو تخويفهم. للنمو المهني للمعلمي . وحث المعلمي  الر ال

التعاوو مد  و المباركة في شؤوو البيئة والمجتم . مسؤوليات مدير المدرسة االجتماعية: متمثلة في .3

 أولياء األمور في ت وير العمل المدرسي وحل المبكالت المدرسية.
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  :خصائص القيادة المدرسية الناجحة 

 بة منها لكي تنجي القيادة المدرسية في املها وتحقق األهدار الم لو

م  8012البددد أو تتددوفر للقيددادة المدرسددية النا حددة مجمواددة خصددائص  وهددي كاآلتي:)الدددايلج  

 (102ص

أو تكدددوو ادارة هادفدددة: أي أنهدددا ال تعتمدددد الدددر العبدددوائية فدددي تحقيدددق غاياتهدددا بدددل تعتمدددد الدددر  -1

 الموضواية والتخ يم السليم في اطار الصالي العام.

رك  الر السدلبيات بدل يكدوو لهدا دورهدا القيدادي الرائدد فدي العمليدة أو تكوو ادارة ايجابية: أي ال ت -8

 التربوية.

أو تكوو ادارة ا تمااية: بعيدة ا  االستبداد أو التسدلم مسدتجيبة للمبدورة ومدركدة للصدالي العدام  -3

 ا  طريق العمل الجاد المبب  بالتعاوو واأللفة.

  :أهداف القيادة المدرسية 

 ( 22م، ص2002سعى لتحقيقها وهي: الهنداوي )هناك أهداف لقائد المدرسة ي

 متابعة الخ م التربوية وتقديم ما يسااد الر تنفيةها الر الو ه الم لوب. .1

العمل باستمرار والتعاوو م  أوليداء األمدور وغيدرهم مد  المعنيدي  لتحقيدق حا دات التعلديم لجميد   .8

 ال الب.

 المهام المعنيي  بها في المدرسة.تنظيم  هود العاملي  بالمدرسة م  أ ل سراة انجاز  .3

  :مبادئ عمل قائد المدرسة 

 ( 31م، ص2002مبادئ عمل قائد المدرسة على النحو التالي: ربيع )

 تقسيم العمل بي  العاملي  في المدرسة كل حسب قدراته وامكانياته.  -1

 االنضباط وال ااة: ويقصد به طااة واحترام العاملي  لم  هم أالر منهم.  -8

 العامة: الر القائد أو يجعل م  مصلحة التالمية والمجتم  أهم أولوياته.المصلحة  -3

 المساواة: وهو مبدأ مهم قد يتوقف اليه فبل أو نجاح قائد المدرسة.  -3

 

 كفايات القيادة المدرسة: 

حددت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية الكفايات األساسدية لقائدد المدرسدة فدي وايقدة كفايدات 

 ( 21م  ص8009المدرسة وهي كالتالي: )وزارة التعليم  وايقة كفايات مديري المدارس  قائد 

السمات البخصية: أو يتحلر بالسلوك اإلسالمي في القول والفعل وأو يمل  اتجاهات ايجابية نحدو  .1

 المهنة.

رؤيدة تربويدة القيادة: أو يلم بياية التعليم في المملكة وأهدافه في مراحدل التعلديم العدام  وأو يمتلد   .8

 مستقبلية لمهمة التدريس.

 النمو المهني: وتعني دور قائد المدرسة في النمو المهني للمعلمي .  .3

  م  المعلومات بت وير الممارسات المهنية لمنسوبي المدرسة.  .3
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 تحليل المبكالت واتخاك القرارات. .2

النابض وأنها مفتداح اإلدارة  كمدا تجد الباحثة أو القيادة المدرسية هي  وهر العملية اإلدارية وقلبها 

أو القيادة المدرسية النا حة هدفها الرئيسدي هدو العمدل الددؤوب لتحسدي  امليدة التعلديم والدتعلم  واالهتمدام 

ع.  باألامال الفنية واإلدارية معا

 المحور الثاني: التنمية المهنية لمعلمات العلوم اإلدارية: 

  :مفهوم التنمية المهنية 

( التنميددة المهنيددة بونهددا:  امليددة تفااددل المعلددم مدد  خبددرات تعليميددة 13م  ص8018يعددرر اددامر )

ومهددارات  ديدددة  مدد  أ ددل ت ددوير ااداتدده واتجاهاتدده وأسددلوبه فددي املدده لجعلدده قددادراع الددر أداء مهامدده 

 ووا باته التربوية بكفاءة أكثر م  مسايرته لكل  ديد في تخصصه . 

  :أهمية التنمية المهنية للمعلمات 

 (7م، ص2013أهمية التنمية المهنية للمعلمات ترجع إلى عدة عوامل أهمها ما يلي: )تمام؛ وطه، 

 الت ور التكنولو ي وانعكاساته الر العملية التعليمية. .1

 قنااة المعلمي  بوهمية النمو المهني للتمك  م  أداء أدوارهم بفعالية.  .8

 هني للمعلم.ضرورة اإللمام بالمجال التربوي في فترة اإلاداد الم .3

  :أهداف التنمية المهنية 

(  وابدد العزيدزب 32م  ص8002(  والمبيقي )33م  ص1993ما يلي:العريني )أهداف التنمية المهنية 

 ( 82م  ص8002(  والي )822م  ص8002وابد العظيم )

 بناء وت وير قدرة األفراد الر التفكير اإلبدااي وغير التقليدي في التعامل م  األمور.  .1

 قدرات التفكير اإلبدااي لد  المتعلمي . بناء .8

 التعرر الر استراتيجيات التعليم والتعلم.  .3

 تحسي  اتجاهاتهم وت وير وتعديل أنماط سلوكهم  خاصة فيما يخص االقات العمل. .3

مساادة المعلمدي  المبتددئي  الدةي  يحتدا وو الدر مجموادة مد  األنبد ة المت دورة الخاصدة برفد   .2

 كفاءتهم المهنية.

  :أساليب التنمية المهنية للمعلمات 

 هناك العديد من أساليب التنمية المهنية للمعلمات، ومنها: 

يزيدد مدد  الكفدداءة المهنيدة للمعلددم ويسددااد فدي ت ددوير أسددلوب األداء وتنويعدده   التادريب أننااال الخدمااة: .1

 (.21م  ص8012ويسااد المعلم الر اإلبداع في استخدام التقنيات.)وهبة  

هي حوار صريي يتم فيه تبادل اآلراء واألفكار والمعرفة بي  المعلمي   حدول موضدوع مد  المناقشة: .2

 (.32م  ص8002الموضواات أو مبكلة ما بهدر التوصل الر أنسب الحلول لها )الي  

هي نباط تعاوني مكثف يمارسه مجمواة م  المعلمدي  لدارسدة مبدكلة تربويدة وتحليلهدا ورش العمل: .3

م  8012إلنجدداز نبدداط م لددوب يحقددق  ملددة مدد  األهدددار التربويددة. )وهبددة   وتقددديم حلددول لهددا  أو

 (.23ص
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تتحقق بداف  داخلدي مد  المعلمدة لت دوير نفسدها  واالسدتعانة بالوسدائل التنمية المهنية الذاتية للمعلمة: .4

 (.21م  ص8012المختلفة لهةه التنمية كالمكتبة وشبكة المعلمات )االنترنا(.)وهبة  

أو أسدداليب التنميددة المهنيددة للمعلمددة تتنددوع وتختلددف فيمددا بينهددا  ولكددل أسددلوب منهددا وتددر  الباحثددة 

طريقته وسماته وضواب ه  وبالتالي ال يمك  تحديد أسلوب وتفضيله وااتبداره أفضدل األسداليب مد   ميد  

 المعلمي  وفي كل المواقف والظرور.

  :مجاالت التنمية المهنية للمعلمات 

الر مجالي  فقدم وهدي: مجدال اإلدارة الصدفية  ومجدال طدرق التددريس  اقتصرت الباحثة في بحثها

 ألو المعلمات في حا ة ماسة إلتقاو  وفيما يلي ارض لكل مجال م  هةه المجاالت بالتفصيل: 

  :مجال اإلدارة الصفية 

هي ال ريقة التي ينظم بها المعلم امله داخدل الصدف  ويسدير بمقتضداها بييدة مفهوم اإلدارة الصفية:  .1

 (. 819م  ص8002الوصول الر األهدار التربوية التي يبييها م  الحصة )المعاي ة  

المواد واناصر اإلدارة المدرسية هي )المعلم وال الب.اليرفدة الصدفية.الوقا.عناصر اإلدارة الصفية: .2

 (83م  ص8009امس )واأل هزة التعليمية(. د

(  و 128م  ص8012)الجالمددة   وهاي كفايات لاددارة الصافية التاي يجاب أن تتاوفر فاي المعلماات .3

( : معرفدددة أسددداليب التبدددويق واسدددتخدامها. 33م  ص8009(  و )دامدددس  20م  ص8009)ربيددد   

ي غرفدة الصدف. االهتمام بالفروق الفردية في اكتساب المهارات. استخدام القيادة الجمااية والفرديدة فد

 وتنوع أساليب التدريس باستمرار. 

  :مجال طرق التدريس 

هي األنمدداط التدريسددية التددي يسددهم بهددا المعلددم خددالل تعاملدده مدد  الموقددف مفهااوم طريقااة التاادريس:  .1

 (101م  ص8002التعليمي وتميزه ا  غيره م  المعلمي  . يوسف )

للمعلم فدي أنهدا تسدااده فدي نقدل المعلومدات تكم  أهمية طرق التدريس بالنسبة أهمية طرق التدريس:  .2

تعيندده الددر تخ دديم الوقددا والجهددد للوصددول الددر ووالخبددرات والمهددارات الددر ال بلددة بيسددر ومرونددة. 

األهدار المرغوبة. أما بالنسبة الر ال لبة فهدي تتديي لهدم المتابعدة الفاالدة للمدادة الدراسدية واالسدتجابة 

ة لهم م  المدرس. أما بالنسبة الر المادة الدراسدية فتتمثدل فدي للمعلومات والخبرات والمهارات المرسل

او ال ريقة المناسبة تجعل المادة الدراسية محببدة الدر ال لبدة  ممدا يسدااد بالتدالي الدر االسدتجابة لهدا 

ع في اقول ال لبة.  )ربي    ع واباتا  (110م  ص8009وكل  يجعل منها أكثر رسوخا

تحفيدز التالميدة منها الكفايات التي يجب أو تتوفر في المعلمات   هناك ادد م طرق التدريس:كفايات  .3

م  8001للمبدداركة فددي الدددرس. واسددتخدام الوسددائل التعليميددة فددي الوقددا المناسددب. الفددرح ودبابنددة )

 ( 22ص

  :واقع القيادة المدرسية في التنمية المهنية للمعلمات 

توا ه القيدادة المدرسدية العديدد مد  المعوقدات ومد  أهمهدا االفتقدار الدر التقدويم والمتابعدة للمعلمدي   

 ( 38م  ص8009وادم توفر القيادات القادرة الر تحمل تبعات البرامج التوهيلية للمعلم. ضحاوي )

بمسدتو  ادائهد   تر  الباحثة أو دور قائدة المدرسة مهم في ت وير أداء المعلمات م  أ ل االرتقداء

ومساادة المعلمات في فهم دوره  داخل غرفة الصف وتنمية أداء معي  للمعلمات باإلضدافة الدر تصدحيي 

 األخ اء التي قد تحد  داخل غرفة الصف.
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 المبحث الثاني: الدراسات السابقة:

 تستعرض الباحثة في هذا الجزل أبرز الدراسات السابقة في مجال البحث:

م( بعنوان "واقع التطور المهني لمعلمي ومعلمات الرياضيات في 2012دراسة )البلوي، والراجح،  .1

 المملكة العربية السعودية". 

هدفا هةه الدراسة الر التعرر الر واق  الت ور المهني لمعلمدي الرياضديات ومعلماتهدا فدي ابدر 

 ت ت ورهم المهني.ادارات تعليم في المملكة العربية السعودية  والكبف ا  معوقا

ولتحقيق أهدار الدراسة استخدم الباحثاو المنهج الوصفي  وكانا أداة الدراسة هي االسدتبانة لجمد  

ع  و)313البيانات م  العينة البالية )  ( معلمة.813( معلما

 وكان من أهم نتائج الدراسة:

أكثددر أنبدد ة الت ددور المهنددي ممارسددة هددي االسددتفادة مدد  تقددارير وتو يهددات المبددرر التربددوي   .1

 والتواصل م  أولياء األمور لرف  مستو  األداء التدريسي. 

أقل أنب ة الت ور المهني ممارسة هي التعاوو م   هات أو افراد فدي ا دراء أبحدا  تربويدة بحيدث  .8

 يكوو للمعلم دور بحثي محدد. 

م( بعنوان "واقع التنمية المهنية لمعلمي المرحلة الثانوياة بمنطقاة القصايم 2012الوعيلي،دراسة ) .2

 من وجهة نظرهم". 

هدفا هةه الدراسة الر التعرر الر واق  التنمية المهنيدة لمعلمدي المرحلدة الثانويدة بمن قدة القصديم 

لمسددحي فددي هددةه الدراسددة  ولتحقيددق أهدددار الدراسددة اسددتخدم الباحددث المددنهج الوصددفي امدد  و هددة نظددرهم  

ع مدد  معلمددي مدددارس التعلدديم 321واسددتخدم االسددتبانة كددوداة لجمدد  البيانددات مدد  اينددة الدراسددة الباليددة ) ( معلمددا

 الثانوي للبني  الحكومية واألهلية التابعة لإلدارة العامة للتربية والتعليم بمن قة القصيم.

 وكان من أهم نتائج الدراسة:

ية لمعلمي المرحلة الثانوية بمن قة القصيم الر مجاالت النمو المهني ككل بدر ة أو واق  التنمية المهن .1

 االية. 

أو واق  ممارسة معلمي المرحلة الثانوية بمن قة القصيم ألساليب التنمية المهنية ككل قد تحقدق بدر دة  .8

 االية. 

في تنمية المعلمين م( بعنوان" الدور القيادي لمديري المدارس بمكة المكرمة 2013دراسة العنتر ) .3

: اإلدراك والممارسة من وجهة نظرهم".   مهنيا

هدفا هةه الدراسة الر تحديد در ة ادراك مديري المدارس في مراحل التعليم العام لدورهم القيادي 

ع بتعلدديم مكددة المكرمددة  ولتحقيددق أهدددار الدراسددة تددم اسددتخدام المددنهج الوصددفي  فددي تنميددة المعلمددي  مهنيددا

( مديراع في التعليم الحكومي بكافة مراحله 832بانة كوداة لجم  البيانات م  العينة البالية )المسحي  واالست

 العامة.
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 وكان من أهم نتائج الدراسة:

البيئدددة  –اتضدددي أو المتوسدددم الحسدددابي العدددام السدددتجابات ايندددة الدراسدددة الدددر المحددداور )المتابعدددة  .1

ع هدي در دة اال تمااية( يبير الر أو در ة ممارسة المديري   لدورهم القيادي في تنمية المعلمي  مهنيا

 )االية(.

البنيدة  -التدريب –اتضي أو المتوسم الحسابي العام الستجابات اينة الدراسة الر المحاور )التخ يم  .8

ع هدي در دة  المعرفية( يبير الر أو در ة ممارسة المديري  لدورهم القيدادي فدي تنميدة المعلمدي  مهنيدا

 )متوس ة(. 

 يق على الدراسات السابقة:التعل 

بالنظر الر موضواات الدراسات السابقة ومجتمعاتها المختلفة  تبي  أو البحث شمل أغلب المحاور 

المتعلقة بمفهوم التنمية المهنية  وقد تنواا مجتمعات الدراسات بي  مراحل التعليم العام  مما يؤكدد أهميدة 

وك في مؤسسات التعليم. حيدث اسدتفادت الدراسدة الحاليدة مد  التنمية المهنية  وترسيخ مفاهيمها كثقافة وسل

 الدراسات السابقة في ادة  وانب  م  أهمها اآلتي :

 المساادة في تحديد مبكلة الدراسة  وتحديد أهدافها. .1

 تنظيم اإلطار النظري  والمرا   المستخدمة. .8

 المناسبة. اختيار المنهج المناسب للدراسة  واألداة المناسبة  وال رق اإلحصائية .3

 االستفادة م  نتائج الدراسات السابقة وتوصيتها في مناقبة نتائج الدراسة الحالية. .3

 

 منهجية الدراسة واجرالاتها: 

 اتبعا الدراسة المنهج الوصفي المسحي لمناسبته ل بيعة الدراسة وأهدافها.منهج الدراسة: (1)

العلددوم اإلداريددة بالمدددارس  يتكددوو مجتمدد  الدراسددة الحاليددة مدد   ميدد  معلمدداتمجتمااع الدراسااة: (2)

( معلمدة خدالل فتدرة ا دراء الدراسدة خدالل الفصدل 28الحكومية بمدينة الرياض والبدالن اددده  )

 هـ.1332/1339الدراسي األول م  العام الدراسي 

 تم ااتماد االستبانة كوداة لجم  بيانات الدراسة.أداة الدراسة:  (3)

 

 :صدق أداة الدراسة 

تعرر الر مد  صددق أداة الدراسدة فدي قيداس مدا وضدعا لقياسده تدم للالصدق الظاهري لألداة: (أ)

ع   وفي ضدوء ررائهدم تدم اادداد 13ارضها الر مجمواة م  المحكمي   البالن اددهم ) ( محكما

 أداة هةه الدراسة بصورتها النهائية.

تددم حسدداب معامددل االرتبدداط بيرسددوو لمعرفددة الصدددق الددداخلي صاادق االتساااق الااداخلي لااألداة:  (ب)

بانة حيث تم حساب معامل االرتباط بي  در دة كدل ابدارة مد  ابدارات االسدتبانة بالدر دة لالست

الكلية للمحور الةي تنتمي اليه العبارة. حيث يتضي أو قيم معامل ارتباط كل ابارة م  العبارات 

ع اند مستوي الداللة ) ( فوقل مما يدل الر صدق اتساقها 0001م  محورها مو بة ودالة احصائيا

 حاورها.م  م
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 :نبات أداة الدراسة 

لقياس مد  ابات أداة الدراسة تم استخدام )معادلة ألفا كرونباخ( للتوكد م  ابات أداة الدراسدة  حيدث 

( وهدةا يددل الدر أو االسدتبانة تتمتد  بدر دة ابدات 002322يتضي أو معامل الثبات العام اال حيث بلدن )

 الميداني للدراسة.مرتفعة يمك  االاتماد اليها في الت بيق 

 أساليب المعالجة اإلحصائية : (4)

لتحقيددق أهدددار الدراسددة وتحليددل البيانددات التددي تددم تجميعهددا  فقددد تددم اسددتخدام العديددد مدد  األسدداليب 

(. و منهدا اسدتخدام التكدرارات SPSSاإلحصائية المناسبة باستخدام الحزم اإلحصائية للعلدوم اال تماايدة )

 ."حسابي الموزوو )المر ي(   والمتوسم الحسابي    االنحرار المعياري والنسب المئوية  والمتوسم ال

 نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها:

السؤال األول على: "ما دور القيادة المدرسية في التنمياة المهنياة لمعلماات العلاوم اإلدارياة مان وجهاة ينص 

 ؟”الرياضنظر معلمات العلوم اإلدارية بالمدارس الحكومية بمدينة 

أ / دور القيادة المدرساية فاي تنمياة اإلدارة الصافية لمعلماات العلاوم اإلدارياة مان وجهاة نظار معلماات العلاوم 

 اإلدارية بالمدارس الحكومية بمدينة الرياض :

فقد تم حسداب التكدرارات والنسدب المئويدة والمتوسد ات الحسدابية واالنحرافدات المعياريدة والرتدب 

الدراسة الر ابارات محور دور القيادة المدرسية فدي تنميدة اإلدارة الصدفية لمعلمدات الستجابات مفردات 

 (1العلوم اإلدارية بالمدارس الحكومية بمدينة الرياض  و اءت النتائج كما يوضحها الجدول رقم )

 ( 1جدول )

لصفية لمعلمات استجابات مفردات الدراسة  على عبارات محور دور القيادة المدرسية في تنمية اإلدارة ا

: حسب متوسطات الموافقة  العلوم اإلدارية بالمدارس الحكومية بمدينة الرياض مرتبة تنازليا

 العبارات م

 درجة الموافقة التكرار

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
النسبة  الرتبة

% 

موافق 

 تماما: 
 موافق

موافق 

بدرجة 

 متوسطة

غير 

 موافق

موافق 

بدرجة 

ضعي

 فة

11 

ث المعلمات الر أهمية تح

و دددود االقدددات مددد  الدددود 

 واالحترام داخل الصف

 3 12 12 81 19 ك

3020 10129 1 
% 8308 3101 8800 1203 309 

1 

تؤكددددددد الددددددر المعلمددددددات 

اسدددتخدام ابدددارات البدددكر 

 والتعزيز لتبجي  ال البات

 13 13 10 88 83 ك

3032 10323 8 
% 8903 8102 1808 1209 1209 

2 

تؤكددددددد الددددددر المعلمددددددات 

االهتمددام بددالفروق الفرديددة 

 الكتساب المهارات

 12 88 9 80 11 ك

3000 10338 3 
% 1902 8303 1100 8102 1203 
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 العبارات م

 درجة الموافقة التكرار

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
النسبة  الرتبة

% 

موافق 

 تماما: 
 موافق

موافق 

بدرجة 

 متوسطة

غير 

 موافق

موافق 

بدرجة 

ضعي

 فة

9 

تحث المعلمات الر حسد  

التصددددرر مدددد  المواقددددف 

ال ارئة التي تحدد  داخدل 

 غرفة الصف

 9 82 13 88 10 ك

8092 10831 3 
% 1808 8102 1209 3301 1100 

2 

تتدداب  المعلمددات فددي كيفيددة 

تهيئدددددددة البيئدددددددة الصدددددددفية 

 وطريقة تنظيمها

 10 89 13 13 12 ك

8093 10382 2 
% 1203 1201 1201 3203 1808 

2 

تنمددددددي مهددددددارة اسددددددتثمار 

الوقددددا وادارتدددده بفعاليددددة 

 داخل  غرفة الصف

 2 33 9 81 10 ك

8029 10832 1 
% 1808 8201 1100 3103 902 

10 

توكددددددد الددددددر المعلمددددددات 

اسددتخدام القيددادة الجماايددة 

 والفردية في غرفة الصف

 2 31 11 19 2 ك

8022 10122 2 
% 902 8308 1902 3202 902 

3 

المعلمددات الددر ادددم تحددث 

اقتصار النباطات الصدفية 

 الر الجوانب اللفظية فقم

 13 82 18 12 11 ك

8028 10382 2 
% 1303 8800 1301 3809 1201 

3 
تؤكد الر تنوي  النباطات 

 التعليمية وادم رتابتها.

 13 82 11 12 11 ك
8020 10382 9 

% 1303 8800 1303 3301 1201 

8 

ت ِعد برامج تدريبية لت وير 

اداء المعلمددات فددي مهددارة 

 اإلدارة الصفية

 9 30 9 80 3 ك

8013 10112 10 
% 309 8303 1100 3202 1100 

1 

تحث المعلمات الر اشدراك 

ال البات في وض  األنظمدة 

 الصفية

 13 33 13 18 9 ك

8011 10832 11 
% 1100 1301 1209 3103 1201 

 10088 8093 المتوسط  الحسابي العام

(  أو أبددرز أدوار القيددادة المدرسددية فددي تنميددة اإلدارة الصددفية لمعلمددات 1يتضددي مدد  نتددائج  دددول) 

(   أمددا أدوار 2  1   11العلددوم اإلداريددة بالمدددارس الحكوميددة بمدينددة الريدداض تتمثددل فددي العبددارات رقددم )

لحكومية بمدينة الرياض التي القيادة المدرسية في تنمية اإلدارة الصفية لمعلمات العلوم اإلدارية بالمدارس ا

( .أما أقل أدوار القيادة المدرسية فدي تنميدة 2وقعا في المنتصف م  حيث الموافقة تتمثل في العبارة رقم )

   3اإلدارة الصفية لمعلمات العلوم اإلدارية بالمدارس الحكومية بمدينة الرياض تتمثل فدي العبدارات رقدم )

تعاني م  صعوبة التفرغ لتدريب المعلمات وت وير أدائهد  فدي تنويد   ( وكل  ألو القيادة المدرسية 1   8

األنب ة الصفيه ومهارة اإلدارة الصفية وحثه   الدر اشدراك ال البدات فدي وضد  األنظمدة الصدفية نظدراع 
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م  أوقاته  الر حسداب األامدال الفنيدة اإل رائيدة وبالتدالي ال ألو األامال اإلدارية تستق    زءاع كبيراع 

 .لقائدات المدارس م  نقل خبراته  التربوية للمعلمة بالبكل الموموليمك  

ب / دور القيادة المدرسية في تنمية استخدام طرق التدريس لمعلمات العلوم اإلدارية من وجهاة نظار معلماات 

 العلوم اإلدارية بالمدارس الحكومية بمدينة الرياض :

فقدددد تدددم حسددداب التكدددرارات والنسدددب المئويدددة والمتوسددد ات الحسدددابية واالنحرافدددات المعياريدددة والرتدددب 

الستجابات مفردات الدراسة  الر ابارات محور دور القيادة المدرسية في تنمية اسدتخدام طدرق التددريس 

ها الجددول رقدم لمعلمات العلوم اإلدارية بالمددارس الحكوميدة بمديندة الريداض و داءت النتدائج كمدا يوضدح

(8 ) 

(2جدول )  

استجابات مفردات الدراسة  على عبارات محور دور القيادة المدرسية في تنمية استخدام طرق التدريس 

: حسب متوسطات الموافقة  لمعلمات العلوم اإلدارية بالمدارس الحكومية بمدينة الرياض مرتبة تنازليا

 العبارات م

 درجة الموافقة التكرار

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
النسبة  الرتبة

% 

موافق 

 تماما: 
 موافق

موافق 

بدرجة 

 متوسطة

غير 

 موافق

موافق 

بدرجة 

ضعي

 فة

12 

ص الدددددددر ت بيدددددددق تحدددددددر

المعلمددددددات السددددددتراتيجيات 

الددتعلم الحديثدددة داخددل غرفدددة 

 الصف

 1 83 10 82 12 ك

3038 10892 1 
% 8800 3002 1808 8200 203 

13 

تؤكد الر المعلمات اسدتخدام 

التقنيددددددة الحديثددددددة )بددددددرامج 

وت بيقددددددات( فددددددي العمليددددددة 

 التعليمية

 3 33 10 19 12 ك

3012 10812 8 
% 8002 8308 1808 3008 302 

12 

تحددث المعلمددات الددر تبددادل 

الزيدددددارات مددددد  الدددددزميالت 

لالطدددددددالع الددددددددر طددددددددرق 

واسدددددددتراتيجيات التددددددددريس 

 المستخدمة

 11 82 9 80 13 ك

8092 10328 3 
% 1201 8303 1100 3301 1303 

12 

تحث المعلمات الر استخدام 

مهددددددارات التفكيددددددر العليددددددا 

 لل البات

 11 81 13 88 9 ك

8090 10823 3 
% 1100 8102 1201 3102 1303 

11 

المعلمدددددددات الدددددددر  تبدددددددج 

االبتكددار والتجديددد فددي طددرق 

 التدريس

 11 30 11 80 10 ك

8022 10822 2 
% 1808 8303 1303 3101 1303 
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 العبارات م

 درجة الموافقة التكرار

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
النسبة  الرتبة

% 

موافق 

 تماما: 
 موافق

موافق 

بدرجة 

 متوسطة

غير 

 موافق

موافق 

بدرجة 

ضعي

 فة

19 

للمعلمددددات طريقددددة  توضددددي

ت بيدددق الدددتعلم النبدددم أانددداء 

 الحصة الدراسية

 1 32 13 11 9 ك

8020 10120 1 
% 1100 1902 1209 3103 203 

13 

للمعلمدددددات طدددددرق  توضدددددي

التعامددل مدد  الفددروق الفرديددة 

 بي  ال البات

 11 81 13 12 9 ك

8023 10301 2 
% 1100 8800 1209 3101 1902 

18 

تحددددددث المعلمددددددات بتحليددددددل 

محتددو  المددواد الددر مكونددات 

تتعلددددق بالحقددددائق والمفدددداهيم 

 والتعليمات

 9 32 13 81 3 ك

8021 10112 2 
% 309 8201 1209 3801 1100 

80 

تدددددددريب المعلمددددددات الددددددر 

استخدام األساليب العلمية في 

 حل المبكالت

 9 33 10 13 2 ك

8029 10133 9 
% 202 1209 1808 2803 1100 

 00999 8029 المتوسط الحسابي العام   

( أو أبددرز أدوار القيددادة المدرسددية فددي تنميددة اسددتخدام طددرق التدددريس 8يتضددي مدد  نتددائج  دددول )

(   12   13   12لمعلمات العلوم اإلدارية بالمدارس الحكومية بمدينة الرياض تتمثدل فدي العبدارات رقدم )

المدرسية في تنمية استخدام طرق التدريس لمعلمدات العلدوم اإلداريدة بالمددارس الحكوميدة  أما أدوار القيادة

( أمدا أقدل أدوار 11بمدينة الرياض التي وقعا فدي المنتصدف مد  حيدث الموافقدة تتمثدل فدي العبدارة رقدم )

ميدة بمديندة القيادة المدرسدية فدي تنميدة اسدتخدام طدرق التددريس لمعلمدات العلدوم اإلداريدة بالمددارس الحكو

( و ير   السبب في كل  الر أو القيادة المدرسدية تعداني 80   18   13الرياض تتمثل في العبارات رقم )

مدد  صددعوبة التفددرغ لتدددريب المعلمددات وت ددوير أدائهدد  فددي مهددارة اسددتخدام األسدداليب العلميددة فددي حددل 

 المبكالت  نظراع النبياله  باألامال اإلدارية.

ما معوقات التنمية المهنية لمعلمات العلوم اإلدارية من وجهة نظر معلمات العلوم ينص السؤال الثاني: "

 ؟”اإلدارية بالمدارس الحكومية بمدينة الرياض

تددم حسدداب التكددرارات والنسددب المئويددة والمتوسدد ات الحسددابية واالنحرافددات المعياريددة والرتددب 

ة المهنيدة لمعلمدات العلدوم اإلداريدة مد  الستجابات مفردات الدراسدة  الدر ابدارات محدور معوقدات التنميد

و هددة نظددر معلمددات العلددوم اإلداريددة بالمدددارس الحكوميددة بمدينددة الريدداض و دداءت النتددائج كمددا يوضددحها 

 (3الجدول رقم )
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 ( 3جدول )

استجابات مفردات الدراسة  على عبارات محور معوقات التنمية المهنية لمعلمات العلوم اإلدارية  

: حسب متوسطات الموافقة  بالمدارس الحكومية بمدينة الرياض مرتبة تنازليا

 العبارات م

 درجة الموافقة التكرار

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
النسبة  الرتبة

% 

موافق 

 :  تماما
 موافق

موافق 

بدرجة 

 متوسطة

غير 

 موافق

موافق 

بدرجة 

 ضعيفة

2 
كثرة المهام الم لوبة م  المعلمات داخدل 

 المدرسة

 3 - 8 13 13 ك
3012 00228 1 

% 2200 1209 803 - 302 

9 
ادة نصددداب المعلمدددات مددد  الحصدددص زيددد

 التدريسية

 3 - 1 12 22 ك
3028 00919 8 

% 2002 1203 203 - 302 

3 
ة الحددوافز الماديددة والمعنويددة للمعلمددة قلدد

 المتميزة

 3 8 2 12 23 ك
3033 00923 3 

% 1202 8800 101 803 302 

2 
وائية اختيدددار المعلمدددات الملتحقدددات ابددد

 بالبرامج التدريبية

 3 3 11 13 39 ك
3088 10122 3 

% 2902 1201 1303 309 309 

10 
عد مقر البرامج التدريبية ا  محل اقامة ب

 المعلمات

 2 3 2 12 32 ك
3088 10121 2 

% 2202 8800 202 309 101 

3 
قلة البرامج التدريبية التدي تقددمها مراكدز 

 التدريب

 2 3 2 83 33 ك
3012 10138 1 

% 2803 8200 902 302 101 

 ف طرق وأساليب تدريب المعلماتضع 2
 3 3 11 12 32 ك

3012 10138 2 
% 2302 8800 1303 309 309 

1 
افتقار البرامج التدريبية الر طرق تسدااد 

 المعلمات الر اتقاو المهارات الالزمة

 1 8 11 12 31 ك
3011 10808 2 

% 2108 8002 1303 803 203 

11 
 ضددددعف التوهيددددل التربددددوي انددددد بعددددض

 المعلمات

 9 9 13 13 32 ك
3021 10319 9 

% 3108 1209 1209 1100 1100 

 ة التعاوو بي  المعلمات داخل المدرسةقل 8
 11 18 11 81 82 ك

3020 10382 10 
% 3809 8202 1303 1301 1303 

1 
اومة التييير م  قبل المعلمدات لكدل مدا مق

 هو  ديد

 11 88 2 11 80 ك
3008 10399 11 

% 8303 1902 902 8102 1902 

 00299 3002 المتوسط الحسابي العام   

( أو أبرز معوقات التنمية المهنية لمعلمدات العلدوم اإلداريدة بالمددارس  3يتضي م  النتائج  دول ) 

(  أمدا معدوق التنميدة المهنيدة لمعلمدات العلدوم 3  9  2الرياض تتمثل في العبدارات رقدم )الحكومية بمدينة 

اإلدارية بالمدارس الحكومية بمدينة الرياض الةي وق  في المنتصدف مد  حيدث الموافقدة تمثدل فدي العبدارة 

مديندة الريداض ( أما أقل معوقات التنميدة المهنيدة لمعلمدات العلدوم اإلداريدة بالمددارس الحكوميدة ب10رقم )

( وتفسر هةه النتيجة بوو مقاومة التييير م  قبل المعلمات لكل مدا هدو 1   8  11تتمثل في العبارات رقم )

  ديد يجعله  ال يتقبل  المعارر الجديدة مما يعوق التنمية المهنية للمعلمات.
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مياة المهنياة لمعلماات ينص الساؤال الثالاث: "ماا السابل المناسابة لتفعيال دور القياادة المدرساية فاي التن

 ؟”العلوم اإلدارية بمدينة الرياض من وجهة نظر معلمات العلوم اإلدارية

تدددم حسددداب التكدددرارات والنسدددب المئويدددة والمتوسددد ات الحسدددابية واالنحرافدددات المعياريدددة والرتدددب 

التنميدة  الستجابات مفردات الدراسدة  الدر ابدارات محدور السدبل المناسدبة لتفعيدل دور القيدادة المدرسدية فدي

المهنية لمعلمات العلوم اإلدارية بمدينة الرياض م  و هة نظر معلمدات العلدوم اإلداريدة و داءت النتدائج كمدا 

 (3في الجدول رقم )

 (4جدول )

استجابات مفردات الدراسة  على عبارات محور السبل المناسبة لتفعيل دور القيادة المدرسية في  

: حسب متوسطات الموافقةالتنمية المهنية لمعلمات العلوم اإل  دارية بمدينة الرياض مرتبة تنازليا

 العبارات م

 درجة الموافقة التكرار

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
النسبة  الرتبة

% 

موافق 

 :  تماما
 موافق

موافق 

بدرجة 

 متوسطة

غير 

 موافق

موافق 

بدرجة 

ضعي

 فة

3 
اة استخدام األسلوب التربوي مراا

 ااناء تو يه المعلمات

 - 3 2 12 22 ك
3021 00202 1 

% 1201 8002 202 302 - 

9 

نبر اقافة أهمية حضور البرامج 

التدريبة وأارها الر ت وير النمو 

 المهني في أداء المعلمات

 3 - 2 80 23 ك

3039 00901 8 
% 1202 8303 101 - 302 

 تحديد مهام  المعلمات داخل المدرسة 2
 8 3 3 12 21 ك

3039 00933 3 
% 1203 8002 309 302 803 

 توطي  التدريب داخل البيئة المدرسية 2
 3 3 3 80 28 ك

3032 10018 3 
% 1303 8303 302 302 309 

3 
ااارة القيادة المدرسية الدافعية لد  

 المعلمات

 3 3 2 13 23 ك
3033 10020 2 

% 1302 1201 902 309 302 

1 

التيةية الرا عة للمعلمات بعد حضور 

برنامج تدريبي يسااد الر اتقاو 

 المهارات الالزمة

 2 - 10 12 20 ك

3030 10091 1 
% 1100 8002 1808 - 101 

1 
تقديم الحوافز المادية والمعنوية 

 المعلمات  العلوم اإلدارية

 1 1 3 9 22 ك
3030 10823 2 

% 2002 1100 302 203 203 

2 
تفعيل تبادل الزيارات بي  المعلمات 

 داخل وخار  المدرسة

 3 1 9 13 20 ك
3083 10139 2 

% 1009 1201 1100 203 302 

8 
متابعة الت ور المهني للمعلمات م  

 قبل القيادة المدرسية

 2 3 2 11 39 ك
3012 10822 9 

% 2902 1902 202 302 202 

 00212 3031 المتوسط الحسابي العام   
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( أو أبددرز السددبل المناسددبة لتفعيددل دور القيددادة المدرسددية فددي التنميددة 3يتضددي مدد  نتددائج  دددول )

أما السدبل المناسدبة (  2  9  3المهنية لمعلمات العلوم اإلدارية بمدينة الرياض تتمثل في العبارات رقم )

يدة المهنيدة لمعلمدات العلدوم اإلداريدة بمديندة الريداض التدي وقعدا فدي لتفعيل دور القيادة المدرسية في التنم

(  أمددا أقددل السددبل المناسددبة لتفعيددل دور القيددادة 3المنتصددف مدد  حيددث الموافقددة تتمثددل فددي العبددارة رقددم )

 (.8   2   1المدرسية في التنمية المهنية لمعلمات العلوم اإلدارية بمدينة الرياض تتمثل في العبارات رقم )

 لخاتمة:ا

هدفا الدراسة الحالية الدر التعدرر الدر دور القيدادة المدرسدية فدي التنميدة المهنيدة لمعلمدات العلدوم 

 اإلدارية م  و هة نظر معلمات العلوم اإلدارية بالمدارس الحكومية بمدينة الرياض.

 أوال:: النتائج :

لمعلمات العلوم اإلدارية من وجهاة نظار معلماات السؤال األول: "ما دور القيادة المدرسية في التنمية المهنية 

 ؟”العلوم اإلدارية بالمدارس الحكومية بمدينة الرياض

أ / دور القيادة المدرساية فاي تنمياة اإلدارة الصافية لمعلماات العلاوم اإلدارياة مان وجهاة نظار معلماات العلاوم 

 اإلدارية بالمدارس الحكومية بمدينة الرياض :

ات بدر ددة متوسدد ة الددر دور القيددادة المدرسددية فددي تنميددة اإلدارة الصددفية مفددردات الدراسددة  موافقدد

 لمعلمات العلوم اإلدارية بالمدارس الحكومية بمدينة الرياض. 

أبرز أدوار القيدادة المدرسدية فدي تنميدة اإلدارة الصدفية لمعلمدات العلدوم اإلداريدة بالمددارس الحكوميدة  .1

أهميددة و ددود االقددات مدد  الددود واالحتددرام داخددل بمدينددة الريدداض تتمثددل فددي حددث المعلمددات الددر 

الصف.تؤكد الر المعلمات استخدام ابارات البدكر والتعزيدز لتبدجي  ال البات.تؤكدد الدر المعلمدات 

 االهتمام بالفروق الفردية الكتساب المهارات.

لحكوميددة أمددا أدوار القيددادة المدرسددية فددي تنميددة اإلدارة الصددفية لمعلمددات العلددوم اإلداريددة بالمدددارس ا .8

بمدينة الرياض التي وقعا في المنتصف م  حيدث الموافقدة تتمثدل فدي   تنمدي مهدارة اسدتثمار الوقدا 

 وادارته بفعالية داخل  غرفة الصف  .

أما أقل أدوار القيادة المدرسية في تنمية اإلدارة الصدفية لمعلمدات العلدوم اإلداريدة بالمددارس الحكوميدة  .3

لر تنوي  النباطات التعليمية وادم رتابتها.ت ِعد برامج تدريبية لت وير بمدينة الرياض تتمثل في تؤكد ا

اداء المعلمددات فددي مهددارة اإلدارة الصددفية. تحددث المعلمددات الددر اشددراك ال البددات فددي وضدد  األنظمددة 

 الصفية.

ات ب / دور القيادة المدرسية في تنمية استخدام طرق التدريس لمعلمات العلوم اإلدارية من وجهاة نظار معلما

 العلوم اإلدارية بالمدارس الحكومية بمدينة الرياض :

مفددردات الدراسددة  موافقددات بدر ددة متوسدد ة الددر دور القيددادة المدرسددية فددي تنميددة اسددتخدام طددرق 

 التدريس لمعلمات العلوم اإلدارية بالمدارس الحكومية بمدينة الرياض. 

يس لمعلمددات العلددوم اإلداريددة بالمدددارس أبددرز أدوار القيددادة المدرسددية فددي تنميددة اسددتخدام طددرق التدددر .1

الحكومية بمدينة الرياض تتمثل في الحرص الر ت بيق المعلمات الستراتيجيات الدتعلم الحديثدة داخدل 

غرفددددة الصددددف.تؤكد الددددر المعلمددددات اسددددتخدام التقنيددددة الحديثددددة )بددددرامج وت بيقددددات( فددددي العمليددددة 
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الت لالطددالع الددر طددرق واسددتراتيجيات التعليميددة.تحث المعلمددات الددر تبددادل الزيددارات مدد  الددزمي

 التدريس المستخدمة.

أمددا أدوار القيددادة المدرسددية فددي تنميددة اسددتخدام طددرق التدددريس لمعلمددات العلددوم اإلداريددة بالمدددارس  .8

الحكومية بمدينة الرياض التدي وقعدا فدي المنتصدف مد  حيدث الموافقدة تتمثدل فدي   تبدج  المعلمدات 

 لتدريس  .الر االبتكار والتجديد في طرق ا

أما أقل أدوار القيادة المدرسية فدي تنميدة اسدتخدام طدرق التددريس لمعلمدات العلدوم اإلداريدة بالمددارس  .3

الحكوميددة بمديندددة الريدداض تتمثدددل فدددي توضدديي للمعلمدددات طددرق التعامدددل مددد  الفددروق الفرديدددة بدددي  

فدداهيم والتعليمددات. ال البات.تحددث المعلمددات بتحليددل محتددو  المددواد الددر مكونددات تتعلددق بالحقددائق والم

 تدريب المعلمات الر استخدام األساليب العلمية في حل المبكالت.

الساؤال الثااني: "ماا معوقاات التنمياة المهنياة لمعلماات العلاوم اإلدارياة مان وجهاة نظار معلماات العلااوم 

 ؟”اإلدارية بالمدارس الحكومية بمدينة الرياض

المهنيدددة لمعلمدددات العلدددوم اإلداريدددة بالمددددارس مفدددردات الدراسدددة  موافقدددات الدددر معوقدددات التنميدددة 

 الحكومية بمدينة الرياض .

أبرز معوقات التنمية المهنية لمعلمات العلوم اإلدارية بالمدارس الحكوميدة بمديندة الريداض تتمثدل فدي   .1

كثرة المهام الم لوبة م  المعلمات داخل المدرسة .زيادة نصاب المعلمات م  الحصص التدريسية.قلة 

 ز المادية والمعنوية للمعلمة المتميزة .الحواف

أما معوق التنمية المهنية لمعلمات العلوم اإلداريدة بالمددارس الحكوميدة بمديندة الريداض الدةي وقد  فدي  .8

المنتصف م  حيث الموافقة تمثل في   بعد مقر البرامج التدريبية ا  محل اقامة المعلمات   بالمرتبدة 

ع.الخامسة م  حيث موافقة مفردات   الدراسة  اليها تماما

أما أقل معوقات التنمية المهنية لمعلمات العلوم اإلدارية بالمدارس الحكومية بمدينة الرياض تتمثدل فدي  .3

ضعف التوهيل التربوي اند بعض المعلمات.قلة التعاوو بي  المعلمات داخل المدرسة. مقاومدة التيييدر 

 م  قبل المعلمات لكل ما هو  ديد.

ما السبل المناسبة لتفعيل دور القيادة المدرسية في التنمية المهنية لمعلمات العلوم اإلدارية “ السؤال الثالث:

 ؟.”بمدينة الرياض من وجهة نظر معلمات العلوم اإلدارية

ع الر السبل المناسبة لتفعيل دور القيادة المدرسية في التنمية المهنية  مفردات الدراسة  موافقات تماما

 إلدارية بمدينة الرياض. لمعلمات العلوم ا

أبرز السبل المناسبة لتفعيل دور القيادة المدرسية في التنمية المهنيدة لمعلمدات العلدوم اإلداريدة بمديندة  .1

نبدر اقافدة أهميدة حضدور الرياض تتمثل فيمراااة استخدام األسلوب التربوي ااناء تو يه المعلمدات.و

تحديددد مهددام  المعلمددات داخددل ي فددي أداء المعلمددات.والبددرامج التدريبددة وأارهددا الددر ت ددوير النمددو المهندد

 المدرسة.

أما السبل المناسبة لتفعيل دور القيدادة المدرسدية فدي التنميدة المهنيدة لمعلمدات العلدوم اإلداريدة بمديندة  .8

الرياض التي وقعا في المنتصف م  حيث الموافقة تتمثل في   ااارة القيادة المدرسدية الدافعيدة لدد  

 المعلمات.
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أقل السبل المناسبة لتفعيل دور القيادة المدرسية في التنمية المهنية لمعلمات العلوم اإلدارية بمدينة  أما .3

الرياض تتمثل في:تقديم الحوافز الماديدة والمعنويدة المعلمدات العلدوم االداريدة.تفعيل تبدادل الزيدارات 

   قبل القيادة المدرسية.متابعة الت ور المهني للمعلمات موبي  المعلمات داخل وخار  المدرسة.

 

 نانيا :توصيات الدراسة:

 توصي الدراسة الحالية بالتوصيات التالية:

 العمل الر تحديد مهام معلمات العلوم اإلدارية داخل المدرسة بدقة. .1

 العمل الر توطي  التدريب داخل البيئة المدرسية في مدارس التعليم العام. .8

 العام الر ااارة الدافعية لد  المعلمات. حث القيادة المدرسية في مدارس التعليم .3

 

 نالثا: مقترحات الدراسة:

 

 تقترح الدراسة الحالية المقترحات اتالية:

 

ا راء دراسات مستقبلية مقارنة حول دور القيادة المدرسية في التنمية المهنية لمعلمات العلوم اإلدارية  .1

 في المدارس الحكومية والمدارس األهلية بمدينة الرياض. 

ا راء دراسة مماالة للدراسدة الحاليدة حدول دور القيدادة المدرسدية فدي التنميدة المهنيدة لمعلمدات العلدوم  .8

 اإلدارية م  و هة نظر المبرفات التربويات ورئيسات األقسام. 

 

 :المراجــــــــــــــــــــــع

لمعلمدي ومعلمدات الرياضديات فدي  م(. واق  الت دور المهندي8018البلوي  ابدهللا سليماوب والرا ي  نوال محمد ) 

 . 22ص-33(. الرياض. ص32المملكة العربية السعودية. مجلة رسالة التربية والم النفس. العدد )

 . القاهرة: المكتبة العصرية للنبر والتوزي .1م(. التنمية المهنية للمعلم.ط8013تمام  شادية وطه  أماني )

. امداو: 1واالشرار في التربيدة الخاصدة فدي ضدوء معدايير الجدودة. ط م(. اإلدارة8012الجالمدة  فوزية ابدهللا )

 دار المسيرة للنبر والتوزي .

 . طن ا: دلتا للكمبيوتر وال بااة. 8م(. مهنة التعليم.ط8003حساني   محمد سمير )

. 2السدعودية. طه(. اإلدارة المدرسية وتعبئة قواها الببرية في المملكة العربية 1991الحقيل  سليماو ابد الرحم  )

 الرياض.

.القداهرة: دار الفجدر 1م(. اإلدارة المدرسدية الحديثدة فدي ضدوء الفكدر اإلداري المعاصدر.ط8009خليل  نبيل سعد )

 للنبر والتوزي .

 م(. ااداد وتوهيل المعلم. اماو: دار االم الثقافة للنبر والتوزي . 8009دامس  مص فر نمر )

.امدداو: الدددار 1م(. اإلدارة التربويددة والتعليميددة واإلدارة المدرسددية.ط8012الدددايلج  ابددراهيم بدد  ابددد العزيددز )

 المنهجية للنبر والتوزي .
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. امداو: مكتبدة المجتمد  1م(. معلم القرو الحادي والعبدري  أسدس اادداده وتوهيلده. ط8009ربي   هادي مبعاو ) 

 العربي للنبر والتوزي . 

. امدداو: مكتبددة المجتمدد  1م(. اإلرشدداد التربددوي والنفسددي مدد  المنظددور الحددديث. ط8002ربيدد   هددادي مبددعاو )

 العربي. 

. امدداو: دار الفكددر 1م(. التنميددة المهنيددة للمعلمددي  مدددخل  ديددد نحددو اصددالح التعلدديم.ط8009ضددحاوي  بيددومي )

 العربي. 

.القدداهرة: دار 1يددة للمعلددم  التدددريب أاندداء الخدمددة .طم( النمددو والتنميددة المهن8018اددامر  طددارق ابددد الددرؤور )

 الكتب والواائق القومية المصرية 

 . اماو: دار المسيرة. 1م(. ادارة المدرسة نظرياتها وت بيقاتها التربوية.ط8009اايش  أحمد  ميل. )

 : دار الجامعة الجديدة. م(. ادارة الفصل وتنمية المعلم. اإلسكندرية8002ابد العزيز  صفاء وابد العظيم  سالمة )

م(. التنمية المهنية للعاملي  في المكتبات ومراكز المعلومات. القاهره: الدار المصدرية 1993العريني  محمد السيد )

 اللبنانية.

 م(. التنمية المهنية لمعلمي التعليم الصنااي. القاهرة: المجمواة العربية للتدريب والنبر. 8002الي  اادل سيد )

ع اإلدراك 8013ياسر سليماو )العنتر   (. الدور القيدادي لمدديري المددارس بمكدة المكرمدة فدي تنميدة المعلمدي  مهنيدا

 والممارسة م  و هة نظرهم. رسالة ما ستير غير منبورة. كلية التربية   امعة أم القر . مكة المكرمة. 

 : المملكة العربية السعودية. م(. رؤ  في توهيل معلم القرو الجديد8002المبيقي  ابد الرحم  الصالي )

م(. اإلدارة المدرسددية فددي ضددوء الفكددر اإلداري المعاصددر. امدداو: دار الحامددد 8002المعاي ددة  ابدددالعزيز ا ددا هللا )

 للنبر والتوزي . 

م(. ادارة المدرسددة وادارة الفصددل: أصددول نظريددة وقضددايا معاصددرة. القدداهرة: 8009الهنددداوي  ياسددر فتيحددي )

 ة للتدريب.المجمواة العربي

م(. واق  التنمية المهنية لمعلمي المرحلة الثانوية بمن قة القصيم م  و هة نظدرهم. 8018الوايلي  حمد ب  غانم.) 

 رسالة ما ستير غير منبورة. قسم أصول التربية  كلية التربية   امعة القصيم: القصيم.

 للمعلم  اإلسكندرية: دار المعرفة الجامعية. م(. اتجاهات معاصرة في التنمية المهنية8012وهبة  اماد صموئيل )

 . الرياض: مكتبة الرشد. 8(. المناهج ومنظومة التعليم. ط8002يوسف  ماهر اسماايل )

 


