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  : الملخص
ھدفت الدراسة الكشف عن درجة ممارسة قادة مدارس محافظة اللیث لدورھم في تحقیق 
المعاییر المھنیة للمعلمین وعالقتھا بمستوى أدائھم، والكشف عن داللة الفروق اإلحصائیة في 

 العینة التي قد تعزى لمتغیرات الخبرة، والمرحلة التعلیمیة، والمؤھل العلمي، وقد تم إجابات أفراد
استخدام المنھج الوصفي االرتباطي، وتم تطبیق استبانة من إعداد الباحث على عینة عشوائیة طبقیة 

، ومن أھم )ھـ١٤٣٩- ھـ١٤٣٨(معلمًا في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي ) ٣٥٠(بلغت 
 أن درجة ممارسة قادة مدارس محافظة اللیث لدورھم في : لنتائج التي توصلت إلیھا الدراسةا

تحقیق المعاییر المھنیة للمعلمین جاءت بدرجة كبیرة، وأن مجال المسؤولیة المھنیة جاء في مقدمة 
مھنیة المجاالت التي تحققت فیھا ممارسة قادة مدارس محافظة اللیث لدورھم في تحقیق المعاییر ال

للمعلمین، یلیھ مجال تعزیز التعلم، ثم مجال دعم التعلم، ثم مجال المعرفة المھنیة، كما اتضح وجود 
بین متوسطات استجابات العینة نحو ) ٠٫٠٥ ≥ (فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 

م، تعزى الختالف ممارسة قادة المدارس لدورھم في تحقیق المعاییر المھنیة لدى المعلمین بشكل عا
المرحلة التعلیمیة، وكانت في اتجاه المعلمین بالمرحلة االبتدائیة، كما وجدت فروق تعزى إلى 

كما ).  سنوات١٠أقل من (متغیر الخبرة في التعلیم، وكانت الفروق في اتجاه المعلمین ذوي خبرة 
علمین الحاصلین على وجدت فروق تعزى إلى متغیر المؤھل العلمي، وكانت الفروق في اتجاه الم

مؤھل جامعي، ثم اتضح أّن مستوى أداء معلمي محافظة اللیث جاء بدرجة عالیة جدا، كما جاء 
مجال إدارة الصف في مقدمة المجاالت التي یبرز فیھا األداء المھني للمعلمین، یلیھا مجال تنفیذ 

 مجال تقویم األداء ومتابعة الخطط واالستراتیجیات، ثم مجال التخطیط لألعمال المكلف بھا، وأخیرا
بین )  ≥ 0.05(التحصیل الدراسي، واتضح وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 

متوسطات استجابات العینة نحو مستوى أداء المعلمین بمدارس محافظة اللیث في مستوى أداء 
كما . ي المرحلة االبتدائیةالمعلمین، تعزى إلى متغیر المرحلة التعلیمیة، وكانت في اتجاه معلم

 ١٠أقل من (وجدت فروق تعزى إلى متغیر الخبرة، وكانت الفروق في اتجاه المعلمین ذوي خبرة 
 بین ) ≥  (0.05، وتبین عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة)سنوات

 اللیث، تعزى إلى متوسطات استجابات عینة الدراسة نحو مستوى أداء المعلمین بمدارس محافظة
متغیر المؤھل العلمي، كما أسفرت النتائج عن وجود عالقة ارتباطیة موجبة دالة إحصائیًا عند 

 بین درجة ممارسة قادة مدارس محافظة اللیث لدورھم في تحقیق ) ≥  (0.01مستو الداللة
  المعاییر المھنیة للمعلمین، ومستوى  أدائھم

س، تحقیق المعاییر المھنیة؛ مستوى أداء المعلمین؛ مدارس قادة المدار : الكلمات المفتاحیة
  .محافظة اللیث

Abstract:  
The study was aimed at detecting the practice of Allieth governance 

school leaders of their role in achieving teachers' vocational standards and 
its relationship with their performance and the significance of statistical 
variances in subjects' answers which are attributed to experience variables 
and education level and qualification. The descriptive method was used ; a 
survey was conducted on a stratified random sample of a (350) teachers in 
the second term of the study year 1438/1439.  Major results of the study are 
as follows, the practice of Allieth governance school leaders of their role in 
achieving teachers' vocational standards was shown to be significant. 
Vocational responsibilities came ahead of other fields in the practice of 
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ALleith governance school leaders of their role in achieving teachers' 
vocational standards. Then, came reinforcing education,. Next, came 
education support,. Finally, vocational knowledge. Differences with 
statistical significance at a significant level of (a ≥ 0.05) were noticed in the 
averages of the subjects answers on the practice of school leaders of their 
role in achieving teachers' vocational standards in general, that is attributed 
to variances in educational level that was toward teachers of elementary 
schools. Variances attributed to educational experience variable were  
noticed as well; they were .toward teachers with less than ten years of 
experience. as well as variances attributed to educational qualification 
variable where variances were toward teachers with bachelor degree; 
further, ALleith governance teachers demonstrate a high level of 
performance. Class management field is ahead of other fields in which 
teachers' vocational performance is distinguished. Next came plans and 
strategies execution field. Then planning to assigned tasks, and finally 
performance appraisal and academic attainment; besides, differences with 
statistical significance at a significant level of (a ≤ 0.05) were noticed in the 
averages of the subjects' answers on Allieth governance teachers' 
performance level, that is attributed to variances in educational level. It was 
toward teachers of elementary schools. Variances attributed to educational 
experience variable were noticed as well; they were toward teachers with 
less than ten years of experience. There was also no differences with 
statistical significance at a significant level of (a≥ 0.05) were noticed, 
which is attributed to the educational qualification variance; bedsides, a 
positive correlation relationship with statistical significance at a significant 
level of ( a ≤  0.01 ) was noticed between the practice of Allieth 
governance school leaders of their role in achieving teachers' vocational 
standards and its relationship with their performance. 
 
Keywords:  School leaders, Achieving vocational standards, Level of 
Teacher’s performance,   AL-Leith governance schools. 

 : مقدمة
یشھد العصر الحالي تقدمًا ھائًال في الثورة المعرفیة، أدت إلى فرض متطلبات التطور 

لعصریة السریعة والمتتابعة، التي استدعت الحاجة إلى بذل المزید من االھتمام بالنظام والتغییر ا
التعلیمي وتجوید مخرجاتھ؛ وتحقیق تلك المتطلبات في المستویات المأمولة من التطور االجتماعي 
والتقني بمختلف صوره، أسھم االقتصاد المعرفي في توجیھ الجھود لتطویر البناء التربوي؛ بھدف 
تخریج طالب یتمتعون بالمعارف والمھارات التي تؤھلھم للقبول في الجامعات وسوق العمل 

  .واالنخراط في أنشطة الحیاة المختلفة
دخل              ة ھي الم ك ألن التربی سانیة؛ وذل ات اإلن         تعد المؤسسات التربویة أداة حیویة في المجتمع

إلیھ المجتمعات إذا تعرضت للمصاعب والمحن، إلى التنمیة الشاملة، وھي الحصن المنیع الذي تلجأ       
اح ونقطة               ة ھي المفت إن اإلدارة التربوی وإذا كانت المؤسسات التربویة األداة الحیویة في المجتمع، ف

ھ    ع وتطلعات ات المجتم ب حاج ویره؛ لیواك یم وتط الح التعل ة إص ي عملی دء ف ل، (الب  : ٢٠١١الفاض
  ) . ٩٧ص
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سعودیة التعلیمیة تحوالت مھمة خالل السنوات الماضیة وتشھد مسیرة المملكة العربیة ال
على كافة األصعدة؛ من بنى تحتیة، وتطویر للمقررات، وتوسیع في التدریب واالبتعاث، وإنشاء 

المركز الوطني (ھیئة لتقویم التعلیم العام؛ وكل ذلك لتفعیل االستثمار في العنصر البشري السعودي 
  ).٢٠١٢للقیاس والقویم،

لتعلیم ذات أھمیة بالغة لتحقیق أھداف المجتمع من خالل ذلك المعلم الذي یعتبر ومھنة ا
مفتاح النجاح أو الفشل، وینعكس ذلك على المؤسسات األخرى في المجتمع؛ ذلك ألن المعلم أداة 

  .التغییر في المجتمع
فة وفي العصر الحالي اختلف الوضع باختالف ما وصل إلیھ التعلیم من تغیر وتطور في كا

المجاالت ومنھا المجاالت التقنیة فقد أتاحت لقائد المدرسة الكثیر من الوقت والجھد للقیام بدوره في 
  . تنمیة كفایات المعلمین التدریسیة في ضوء المعاییر المھنیة الحدیثة

         ویعد تقویم التعلیم من أھم متطلبات تجوید التعلیم، باعتباره أساس التطویر التربوي 
علیمي، ولكونھ یشكل عنصرًا رئیسًا في العمل المؤسسي الحكومي؛ لالرتقاء بالتعلیم العام بجمیع والت

  ).٣ : ٢٠١٢المركز الوطني للقیاس والقویم،(عناصره ومستویاتھ 
وتعد المعاییر المھنیة للمعلمین ذات أھمیة أساسیة في المساھمة لرفع جودة أداء المعلمین، 

  .یم، وتجویدھامن خالل صناعة مھنة التعل
ویعد امتالك المعلم للكفایات المھنیة أمرًا ضروریًا ومھمًا؛ حتى یتمكن من اإلیفاء بمتطلبات 
مھنتھ، مع األخذ في االعتبار تكامل ھذه الكفایات مع بعضھا البعض، والتنافس الحضاري بین األمم 

  ).٨ : ٢٠١٣العدواني، (والشعوب، والتفجر المعرفي والتقني 
حدث ھنا عن المعاییر المھنّیة للُمعّلمین؛ نقصد بذلك مجموعة األسالیب، وعندما نت

واالتجاھات الُمّتبعة، والتطبیقات التي یراعیھا الُمعّلم في عملھ، وعالقتھ مع الطلبة، وتشمل تلك 
المعاییر مجاالت عدیدة منھا؛ المعرفة التي یجب أن یتحّلى بھا الُمعّلم؛ لیؤسس بعد ذلك مھاراتھ، 

  .تج عما سبق االتجاھات والِقّیم؛ التي یؤّثر بھا المعّلم على طالبھوین
وتعد القیادة اإلداریة في المدرسة نقطة االنطالق لكل ما من شأنھ إنجاح المؤسسات وتحقیق 
أھدافھا، وھي تعد جزًءا مھمًا في حیاة المجتمعات؛ بتنوعھا االقتصادي والسیاسي والتعلیمي 

صر األھم في تقدم األمم، كما أنھا نشاط یھدف لتنسیق جھود األفراد واالجتماعي؛ كونھا العن
والجماعات؛ بھدف تحقیق غایات معینة بكفاءة وفاعلیة، مع االستغالل األمثل لإلمكانیات المتوفرة 

  ).١٩ : ٢٠١٤عابدین، (
 بحاجة إلى من یوجھھم ویحفزھم ویشجعھم؛ من أجل تحقیق التعلیمإن العاملین بمؤسسات 

المدرسة وأھدافھا، ویقودھم صوب اإلبداع المستقبلي من خالل إنجازھم المتسم بالكفاءة رؤى 
العالیة، والتي لن تتجلى إال بقیادة محنكة مؤثرة في سلوكیاتھم وأفعالھم واتجاھاتھم للعمل برغبة 

  ).١٩ : ٢٠١٤السكارنة، (وجّد 
لھ المعلمون من جھود،  أھداف المدرسة على ما یبذتحقیقكما یعتمد قائد المدرسة في 

  وكفاءتھم في أداء أعمالھم، ویدرك دوره المھم في تحفیزھم؛ لرفع كفاءتھم التدریسیة، 
وتوجیھ جھود العاملین مھنیًا في ضوء معاییر واضحة یتبناھا، ویجعلھا سلوًكا مھنًیا في 

  .المدرسة
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ذلت وزارة التعلیم وفي إطار اھتمام المملكة العربیة السعودیة بالتعلیم وتطویره؛ فقد ب
جھوًدا في مجال التنمیة المھنیة للمعلمین، وجعلت ذلك أحد مجاالت جائزة التعلیم للتمیز، ضمن فئة 
اإلدارة والمدرسة، ووضعت معاییر ومؤشرات على القائد والمعلم تطبیقھا للفوز بجائزة التمیز، 

، وتحفیز األداء التعلیمي والتي تھدف إلى تشجیع فئات المجتمع التعلیمي، وإبراز منجزاتھم
  ). ٢ : ٢٠١٧ المباركي،(واإلداري األمثل بصفة مستمرة 

ولقد أشارت دراسات تربویة متعددة إلى الكفایات الضروریة للمعلم، ومنھا ما تم التوسع 
الذي أكد ) ٢٠١٣(فیھ، ومن اقتصرھا على الكفایات األساسیة؛ ومن ھذه الدراسات دراسة العدواني 

 كفایات التخطیط للدرس :  المھنیة الضروریة للمعلم تندرج تحت المجاالت التالیةأن الكفایات
  .وأھدافھ، وكفایات تنفیذ الدرس، وكفایات التقویم، وكفایات العالقات اإلنسانیة

ومن ھنا فإن أھمیة توفر الكفایات المھنیة للمعلم ُتعد دافعًا قویًا إلجراء مزید من البحوث 
 في تحقیق المعاییر المھنیة للمعلمین؛ – بوصفھ مشرًفا مقیًما في المدرسة –ائدالقائمة على دور الق

بھدف تحسین وتطویر مستوى أدائھم المھني، حیث تأتي الدراسة الحالیة استجابة لتلك المطالب، 
  . وسعًیا نحو المساھمة في تحسین ممارسات المعلمین التدریسیة داخل الحجرة الصفیة

  : تھامشكلة الدراسة وأسئل
من واقع خبرة الباحث كقائد تربوي لعدد من المدارس في محافظة اللیث؛ فقد الحظ حاجة 
بعض المعلمین لبرامج رفع كفایات؛ سواًء تدریسیة، أو في إدارة الصف، أو في مجال التخطیط 

ة السلیم للدروس، وھذا ما أكدتھ أیًضا نتائج الدراسات السابقة؛ مما تبین الحاجة للكشف عن درج
ممارسات قادة المدارس لدورھم في تحقیق المعاییر المھنیة للمعلمین، والكشف عن مستوى األداء 
لدى المعلمین في مدارس التعلیم العام بمحافظة اللیث من وجھة نظرھم، وفي ضوء وثیقة المعاییر 

نًا مع رؤیة ھـ، تزام١٤٣٧المھنیة في المملكة العربیة السعودیة، التي أقرتھا وزارة التعلیم عام 
  .٢٠٣٠المملكة العربیة السعودیة 

ومن خالل االطالع على بعض الدراسات السابقة؛ وجد الباحث تبایًنا في النتائج حول دور 
قائد المدرسة في تنمیة المعلمین؛ فمنھا ما یؤكد ممارستھ لدوره بصورة جیدة، ومنھا ما یخالف 

، ودراسة )٢٠١٢محمد، (، ودراسة )٢٠١٢عثمان، (، ودراسة )٢٠١٤الغامدي، (ذلك؛ كدراسة 
ومما سبق؛ یمكن بلورة مشكلة الدراسة في الحاجة لإلجابة عن السؤال الرئیس ).   ٢٠١٠نحیلي، (

   : التالي
ما درجة ممارسة قادة مدارس محافظة اللیث لدورھم في تحقیق المعاییر المھنیة 

  للمعلمین، وما عالقتھا بمستوى األداء لدیھم؟
  : ھذا السؤال؛ األسئلة الفرعیة التالیةویتفرع عن 

ما درجة ممارسة قادة مدارس محافظة اللیث لدورھم في تحقیق المعاییر المھنیة للمعلمین من . ١
  وجھة نظر المعلمین؟

بین متوسطات استجابات أفراد ) α ≥٠٫٠٥(ھل ھناك فروق دالة إحصائیا عند مستوى الداللة . ٢
قادة مدارس محافظة اللیث لدورھم في تحقیق المعاییر عینة الدراسة لدرجة ممارسة 
  ؟)المؤھل العلمي - سنوات الخبرة–المرحلة التعلیمیة (المھنیة للمعلمین تبعًا للمتغیرات 

  ما مستوى أداء معلمي مدارس محافظة اللیث بناًء تنمیتھم المھنیة من وجھة نظرھم؟. ٣
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بین متوسطات استجابات أفراد ) α ≥٠٫٠٥(اللة ھل ھناك فروق دالة إحصائیا عند مستوى الد. ٤
المرحلة (عینة الدراسة لمستوى أداء المعلمین بمدارس محافظة اللیث تعزى إلى متغیرات 

  ؟)المؤھل العلمي- سنوات الخبرة–التعلیمیة 
بین درجة ممارسة قادة ) α ≥٠٫٠٥(ھل توجد عالقة ارتباطیة دالة إحصائیا عند مستوى الداللة . ٥

  رس محافظة اللیث لدورھم في تحقیق المعاییر المھنیة للمعلمین ومستوى أدائھم؟مدا
  : ھدفت الدراسة إلى : أھداف الدراسة

 الكشف عن درجة ممارسة قادة مدارس محافظة اللیث لدورھم في تحقیق المعاییر المھنیة  .١
 .للمعلمین

 .تحدید مستوى أداء معلمي المدارس بمحافظة اللیث .٢
 كانت ھناك عالقة ارتباطیة بین درجة ممارسة قادة مدارس محافظة اللیث الكشف عما إذا .٣

  .لدورھم في تحقیق المعاییر المھنیة للمعلمین ومستوى أدائھم
  : أھمیة الدراسة

استمدت الدراسة الحالیة أھمیتھا من موضوعھا المتمركز حول أھمیة التنمیة المھنیة 
رھم في تحقیق المعاییر المھنیة للمعلمین؛ مما یسھم في للمعلمین، من خالل تحقیق قادة المدارس لدو

  . تطویر أدائھم
 األھمیة النظریة واألھمیة التطبیقیة؛ على النحو : ویمكن عرض أھمیة الدراسة في جانبین

  : التالي
  : األھمیة النظریة

 .تقدیم معرفة نظریة بالمعاییر المھنیة للمعلمین -١
  .ارس في تحقیق المعاییر المھنیة للمعلمینتقدیم معرفة نظریة بأدوار قادة المد -٢
بناء أداة للكشف عن درجة ممارسة قادة المدارس لدورھم في تحقیق المعاییر المھنیة  -٣

 .للمعلمین
بناء أداة للكشف عن مستوى أداء المعلمین من خالل ما یقدم لھم من تنمیة مھنیة من قبل  -٤

 .قادة المدارس
  : األھمیة التطبیقیة

 في مكاتب التعلیم باللیث بمؤشرات عن واقع المسئولینتفید نتائج الدراسة من المتوقع أن  -١
 .تحقیق قادة المدارس للمعاییر المھنیة للمعلمین

 عن مراكز التدریب التربوي بما المسئولونمن المؤمل أن یستفید من نتائج الدراسة  -٢
تنمیة المھنیة یمّكنھم من تطویر برامج تدریب قادة المدارس لتفعیل دورھم في مجال ال

 .للمعلمین
من المتوقع أن یستفید قادة المدارس في محافظة اللیث من المھام واألدوار المتوقع منھم  -٣

 .ممارستھا لتحقیق المعاییر المھنیة للمعلمین
یمكن أن تفید نتائج الدراسة قادة المدارس في تقدیم تغذیة راجعة تساعدھم في تقویم  -٤

 .یسي الجید للمعلمینأدائھم، بما یحقق األداء التدر
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  : مصطلحات الدراسة
 : Professional Standardsالمعاییر المھنیة 

المعیار المھني للمعلم ھو عبارة وصفیة تحدد ما الذي یجب أن یعرفھ المعلم وما یستطیع 
مجموعة القواعد " بأنھا : وتعرف اصطالحا ).٢٠١٧المركز الوطني للقیاس والقویم،(القیام بھ 
 جودة العمل في مھنٍة ما، ومن یحدد تلك المعاییر؛ ھم القائمون على تنظیم تلك المھنة، التي ُتحدد

وثیقة المعاییر المھنیة للمعلمین في "(وأصحاب الخبرة فیھا؛ كالھیئات الرسمّیة الحكومّیة، والنقابات
  ).٦: ه١٤٣٧المملكة،
ھا مجموعة األسالیب،  أن: ویعّرف الباحث المعاییر المھنیة للمعلمین في ھذه الدراسة  

واالتجاھات المتبعة، والتطبیقات التي یراعیھا المعلم في عملھ، وعالقتھ مع الطلبة، وتشمل تلك 
  : المعاییر مجاالت عدیدة منھا

 .المعرفة التي یجب أن یتحلى بھا المعلم .١
 .اإللمام بالمھارات اللغویة والكمیة .٢
 .المعرفة بالتخصص وطرق التدریس العامة .٣
فیة إعداد برامج تعلم متكاملة؛ لیؤسس بعد ذلك مھاراتھ، وینتج عما سبق معرفة كی .٤

  .االتجاھات والقیم التي یؤثر بھا على طالبھ
وتقاس درجة تحقق المعاییر المھنیة للمعلمین في الدراسة الحالیة بالدرجة الكلیة الستجابات 

  .أفراد عینة الدراسة على األداة المعدة لذلك
 واالتجاھاتامتالك المعلم للمعارف والمھارات  : معلمین في ھذه الدراسةفیما یقصد بأداء ال

الضروریة ألداء مھامھ داخل المدرسة؛ لتحقیق أھداف التعلیم والتعلم، ویستدل على توفرھا من 
  .خالل استجابات أفراد العینھ
ة قدرات نعبر عنھا بعبارات سلوكی "مستوى األداء بأنھ) ٢٩:  ٢٠٠٣(وتعرف الفتالوي 

، تكون األداء النھائي المتوقع إنجازه، بمستوى )معرفیة، مھاریة، ووجدانیة(تشمل مجموعة مھام 
  ".معین مرِض من ناحیة الفاعلیة، والتي یمكن مالحظتھا وتقویمھا بوسائل المالحظة

  : تمثلت حدود الدراسة في الجوانب التالیة  : حدود الدراسة
على موضوع المعاییر المھنیة للمعلمین في المجاالت   اقتصرت الدراسة : الحدود الموضوعیة –

األربع متمثلة في المعرفة المھنیة وتعزیز التعلم ودعم التعلم والمسؤولیة المھنیة، كما اقتصرت 
  .على األداء المھني للمعلمین في الجوانب المعرفیة، وتعزیز ودعم التعلم، والمسؤولیة المھنیة

  .دراسة على عینة من معلمي المدارس الحكومیة بمحافظة اللیث ُطبقت ھذه ال: الحدود البشریة –
 اقتصر تطبیق الدراسة على المدارس الحكومیة للبنین بمحافظة اللیث في : الحدود المكانیة –

  ).االبتدائیة، المتوسطة، الثانویة(مراحل التعلیم الثالث 
اني من العام الدراسي  تم تطبیق أداة الدراسة خالل الفصل الدراسي الث: الحدود الزمانیة –

)١٤٣٨/١٤٣٩.(  
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  : الدراسات السابقة
دراسة ھدفت الكشف عن دور مدیري المدارس في تنمیة ) م٢٠١٤(أجرى الغامدي 

المعلمین مھنیًا بمحافظة بلجرشي، وقد استخدم المنھج الوصفي في صورتھ المسحیة، وتكونت عینة 
ة بلجرشي، تم اختیارھم بطریقة العینة الطبقیة معلمًا من معلمي مدارس محافظ) ٣٨٧(الدراسة من 

العشوائیة، واستخدمت االستبانة كأداة لجمع البیانات، وأظھرت النتائج أن تقدیر أفراد عینة الدراسة 
لمستوى ممارسة مدیري المدارس ألدوارھم في تنمیة المعلمین مھنیًا قد جاء بدرجة متوسطة، 

 النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند ، كما أشارت)٣٫٥٣(وبمتوسط حسابي بلغ 
 في درجة استجابات أفراد عینة الدراسة لدور مدیري المدارس في ) ≥  (0.05مستوى الداللة

تنمیة المعلمین مھنیًا تعزى لمتغیر المرحلة التعلیمیة لصالح فئة المرحلة المتوسطة، كما تبین وجود 
 في درجة استجابات أفراد عینة ) ≥ (0.05لداللة فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى ا

الدراسة لدور مدیري المدارس في تنمیة المعلمین مھنیًا تعزى لمتغیر الخبرة لصالح فئة أقل من 
 في درجة ) ≥  (0.05سنوات، ووجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة) ٥(

س في تنمیة المعلمین مھنیًا تعزى لمتغیر استجابات أفراد عینة الدراسة لدور مدیري المدار
  .دورات) ٣(الدورات التدریبیة لصالح فئة أقل من 

فقد ھدفت تعرف درجة التزام معلمي العلوم بالمعاییر المھنیة ) ٢٠١٤(أما دراسة الدرایسة 
للمعلمین وعالقتھا ببعض المتغیرات، مثل التخصص وفترة الخدمة التعلیمیة، كما ھدفت تحدید ما 

ذا كانت ھناك فروق في درجة االلتزام بالمعاییر المھنیة قید الدراسة تعزى لمتغیري التخصص إ
معلم ) ٥٠(وسنوات الخدمة، وتم بناء بطاقة مالحظة صفیة كأداة للدراسة، حیث تكونت عینتھا من 

حد، حیث علوم في األردن، متبعة المنھجیة المختلطة والتي تعتمد الطریقة الكمیة والنوعیة في آن وا
تم فیھا تعمیم نتائج بطاقة المالحظة وذلك عن طریق تحلیل محتوى التسجیالت للحصص الصفیة، 

 أن درجة التزام معلمي العلوم بجمیع مجاالت : وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أھمھا
ن درجة المعاییر المھنیة كانت بدرجة متوسطة، كما كشفت عن وجود فروق ذات داللة إحصائیة بی

التزام معلمي العلوم بمجال تنفیذ التدریس ومعیاریة تنظیم بیئة صفیة تفاعلیة آمنة وداعمة في أثناء 
حصص العلوم، كما طرأ تحسن جوھري في درجة التزام معلمي العلوم بمعاییر تصمیم نشاطات 

  .متعلیمیة مالئمة للنھوض بتعلم الطلبة للعلوم في ضوء نتاجات تقییم تعلمھم وتقدمھ
لتعرف درجة ممارسة مدیر المدرسة بصفتھ مشرًفا مقیًما ) ٢٠١٤(كما جاءت دراسة حمد 

في التنمیة المھنیة للمعلمین في المدارس الخاصة في الضفة الغربیة بفلسطین من وجھات نظر 
المعلمین فیھا، والتعرف على أثر متغیرات الجنس، والمؤھل العلمي، والخبرة، والمرحلة التعلیمیة 

مدرسة، واستخدمت الدراسة عینة مكونة من معلمي ومعلمات المدارس الخاصة في الضفة لل
 : ، وتوصلت إلى جملة من النتائج من أھمھا)االستبانة(الغربیة، واستخدمت أداة جمع البیانات 

على أقل نسبة مئویة في مجال ) یتخذ المدیر القرارات بأسالیب تشاركیة مع المعلمین(حصول فقرة 
) یرشد المعلمین إلى طرائق تدریس تنمي مھارات التعلم لدى الطلبة(رة، وكذلك حصلت فقرة اإلدا

یناقش (على أقل نسبة مئویة في مجال طرائق التدریس والتقنیات التربویة، وكذلك حصلت الفقرتان 
یعمل على توضیح األھداف العامة للمناھج (و) مع المعلمین مقومات تطویر المناھج الجدیدة

  .على نسبة متوسطة في مجال المناھج) دھا للمعلمینویحد
تعرف دور مدیري المدارس الحكومیة الثانویة في التنمیة ) م٢٠١٢(وھدفت دراسة عثمان   

الجنس، (المھنیة للمعلمین في شمال الضفة الغربیة بفلسطین، باإلضافة لبیان أثر كل من متغیرات 
في التنمیة المھنیة ) العلمي، وموقع المدرسةوسنوات الخبرة اإلداریة، والتخصص، والمؤھل 

مدیًرا ) ٩٢(للمعلمین، واستخدم الباحث المنھج الوصفي التحلیلي، وتكونت عینة الدراسة من 
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ومدیرة من مختلف مناطق شمال الضفة الغربیة، وأظھرت نتائج الدراسة أن درجة دور مدیري 
لمین كانت مرتفعة في جمیع مجاالت الدراسة المدارس الحكومیة الثانویة في التنمیة المھنیة للمع

الخمسة كما أظھرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة ُتعزى إلى متغیر الجنس، سنوات الخبرة 
اإلداریة، موقع المدرسة، ووجود فروق تعزى إلى متغیر التخصص لصالح العلوم اإلنسانیة على 

ى إلى متغیر المؤھل العلمي لصالح الدراسات العلوم الطبیعیة، ووجود فروق دالة إحصائیا ُتعز
العلیا على الدبلوم في جمیع المجاالت، ولصالح الدراسات العلیا على البكالوریوس في مجالي 
المناھج وطرق التدریس واإلشراف، كما توجد فروق دالة إحصائیًا لصالح البكالوریوس في مجالي 

  .حو المعلم مھنیًاالعالقات اإلنسانیة والتواصل وواجبات المدیر ن
عن دور مدیري المدارس تجاه النمو المعلم مھنًیا، ) م٢٠١٢(          وكشفت دراسة محمد 

واستخدمت الدراسة المنھج الوصفي التحلیلي للحصول على أداء مدیري المدارس األساسیة 
رائھم حول تحدید والثانویة حول المجاالت التي یسعون من خاللھا إلى تنمیة المعلم مھنًیا، وتحلیل آ

أولویات ھذه المجاالت، وتم تطبیق أداة الدراسة متمثلة في االستبانة والمقابلة الشخصیة؛ وذلك 
لوصف وتفسیر وتحلیل نتائج استجابات المدیرین في ضوء واقع عملھم تجاه النمو المھني للمعلم، 

ئیة بین متوسط درجات  ال توجد فروق ذات داللة إحصا: وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أھمھا
كل من مجموعة المدیرین ومجموعة المعلمین على رأیھم بالنسبة لدور مدیر المدرسة في الجانب 
التربوي، واتفاق آراء المدیرین والمعلمین على أھمیة دور المدیر في القیام بعدة زیارات میدانیة 

طة التعلیمیة، وتشجیع المعلمین لطالب المدرسة، واالھتمام بالطالب الضعفاء؛ لكي یسیروا وفق الخ
المتمیزین، واالھتمام بالنشاط المدرسي لجمیع جوانبھ، وإبرازه بشكل دائم، كما ال توجد فروق ذات 
داللة إحصائیة بین متوسط درجات كل من مجموعة المدیرین وبین مجموعة المعلمین على رأیھم 

  .بالنسبة لدور مدیر المدرسة في الجانب االجتماعي
دراسة ھدفت تعرف دور المشرف التربوي في التنمیة المھنیة ) م٢٠١١( البلوي وأجرت

للمعلمین الجدد من وجھة نظرھم، والتعرف على وجھة نظر المعلمین والمعلمات الجدد حسب 
متغیري المرحلة التعلیمیة، والتخصص، وتكون مجتمع الدراسة من المعلمین في منطقة تبوك، فیما 

معلًما، واستخدمت الدراسة المنھج الوصفي التحلیلي، وأظھرت ) ٦١٢(من تكونت عینة الدراسة 
نتائجھا أن تقدیرات المعلمین الجدد لدور المشرف التربوي في تنمیتھم مھنیًا جاءت بدرجة متوسطة 

، وجاء مجال المنھج بالمرتبة األولى، ویلیھ مجال اإلدارة )3.17(على كافة المجاالت؛ إذ بلغت 
لمرتبة الثالثة جاء مجال مھارات التدریس، ثم مجال التقویم، وأخیًرا جاء مجال الصفیة، وفي ا

التخطیط، كما أظھرت النتائج أنھ ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في مجاالت الدراسة 
التخصص (تعزى لمتغیرات ) التخطیط، مھارات التدریس، اإلدارة الصفیة، التقویم، المنھج(مجتمعة

  ).میةوالمرحلة التعلی
تعرف التنمیة المھنیة لمعلمي التعلیم الثانوي العام في ) م٢٠١٠(وھدفت دراسة قحوان 

الیمن في ضوء معاییر الجودة الشاملة، واعتمدت ھذه الدراسة المنھج الوصفي التحلیلي، وتكون 
 في معلًما) ٣٤٥(مجتمع الدراسة من معلمي التعلیم الثانوي في محافظة الیمن، وتكونت عینتھا من 

محافظة الیمن، وأظھرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائیة في استجابة أفراد العینة طبقًا 
لمتغیر الخبرة لمجال برامج التنمیة المھنیة، ووجود فروق ذات داللة إحصائیة في استجابة أفراد 

ؤھل والخبرة لیس ، وأجمع المستجیبون على أن الم)التعلم عن بعد (: العینة ألسلوب التنمیة المھنیة
لھما تأثیر على أسلوب التعلیم عن بعد، ووجود فروق ذات داللة إحصائیة في استجابة أفراد العینة 

، وكذلك وجود فروق ذات داللة إحصائیة في استجابة )المجال األكادیمي (: لمجال التنمیة المھنیة
  ).مكان التدریب(أفراد العینة لمجال التنمیة المھنیة 
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للكشف عن دور مدیري المدارس في رفع كفایة ) م٢٠١٠(دراسة نحیلي فیما جاءت 
المعلمین، واستخدم الباحث المنھج الوصفي التجریبي، وتكون مجتمع الدراسة من مدیري ووكالء 
المدارس االبتدائیة والمتوسطة والثانویة الملتحقین بالدورات التدریبیة التي عقدتھا كلیة المعلمین في 

مدیر ووكیل مدرسة، بما ) ١٥٥(م، وتألفت عینة الدراسة من ٢٠٠٤ -  ٢٠٠٣مینأبھا خالل العا
مدیًرا للمرحلة المتوسطة، ) ٣١(مدیًرا للمرحلة االبتدائیة، و ) ٤٣(مدیرًا، منھم ) ٨٧(یعادل 

وكیًال ) ٢٣(وكیـًال للمرحلة االبتدائیة، و) ٢١(وكیًال، مـنھم) ٦٨(مدیًرا للمرحلة الثانویة، و) ١٣(و
وكیًال للمرحلة الثانویة، وتوصل الباحث إلى أنھ ال توجد فروق ذات ) ٢٤(رحلة المتوسطة، و للم

داللة إحـصائیة بـین متوسطات مدیري المدارس ووكالئھا بشكل إجمالي حول الدور المھم الـذي 
یؤدیھ مدیرو المدارس في رفع كفایة المعلمین، وكذلك ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین 

بـشكل إفـرادي، وكذلك بین وكالء ) االبتدائیة والمتوسطة والثانویة(وسطات مدیري المدارس مت
ھذه المدارس، تعزى إلى العمل اإلداري أو المرحلة التعلیمیة التي یعمل بھا كل من مدیر المدرسة 

لبحث أو وكیلھا، كما توصل إلى أھمیة دور مدیر المدرسة في رفع كفایة المعلمـین فـي مجاالت ا
 العلمیة واالجتماعیة واإلداریة، وغرس الثقـة بـالنفس، واالعتزاز واالفتخار بالمھنة، : المختلفة

وإكساب المعلمین المھارات الالزمـة فـي معالجـة المشكالت التي تعترضھم في مجال استخدام 
  . طرائق التدریس والوسائل التعلیمیة الحدیثة

لى معرفة أثر إدارة الجودة الشاملة في برامج دراسة ھدفت إ) م٢٠١٠(وأجرت الشلبي
تنمیة المعلمین مھنیًا، وفي مجالي التخطیط والممارسة بشكل خاص، من وجھة نظر المعلمین 

 المؤھل العلمي، والخبرة، واستخدمت : أنفسھم، وتحدید ما إذا كان ھذا األثر مختلفًا تبعًا لمتغیرات
 مجتمع الدراسة من المعلمین في فرق التطویر المدرسیة الباحثة المنھج الوصفي التحلیلي، وتكون

معلمًا ومعلمة، موزعین في مدارس وكالة الغوث الدولیة فـي األردن، والبـالغ ) ٥٣٠(البالغ عـددھم 
معلمة من فرق التطویر ) ٤٨(معلمًا، و) ٦٠(مدرسة، وقد تكونت عینة الدراسة من ) ١٧٧(عـددھا 

قیاس أثر تطبیق إدارة الجودة الشاملة في برامج التنمیة المھنیة المدرسیة، طبقت علیھم أداة ل
 أثرت : للمعلمین، بعد التحقق من صدقھا وثباتھا، وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج من أھمھا

إیجابًا بشكل ملحوظ على برامج التنمیة المھنیة ) المدرسة كوحدة للتطویر(إدارة الجودة الشاملة 
ورت ممارسات المعلمین التأملیة في مجال التخطیط لتطویر المدرسة، ومجال للمعلمین، كما ط

، وكذلك طورت )٩٧٫٩٤(ممارساتھم التأملیة في تنفیذ البرامج الذي بلغ فیھ متوسط أداء العینة 
ممارسات المعلمین في فرق التطویر المدرسیة في ) المدرسة كوحدة للتطویر(إدارة الجودة الشاملة 

  . لتطویر المدرسةمجال التخطیط
نوعیة في مدرسة واحدة؛ للكشف عن مدى استخدام ) Craw, 2009(وجاءت دراسة كرو 

المعلمین ألسالیب تقویم األداء المتنوعة، واالستراتیجیات التي یتبعونھا في صـفوفھم، واستخدم 
لیفورنیا، الباحث المنھج الوصفي التحلیلي، وتكون مجتمع الدراسة من معلمي العلوم في والیة كا

معلمًا من معلمي العلوم، وكـشفت نتـائج الدراسـة عن أن ) ١١(فیما تكونت عینة الدراسة من 
المعلمـین یستخدمون أسالیب متنوعة في تقویم األداء، بما فیھا أسالیب متعددة لتقویم األداء داخـل 

از في زمن محدد، مقابل مختبـر العلوم، ویستخدمون بشكل أكبر أسالیب تقویم أداء مبنیة على اإلنج
استخدامھم القلیل لألسالیب غیر المحددة بزمن، كمـا أظھـرت الدراسة تدني استخدام استراتیجیات 
ملف إنجاز الطالـب، والتقـویم الذاتي، وتقویم األقران؛ بسبب عدم كفایة زمن الحصة، كما بینت أن 

ومات قیمة لتعدیل طرق التدریس تقویم أداء الطلبة داخل مختبر العلوم یزود المعلمین بمعل
  .والمنھاج
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وضع قائمة بالمعـاییر المھنیـة ألداء معلمـي ) م٢٠٠٨(كما ھدفت دراسة الزھراني 
الریاضیات في األردن، وتعرفت على درجة توافر ھذه المعاییر لدى عینـة مـنھم، واستخدم الباحث 

ن في محافظة الزرقاء، فیما تكونت المنھج الوصفي التحلیلي، وتكون مجتمع الدراسة من المعلمی
 تدني درجة توافر المعاییر المھنیة في : معلًما، وخلصت إلى النتائج التالیة) ٥٤٥(عینة الدراسة من

، أما بالنسبة  %)٣٨،٥٥(األداء الكلي لمعلمـي الریاضیات في المرحلة الثانویة؛ حیث بلغت النسبة 
،  %)٣،٦٢(، التقییم الذاتي  %)٣،٧٣( تقییم الطلبة : لمعاییر مجال التقیـیم؛ فقد كانت كاآلتي

، كما أظھرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق دالة إحصائیًا % )١٫٦٥(تحلیـل معلومـات التقیـیم
بین متوسطات األداء الكلـي، والمتمثلة في درجة التزام معلمي محافظة الزرقاء بالمعاییر الوطنیة 

 لالختالف في سنوات الخدمـة، والنـصاب األسـبوعي مـن للمعلم، وفي مجال التقییم، تعزى
الحصص، وكثافة الطلبة في الصف، بینما ظھرت فروق دالـة إحـصائیًا بـین متوسـطات أداء 
المعلمین الكلي، وفي مجال التقییم، تعزى الختالف الصف الدراسي ولصالح معلمي الصف الثالـث 

قة بین أداء المعلمین ومتوسط التحصیل الدراسـي الثانوي، كما أظھرت الدراسة عدم وجود عال
  .لطالبھم في مادة الریاضیات

  : التعقیب على الدراسات السابقة
تتفق الدراسة الحالیة مع الدراسات السابقة التي تم عرضھا في أھمیة تحقق قادة المدارس 

المؤسسات التعلیمیة، من تطبیق المعاییر المھنیة للمعلمین البد أن یحظى باھتمام ورعایة من قبل 
وأن تنویع تقدیم ھذه الرعایة بأشكالھا المختلفة، لھ أھمیة خاصة بالنسبة للمعلم وما یعكسھ على 

 -الطالب المستفید األول، وعلى المجتمع عامة بشتى أجھزتھ وتنظیماتھ، كما أظھرت أن الباحثین 
 مختلفة، كما أن ھذه الدراسات  درسوا ھذا الدور من خالل مناھج علمیة وأسالیب-على اختالفھم 

 في المسئولینبینت كثیرًا من النتائج التي ینبغي أن تجد طریقھا إلى التطبیق واالھتمام من قبل 
  .اإلدارات التعلیمیة المختلفة

  : ویمكن حصر أوجھ استفادة الدراسة الحالیة من مراجعة الدراسات السابقة في األوجھ التالیة
  .دراسة الحالیة بناء األدب النظري لل-
  . اختیار منھج الدراسة المناسب لطبیعتھا-
  .  بناء أداة الدراسة بما یناسب المجتمع والعینة محل الدراسة-
  ).التخصص، عدد سنوات الخبرة في التدریس (:   تحدید متغیرات الدراسة-
  . تحدید األسالیب اإلحصائیة، وطرق التحلیل المناسبة للدراسة-
 الدراسة من خالل مقارنة النتائج التي توصلت لھا الدراسات السابقة بنتائج  في تفسیر نتائج-

  . الدراسة الحالیة، وتوجیھ الباحث إلى استخالص التوصیات والمقترحات
   االستفادة من المراجع العلمیة الواردة في الدراسات السابقة والتي تناسب موضوع الدراسة الحالي-
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  : اإلطار النظري
  Professional standards for teachers :  المعاییر المھنیة للمعلمین: األولالمحور 

        : مفھوم المعاییر المھنیة .١
تأتي أھمیة المعاییر المھنیة بشكل عام في كونھا تحدد جودة العمل في مھنة ما، ومن یحدد  

لھیئات الرسمیة تلك المعاییر ھم القائمون على تنظیم تلك المھنة، وأصحاب الخبرة فیھا؛ كا
  ).          ٢٠١٧المركز الوطني للقیاس والقویم،(الحكومیة، وغیرھا 

وتعد المعاییر المھنیة للمعلمین مكوًنا أساسًیا في عملیة إصالح التعلیم، ورفع جودة أداء 
المعلم التي تجري حالًیا في المملكة العربیة السعودیة، حیث ستسھم في تلبیة احتیاجات الطالب 

علمین والمدارس، والنظام التعلیمي بأكملھ، وتوضح المعاییر المھنیة ما ینبغي أن یلم بھ والم
البدري، (المعلمون ویكونوا قادرین على القیام بھ؛ لینالوا شرف االنتماء لھذه المھنة العظیمة 

  ).٩٦:  م ٢٠٠٢
ات المتبعة،  مجموعة األسالیب، واالتجاھ: یقصد بالمعاییر المھنیة في الدراسة الحالیةو

   .والتطبیقات التي یراعیھا المعلم في عملھ، وعالقتھ مع طالبھ
  أھمیة المعاییر المھنیة للمعلمین .٢

وتكمن أھمیة المعاییر المھنیة في أنھا تؤسس لمھنة التعلیم؛ بھدف تطویر وتحسین العملیة 
اص، كما أنھا توفر لھ التربویة بوجھ عام، واالرتقاء بوضع المعلم المھني، وتقدمھ الوظیفي بوجھ خ

 : م١٩٩٤الحبیب،(مظلة لألمن الوظیفي، وتشجعھ على العمل الجماعي والمشاركة ویظھر ذلك في 
  : )٧٠: م١٩٩٩؛ والسادة، ٦٢

 وتعتبر المعاییر المرجعیة التي توضح الخصائص المھنیة التي ینبغي للمعلم : التطور المھني
 یؤدي إلى تطوره المھني المستمر، وتكون الدافع وراء الحفاظ علیھا، والسعي الدائم لتلبیتھا، ما

سعیھ لالرتقاء بنفسھ، وتطویر قدراتھ وإبداعاتھ، وبالتالي حدوت التقدم المتوقع لھ في ممارساتھ 
المھنیة، وقدراتھ المعرفیة، واتجاھاتھ ومعتقداتھ نحو التعلیم، حیث ینعكس ذلك على نوعیة التعلیم 

  .ومستواه في الوطن
 وتعد المعاییر مرجعیة تربویة لبناء أدوات قیاس وتقویم تتوافر فیھا درجة مناسبة من : مالتقوی

الصدق، والثبات، والموضوعیة؛ فتتحقق العدالة والمساواة، ما یجعلھا تمثل أسلوًبا للمعلم لبذل 
  .قصارى جھده للتمیز والتطور المستمر ألدائھ

 للتعاون والشراكة بین عناصر المؤسسة التربویة  ویعد توفر المعاییر فرصة: التعاون والشراكة
من جھة، وبین المجتمع المحلي من جھة أخرى، حیث إنھا تمثل دافًعا للمعلم إلى تعزیز ھذه 
العالقة، وإشراك األھل والعناصر البشریة ذات العالقة بعملیة التعلیم باعتبارھا مسؤولیة مشتركة، 

  .ة والقائمین علیھاما یعزز ثقة المجتمع بالمؤسسة التربوی
تحدید االحتیاجات التدریبیة للمعلم، وقیاس ویضیف الباحث أن المعاییر المھنیة تسھم في 

من خالل مؤشرات األداء المدرسي التي تشمل مؤشرات . جودة مخرجاتھ، والمساھمة في تطویرھا
  .أداء المعلمین

  : مبررات المعاییر المھنیة للمعلمین .٣
 أن توفر المعاییر المھنیة للمعلمین في المملكة العربیة السعودیة )٧١: م١٩٩٩(ذكر السادة 

توفر منصة وطنیة لدعم المزید من اإلصالح التعلیمي في مجال جودة المعلمین، وتھدف بشكل 



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                       مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٣٦١

رئیس إلى تحسین نواتج التعلم لدى الطالب عن طریق رفع جودة التدریس، كما توفر المعاییر 
للتواصل فیما بینھم بخصوص األھداف المھمة والمراد تحقیقھا، المھنیة لغة مشتركة للمعلمین 

واإلشارة إلى كل ما لھ قیمة عالیة في مھنة التدریس، وتقوم النظم التعلیمیة المحلیة والعالمیة ببناء 
وتطویر المعاییر المھنیة للمعلم لجذب المعلمین ذوي الكفاءة، وتطویر أدائھم، وتقدیرھم، وضمان 

  . ریتھم في مھنة التعلیمبقائھم واستمرا
ً مزدوًجا؛ یتمثل في  التطویر والنمو : ولتحقیق ذلك فإن للمعاییر المھنیة للمعلمین ھدفا

المھني؛ حیث تدعم المعاییر النمو المھني للمعلم طوال رحلة حیاتھ الوظیفیة، وأیًضا كونھ نموذًجا 
 مقاییس أو أسًسا للمقارنة المرجعیة؛ للمحاسبیة المھنیة؛ حیث یمكن استخدام المعاییر أیًضا بصفتھا

  ).٧٠: م٢٠١٤السكارنة، (وذلك لتقییم مدى تحقیق األھداف المرغوبة 
ویرى الباحث أن المعاییر المھنیة مصممة لدعم المعلمین في جمیع مستویات األداء؛ 

تسھم لتعزیز ممارستھم، والحصول على التغذیة الراجعة من زمالئھم، وتبادل المعرفة معھم، كما 
في تمھین التدریس والتعلیم، وبالتالي تحسین مكانة المھنة والتصور العام عنھا، وتعد الجوھر 

 تأھیل المعلمین قبل الخدمة، : واألساس لجمیع المبادرات ذات العالقة بمھنة التدریس ومنھا
  . المھني لھموإصدار التراخیص المھنیة، وما یرتبط بھا من حوافز ومكافآت للمعلمین، وتقییم األداء

ویرى المھتمون بالمعاییر وتطبیقھا في التعلیم، أن ثمة مبررات وراء دعوتھم تتمثل في 
جملة من الوظائف والخصائص تمیز المفھوم عن غیره من المفاھیم األخرى، ویمكن أن یكون 

ي ھناك تحدید دقیق لتلك الوظائف والخصائص، تبرر األھمیة، وتحدد اإلطار العام الذي نشأت ف
  : )٧٢: م٢٠١٤السكارنة، (حضنھ؛ ویمكن تلخیصھا في النقاط التالیة 

  زیادة االھتمام بدور التعلیم ونواتجھ على المستوى العالمي في سیاق العولمة ومجتمع
  .المعرفة

 التنافس المعیاري العالمي.  

 االھتمام بالجودة وإعداد البرامج الخاصة بھا.  

  العمل التربوي في مختلف مجاالتھرسم توقعات طموحات التعلیم، وتوجیھ.  

 توفیر محكات موضوعیة لقیاس التقدم والنجاح في مسیرة التعلیم.  

 مواجھة التحدیات والقدرة على تحدید مالمح المستقبل.  
 : أنواع المعاییر المھنیة .٤

   : وتمثلت في) ٨٥: م٢٠١٤(ھناك أربعة أنواع للمعاییر المھنیة ذكرھا عابدین

 وھي التي تصدر أو تتبنى من جانب ھیئة دولیة تكون عضویتھا مفتوحة  : المعاییر الدولیة
، ومھمتھا ھي )تطوعیة(للھیئات المماثلة في جمیع الدول، وقد تكون حكومیة أو غیر حكومیة

  .إعداد أو نشر المعاییر، أو التنسیق بین المعاییر الصادرة من األعضاء فیھا
 بناھا ھیئة إقلیمیة، وقد تكون حكومیة أو غیر  وھي التي تصدرھا وتت: المعاییر اإلقلیمیة

حكومیة، وتكون عضویتھا مقصورة على دول معینة، ومھمتھا أیضًا ھي إعداد أو نشر 
  .المعاییر، أو التنسیق بین المعاییر الصادرة من األعضاء فیھا

 وھي التي تصدر عن شركة أو مجموعة من الشركات، ویتم إعدادھا : معاییر الشركات 
  .اق بین تلك الشركات إلعداد المعاییر ونشرھاباالتف
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 وھي معاییر صادرة أو متبناة من جانب ھیئة محلیة، وتكون مھمتھا إعداد : المعاییر الوطنیة  
  ونشر المعاییر الوطنیة أو الموافقة على المعاییر الصادرة من الھیئات الدولیة واإلقلیمیة، والتي

  . تعتبر عضوًا فیھا
المھنیة الوطنیة من أربعة مجاالت رئیسة، یعتمد كل منھا على اآلخر، وتتكون المعاییر 

وتسمى مجاالت مھنة التدریس ومعاییرھا، وتحدد ھذه المجاالت ما ینبغي على المعلم معرفتھ 
وأداؤه، كما یتضح من خاللھا نطاق عمل المعلم، ویندرج تحت كل مجال عدد من المعاییر، وتفصل 

تسعى لتغطیة محتوى كل معیار وتمثل نطاقھ، وفیما یلي توضیح للمعاییر بعد ذلك بالمؤشرات التي 
 كما وردت من المركز الوطني للقیاس –المھنیة الوطنیة العامة للمعلمین بالمملكة العربیة السعودیة 

  ).م٢٠١٧(والتقویم 
  المعاییر العامة لمجاالت مھنة التعلیم) ١(جدول 

عدد المعاییر   المعیار العام  المجال
  الفرعیة

  ٤  .المعرفة بالطالب وكیفیة تعلمھ .١
  ٦  .اإللمام بالمھارات اللغویة والكمیة .٢
  حسب التخصص  .المعرفة بالتخصص وطرق تدریسھ .٣

  ٣  المعرفة بطرق وأسالیب التدریس العامة .٤

المعرفة 
  المھنیة

  ٤  .معرفة كیفیة إعداد برامج تعلم متكاملة .٥
تعزیز   ٥  . وتعزیزھمتھیئة فرص لتعلم الطالب .٦

  ٥  .تقویم تعلم الطالب وتزویدھم بتغذیة راجعة بناءة .٧  التعلم

عدد المعاییر   المعیار العام  المجال
  الفرعیة

  ٤  .بناء بیئة صفیة آمنة وداعمة للتعلم .٨
  دعم التعلم

  ٢  .تأسیس توقعات عالیة وثقافة داعمة للتعلم .٩
العمل بفاعلیة مع اآلخرین وتطویر عالقات مثمرة مع  .١٠

  .أولیاء األمور والمجتمع
٣  

  ٣  .التطویر المستمر للمعارف والممارسات المھنیة .١١
ؤولیة المس

  المھنیة

  ٢  .اإللمام بالمتطلبات المھنیة للمعلم السعودي .١٢

 أربعة مجاالت أن مجاالت المعاییر العامة لمھنة التعلیم تتمثل في) ١(ویتبین من الجدول 
  : ھي

   یركز ھذا المجال على المعارف التي یحتاج إلیھا المعلم، إلتاحة فرص    : مجال المعرفة المھنیة
تعلیمیة للطالب ذات جودة عالیة، ویتضمن إلمام المعلم بمجال التخصص الذي سیقوم بتدریسھ،       
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د     ي ت صادر الت المنھج والم ة ب م، والمعرف ة تعلمھ الطالب، وكیفی ة ب الب،  والمعرف م الط عم تعل
  .وكذلك اإللمام بالمعارف والمھارات اللغویة

       صفیة ة ال تعلم والبیئ ارات         : مجال تعزیز ال ال، والخی م الفع ذا المجال ممارسات المعل یصف ھ
ذي          تعلم ال صفیة وال شاركة ال ى الم و یركز عل الب؛ فھ م الط سیر تعل ا لتی ھ توفیرھ ي ینبغي ل الت

م   یسعى المعلم لتعزیزه لدى الطالب،    ة تعل  باإلضافة إلى ممارسات التقویم التي یستخدمھا لمراقب
  .الطالب وتقدیم التغذیة الراجعة

  تعلم م ال ال دع ة       : مج سودھا الثق ة ت فیة اجتماعی ة ص ال بیئ تعلم الفع ة ال ال بیئ ذا المج ر ھ یعتب
  .واالحترام، ومحفزة على التفكیر والتحدي، في توقعات عالیة للتعلم والتحصیل

 سؤ ال الم ةمج ارج    : ولیة المھنی ل وخ م داخ ة للمعل سؤولیة المھنی ى الم ال عل ذا المج ز ھ یرك
ي،               دریب المھن ي الت ور الطالب، واالنخراط ف اء أم ع أولی ات م حجرة الصف، ویتضمن العالق

ى   . واإلسھام في قیام المدرسة بدورھا االجتماعي والتربوي    ع عل ) ٤٢(وتحتوي المجاالت األرب
شترًكا     ا م ة          معیاًرا فرعًی ة الوطنی اییر المھنی ة المع ي وثیق ا ورد ف ا، كم ین التخصصات جمیعھ  ب

  ).١٣٣: م٢٠٠٧عالم، (م ٢٠١٢-ه١٤٣٣للمعلمین بالمملكة العربیة السعودیة 
  المواصفات التي بنیت علیھا المعاییر المھنیة للمعلمین في المملكة العربیة السعودیة .٥

ھنیة للمعلمین في المملكة العربیة من أھم المواصفات التي بنیت علیھا المعاییر الم
  : )١١ : ٢٠١٦ھیئة تقویم التعلیم العام، (السعودیة؛ ھي 

  . بالتركیز على ممارسات المعلمین المؤثرة في نواتج الطالب: التحسین الموجھ للطالب) ١
  . بدعم التنمیة لجمیع المعلمین: التركیز على التطویر) ٢
  .ملھمة وقابلة للتحقیق بمعاییر مھنیة : الجودة العالیة) ٣
  . حیث تغطي المعاییر جمیع مراحل الحیاة الوظیفیة للمعلمین: الشمولیة) ٤
  . حیث تصف المعاییر بدقة عمل المعلمین في المملكة: المصداقیة) ٥
  . حیث بنیت المعاییر من المھنة وإلى المھنة: التركیز على الممارسة) ٦

معیار ) ٤٠(المملكة العربیة السعودیة من أكثر من وتتكون المعاییر المھنیة للمعلمین في 
المركز (مترابطة، مصنفة في أربعة مجاالت متداخلة ومترابطة لمھنة التعلیم، على النحو التالي 

  : )١٥ : ٢٠١٧الوطني للقیاس والتقویم 
ة  وذلك بتجسید نموذج القیم اإلسالمیة والثقاف: مجال القیم المھنیة ومسؤولیات المعلمین  ) ١

  .السعودیة في عملیة التعلیم، باإلضافة إلى التفاعل المھني مع التربویین والمجتمع
 وذلك بمعرفة الطالب وكیفیة تعلمھم، ومعرفة محتوى التخصص : المعرفة المھنیة للمعلمین  ) ٢

  .والمنھج، وكذلك معرفة طرق التدریس
والتعلیم وتطبیقھا، وإیجاد بیئات  وذلك بتخطیط وحدات التعلم : الممارسة المھنیة للمعلمین  ) ٣

  . تعلم تفاعلیة والمحافظة علیھا، وكذلك تقویم الطالب وتعلمھم
  مجال المسؤولیة المھنیة للمعلم داخل المدرسة ككل ویتضمن العالقات الداخلیة والخارجیة)   ٤
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  :  األداء المھني للمعلم وأھم كفایاتھ: المحور الثاني
 التدریسیة أمر ضروري ومھم؛ حتى یقوم بمھمتھ على أكمل یعد امتالك المعلم للكفایات

وجھ، في ضوء تكامل ھذه الكفایات مع بعضھا البعض، والتنافس الحضاري بین األمم والشعوب، 
  . والتفجر المعرفي والتقني

فالكفایات إحدى استراتیجیات التربیة الحدیثة للتدریس، وھي تعتمد توجًھا عقالنًیا في تحدید 
ناصر النشاط التعلیمي التعلمي، وھي استعداد على قدرة المعلم في القیام ببعض األفعال، وصیاغة ع

والمعارف المكتسبة، والتي تتجسد في قدرتھ على اإلنتاج الجید والسریع، والخلق واإلبداع، والحكم 
  ).٢٢١ : ٢٠٠٧العنزي، (والتقییم 

  : كما یلي) ١٠٩: م٢٠١٣(وقد حدد العدواني كفایات األداء التدریسیة 

 وتشیر إلى المعلومات والمھارات العقلیة الضروریة ألداء : الكفایات األداء المعرفیة 
  .المعلم في شتى مجاالت عملھ؛ التعلیمیة والتعلُّمیة

 وتشیر إلى استعداد المعلم، ومیولھ، واتجاھاتھ، وقیمھ، ومعتقداتھ،  : الكفایات الوجدانیة
 حساسیة المعلم، وثقتھ بنفسھ، واتجاھھ نحو : دة؛ مثلوھذه الكفایات ُتغطي جوانب متعد

  .مھنة التعلیم
 وتشیر إلى كفاءات األداء التي ُیظھرھا المعلم، وتتضمن المھارات : الكفایات األدائیة 

، )إلخ… كتوظیف وسائل وتكنولوجیا التعلیم، وإجراء العروض العملیة (النفس حركیة 
  .سابقًا من كفایات معرفیة) لھ المعلموأداء ھذه المھارات یعتمد على ما حّص

 وتشیر إلى أثر أداء المعلم للكفاءات السابقة في التعلیم؛ أي أثر : الكفایات األداء اإلنتاجیة 
  .كفایات المعلم في المتعلمین، ومدى تكیفھم في تعلمھم المستقبلي، أو في مھنھم

، باستخدام برامج ُتعرف ویتم التمكن من الكفایات السابقة بتدریب المعلم على أدائھا
بالبرامج التعلیمیة القائمة على الكفایات، وتعرف بكفایات المعلم الناجح، وتشمل عدًدا من 

  .المھارات؛ كالمھارات اإلنسانیة، والمھارات التنظیمیة، ومعرفة المحتوى
كانت العملیة التربویة من األسالیب القدیمة التي ویرى الباحث أن التدریس بالكفایات ینقل 

تركز على آلیات الحفظ والتذكر والمھارات الدنیا، لتنتقل إلى تفعیل دور المتعلم الذي ینبغي علیھ 
  .التطویر من مھاراتھ، وإلمامھ بمعرفة متطلبات النمو الخاصة بكل مرحلة تعلیمیة

 حسب الجوانب الرئیسة للموقف -أن تصنیف بعض المھارات ) م٢٠١٧(وذكر المباركي 
 واجبات تتعلق برسم السیاسة واألھداف، ودراسة :  یمكن تقسیمھا إلى- حیاة الدراسیة الدراسي وال

ومراجعة المناھج والبرامج الدراسیة والكتب المدرسیة، وواجبات تتعلق بقیادة النشاط وتوجیھھ، 
والخدمات الغذائیة والصحیة والنفسیة، وواجبات تتعلق بتوجیھ الطالب وإرشادھم تربوًیا ونفسًیا 

اجتماعًیا ومھنًیا، وواجبات تتعلق بالمعلمین وتوجیھھم وتنمیتھم، وأخرى تتعلق بالمرافق و
المدرسیة، وواجبات تتعلق بالمجتمع المحلي وخدمة البیئة المحیطة، باالتصال بالجھات والسلطات 

  . اإلداریة األعلى
م  وفیما یتعلق بعمل المعلم وكفایتھ؛ فإن ھناك مجاالت ضروریة حتى نطلق عل  یھ صفة المعل

سكارنة              ددھا ال ذه المجاالت ح ة، وھ ائج التعلیمی ق النت ي تحقی ) ١٧٨: م٢٠١٤( الكفء، أو الفعال ف
  : في

 التمكن من المعلومات النظریة حول التعلیم والسلوك اإلنساني .  
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 التمكن من المعلومات في مجال التخصص الذي سیقوم بتدریسھ .  

 ع التعلم، وإقامة العالقات اإلنسانیة في المدرسة امتالك االتجاھات التي تسھم في إسرا
  .وتحسینھا

 التمكن من المھارات الخاصة بالتدریس، والتي تسھم بشكل أساسي في تعلم التالمیذ   .  

  إن المعلم ھو المنفذ الرئیس للمنھج، والمتعامل مع عناصره المختلفة؛ من أھداف ومحتوى
كان لزامًا أن تتوافر فیھ الكفایات التعلیمیة وطریقة تدریس وأسالیب تقویم ونحوھا؛ لذا 

بدرجة جیدة، حتى یستطیع أن یكون ملًما بمعارف ومھارات تمكنھ من فھم طبیعة المنھج 
وعناصره المختلفة، ومھارات تمكنھ من تنفیذه بالطریقة المثلى، ورؤیة تمكنھ من تقویمھ 

  .وتحدید ما یحتاج منھ إلى تطویر فیھ
معلم توفیر البیئة المناسبة التي تساعد الطالب أنفسھم على االتصال ویضاف إلى قدرات ال

والتواصل بطرق متنوعة، ویظھر من العالقة بین المعاییر والكفایات للمعلم أن طبیعة كل مجتمع 
وأھدافھ وظروفھ ومشكالتھ وأحداثھ وأنظمتھ تبرز بطریقة واضحة جلیة في نظامھ التعلیمي 

یة التعلیمیة والتربویة ال یمكن فصلھا عن المجتمع الذي تتم فیھ، فھي ومناھجھ الدراسیة؛ فالعمل
تتأثر بھذا المجتمع وتؤثر فیھ، كما أن المعلم والطالب أعضاء في المجتمع یؤثرون فیھ ویتأثرون 
بھ، ولكي یتعامل المعلم مع تلك الظروف واألحداث بشكل إیجابي، فالبد لھ من معرفة وإدراك 

ي المجتمع وأسبابھا ونتائجھا، مما یمكنھ من مناقشتھا ومعالجتھا في مادتھ ومع لمجریات األحداث ف
  ).م٢٠١٧المباركي، (طالبھ في الفصل 

ومما سبق؛ یتضح وجود ترابط قوي وجید بین وجود المعاییر المھنیة للمعلمین، ومستوى 
سة والمنظمة التي یجب األداء لدیھم، وھذا یدل على أن عملیة التدریس من العملیات العلمیة المدرو

أن ال تترك للمصادفة أو العشوائیة؛ ومن ھنا فإن التخطیط للتدریس أصبح أحد األمور الضروریة 
والمھمة لنجاح عملیة التعلیم، فالجھود العشوائیة غیر المخططة لم تعد تتماشى مع طبیعة التعلیم 

ن شأنھ أن یعطي المعلم م-طویل وقصیر المدى -وتطوره في ھذا العصر، والتخطیط بأنواعھ 
  .الرؤیة الكاملة والتصور الشامل لنشاطھ خالل العام أو الفصل الدراسي

  :  دور قائد المدرسة في تحقیق المعاییر المھنیة للمعلمین ورفع أدائھم: المحور الثالث
ق یعد قائد المدرسة عنصًرا مھًما في العملیة التعلیمیة، یعتمد علیھ النظام التعلیمي في تحقی

أھدافھ؛ فھو الرجل األول في المدرسة، ویقف على رأس التنظیم فیھا، ویتحمل المسؤولیة الكاملة 
، وكذلك المجتمع، وھو الرئیس المباشر لكافة العاملین بالمدرسة، )الرؤساء(أمام القیادات العلیا 

ھ وبین وھو المسؤول األول عن المدرسة ونجاحھا، وھو حلقة االتصال المتعددة األطراف بین
 : ٢٠١٧المباركي، (اإلدارة التعلیمیة، وبینھ وبین زمالئھ، وبینھ وبین المجتمع والطالب والمعلمین 

٦٥.(  
ومن مھام قائد المدرسة تلك المھام المتعلقة بقیادة العمل التعلیمي التي تسعى إلى تغییر 

بھدف الوصول إلى األھداف سلوك المشاركین في العملیة التعلیمیة؛ من معلمین وإداریین وتالمیذ، 
 حفز المعلمین إلى بذل أقصى جھد، والعمل معھم على : التي تسعى المدرسة إلى تحقیقھا؛ ومنھا

تطویر وتنمیة األنشطة المدرسیة المختلفة، وتسھیل وإتاحة فرص النمو المھني للمعلمین بالمدرسة، 
  ).١٠١ : ٢٠١٢عابدین، (وتقویمھم، وتوجیھھم 
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  : المعاییر التالیة ألداء المعلمین) ١٧٦-١٢٧ : ٢٠١١ (وقد حددت العنزي
  .معاییر أداء المعلم لدوره في جانب تنسیق المعرفة وتطویرھا )  ١
  .معاییر أداء المعلم لدوره في جانب تنمیة مھارات التفكیر )  ٢
  .معاییر أداء المعلم لدوره في جانب توفیر بیئة صفیة معززة للتعلم )  ٣
  .اء المعلم لدوره في جانب توظیف تقنیة المعلومات في التعلیممعاییر أد )  ٤
  .معاییر أداء المعلم لدوره في جانب تفرید التعلیم )  ٥
  .معاییر أداء المعلم لدوره باحًثا )  ٦
  .معاییر أداء المعلم لدوره في جانب ربط المدرسة بالمجتمع )  ٧
على الثقافة اإلسالمیة مع االنتفاع بالمعرفة معاییر أداء المعلم لدوره في جانب المحافظة  )  ٨

  .العالمیة
  .معاییر أداء المعلم لدوره في جانب العنایة بأسالیب التقویم )  ٩

  .معاییر أداء المعلم لدوره في جانب النشاط غیر الصفي) ١٠
  .معاییر أداء المعلم لدوره في جانب ترسیخ حب الوطن واالنتماء إلیھ لدى الطالب) ١١
  .اییر أداء المعلم لدوره في الدعوة إلى اإلیمان باهللا عز وجلمع) ١٢
  .معاییر أداء المعلم لدوره في الدعوة إلى التسامح والسالم) ١٣
  .معاییر أداء المعلم لدوره في تعلیم طالبھ لغة الحوار) ١٤

یة، وتتوقف فعالیة القائد على ما یمتلكھ من قدرات ومھارات فنیة وإنسانیة وإدراكیة وتحلیل
في خمس مھارات، واعتبرھا أساسیة؛ ) ٧٣ : ٢٠١٤(وھذه تعد ضروریة لھ، وقد حددھا حریم 

  : وھي
 بمعنى مشاركة القائد ألتباعھ في عملیة التأثیر والسیطرة واتخاذ القرار في مجال : التمكین .١

  .العمل
قدام  بمعنى قدرة القائد على تشخیص المواقف، وتوقع التغیرات المحتملة، واإل: الحدس .٢

  .على المخاطرة، وبناء الثقة
 .  بمعنى القدرة على معرفة مواطن القوة والضعف لدیھ :فھم الذات .٣
، )مستقبل أفضل من الحالي( بمعنى القدرة على تصور المستقبل للمدرسة : الرؤیة .٤

  .والتخطیط لذلك
سترشد بھا  بمعنى المقدرة على فھم واستیعاب المبادئ والمعاییر التي ت: التوفیق بین القیم .٥

المدرسة، وقیم العاملین والعمل، وإحداث التنسیق والتوافق بینھما لیصبح الجمیع في توافق 
 . وانسجام

 كمھمة رئیسة لقائد –أن التنمیة المھنیة للمعلمین ) ٣٥ : ٢٠٠٤(بینما یرى السعدي 
من جانبین؛  ھي تطویر لكفاءاتھم التعلیمیة، ویشیر إلى أن الكفاءات التعلیمیة تتض–المدرسة 

 النشرات : الجانب المعرفي والجانب السلوكي، ویستخدم القائد وسائل إشرافیة معینة في ذلك مثل
التربویة، والندوات التربویة، واالجتماعات الفردیة والزمریة، وحث المعلمین على القراءة المھنیة 
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٣٦٧

 : سالیب أخرى تتمثل فيلتلبیة حاجاتھم المتصلة بالجانب المعرفي، كما یمكن للقائد استخدام أ
الزیارات الصفیة، والورش التربویة، والدروس التوضیحیة لتلبیة حاجات المعلمین في الجانب 

  .السلوكي
من ھنا فإن قائد المدرسة یتحمل دوًرا مھًما في التنمیة المھنیة للمعلمین، ویتطلب ھذا الدور 

القائد بما یتمتع بھ من صفات قیادیة فإنھ التفاعل مع المعلمین، ومشاركتھم في األنشطة المختلفة؛ ف
قادر على مساندة المعلمین، واالرتقاء بنموھم وتطورھم؛ لمواكبة التغیرات المعرفیة والتكنولوجیة 
المتسارعة التي طرأت في جمیع مجاالت التعلیم، حیث یرى الباحث أن دور القائد مكمل لدور 

في كل المواد الدراسیة، وال یقتصر إشرافھ على المشرف التربوي، وال یشترط أن یكون متخصًصا 
المعلمین في تخصصھ فقط، وإنما یستطیع أن یتابع ویزور ویوجھ جمیع المعلمین داخل مدرستھ في 
المواد الدراسیة المختلفة، وھو یساعد المشرف التربوي في التشخیص المبكر للصعوبات التي 

  .تواجھ المعلمین
المعلمین بشكل دائم، وذلك من خالل زیارتھم في صفوفھم، ویقوم قائد المدرسة بمتابعة 

ومساعدتھم على إیجاد الحلول لبعض المشكالت التي یواجھونھا، وتوجیھھم فیما یتعلق بأمور 
اإلدارة الصفیة، إضافة إلى تھیئة أذھان المعلمین لتقبل التطویر عن طریق إشعارھم بالحاجة إلیھ، 

ألفكار واألسالیب ونتائج التجارب واألبحاث التربویة إلى وإشراكھم في التخطیط لھ، ونقل ا
  ).٥٧ : م٢٠١٢عابدین، (المعلمین، وتقویمھم بشكل مستمر ومنصف، وفًقا لمعاییر التقویم العلمیة 

في ضوء ما سبق؛ یتضح أن تحسین النمو المھني للمعلمین، وفھم حاجاتھم المھنیة، والعمل 
یاتھم المھنیة، ورفع إنتاجیتھم، وتعزیز ثقتھم بأنفسھم؛ من أھم على تأھیلھم وتدریبھم، وتطویر كفا

واجبات قائد المدرسة، لذا البد للخطط التربویة أن ُتبنى وتوجھ لتحسین النمو المھني للمعلمین، مما 
یجعل للقائد المدرسي دوًرا بارًزا وفعاًال في ذلك؛ ألنھ على اتصال مباشر ودائم مع المعلمین، مما 

اھمة الفعالة في النمو المھني لھم، ویحقق لھم التوافق النفسي واالجتماعي بما یضمن یتیح المس
  .تطویر المجتمع وتحقیق رؤاه المستقبلیة

ویعد قائد المدرسة المشرف التربوي المقیم في مدرستھ، ویلعب دوًرا مھما في تسییر 
ول عن توفیر بیئة تربویة إیجابیة العملیة التربویة وإنجاحھا، ویدعم التغییر اإلیجابي، وھو المسؤ

وصحیة تعمل على التطویر المھني للمعلمین وتطویر المنھج وتحسینھ، وتوفیر الوقت للتخطیط 
المشترك بین المعلمین، والقیام بورش عمل لھم، وتشجیعھم على تبادل الزیارات الصفیة وتنمیة 

  .طاقاتھم وقدراتھم، وإشراكھم بالمسؤولیة في إدارة المدرسة
أن لقائد المدرسة دوًرا فنیا جوھریا في العملیة التربویة ) ٤١- ٢٣ : ٢٠٠٩(وذكر أبو كشك 

 متابعة أعمال المعلمین وتقویمھا، وعقد : والتعلیمیة بصفتھ مشرًفا مقیًما في مدرستھ؛ یتمثل في
 اجتماعات تناقش فیھا المناھج والكتب المدرسیة وطرق االستفادة من مضمونھا، ومتابعة
االحتیاجات المھنیة للمعلمین، والزیارات المیدانیة للصفوف وتنسیق عمل المعلمین وجھدھم، وعقد 
ورش للمعلمین حول أھمیة استخدام الوسائل التعلیمیة وتنویع طرق التدریس، ومتابعة تدریس 

اسة، المنھج بشكل سلیم، ومساعدة التالمیذ في التغلب على الصعوبات التي تعترض تقدمھم في الدر
  .ة والتحصیلیة واستخراج نتائجھاوالتخطیط لالختبارات التشخیصی

وعلیھ فإن عمل قائد المدرسة یجب أن یكون ضمن منظومة تعاونیة متكاملة من المعلمین 
والمرشد الطالبي واإلداریین والمشرف التربوي ورؤساء األقسام؛ حیث یصعب علیھ أن یقوم بكل 

 .ب أن یتعاون الجمیع لتحسین العملیة التربویة والتعلیمیةبل یج، - وحده –أعمال  المدرسة
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٣٦٨

  : منھج الدراسة وإجراءاتھا 
ھ             :   منھج الدراسة   داف دراستھ، ومالءمت ق أھ اطي لتحقی نھج الوصفي االرتب استخدم الباحث الم

  .لطبیعة المتغیرات بھا
ة بم      : مجتمع الدراسة  دارس الحكومی ي    تكون مجتمع الدراسة من جمیع معلمي الم ثالث ف ا ال راحلھ

ث  ) 2766(محافظة اللیث، والبالغ عددھم    معلمًا وفق البیانات اإلحصائیة إلدارة التعلیم بمحافظة اللی
  .1439-1438في العام الدراسي 

 توزیع مجتمع الدراسة من المعلمین بمحافظة اللیث على المكاتب التعلیمیة : )2(جدول 
 1438/1439ومراحل التعلیم في العام الدراسي 
 المرحلة التعلیمیة  مكاتب التعلیم بمحافظة اللیث

  مكتب ربوع العین  مكتب أضم  مكتب اللیث
  

  اإلجمالي
  النسبة المئویة

  %٤٥٫٩١  ١٢٧٠  ١١٩  ٣٨٤  ٧٦٧  االبتدائیة

  %٣٢٫٢٨  ٨٩٣  ٨٩  ٢٣٨  ٥٦٦  المتوسطة

  %٢١٫٨١  ٦٠٣  ٦٦  ١٧٣  ٣٦٤  الثانویة

  ٢٧٦٦  ٢٧٤    ٧٩٥  ١٦٩٧  اإلجمالي

    %٩٫٩١  %٢٨٫٧٤  %٦١٫٣٥   المئویةالنسبة
١٠٠%  

  : عینة الدراسة
تّم تطبیق أداة الدراسة على عینة تم اختیارھا بالطریقة الطبقیة العشوائیة من المعلمین 
بمدارس محافظة اللیث حسب المرحلة التعلیمیة، وقد بلغ عدد أفراد العینة في صورتھا النھائیة 

  ).٣(الكلي للدراسة، كما ھو موضح في جدول من المجتمع %) ١٢٫٦(معلمًا، بنسبة ) ٣٥٠(
 توزیع عینة الدراسة من قادة المدارس بمحافظة اللیث على المكاتب التعلیمیة وفق : )٣(جدول

  متغیرات الدراسة 
  النسبة المئویة   العدد  فئات المتغیر  المتغیر

 50.3% 176  سنوات١٠أقل من 
  سنوات الخبرة 49.7% 174  سنوات فأكثر١٠

  100% 350  المجموع
 40.0% 140 االبتدائیة
 25.4% 89 المتوسطة
  المرحلة التعلیمیة 34.6% 121 الثانویة

  100% 350  المجموع
  %88.9 311 بكالوریوس فاقل

  المؤھل العلمي 11.1% 39 دراسات علیا
  %100 350  المجموع
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٣٦٩

 بحسب الخبرة في مجال في أّن أعلى نسبة من مجموع أفراد العینة) ٣(یتضح من الجدول 
معلما، بنسبة ) ١٧٦( سنوات، حیث بلغ عددھم١٠التعلیم تتمثل في المعلمین ذوي خبرة أقل من 

 سنوات فأكثر، حیث بلغ ١٠من مجموع أفراد العینة، یلیھم المعلمون ذوو خبرة %) 50.3(
  %).49.7(معلما، بنسبة ) ١٧٤(عددھم

د العینة بحسب المرحلة التعلیمیة تتمثل في كما یتضح أّن أعلى نسبة من مجموع أفرا
من مجموع أفراد %) 40.0(معلما، بنسبة ) ١٤٠(المعلمین بالمرحلة االبتدائیة، حیث بلغ عددھم

معلما، بنسبة ) ٨٩(العینة، وتمثلت أقل نسبة في المعلمین بالمرحلة الثانویة، حیث بلغ عددھم
)25.4.(%  

لى نسبة من مجموع أفراد العینة في المعلمین فعلى مستوى المؤھل العلمي، فتمثلت أع
من %) 88.9(معلما، بنسبة ) ٣١١(الحاصلین على درجة البكالوریوس فاقل، حیث بلغ عددھم

معلما، ) ٣٩(مجموع أفراد العینة، یلیھم المعلمون الحاصلون على دراسات علیا، حیث بلغ عددھم
  %).11.1(بنسبة 

  : أداة الدراسة
اسة قام الباحث بإعداد استبانة مكونة من جزأین؛ الجزء األول یتناول تحقیقًا ألھداف الدر

معلومات عامة عن أفراد العینة، والجزء الثاني تناول محورین؛ المحور األول یتعلق بممارسة قادة 
المدارس لدورھم في تحقیق المعاییر المھنیة لدى المعلمین، أما المحور الثاني یتعلق بمستوى أداء 

 المعلمین
   : دق األداةص

تّم عرض االستبانة في صورتھا األولیة على مجموعة من األساتذة :  الصدق الظاھري  - أ
، حیث ُطلب منھم الحكم على مدى انتماء كل )٢ملحق رقم (محكًما ) 16(المحّكمین بلغ عددھم 

أو فقرة للمجال الذي وردت فیھ، وسالمة الصیاغة اللغویة للفقرة، وما یرون إضافتھ أو تعدیلھ 
حذفھ، وفي ضوء توجیھات لجنة التحكیم، تّم اإلبقاء على جمیع الفقرات التي حظیت بنسبة 

فأكثر من المحكمین، وتم تعدیل الصیاغة اللغویة لعدد من الفقرات في كل محور،  % ٨٠اتفاق 
وبناًء على خطوات التعدیل، تّم االطمئنان على صدق محتوى االستبانة وصالحیتھا لتحقیق 

 .لدراسةأھداف ا
تم تطبیق االستبانة بعد تحكیمھا على عینة استطالعیة قوامھا : صدق االتساق الداخلي لالستبانة - ب

معلمًا كعینة تقنین من مجتمع الدراسة ومن خارج العینة األساسیة للتأكد من صدق ) ٣٠(
  .االستبانة وثباتھا

ھا الفرعیة، وذلك من وقد تم التأكد من صدق االتساق الداخلي لمحاور االستبانة ومجاالت
 مع مجالھا الفرعي 0.400خالل فحص النسبة المئویة للفقرات ذات االرتباط المتجاوز لقیمة 

  . المفترض
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٣٧٠

ممارسة قادة المدارس لدورھم "معامالت ارتباط بیرسون بین فقرات المحور األول  : )٤(جدول
  مع مجاالتھا الفرعیة " في تحقیق المعاییر المھنیة لدى المعلمین

  المسؤولیة المھنیة دعم التعلم تعزیز التعلم  المعرفة المھنیة:  المجال األول

معامل  الفقرة
معامل  الفقرة االرتباط

معامل  الفقرة االرتباط
معامل  الفقرة االرتباط

معامل  الفقرة االرتباط
 االرتباط

1 .768** ١٠  .776** 18 .859** 24 .844** 30 .853** 

2  .743** ١١  .830** 19 .879** 25 .864** 31 .870** 

3 .840** ١٢  .889** 20 .894** 26 .892** 32 .884** 

4 .857** ١٣  .875** 21 .897** 27 .907** 33 .887** 

5 .862** ١٤  .876** 22 .877** 28 .905** 34 .866** 

6 .875** ١٥  .875** 23 .840** 29  .878** 35 .823** 

7 .719** ١٦  .875** -  - -  - 36 .865** 

8  .872** ١٧  .850** -  - -  - 37 .790** 

 بین الفقرات المعبرة Pearson Correlationمعامل االرتباط بیرسون ) ٤(یبین جدول
عن ممارسة قادة المدارس لدورھم في تحقیق المعاییر المھنیة لدى المعلمین مع مجاالتھا الفرعیة 

  .بالمحور ككل
" المعرفة المھنیة ": یم االرتباط تراوحت في المجال األولإلى أّن ق) ٤(حیث یشیر الجدول 

، )0,897 -0,840(بین " تعزیز التعلم " : ، وتراوحت في المجال الثاني)0,889 -0.719(بین 
 : ، وتراوحت في المجال الرابع)0,907 - 0,844(بین " دعم التعلم": وتراوحت في المجال الثالث 

، وھي جمیعھا دالة إحصائیا عند مستوى )0,887 - 0,790(بین " المسؤولیة المھنیة"
تحقیق المعاییر "، مما یشیر إلى أن المحور األول ممارسة قادة المدارس لدورھم في )٠٫٠١(داللة

  .یتمتع بدرجة مناسبة من االتساق الداخلي" المھنیة
داء  مستوى أ:  معامل ارتباط بیرسون بین الفقرات المعبرة عن المحور الثاني: )٥(جدول

  المعلمین مع مجاالتھا الفرعیة

التخطیط لألعمال المكلف :  المجال األول
  بھا

:  المجال الثاني
تنفیذ الخطط 

 واالستراتیجیات

:  المجال الثالث
 إدارة الصف

:  المجال الرابع
تقویم األداء 

ومتابعة التحصیل 
  الدراسي

معامل  الفقرة
معامل  الفقرة االرتباط

معامل  الفقرة االرتباط
معامل  الفقرة االرتباط

معامل  الفقرة االرتباط
 االرتباط

1 .712** 7  .800** ١٢  .840** ١٦  .881** ٢٠  .866** 

2 .810** 8 .829** ١٣  .882** ١٧  .893** ٢١  .837** 

3 .812** 9 .779** ١٤  .841** ١٨  .876** ٢٢  .873** 
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التخطیط لألعمال المكلف :  المجال األول
  بھا

:  المجال الثاني
تنفیذ الخطط 

 واالستراتیجیات

:  المجال الثالث
 إدارة الصف

:  المجال الرابع
تقویم األداء 

ومتابعة التحصیل 
  الدراسي

4 .794** ١٠  .792** ١٥  .881** ١٩  .875** ٢٣  .881** 

5 .848** ١١  .780** -  - -  - ٢٤  .879** 

6 .827** -  - -  - -  - ٢٥  .889** 

-  - -  - -  - -  - ٢٦  .827** 

  ٠٫٠١دالة عند مستوى **
التخطیط لألعمال " : إلى أّن قیم االرتباط تراوحت في المجال األول) ٥(یشیر الجدول 

فیذ الخطط تن" : ، وتراوحت في المجال الثاني)0,848 - 0,712(بین " المكلف بھا 
بین " إدارة الصف ": ، وتراوحت في المجال الثالث)0,882 -0,840(بین " واالستراتیجیات

بین " تقویم األداء ومتابعة التحصیل الدراسي ": ، وتراوحت في المجال الرابع)0,893 - 0,875(
، مما یشیر إلى ھذا )٠٫٠١(؛ وھي جمیعھا دالة إحصائیا عند مستوى داللة)0,889 - 0,827(

المحور یتمتع بدرجة مناسبة من االتساق الداخلي، وبناء علیھ یصبح عدد فقرات المحور الثاني 
  .فقرة) ٢٦"" (مستوى األداء للمعلم"

 تم التحقق من الثبات لكل مجال فرعي في محوري االستبانة بحساب معامل ألفا  :ثبات األداة
   في ضوء استجابات مقیاس لیكرتCronbach's Alphaكرونباخ 

ممارسة قادة المدارس لدورھم في تحقیق المعاییر  ":  معامالت الثبات للمحور األول: )٦(جدول
  ومجاالتھ الفرعیة" المھنیة لدى المعلمین

:  المجال الثاني  المعرفة المھنیة:  المجال األول
 تعزیز التعلم

دعم :  المجال الثالث
 التعلم

:  المجال الرابع
  المسؤولیة المھنیة

معامل  لفقرةا
معامل  الفقرة الثبات

معامل  الفقرة الثبات
معامل  الفقرة الثبات

معامل  الفقرة الثبات
 الثبات

1 .973 ١٠  .973 18 .928 24 .938 30 .941 
2 .973 ١١  .972 19 .925 25 .934 31 .939 
3 .972 ١٢  .971 20 .923 26 .930 32 .938 
4 .971 ١٣  .971 21 .922 27 .927 33 .937 
5 .971 ١٤  .971 22 .925 28 .928 34 .939 
6 .971 ١٥  .971 23 .933 29  .932 35 .943 
7 .973 ١٦  .971 -  - -  - 36 .939 
8  .971 ١٧  .972 -  - -  - 37 .945 
9 .972 -  - -  - -  -    

 الثبات للمجال الرابع الثبات للمجال الثالث الثبات للمجال الثاني الثبات للمجال األول
.973  .938  .942  .947 

 984. الثبات للمحور األول

ممارسة قادة "أّن معامل ألفا كرونباخ للمجاالت الفرعیة لمحور ) ٦(یتضح من الجدول
بالنسبة لقیمة ألفا :  على التوالي" المدارس لدورھم في تحقیق المعاییر المھنیة لدى المعلمین
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وللمفردات التي تشبعت ) (0.973(ت القیمة الكلیة كان" المعرفة المھنیة : " كرونباخ للمجال األول 
تعزیز : " ، والمجال الثاني)0.973 إلى 0.971(على ھذا المجال قد تراوحت قیم ألفا كرونباخ من

وللمفردات التي تشبعت على ھذا المجال ) (0.938(كانت القیمة الكلیة لمعامل ألفا كرونباخ " التعلم 
، وكانت القیمة الكلیة لمعامل ألفا كرونباخ )0.933 إلى 0.922(قد تراوحت قیم ألفا كرونباخ من

وللمفردات التي تشبعت على ھذا المجال قد تراوحت قیم (، )0.942" (دعم التعلم: " للمجال الثالث
بلغت القیمة الكلیة " المسؤولیة المھنیة : " ، والمجال الرابع)0.938 إلى 0.927(ألفا كرونباخ من

وللمفردات التي تشبعت على ھذا المجال قد تراوحت قیم ألفا ) (0.947(خ لمعامل ألفا كرونبا
  ). 0.945 إلى 0.937(كرونباخ من

ممارسة قادة المدارس لدورھم في تحقیق المعاییر المھنیة :  "كما یتضح أّن المحور األول
، )0,984(یتمتع بقدر مرتفع جدا من الثبات، حیث بلغت قیمة الثبات للمحور ككل " لدى المعلمین

، مما یشیر إلى إمكانیة ثبات )0,973 -  0,938(وتراوحت في كل مجال من مجاالتھ الفرعیة بین 
  .النتائج المستفادة منھا، وتعمیمھا على مجتمع الدراسة

مستوى " :  للمحور الثانيCronbach's Alphaمعامل ألفا كرونباخ ) ٧(ویبین الجدول
أّن معامل ألفا كرونباخ ) ٧(حیث اتضح من الجدول. فرعیةومجاالتھ األربعة ال" أداء المعلمین 

التخطیط :  "بلغت قیمة ألفا كرونباخ في المجال األول:  للمجاالت األربعة الفرعیة على التوالي
تنفیذ : " ، والمجال الثاني)0.941 إلى 0.935وللمفردات من) (0.943" (لألعمال المكلف بھا

إدارة :  "،  والمجال الثالث)0.868 إلى 0.835لمفردات منول) (0.883(الخطط واالستراتیجیات 
تقویم :  "، وتراوحت في المجال الرابع )0.883 إلى 0.866وللمفردات من  ) 0.903" (الصف

  .)0.938 إلى 0.931وللمفردات من) (0.943" (األداء ومتابعة التحصیل الدراسي

  ومجاالتھ الفرعیة" ء المعلمینمستوى أدا ":  معامالت الثبات للمحور الثاني: )٧(جدول

التخطیط لألعمال :  المجال األول
  المكلف بھا

تنفیذ :  المجال الثاني
 الخطط واالستراتیجیات

إدارة :  المجال الثالث
 الصف

:  المجال الرابع
تقویم األداء ومتابعة 

  التحصیل الدراسي

معامل  الفقرة
معامل  الفقرة الثبات

معامل  الفقرة الثبات
معامل  لفقرةا الثبات

معامل  الفقرة الثبات
 الثبات

1 .941 7  .938 12 .859 16  .871 20 .933 
2 .937 8 .936 13 .835 17 .866 21 .936 
3 .937 9 .939 14 .868 18 .877 22 .934 
4 .938 ١٠  .938  15 .837 19 .883 23 .932 
5 .935 ١١  .938 -  - -  - 24 .932 
6 .936 -  - -  - -  - 25 .931 
-  - -  - -  - -  - 26 .938 

 الثبات للمجال الرابع الثبات للمجال الثالث الثبات للمجال الثاني الثبات للمجال األول
.943  .883 .903 .943 

 971. الثبات للمحور الثاني
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یتمتع بقدر مرتفع من الثبات، حیث " مستوى أداء المعلمین“:  كما یتضح أّن المحور الثاني
 - 0,883(، وتراوحت في كل مجال من مجاالتھ بین )0,971(ت للمحور ككل بلغت قیمة الثبا

  .، مما یشیر إلى إمكانیة ثبات النتائج المستفادة منھا، وتعمیمھا على مجتمع الدراسة)0,943

  : نتائج الدراسة ومناقشتھا وتفسیرھا
ما :  راسة على ما یلي  نص السؤال األول للد:ومناقشتھ وتفسیرهنتیجة السؤال األول :  أوًال

درجة ممارسة قادة مدارس محافظة اللیث لدورھم في تحقیق المعاییر المھنیة للمعلمین من وجھة 
  ؟نظرھم

ولإلجابة عن ھذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لكل مجال 
م في تحقیق المعاییر المھنیة  ممارسة قادة مدارس محافظة اللیث لدورھ: من مجاالت المحور األول

  .یوضح ذلك) ٨(للمعلمین، وللمحور ككل، وجدول 
المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمجاالت محور ممارسة قادة مدارس ):  ٨(جدول 

  محافظة اللیث لدورھم في تحقیق المعاییر المھنیة للمعلمین
المتوسط   المجال  م

 الحسابي
االنحراف 
 المعیاري

  
  رتیبالت

درجة 
 الموافقة

كبیرة   ١ 80.  4.28 المسؤولیة المھنیة  ٤
  جدا

 كبیرة  ٢ 83. 4.13 تعزیز التعلم  ٢
 كبیرة  ٣ 88. 4.12  دعم التعلم  ٣
  كبیرة  ٤ 89.  3.94  المعرفة المھنیة  ١

  كبیرة  - 80. 4.08   المتوسط العام للمحور
دورھم في تحقیق درجة ممارسة قادة مدارس محافظة اللیث ل) ٧(یتضح من جدول 

المعاییر المھنیة للمعلمین بدرجة كبیرة، حیث بلغ المتوسط الحسابي الستجابات أفراد العینة على 
  ).  كبیرة(، بدرجة ممارسة )4,08(المحور األول ككل 

وقد تراوحت المتوسطات الحسابیة الموزونة الستجابات عینة الدراسة لھذا المحور بمختلف 
  ).4,28(،  و)3,94(مجاالتھ بین

 في مقدمة المجاالت التي تحققت فیھا ممارسة قادة مدارس  مجال المسؤولیة المھنیةوجاء
، یلیھ مجال )4,28(محافظة اللیث لدورھم في تحقیق المعاییر المھنیة للمعلمین، بمتوسط حسابي 

 ، وأخیرا)٤٫١٢(، بمتوسط حسابيدعم التعلم، ثم مجال )4,13(، بمتوسط حسابي تعزیز التعلم
  ). 3,94( بمتوسط حسابيالمعرفة المھنیة،مجال 

، )م٢٠١٢عثمان،(و) م٢٠١٤، الغامدي(واتفقت النتائج مع نتائج دراسة كل من 
، التي أظھرت أن تقدیر أفراد عینة الدراسة لدرجة ممارسة )م٢٠١٠نحیلي،(، و)م٢٠١٢محمد،(و

وقد تعزى ھذه .  جاء بدرجة عالیةمدیري المدارس ألدوارھم في تحقیق المعاییرالمھنیة للمعلمین قد 
میة المعاییر المھنیة للمعلمین ومؤشراتھا في رفع مستوى األداء النتائج إلى وعي قادة المدارس بأھ

المھني وتحسین جودة العملیة التعلیمیة، وحرصھم على تحقیق المعاییر المھنیة للمعلمین بما یعزز 
الذي یتوافق مع توجھ المملكة العربیة السعودیة التي وھو األمر . من جودة أدائھم الوظیفي والمھني 

ھذا األمر، ) م٢٠٠٧المفرج، وآخرون،(تولي اھتماًما كبیًرا بالتنمیة المھنیة للمعلمین، وتؤكد دراسة
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استراتیجیة التنمیة المستدامة للمعلمین من االستراتیجیات المطلوبة، نظرا لالرتباط حیث كشفت أن 
تاج في المجتمع من جھة، وبین التعلیم والتقدم العلمي والتقني من جھة بین التعلیم وحركة اإلن

أخرى، وأن إعداد المعلم عملیة مستمرة مستدامة، تشمل اإلعداد قبل الخدمة، والتدریب في أثناء 
الخدمة، وأن طرح االستراتیجیات الجدیدة داخل النظام التعلیمي لتطویر أداء المعلم یتطلب شروًطا 

االستجابة لحاجة یحس بھا المعلم والمدرسة والمجتمع، وأن تتوفر لھا قیادة توجھ أساسیة مثل 
  .وتحفز وتتبنى رؤیة التطویر والتحدیث

رض الباحث فیما یلي درجة ممارسة قادة مدارس محافظة اللیث لدورھم في تحقیق ویع
  .المعاییر المھنیة للمعلمین بحسب كل مجال من مجاالتھ

   : معرفة المھنیة ال:  المجال األول-أ
الستجابات المعلمین على ، المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة) ٩(یوضح جدول 

  ".المعرفة المھنیة  ": فقرات المجال األول
: المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لكل معیار من معاییر المجال الثاني ):  ٩(جدول 

".المعرفة المھنیة"  

وسط المت  المعیار
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجة   الترتیب
 الممارسة

 كبیرة  ١ 0.87 4.08 المعرفة بطرق وأسالیب التدریس العامة
 كبیرة  ٢ 0.94 3.92 اإللمام بالمھارات اللغویة والكمیة

 كبیرة  ٣ 1.03 3.83  معرفة كیفیة إعداد برامج تعلم متكاملة
  كبیرة  - 89.  3.94  المتوسط العام لمجال المعرفة المھنیة

  : المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لفقرات المجال األول):  ٩(یتبع جدول 
 المعرفة المھنیة "

المتوسط   الفقرة  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

درجة   الترتیب
  الممارسة

یزودني بكیفیة التخطیط لبرامج عالجیة للطالب المتأخرین  14
 كبیرة  ١٠ 1.113 3.94  دراسیًا

 كبیرة  ١١ 1.070 3.91  .یزودني بخصائص نمو الطالب وأثرھا في تعلمھم 1

یسھم في تطویر مھارات المعلمین اللغویة ومراعاة الكتابة  5
 كبیرة  ١٢ 1.145 3.82  .اإلمالئیة في إعداد الدروس واالختبارات

یدرب المعلمین على تطبیق أسالیب الحوار والمناقشة مع  6
 كبیرة  ١٣ 1.122 3.82  الطالب

یدرب المعلمین على طرق اشتقاق أھداف تعلم تناسب  12
 كبیرة  ١٤ 1.129 3.80  طبیعة المنھج وتراعي خصائص الطالب

یدرب المعلمین على كیفیة تصمیم مواقف تعلیمیة وفق  15
 كبیرة  ١٥ 1.164 3.79  خطط التدریس

ھج یزودني بكیفیة اشتقاق األھداف الخاصة من العامة للمن 13
 كبیرة  ١٦ 1.123 3.75  وكیفیة توظیفھا لبناء الخطط الدراسیة

یدرب المعلمین على كیفیة إعداد برامج لمواجھة صعوبات  16
 كبیرة  ١٧ 1.165 3.73  .التعلم

  كبیرة  - 89.  3.94  المتوسط العام لمجال المعرفة المھنیة
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ي تحقیق المعاییر أن ممارسة قادة مدارس محافظة اللیث لدورھم ف) ٩(یتضح من جدول 
المھنیة للمعلمین في مجال المعرفة المھنیة جاءت بدرجة كبیرة، حیث بلغ المتوسط الحسابي 

، مع اإلشارة إلى )كبیرة(، وھو یقع في مجال استجابة بتقدیر)3,94(الستجاباتھم على ھذا المجال
 إلى تباین في استجابات أن قیم االنحرافات المعیاریة في أغلبھا تزید عن الواحد الصحیح مما یشیر

  .أفراد عینة الدراسة على فقرات ھذا المجال
، وجاء ترتیبھا بحسب )١٠، ٧(وجاءت فقرتان متحققة بدرجة كبیرة جًدا في ھذا المجال 

متوسطاتھا الحسابیة المرتبة األولى والثانیة، مما یشیر إلى أن أكبر الجوانب التي یمارس فیھا قادة 
دورھم في تحقیق المعاییر المھنیة للمعلمین في مجال المعرفة المھنیة تتمثل مدارس محافظة اللیث ل

یرشدني إلى دمج (، )یحثني على تطبیق استراتیجیات التدریس التي تسھم في تحقیق األھداف(في 
وجاءت بقیة الفقرات متحققة ). 4.23، 4.31(، بمتوسطات حسابیة على التوالي)التقنیة بالتدریس

 ھذا المجال، وأن أبرز الجوانب التي یمارس فیھا قادة مدارس محافظة اللیث بدرجة كبیرة في
لدورھم في تحقیق المعاییر المھنیة للمعلمین في مجال المعرفة المھنیة بدرجة كبیرة تتمثل في 

یرشدني إلى االستراتیجیات المتنوعة للتدریس التي تالءم خصائص الطالب وتلبي حاجتھم، یناقش (
األھداف التعلیمیة وسبل تحقیقھا، یزودني بالنشرات التربویة المتعلقة باألنشطة مع المعلمین 

بینما جاءت الفقرة ). 4.02، 4.09، 4.11(، بمتوسطات حسابیة على التوالي)الطالبیة بشكل دوري
في المرتبة األخیرة بمتوسط ) یدرب المعلمین على كیفیة إعداد برامج لمواجھة صعوبات التعلم(

  ).3.73(حسابي
ویعزو الباحث ھذه النتائج إلى وعي قادة المدارس بأھمیة التمكن العلمي والتأھیل التربوي 
لدى المعلمین للرفع من مستواھم التدریسي، وأنھ ینبغي للمعلمین اإللمام بمھارات التدریس في 

 المھني مراحلھا الثالث بدًءا بتخطیط التدریس وتنفیذه وتقویمھ، ویتم ذلك من خالل برامج النمو
المختلفة، وكذلك من خالل تشجیعھم وحثھم المعلمین على تنمیة قدراتھم ومھاراتھم التدریسیة، إلى 
جانب تقدیم التوجیھ الالزم لھم أثناء ممارستھم العملیة التعلیمیة، ومن ذلك حثھم على تطبیق 

ة بالتدریس، فھم استراتیجیات التدریس التي تسھم في تحقیق األھداف، وإرشادھم إلى دمج التقنی
یدركون أھمیة ھذه المكونات األساسیة في العملیة التعلیمیة، حیث ال یمكن للمعلم النجاح في مھنة 
التدریس إن لم یكن ملما باستراتیجیات التدریس وطرق استخدامھا وتنویعھا في العملیة التعلیمیة 

 كما أنھم یدركون أھمیة استخدام على نحو یحقق األھداف التعلیمیة والتربویة من المادة الدراسیة،
تقنیات التعلیم في التدریس، وكونھا من أھم عوامل نجاح المعلمین في مراعاة الفروق الفردیة بین 
الطالب وتحسین مستوى الفھم واالستیعاب لدیھم للمادة العلمیة، واختصارھا الكثیر من الوقت 

  . وقة وجذابةوالجھد للمعلمین، وأھمیتھا في جعل المادة العلمیة مش
وتؤكد ھذه النتائج عنایة قادة المدارس واھتمامھم بتحقیق المعاییر المتعلقة بالمعرفة المھنیة 
الالزمة، والتي تسھم في تحقیق جودة  األداء التدریسي لدى المعلمین، ومن ذلك إلمامھم بأسالیب 

  . متكاملةالتدریس وطرائقھ، وبالمھارات اللغویة، والقدرة على إعداد برامج تعلم
 :  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لفقرات المجال األول: )١٠(جدول ویوضح 

  "المعرفة المھنیة "
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المعرفة  ":  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لفقرات المجال األول: )١٠(جدول 
  "المھنیة 

المتوسط   الفقرة  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

درجة   یبالترت
  الممارسة

یحثني على تطبیق استراتیجیات التدریس التي تسھم في  7
  كبیرة جدا  ١ 901. 4.31  تحقیق األھداف

  كبیرة جدا  ٢ 944. 4.23  یرشدني إلى دمج التقنیة بالتدریس 10

یرشدني إلى االستراتیجیات المتنوعة للتدریس التي تالءم  9
 كبیرة  ٣ 974. 4.11  خصائص الطالب وتلبي حاجتھم

 كبیرة  ٤ 986. 4.09  یناقش مع المعلمین األھداف التعلیمیة وسبل تحقیقھا 11

یزودني بالنشرات التربویة المتعلقة باألنشطة الطالبیة بشكل  2
 كبیرة  ٥ 1.060 4.02  .دوري

یحثني على مراعاة معارف الطالب وخبراتھم واھتماماتھم  17
 كبیرة  ٦ 1.070 3.97  .عند تصمیم البرامج

یسھم في تدریب المعلمین على مھارات التدریس واالتصال  4
 كبیرة  ٧ 1.092 3.96  .الفعال

ینمي لدي المقدرة على استخدام أنماط تعلم متعددة تناسب  3
 كبیرة  ٨ 1.048 3.95  .القدرات المختلفة للطالب

 كبیرة  ٩ 1.073 3.94  .یرشدني إلى التمییز بین المداخل التدریسیة المختلفة 8

یزودني بكیفیة التخطیط لبرامج عالجیة للطالب المتأخرین  14
 كبیرة  ١٠ 1.113 3.94  دراسیًا

 كبیرة  ١١ 1.070 3.91  .یزودني بخصائص نمو الطالب وأثرھا في تعلمھم 1

یسھم في تطویر مھارات المعلمین اللغویة ومراعاة الكتابة  5
 كبیرة  ١٢ 1.145 3.82  .اإلمالئیة في إعداد الدروس واالختبارات

یدرب المعلمین على تطبیق أسالیب الحوار والمناقشة مع  6
 كبیرة  ١٣ 1.122 3.82  الطالب

جاء في " المعرفة بطرق وأسالیب التدریس العامة"أن معیار ) ١٠(ویتضح من جدول
، وانحراف معیاري )4.08(مقدمة المعاییر المتحققة في مجال المعرفة المھنیة، بمتوسط حسابي

، وأخیرا معیار )3.92(، بمتوسط حسابي"اإللمام بالمھارات اللغویة والكمیة"  یلیھ معیار،)0.87(
، وكانت درجة التحقق كبیرة من )3.83(، بمتوسط حسابي"معرفة كیفیة إعداد برامج تعلم متكاملة"

  .  قبل قادة المدارس في كل معیار من المعاییر المذكورة
   : تعزیز التعلم : لثاني المجال ا-ب

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لكل فقرة من فقرات ) ١١(یوضح جدول 
  ".تعزیز التعلم ": المجال الثاني

  
  



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                       مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٣٧٧

   المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لكل معیار من معاییر : )١١(جدول 
  ".تعزیز التعلم ": المجال الثاني

المتوسط   المعیار
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

  الترتیب
درجة 

 الممارسة

 كبیرة  ١ 0.85 4.14  تقویم تعلم الطالب وتزویدھم بتغذیة راجعة وبناءة

 كبیرة  ٢ 0.87 4.13  تھیئة فرص لتعلم الطالب وتعزیزه

 كبیرة  - 83. 4.13 المتوسط العام لمجال تعزیز التعلم

جاء في " اجعة وبناءةتقویم تعلم الطالب وتزویدھم بتغذیة ر" أن معیار ) ١١(یتضح من الجدول
تھیئة فرص " ، یلیھ معیار)4.14(مقدمة المعاییر المتحققة في مجال تعزیز التعلم، بمتوسط حسابي

، وكانت درجة التحقق كبیرة من قبل قادة )4.13(، بمتوسط حسابي"لتعلم الطالب وتعزیزه
  . المدارس في كل معیار من المعاییر المذكورة

تعزیز  ": ابیة واالنحرافات المعیاریة لفقرات المجال الثاني المتوسطات الحس: )١٢(جدول 
  "التعلم

المتوسط   الفقرة  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

درجة   الترتیب
  الممارسة

یحث المعلمین على استخدام استراتیجیات متنوعة تستجیب  19
 كبیرة جدا  ١ 886. 4.24  .لحاجات الطالب

 كبیرة  ٢ 917. 4.19   المتنوعة یحثني على تطبیق أسالیب التقویم 22

یشجع على توجیھ المعلم الذاتي للطالب والتأمل في  18
 كبیرة  ٣ 942. 4.15  إنجازاتھم

یحثني على تنویع األنشطة التربویة بما یتناسب مع  21
 كبیرة  ٣ 918. 4.15  احتیاجات الطالب

 كبیرة  ٥ 1.005 4.07  یزود المعلم باألدلة اإلجرائیة في التقویم والتحلیل 23

یسھم في إكساب المعلمین مھارات في خلق مواقف تعلیمیة  20
 كبیرة  ٦ 1.030 4.02  تشجع استخدام مھارات التفكیر العلیا والتعلم مدى الحیاة

 كبیرة  - 83. 4.13 المتوسط العام لمجال تعزیز التعلم

 المعاییر أن ممارسة قادة مدارس محافظة اللیث لدورھم في تحقیق) ١٢(یتضح من جدول
المھنیة للمعلمین في مجال تعزیز التعلم جاءت بدرجة كبیرة، حیث بلغ المتوسط الحسابي 

  ). كبیرة(، وھو یقع في مجال استجابة بتقدیر)4,13(الستجاباتھم على ھذا المجال
وجاءت فقرة واحدة متحققة بدرجة كبیرة جًدا، كأعلى الجوانب المتحققة في ھذا المجال، 

یحث المعلمین على استخدام استراتیجیات متنوعة تستجیب  (: التي تنص على) 19(وھي الفقرة 
وجاءت خمس فقرات متحققة بدرجة كبیرة في ھذا ). 4.24(، بمتوسط حسابي )لحاجات الطالب

وجاء ترتیبھا بحسب ) 4.19(، و)4.02(المجال، حیث تراوحت متوسطاتھا الحسابیة بین 
، مما یشیر إلى أن أبرز الجوانب )٢٠، ٢٣، ٢١، ١٨، ٢٢(قرات متوسطاتھا الحسابیة كما یلي الف

التي یمارس فیھا قادة مدارس محافظة اللیث لدورھم في تحقیق المعاییر المھنیة للمعلمین في مجال 
، بمتوسط )یحثني على تطبیق أسالیب التقویم المتنوعة(تعزیز التعلم بدرجة كبیرة تتمثل في 
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یسھم في إكساب المعلمین مھارات في  (: التي تنص على) 20(قرة بینما جاءت الف).4.19(حسابي
في المرتبة األخیرة، ) خلق مواقف تعلیمیة تشجع استخدام مھارات التفكیر العلیا والتعلم مدى الحیاة

  .وبدرجة تحقق كبیرة) 4.02(بمتوسط حسابي 
م ودورھا في تلبیة ویعزى ذلك إلى وعي قادة المدارس بأھمیة التنویع في استراتیجیات التعل

كما . حاجات المتعلمین، ومراعاتھا لخصائصھم العمریة والفكریة، ومناسبتھا لتعزیز التعلم لدیھم
یدرك قادة المدارس أن عملیة التقویم تعد من أھم عناصر المنظومة التربویة والتعلیمیة ومن خاللھا 

خرجاتھ، كما أنھم یدركون أھمیة یتم معرفة أوجھ القوة والضعف في مدخالت التعلیم وعملیاتھ وم
تعزیز مھارات المعلمین على استخدام طرائق متنوعة للتقویم، وأن لذلك أثر كبیر في تحسین 
العملیة التعلیمیة، حیث تساعد على قیاس قدرات التفكیر العلیا للطالب، وجوانب التعلم المختلفة، 

تركز على قیاس الحفظ والتذكر لدیھ دون دون االقتصار على األسالیب التقلیدیة في التقویم التي 
        .غیرھا من القدرات والمھارات األخرى

وھذه النتائج تؤكد حرص قادة  المدارس واھتمامھم بتعزیز قدرات المعلمین ومھاراتھم في 
مجال تقویم التدریس باعتباره أھم عناصر منظومة التدریس، وفي ضوء تحدد مدى قدرة المعلم 

اف التربویة والتعلیمیة المرغوبة، كما یتم في ضوءه معرفة أوجھ نقاط القوة في على تحقیق األھد
عملیة التدریس لتعزیزھا، والوقوف على مواطن الضعف في مكونات منظومة التدریس، كأھداف 
التدریس، والمحتوى الدراسي، وطرق التدریس، وتقنیات التعلیم المستخدمة، واألنشطة التعلیمیة 

ك لتالفیھا وعالجھا، إلى جانب وعیھم بأھمیة تقویم تعلم الطالب في ضوء المصاحبة،  وذل
التوجھات التربویة الحدیثة التي تدعو إلى االھتمام بتقویم جمیع جوانب التعلم لدى الطالب دون 

  .االقتصار على الجانب المعرفي فقط
جوانب كما أن قادة المدارس یدركون أھمیة تعزیز تعلم الطالب وتنمیة قدراتھم و

شخصیاتھم المختلفة، وال یتم ذلك إال بتطویر مھارات المعلمین وتحسین قدراتھم في تھیئة فرص 
التعلم لدى الطالب من خالل البرامج واألنشطة الصفیة والالصفیة المختلفة التي تستھدف تنمیة 

  . قدراتھم العلیة العلیا ومھاراتھم المختلفة
  . دعم التعلم:  المجال الثالث-ج

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لكل معیار من معاییر ) ١٣(ح جدول یوض
  ".دعم التعلم ": المجال الثالث

  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة، لكل معیار من معاییر ) ١٣(الجدول 
  ".دعم التعلم ": المجال الثالث

المتوسط   المعیار
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

  بالترتی
درجة 

 الممارسة

 كبیرة  ١ 0.88 4.16  بناء بیئة صفیة أمنة وداعمة للتعلم

 كبیرة  ٢ 0.94 4.09  تأسیس توقعات عالیة وثقافة داعمة للتعلم

 كبیرة  - 88. 4.12  المتوسط العام لمجال دعم التعلم

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابات المعلمین على ) ١٣(یوضح جدول
  ".دعم التعلم  ": قرات المجال الثالثف
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جاء في مقدمة " بناء بیئة صفیة أمنة وداعمة للتعلم " أن معیار ) ١٣(یتضح من جدولو
تأسیس توقعات عالیة " ، یلیھ معیار)4.16(المعاییر المتحققة في مجال دعم التعلم، بمتوسط حسابي

 التحقق كبیرة من قبل قادة المدارس ، وكانت درجة)4.09(، بمتوسط حسابي"وثقافة داعمة للتعلم 
  .في كل معیار من المعاییر المذكورة

  "دعم التعلم " :  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لفقرات المجال الثالث: )١٤(جدول 

المتوسط   الفقرة  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

درجة   الترتیب
  الممارسة

 كبیرة جدا  ١ 940. 4.22  م لوقت الحصةیشجع المعلم على استثمار المعل 26
 كبیرة  ٢ 996. 4.18  یطور ویحسن البیئة المدرسیة لتكون جاذبة للتعلم  25
 كبیرة  ٣ 984. 4.16  یشجع المعلمین على تھیئة مناخ تعلیمي محفز للطالب  27
 كبیرة  ٤ 996. 4.13  .یدعم لدي مھارات إدارة الصف  29

ر بما یتفق مع احتیاجات یشجعني على التغییر واالبتكا 24
 كبیرة  ٥ 1.01 4.08  . المدرسة

 كبیرة  ٦ 1.08 3.98  یدعم لدى المعلمین والطالب مفاھیم التعلم الذاتي  28
 كبیرة  - 88. 4.12  المتوسط العام لمجال دعم التعلم

أن ممارسة قادة مدارس محافظة اللیث لدورھم في تحقیق المعاییر ) ١٤(یتضح من جدول
لمعلمین في مجال دعم التعلم جاءت بدرجة كبیرة، حیث بلغ المتوسط الحسابي الستجاباتھم المھنیة ل

  ). o.88(وانحراف معیاري ) كبیرة(، وھو یقع في مجال استجابة بتقدیر)4,12(على ھذا المجال
وجاءت فقرة واحدة متحققة بدرجة كبیرة جًدا، كأعلى الجوانب المتحققة في ھذا المجال، 

، بمتوسط )یشجع المعلم على استثمار المعلم لوقت الحصة (: والتي تنص على) 26(وھي الفقرة 
وجاءت خمس فقرات متحققة بدرجة كبیرة في ھذا المجال، حیث تراوحت ). 4.22(حسابي 

، وجاء ترتیبھا بحسب متوسطاتھا الحسابیة للفقرات )4.18(، و)3.98(متوسطاتھا الحسابیة بین 
ما یشیر إلى أن أبرز الجوانب التي یمارس فیھا قادة مدارس محافظة ، م)٢٨، ٢٤، ٢٩، ٢٧، ٢٥(

اللیث لدورھم في تحقیق المعاییر المھنیة للمعلمین في مجال دعم التعلم بدرجة كبیرة تتمثل في 
 : والتي تنص على) 28(، بینما جاءت الفقرة )یطور ویحسن البیئة المدرسیة لتكون جاذبة للتعلم(
) 3.98(في المرتبة األخیرة، بمتوسط حسابي )  والطالب مفاھیم التعلم الذاتيیدعم لدى المعلمین(

  .وبدرجة تحقق كبیرة
ویفسر الباحث ھذه النتائج في ضوء وعي قادة المدارس بأھمیة استثمار المعلمین الوقت في 

 على العملیة التعلیمیة، وأثره في تحقیق األھداف التعلیمیة، وأن ذلك من شأنھ مساعدة المعلمین
حسن إدارة وقت الحصة الدراسیة، ویمكنھ ذلك من إنھاء المنھج الدراسي في وقتھ المحدد، كما 
یدرك قادة المدارس أھمیة إیجاد بیئة مدرسیة تقوم على العالقات اإلنسانیة الجیدة بین منسوبي 

لشروط المدرسة، وتتوافر فیھا المتطلبات المادیة من مبان واسعة وبیئة صفیة تتوافر فیھا ا
والمواصفات، كالتھویة الكافیة واإلضاءة الجیدة، وكذلك حرصھم على توفیر التقنیات الحدیثة 
بالقاعات الدراسیة، والمرافق مدرسیة الضروریة، ووسائل األمن والسالمة المدرسیة، وھي 

المدارس مكونات لھا أثرھا االیجابي في إیجاد بیئة مدرسیة آمنة ومرغبة في التعلم، كما یدرك قادة 
أھمیة ترسیخ ثقافة التعلم الذاتي لدى المعلمین والطالب، في ظل تنوع مصادر المعرفة وتجددھا، 
كي یواكب منسوبي المدرسة من معلمین وطالب التغیرات والتطورات المعرفیة والعلمیة المستمرة 

  .في میادین المعرفة المختلفة
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إیجاد بیئة صفیة تتوافر فیھا وھذه النتائج تفسر في ضوء حرص قادة المدارس على 
وكذلك وعیھم . الشروط والمواصفات الالزمة التي تجعل منھا بیئة تعلیمیة آمنة ومرغبة في التعلم

بضرورة دعم المعلمین والطالب نحو ثقافة التعلم الذاتي والمستمر، كي تواكب التطورات العلمیة 
عداد الكفاءات العلمیة المؤھلة والقادرة والمعرفیة المستمرة المعاصرة، وكي یمكن من خالل ذلك إ

  .على اإلبداع والتجدید في التخصصات المختلفة
  المسئولیة المھنیة:  المجال الرابع-د 

   المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لكل معیار من معاییر : )١٥(جدول 
  ".المسؤولیة المھنیة ": المجال الرابع

المتوسط   المعیار
 الحسابي

نحراف اال
 المعیاري

  الترتیب
درجة 

 الممارسة

  كبیرة جدا  ١ 0.81 4.32  اإللمام بالمتطلبات المھنیة للمعلم السعودي

  كبیرة جدا  ٢ 0.89 4.23  التطویر المستمر للمعارف والممارسات المھنیة

  كبیرة جدا  - 80.  4.28 المتوسط العام لمجال المسؤولیة المھنیة

جاء في " اإللمام بالمتطلبات المھنیة للمعلم السعودي"أن معیار ) ١٥(یتضح من جدول
التطویر " ، یلیھ معیار)4.32(مقدمة المعاییر المتحققة في مجال المسؤولیة المھنیة، بمتوسط حسابي

، وكانت درجة التحقق كبیرة جًدا )4.23(، بمتوسط حسابي"المستمر للمعارف والممارسات المھنیة
  . یار من المعاییر المذكورةمن قبل قادة المدارس في كل مع

وھذه النتائج تعزى إلى وعي قادة المدارس بأھمیة إلمام المعلمین بالمتطلبات المھنیة 
الالزمة لممارسة مھنة التعلیم، وأھمیة تطویر معارفھم وممارساتھم المھنیة في تحسین اتجاھاتھم 

وھو ما تؤكده . لیمیة والتربویةنحو مھنة التدریس ورفع مستوى وعیھم بمسؤولیاتھم المدرسیة والتع
التي كشفت أن ھناك إجماًعا على ضرورة امتالك مھنة التعلیم ) م٢٠٠٧، المفرج وآخرون(دراسة 

  .معارف واضحة ومحددة، فیما توجھ مساراتھا مجموعة من المھارات الضروریة للممارسة المھنیة
 لكل معیار من معاییر المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة) ١٦(ویوضح جدول 

  ".دعم التعلم ": المجال الثالث
المسؤولیة " المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لفقرات المجال الرابع  : )١٦(جدول 

  "المھنیة

المتوسط   الفقرة  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

درجة   الترتیب
  الممارسة

التي یتسم یوجھ بااللتزام بالقیم األخالقیة والمھنیة  37
 كبیرة جدا  ١ 863. 4.44  بھا المعلم السعودي 

یمثل القدوة الحسنة لفریق العمل بالمدرسة في انجاز  36
 كبیرة جدا  ٢ 910. 4.37  .المھام

یطلع المعلمین على اللوائح واألنظمة والمستجدات  34
 كبیرة جدا  ٣ 943. 4.31  أوًال بأول

 كبیرة جدا  ٤ 967. 4.28متعلقة بالتعلیم في یبلغ المعلمین باللوائح واألنظمة ال 35
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المتوسط   الفقرة  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

درجة   الترتیب
  الممارسة

  المملكة

یقود المعلمین للتعاون فیما بینھم لتحقیق أھدافا  32
 كبیرة جدا  ٥ 952. 4.27  لتطورھم المھني

یطور ویشجع التعامل مع المجتمع المدرسي  30
 كبیرة جدا  ٦ 986. 4.22  والمجتمع المحلي 

مع المحلي یخلق جو من التعاون بین أفراد المجت 31
 كبیرة جدا  ٧ 954. 4.21  بمكون الفریق الواحد

یقود المعلمین لتطویر أدائھم المھني في ضوء  33
  كبیرة  ٨ 962. 4.19  أخالقیات المھنة ونتائج التقویم المختلفة

  كبیرة جدا  - 80.  4.28 المتوسط العام لمجال المسؤولیة المھنیة

حافظة اللیث لدورھم في تحقیق المعاییر أن ممارسة قادة مدارس م) ١٦(یتضح من جدول
المھنیة للمعلمین في مجال المسؤولیة المھنیة جاءت بدرجة كبیرة جًدا، حیث بلغ المتوسط الحسابي 

وانحراف ) كبیرة جدا(، وھو یقع في مجال استجابة بتقدیر)4,28(الستجاباتھم على ھذا المجال
  ). 0.80(معیاري 

 كبیرة جًدا في ھذا المجال، حیث تراوحت متوسطاتھا وجاءت ثمان فقرات متحققة بدرجة
، ٣٦، ٣٧(، وجاء ترتیبھا بحسب متوسطاتھا الحسابیة للفقرات )4.44(، و)4.21(الحسابیة بین 

، مما یشیر إلى أن أكبر الجوانب التي یمارس فیھا قادة مدارس محافظة )٣١، ٣٠، ٣٢، ٣٥، ٣٤
یوجھ (لمعلمین في مجال المسؤولیة المھنیة تتمثل في اللیث لدورھم في تحقیق المعاییر المھنیة ل

بااللتزام بالقیم األخالقیة والمھنیة التي یتسم بھا المعلم السعودي، یمثل القدوة الحسنة لفریق العمل 
، )بالمدرسة في انجاز المھام، یطلع المعلمین على اللوائح واألنظمة والمستجدات أوًال بأول

 : بینما جاءت الفقرة والتي تنص على).  4.31، 4.37، 4.44(ليبمتوسطات حسابیة على التوا
في المرتبة ) یقود المعلمین لتطویر أدائھم المھني في ضوء أخالقیات المھنة ونتائج التقویم المختلفة(

  .وبدرجة تحقق كبیرة) 4.19(األخیرة، بمتوسط حسابي 
یز المسؤولیات المھنیة لدى ویعزو الباحث ھذه النتائج إلى وعي قادة المدارس بأھمیة تعز

المعلمین من خالل توجیھھم إلى االلتزام بأخالقیات مھنة التعلیم والتي تساعدھم على بناء عالقات 
جیدة في المجتمع المدرسي، وعلى أداء مھام الوظیفي بأمانة وإخالص في العمل، كما یحرص قادة 

 أجل زیادة تحفیزھم والرفع من المدارس على أن یكونوا قدوة للمعلمین في مجال العمل، من
مستوى وعیھم بأھمیة الرسالة التي یقومون بتأدیتھا، إلى جانب التأثیر االیجابي في اتجاھاتھم 
ومیولھم ودافعیتھم نحو المھنة، وتعزیز شعورھم بالمسؤولیة العلمیة واالجتماعیة التي تم تكلیفھم 

  .بھا
ا  سی     : ثانًی شتھ وتف اني ومناق سؤال الث ائج ال ي        : ره نت ا یل ى م اني عل سؤال الث ص ال اك   ھل : ن  ھن

روق  ة  ف د  إحصائیاً  دال ة   مستوى  عن ین ) ≥  (0.05الدالل ة  استجابات  متوسطات    ب الدراسة   عین
ین            لدرجة  ة للمعلم اییر المھنی ق المع ي تحقی دورھم ف ث ل دارس محافظة اللی ادة م  تعزى  ممارسة ق

  مؤھل العلميالمرحلة التعلیمیة،سنوات الخبرة، ال( لمتغیرات
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لإلجابة عن ھذا السؤال أستخدم الباحث األسالیب اإلحصائیة المناسبة، وذلك على النحو 
   : التالي

  :  الفروق وفق متغیر المرحلة التعلیمیة-أ
لمعرفة داللة ) ANOVA  One way(تم استخدام اختبار تحلیل التباین أحادي االتجاه 

 أفراد عینة الدراسة نحو درجة ممارسة قادة المدارس الفروق اإلحصائیة بین متوسطات إجابات
ابتدائي، (لدورھم في تحقیق المعاییر المھنیة لدى المعلمین تعزى إلى متغیر المرحلة التعلیمیة 

   ).١٧(، كما ھو موضح بجدول)متوسط، ثانوي
  للكشف عن الفروق بین(ANOVA) نتائج اختبار تحلیل التباین أحادي االتجاه : )١٧(جدول

ممارسة قادة المدارس لدورھم في تحقیق المعاییر متوسطات استجابات أفراد العینة نحو درجة 
   تعزى إلى متغیر المرحلة التعلیمیةالمھنیة لدى المعلمین

مجموع   مصدر التباین  المجال  م
  المربعات

درجة 
  الحریة

متوسطات 
  المربعات

قیمة 
 )ف(

قیمة 
  الداللة

 2.481 2 4.961 عاتبین المجمو

 796. 347 276.144 داخل المجموعات

١  

  المعرفة المھنیة

  349 281.105 اإلجمالي

3.117 
 

.046 
 

 1.367 2 2.733 بین المجموعات

 685. 347 237.716 داخل المجموعات

٢  

  تعزیز التعلم

  349 240.449 اإلجمالي

1.995 
 

.138 
 

 1.096 2 2.193 بین المجموعات

 779. 347 270.414 داخل المجموعات

  دعم التعلم  ٣
  

  349 272.607 اإلجمالي  

1.407 
 

.246 
 

 3.696 2 7.392 بین المجموعات

 632. 347 219.290 داخل المجموعات

٤  
المسؤولیة 

  المھنیة
  349 226.682 اإلجمالي

5.848 
 

.003 
 

 2.131 2 4.262 تبین المجموعا

 646. 347 224.292 داخل المجموعات

تحقیق المعاییر 
  المھنیة لدى المعلمین

  349 228.554 اإلجمالي

3.297 
 

.038 
 

 ) ≥  (0.05وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة ) ١٧(یتبین نتائج جدول
نیة بین متوسطات استجابات أفراد العینة في المجال األول والرابع من محور تحقیق المعاییر المھ

لدى المعلمین، وفي المحور ككل، تعزى إلى متغیر المرحلة التعلیمیة، حیث جاءت قیم الداللة 
، بینما لم تكن الفروق دالة )٠٫٠٥(أقل من قیمة مستوى الداللة ) ف(اإلحصائیة المصاحبة لقیمة 

في ھذه ) ف(إحصائیا في مجالي تعزیز التعلم ودعم التعلم، حیث جاءت قیم الداللة المصاحبة لقیمة 
  ). ٠٫٠٥(المجاالت أكبر من قیمة مستوى الداللة 
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ولمعرفة اتجاه الفروق في مجال المعرفة المھنیة وفق المرحلة التعلیمیة، تّم عمل اختبار 
  .یوضح ذلك)  ١٨(، وجدول )شیفیھ(المقارنات البعدیة 

  لمھنیة تبعا لمتغیرللمقارنات البعدیة في مجال المعرفة ا) شیفیھ( نتیجة اختبار : )١٨(جدول 
   المرحلة التعلیمیة

 المرحلة التعلیمیة ثانوي متوسط ابتدائي المرحلة
  3.80  3.94  4.07  المتوسط

 *27. 13.  متوسط الفرق
  ابتدائي

 035. 516.  مستوى الداللة

  14.    متوسط الفرق
 متوسط

 482.   مستوى الداللة

     متوسط الفرق
 ثانوي

     مستوى الداللة

  ٠٫٠٥دالة عند مستوى                   *

تبین أّن الفروق كانت في اتجاه المعلمین بالمرحلة االبتدائیة، حیث بلغ متوسط استجاباتھم 
، وھو یزید بفارق دال إحصائیًا عن متوسط استجابات المعلمین بالمرحلة 4.07على ھذا المجال 

ائیة یرون أن درجة ممارسة قادة المدارس لدورھم الثانویة، مما یشیر إلى أن معلمي المرحلة االبتد
في تحقیق المعاییر المھنیة لدى المعلمین في مجال المعرفة المھنیة بصورة أكبر مما یراھا غیرھم 

  .من معلمي المرحلة الثانویة
، تّم عمل اختبار المقارنات البعدیة المسؤولیة المھنیةولمعرفة اتجاه الفروق في مجال 

  .یوضح ذلك)  ١٩(ل ، وجدو)شیفیھ(
  للمقارنات البعدیة في مجال المسؤولیة المھنیة تبعا ) شیفیھ( نتیجة اختبار : )١٩(جدول 

  لمتغیر المرحلة التعلیمیة

 المرحلة التعلیمیة ثانوي متوسط ابتدائي المرحلة
  4.08 4.37  4.39  المتوسط

  *31.  021.  متوسط الفرق
  ابتدائي

 005. 978.  مستوى الداللة

 *29.    متوسط الفرق
 متوسط

 024.   مستوى الداللة

 -  - - متوسط الفرق
 ثانوي

 -  - - مستوى الداللة

  ٠٫٠٥دالة عند مستوى       *



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                       مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٣٨٤

تبین أّن الفروق كانت في اتجاه المعلمین بالمرحلة االبتدائیة والمتوسطة، حیث بلغ 
، وھي تزید بفارق دال إحصائیا 4.37، و4.39متوسطات استجاباتھم على ھذا المجال على التوالي 

عن متوسط استجابات المعلمین بالمرحلة الثانویة، مما یشیر إلى أن معلمي المرحلة االبتدائیة 
والمتوسطة یرون ممارسة قادة المدارس لدورھم في تحقیق المعاییر المھنیة لدى المعلمین في مجال 

  . معلمي المرحلة الثانویةغیرھم منالمسؤولیة المھنیة، بصورة أكبر مما یراھا 
، والجدول )شیفیھ(تّم عمل اختبار المقارنات البعدیة ، ولمعرفة اتجاه الفروق في المحور ككل  

  .یوضح ذلك)  ٢٠(
للمقارنات البعدیة لمحور تحقیق المعاییر المھنیة للمعلمین ) شیفیھ( نتیجة اختبار : )٢٠(جدول 

 تبعًا لمتغیر المرحلة التعلیمیة

 التعلیمیةالمرحلة  ثانوي متوسط ابتدائي المرحلة
  3.93  4.09  4.19  المتوسط

 *26. 10.  متوسط الفرق
  ابتدائي

 029. 628.  مستوى الداللة

  16.    متوسط الفرق
  متوسط

 351.   مستوى الداللة

 -  - - متوسط الفرق
 ثانوي

 -  - - مستوى الداللة

  ٠٫٠٥دالة عند مستوى                   *

تبین أّن الفروق كانت في اتجاه المعلمین بالمرحلة االبتدائیة، حیث بلغ متوسط استجاباتھم 
، وھو یزید بفارق دال إحصائیًا عن متوسط استجابات المعلمین بالمرحلة 4.19على ھذا المجال 

م في الثانویة، مما یشیر إلى أن معلمي المرحلة االبتدائیة یرون درجة ممارسة قادة المدارس لدورھ
  .تحقیق المعاییر المھنیة لدى المعلمین، بصورة أكبر مما یراھا غیرھم من معلمي المرحلة الثانویة

التي كشفت وجود فروق ذات داللة إحصائیة ) م٢٠١٤، الغامدي(واتفقت النتائج مع دراسة 
ارس  في درجة استجابات أفراد عینة الدراسة لدور مدیري المد) ≥  (0.05عند مستوى الداللة 

  . في تنمیة المعلمین مھنیًا تعزى لمتغیر المرحلة التعلیمیة لصالح فئة المرحلة المتوسطة
وقد یعزى ذلك إلى االھتمام بالمرحلة االبتدائیة باعتبارھا المرحلة األساسیة التي تبنى فیھا 

كفایات القیم وتؤدي دورًا مؤثرًا في تحدید شخصیة الطالب، وھي تتطلب إعداد معلمین یتمتعون ب
ومھارات تعلیمیة ومھنیة خاصة تساعدھم في تربیة النشء، ولھذا فإن تحقیق المعاییر المھنیة لدى 

  .معلمي المرحلة االبتدائیة یكون أوكد من غیرھم
  :  الفروق في استجابات العینة وفق متغیر سنوات الخبرة-ب

داللة للكشف عن  ) t) (INDEPENDENT SAMPLES T-TEST(تم استخدام اختبار 
الفروق اإلحصائیة بین متوسطات استجابات أفراد عینة الدراسة نحو درجة ممارسة قادة المدارس 

 ١٠أقل من (لدورھم في تحقیق المعاییر المھنیة لدى المعلمین تعزى إلى متغیر سنوات الخبرة 
  ).٢١(، كما ھو موضح بجدول) سنوات فأكثر١٠سنوات، 
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ف عن الفروق بین متوسطات استجابات أفراد العینة نحو درجة للكش) ت(نتائج اختبار : )٢١(جدول 
  ممارسة قادة المدارس لدورھم في تحقیق المعاییر المھنیة لدى المعلمین تعزى الختالف الخبرة

المتوسط   مستویات المتغیر  المجال  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

قیمة 
  ت 

درجة 
  الحریة

قیمة 
  الداللة

  ١ 0.89 4.09   سنوات١٠من أقل 
  المعرفة المھنیة

 0.88 3.81  سنوات فأكثر١٠
2.953 348 .003 

  ٢ 0.83 4.24   سنوات١٠أقل من 
 تعزیز التعلم

 0.81 4.02  سنوات فأكثر١٠
2.502 348 .013 

  ٣ 0.84 4.26   سنوات١٠أقل من 
 دعم التعلم

 0.91 3.99  سنوات فأكثر١٠
2.877 348 .004 

المسؤولیة   ٤ 0.73 4.44   سنوات١٠أقل من 
 0.85 4.13  سنوات فأكثر١٠  لمھنیةا

3.587 348 .000 

  تحقیق المعاییر المھنیة 0.78 4.22   سنوات١٠أقل من 
 0.81 3.94  سنوات فأكثر١٠   لدى المعلمین

3.207 348 .001 

 ) ≥  (0.05وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة ) ٢١(تبین نتائج جدول
بین متوسطات إجابات أفراد العینة في كل مجال من مجاالت محور تحقیق المعاییر المھنیة لدى 
المعلمین، وفي المحور ككل، تعزى إلى متغیر سنوات الخبرة في التعلیم، حیث جاءت قیم الداللة 

لمین ذوي خبرة ، وكانت الفروق في اتجاه المع)٠٫٠٥(أقل من قیمة الداللة ) ت(المصاحبة لقیمة 
 سنوات، فھم یرون ممارسة قادة المدارس لدورھم في تحقیق المعاییر المھنیة لدى ١٠أقل من 

  .  سنوات فأكثر١٠المعلمین، بصورة أكبر مما یراھا غیرھم من المعلمین ذوي خبرات تعلیمیة 
ئیة التي كشفت وجود فروق ذات داللة إحصا) م٢٠١٤، الغامدي(واتفقت النتائج مع دراسة 

 في درجة استجابات أفراد عینة الدراسة لدور مدیري المدارس ) ≥  (0.05عند مستوى الداللة
وربما یعود ذلك إلى .  سنوات) ٥(في تنمیة المعلمین مھنیًا تعزى لمتغیر الخبرة لصالح فئة أقل من 

ا یكونون في وجود االھتمام بتنمیة مھارات المعلمین ذوي الخبرات القصیرة والمتوسطة الذین ربم
حاجة أكبر إلى اكتساب معاییر المھنیة بصورة أكبر، مقارنة بالمعلمین أصحاب الخبرات التعلیمیة 
الطویلة الذین غالبا ما تتیح لھم خبراتھم المھنیة الطویلة في مجال العمل التعامل األمثل مع متطلبات 

  .العملیة التعلیمیة
  :  الفروق وفق المؤھل العلمي-ج

للكشف عن  ) t) (INDEPENDENT SAMPLES T-TEST( اختبار تم استخدام
داللة الفروق اإلحصائیة بین متوسطات استجابات أفراد عینة الدراسة نحو درجة ممارسة قادة 
المدارس لدورھم في تحقیق المعاییر المھنیة لدى المعلمین تعزى إلى متغیر المؤھل العلمي، كما ھو 

 ).٢٢(موضح بالجدول
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للكشف عن الفروق بین متوسطات استجابات أفراد العینة نحو درجة ) ت(تائج اختبار ن: )٢٢(جدول 
  ممارسة قادة المدارس لدورھم في تحقیق المعاییر المھنیة لدى المعلمین تعزى إلى متغیر المؤھل  

المتوسط   فئات المتغیر  البعد  م
  الحسابي

االنحراف 
درجة   قیمة ت   المعیاري

  الحریة
قیمة 
  الداللة

  ١ 0.89 3.99  بكالوریوس فأقل
  المعرفة المھنیة

 0.93 3.62  دراسات علیا
2.437 348 .015 

  ٢ 0.80 4.17  بكالوریوس فأقل
 تعزیز التعلم

 0.98 3.82  دراسات علیا
2.562 348 .011 

  ٣ 0.86 4.17  بكالوریوس فأقل
 دعم التعلم

 1.01 3.77  دراسات علیا
2.703 348 .007 

سؤولیة الم  ٤ 0.77 4.33  بكالوریوس فأقل
 1.00 3.93  دراسات علیا  المھنیة

2.921 348 .004 

تحقیق المعاییر المھنیة  006. 348 2.779 0.79 4.12  بكالوریوس فأقل
  لدى المعلمین

  -  - - 0.90 3.74  دراسات علیا

 ) ≥  (0.05وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة) ٢٢(تبین نتائج جدول
بین متوسطات استجابات أفراد العینة في كل مجال من مجاالت محور تحقیق المعاییر المھنیة لدى 
المعلمین، وفي المحور ككل، تعزى إلى متغیر المؤھل العلمي، حیث جاءت قیم الداللة المصاحبة 

مین الحاصلین على ، وكانت الفروق في اتجاه المعل)٠٫٠٥(أقل من قیمة مستوى الداللة ) ت(لقیمة 
مؤھل البكالوریوس، فھم یرون ممارسة قادة المدارس لدورھم في تحقیق المعاییر المھنیة لدى 

  .المعلمین، بصورة أكبر مما یراھا غیرھم من المعلمین الحاصلین على دراسات علیا
التي أظھرت وجود فروق ُتعزى إلى متغیر ) م٢٠١٢عثمان،(واتفقت النتائج مع دراسة 

ل العلمي لصالح الدراسات العلیا على الدبلوم في جمیع المجاالت، ولصالح الدراسات العلیا المؤھ
على البكالوریوس في مجالي المناھج وطرق التدریس واإلشراف، كما توجد فروق لصالح 
البكالوریوس على الدبلوم في مجالي العالقات اإلنسانیة والتواصل وواجبات المدیر نحو المعلم 

قد یعود ذلك إلى حاجة المعلمین أصحاب المؤھالت الجامعیة إلى التمكن المعرفي والمھني و. مھنیًا
في مجال التدریس، بصورة أكبر من غیرھم من المعلمین ذوي المؤھالت العلیا الذین یمتلكون من 
الزاد المعرفي والتخصصي ما یؤھلھم لمواجھة أعباء التدریس ومتطلباتھ وتحقیق المعاییر المھنیة 

  . المرتبطة بھ
 ما :  نص السؤال الثالث للبحث على ما یلي: نتائج السؤال الثالث ومناقشتھ وتفسیره: ثالًثا

  مستوى األداء لدى معلمي مدارس محافظة اللیث من وجھة نظرھم ؟

لإلجابة عن ھذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لكل مجال 
  ).٢٣(، وللمحور ككل، كما ھو موضح بجدول"مستوى أداء المعلمین"لثاني من مجاالت المحور ا
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 المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمجاالت محور مستوى األداء لدى : )٢٣(جدول 
  معلمي محافظة اللیث

  م
المتوسط   المجال

 الحسابي
االنحراف 
 المعیاري

درجة 
  الترتیب الموافقة

  ١  كبیرة جدا 61. 4.40  تیجیاتتنفیذ الخطط واالسترا  ٢

  ٢ كبیرة جدا 64. 4.41 إدارة الصف  ٣

  ٣ كبیرة جدا 63.  4.37  التخطیط لألعمال المكلف بھا  ١

  ٤ كبیرة جدا 71.  4.28 تقویم األداء ومتابعة التحصیل الدراسي  ٤

  -  كبیرة جدا 59. 4.35  الدرجة الكلیة للمحور

 معلمي محافظة اللیث جاء بدرجة عالیة جدا، أّن مستوى األداء لدى) ٢٣(یتضح من جدول
، وھو )4,35(حیث بلغ المتوسط الحسابي الوزني لمجموع استجابات أفراد العینة على ھذا المحور 

وقد تراوحت المتوسطات الحسابیة الموزونة الستجابات عینة ). كبیرة جدا(یقع في مجال استجابة 
  )  ٤٫٤٠(،  و)٤٫٢٨(الدراسة في ھذا المحور بمختلف مجاالتھ بین

وجاء مجال إدارة الصف في مقدمة المجاالت التي یبرز فیھا األداء المھني للمعلمین، 
، ثم )4.40(بمتوسط حسابي ، ، یلیھا مجال تنفیذ الخطط واالستراتیجیات)4.41(بمتوسط حسابي 

اء ومتابعة ، وأخیرا مجال تقویم األد)4.37(مجال التخطیط لألعمال المكلف بھا، بمتوسط حسابي 
  ).4.28(التحصیل الدراسي، بمتوسط حسابي 

التي أظھرت أن درجة التزام معلمي العلوم ) ٢٠١٤الدرایسة، (واختلفت النتائج مع دراسة 
) ٢٠٠٨الزھراني،(كما اختلفت مع دراسة بجمیع مجاالت المعاییر المھنیة كانت بدرجة متوسطة، 

ة في األداء الكلي لمعلمـي الریاضیات في المرحلة تدني درجة توافر المعاییر المھنیالتي كشفت 
ویعزو الباحث ھذه النتائج إلى استفادة المعلمین من برامج النمو المھني المقدمة لھم والتي .  الثانویة

قدراتھم ومھاراتھم على  ساعدتھم في تحسین أدائھم الوظیفي في مجال العمل، ومن ذلك تحسین 
  .یمھتخطیط للتدریس، وتنفیذه، وتقو

      :  التخطیط لألعمال المكلف بھا:  المجال األول-أ
المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابات المعلمین على ) ٢٤(یوضح جدول

  .عبارات مجال التخطیط لألعمال المكلف بھا
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الستجابات  المتوسط الحسابي، واالنحراف المعیاري، ودرجة الموافقة، والترتیب، : )٢٤(جدول 
 المعلمین على فقرات مجال التخطیط لألعمال المكلف بھا

المتوسط   الفقرة  م
  الحسابي

االنحراف 
درجة   الترتیب  المعیاري

  الموافقة
 كبیرة جدا  ١ 735. 4.55  أكون عالقات جیدة مع قائد المدرسة   11
 كبیرة جدا  ٢ 729. 4.51    أستمتع بمساعدة الطالب  10

ل وحضور االجتماعات واللجان ألتزم بمواعید العم 1
  كبیرة جدا  ٣ 742. 4.44  المدرسیة 

 كبیرة جدا  ٤ 748. 4.42  أنجز المھام واألعمال اإلداریة واإلشرافیة أوال بأول   8
 كبیرة جدا  ٥ 816. 4.38  أشجع االتصال والتواصل مع الطالب  7
 كبیرة جدا  ٦ 790. 4.35  احرص على العمل الجماعي التعاوني إلنجاز العمل بكفاءة  3
 كبیرة جدا  ٧ 824. 4.34  .أشترك في الدورات والبرامج لتطویر أدائي المھني 4
 كبیرة جدا  ٨ 823. 4.34  أشارك في النشاطات المدرسیة والطالبیة   9
 كبیرة جدا  ٩ 820. 4.31  أستثمر كافة الموارد المدرسیة المتاحة في التدریس 6

 في التدریس وتطویر أدائي أعتمد على االتجاھات الحدیثة 5
 كبیرة جدا  ١٠ 838. 4.26  .التدریسي

 كبیرة جدا  ١١ 831.  4.23  .أخطط مسبقًا لألھداف في ضوء تحلیل المقرر 2
 كبیرة جدا  - 63.  4.37  المتوسط العام لمجال التخطیط لألعمال المكلف بھا  

في مجال التخطیط أن مستوى أداء المعلمین بمدارس محافظة اللیث ) ٢٤(یتضح من جدول
لألعمال المكلف بھا جاء بدرجة كبیرة جدا، حیث بلغ المتوسط الحسابي الستجاباتھم على ھذا 

  ). 0.63(وانحراف معیاري ) كبیرة جدا(، وھو یقع في مجال استجابة بتقدیر )4,37(المجال
وجاءت جمیع فقرات ھذا المجال متحققة بدرجة كبیرة جدا، حیث تراوحت متوسطاتھا 

، وأن أكبر الجوانب التي یبرز فیھا أداء المعلمین في مجال )4.55(، و)4.23(حسابیة بین ال
أكون عالقات جیدة مع قائد المدرسة، أستمتع بمساعدة (التخطیط لألعمال المكلف بھا تتمثل في 

، بمتوسطات حسابیة على )الطالب، ألتزم بمواعید العمل وحضور االجتماعات واللجان المدرسیة
أخطط مسبقًا لألھداف في  (: التي تنص على) 2(، بینما جاءت الفقرة )4.44، 4.51، 4.55(اليالتو

  .وبدرجة تحقق كبیرة جدا) 4.23(في المرتبة األخیرة، بمتوسط حسابي ) ضوء تحلیل المقرر
وتعزى ھذه النتائج إلى وعي المعلمین بأھمیة رسالتھم التربویة والتعلیمیة وشعورھم 

مھنیة، األمر الذي یجعلھم حریصون على التخطیط لما یكلفون بھ من أعمال، بالمسؤولیة ال
ویدركون في ضوء ذلك أھمیة تكوین عالقات إنسانیة جیدة مع منسوبي المدرسة من قادة مدارس 
ومعلمین وطالب، كما أنھم یدركون أن االنضباط المھني من خالل التزامھم بأوقات العمل 

الجتماعیات المدرسیة، وإنجازھم لما یكلفون بھ من أعمال ومھام، المدرسي وحضورھم اللجان وا
  . من شانھ أن یعزز جودة أدائھم المھني ویترك اتجاھات إیجابیة تجاھھم لدى الرؤساء والمرؤوسین
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  :  مجال تنفیذ الخطط واالستراتیجیات- ب 
ي المدارس على  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابات معلم: )٢٥(جدول 

  فقرات مجال تنفیذ الخطط واالستراتیجیات

المتوسط   العــبـارة  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

درجة   الترتیب
  الموافقة

  كبیرة جدا  ١ 673. 4.44  أؤدي المھام المفوضة إلي على الوجھ المطلوب  ١٢

 كبیرة جدا  ٢ 698. 4.40  أقوم بأداء عملي وفقًا لألنظمة والتعلیمات  ١٣

 كبیرة جدا  ٤ 729. 4.39  أطبق توجیھات المشرف التربوي لتحسین أدائي   ١٥

 كبیرة جدا  ٣ 757. 4.38  أتقبل أي أعمال ومھام أكلف بھا من قبل قائد المدرسة   ١٤

 كبیرة جدا  ١ 61. 4.40 المتوسط العام لمجال تنفیذ الخطط واالستراتیجیات

بمدارس محافظة اللیث في مجال تنفیذ أن مستوى أداء المعلمین ) ٢٥(یتضح من جدول
الخطط واالستراتیجیات جاء بدرجة كبیرة جدا، حیث بلغ المتوسط الحسابي الستجاباتھم على ھذا 

  ). 0.61(وانحراف معیاري بلغ ) كبیرة جدا(، وھو یقع في مجال استجابة بتقدیر)4,40(المجال
حیث تراوحت متوسطاتھا وجاءت جمیع فقرات ھذا المجال متحققة بدرجة كبیرة جدا، 

، وأن أكبر الجوانب التي یبرز فیھا أداء المعلمین في مجال تنفیذ )4.44(، و)4.38(الحسابیة بین 
أقوم بأداء ، أؤدي المھام المفوضة إلي على الوجھ المطلوب(الخطط واالستراتیجیات تتمثل في 

، بینما جاءت )4.40، 4.44(، بمتوسطات حسابیة على التوالي)عملي وفقًا لألنظمة والتعلیمات
في المرتبة ) أتقبل أي أعمال ومھام أكلف بھا من قبل قائد المدرسة (: التي تنص على) 14(الفقرة 

  .وبدرجة تحقق كبیرة جًدا) 4.38(األخیرة، بمتوسط حسابي 
ویعزو الباحث ھذه النتائج إلى حرص قادة المدارس والمعلمین على تنفیذ ما یوكل إلیھم من 

في ضوء األنظمة والتعلیمات المدرسیة، وكذلك اھتمامھم بتحسین أدائھم المھني وتجوید أعمال 
عملھم، من خالل تطبیق توجیھات المشرف التربوي، وذلك للحصول على تقییمات جیدة في أثناء 

  . العملیة اإلشرافیة، وترك انطباعات جیدة حیال ما یقدمونھم من خدمات تعلیمیة وتربویة بالمدرسة
  :  مجال إدارة الصف-  ج   

 المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابات المعلمین على فقرات : )٢٦(جدول 
  مجال إدارة الصف

المتوسط   الفقرة  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  الترتیب  الموافقة

أطبق أسالیب لتحفیز الطالب على المشاركة في الحصة   ١٨
  ٣ كبیرة جدا 730. 4.44  الدراسیة 

  ١  كبیرة جدا 677. 4.43    أدیر وقت الحصة الدراسیة بفاعلیة   ١٦
  ٢ كبیرة جدا 732. 4.39  أنظم العمل داخل قاعة الدرس بصورة فاعلة  ١٧

أوظف موضوعات المنھج في تنمیة االتجاھات اإلیجابیة   ١٩
  ٤ كبیرة جدا 786. 4.37  .لدى الطالب

  ٢ كبیرة جدا 64. 4.41 فالمتوسط العام لمجال إدارة الص
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أن مستوى أداء المعلمین بمدارس محافظة اللیث في مجال إدارة ) ٢٦(كما یتضح من جدول
، )4,41(الصف جاء بدرجة كبیرة جدا، حیث بلغ المتوسط الحسابي الستجاباتھم على ھذا المجال

  ). 0.64(وانحراف معیاري بلغ ) كبیرة جدا(وھو یقع في مجال استجابة بتقدیر
وجاءت جمیع فقرات ھذا المجال متحققة بدرجة كبیرة جدا، حیث تراوحت متوسطاتھا 

، وأن أكبر الجوانب التي یبرز فیھا أداء المعلمین في مجال إدارة )4.44(، و)4.37(الحسابیة بین 
أدیر وقت ، أطبق أسالیب لتحفیز الطالب على المشاركة في الحصة الدراسیة(الصف تتمثل في 

، بینما جاءت الفقرة )4.43، 4.44(، بمتوسطات حسابیة على التوالي)سیة بفاعلیةالحصة الدرا
في ) أوظف موضوعات المنھج في تنمیة االتجاھات اإلیجابیة لدى الطالب (: التي تنص على) 19(

  .وبدرجة تحقق كبیرة جدا) 4.37(المرتبة األخیرة، بمتوسط حسابي 
لمعلمین من برامج النمو المھني المقدمة لھم من قادة ویعزو الباحث ھذه النتائج إلى استفادة ا

المدارس والتي تعنى بطرق وأسالیب إدارة الصف، األمر الذي مكنھم من استخدام أسالیب التحفیز 
في العملیة التعلیمیة، وإدارة وقت الحصة الدراسیة بشكل أكثر فاعلیة، وتنظیم العمل بصورة ناجحة 

  .علیمیة المرسومةومحققة لألھداف التربویة والت
  :  مجال تقویم األداء ومتابعة التحصیل الدراسي-د

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابات المعلمین على ) ٢٧(یوضح جدول
  عبارات مجال تقویم األداء ومتابعة التحصیل الدراسي

معلمین على فقرات مجال  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابات ال: )٢٧(جدول 
  تقویم األداء ومتابعة التحصیل الدراسي

المتوسط   الفقرة  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  الترتیب  الموافقة

  ١ كبیرة جدا 741. 4.35  أنوع في طرح األسئلة التي تحث على التفكیر لدى الطالب   ٢١
  ٢ كبیرة جدا 820. 4.34  أحرص على متابعة تطور مستوى تحصیل الطالب باستمرار  ٢٣

أوظف نتائج االختبارات في تحسین المستوى التحصیلي   ٢٤
  ٣ كبیرة جدا 783. 4.34  . للطالب

  ٤ كبیرة جدا 840. 4.28  أحرص على تقییم أدائي ذاتیَا  ٢٥
  ٥ كبیرة جدا 790. 4.27  . أوظف أدوات التقویم لتناسب موضوعات المنھج  ٢٠
  ٦ كبیرة جدا 838. 4.26  عیة     أنفذ عملیة التقویم بموضو  ٢٦
  ٧ كبیرة 941. 4.14  احلل نتائج أدوات التقویم وتوظیفھا في تطویر أداء الطلبة  ٢٢

  - كبیرة جدا 71.  4.28 المتوسط العام لمجال تقویم األداء ومتابعة التحصیل الدراسي

تقویم أن مستوى أداء المعلمین بمدارس محافظة اللیث في مجال ) ٢٧(یتضح من جدول
األداء ومتابعة التحصیل الدراسي جاء بدرجة كبیرة جدا، حیث بلغ المتوسط الحسابي الستجاباتھم 

  ). كبیرة جدا(، وھو یقع في مجال استجابة بتقدیر)4,28(على ھذا المجال
وجاءت ست فقرات ھذا المجال متحققة بدرجة كبیرة جدا، حیث تراوحت متوسطاتھا 

، وأن أكبر الجوانب التي یبرز فیھا أداء المعلمین في مجال تقویم )4.35(، و)4.26(الحسابیة بین 
انوع في طرح األسئلة التي تحث على التفكیر لدى (األداء ومتابعة التحصیل الدراسي تتمثل في 

، بمتوسطات حسابیة على )أحرص على متابعة تطور مستوى تحصیل الطالب باستمرار، الطالب
احلل نتائج أدوات التقویم  (: التي تنص على) 22( جاءت الفقرة بینما). 4.34، 4.35(التوالي
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وبدرجة تحقق ) 4.14(في المرتبة األخیرة، بمتوسط حسابي ) وتوظیفھا في تطویر أداء الطلبة
  .كبیرة

التي أظھرت تدني مستوى توافر المعاییر ) ٢٠٠٨الزھراني،(واختلفت النتائج مع دراسة
ویفسر الباحث ھذه النتائج في ضوء استفادة المعلمین من . لتقییم المھنیة لدى المعلمین في مجال ا

برامج النمو المھني التي تنمي مھارات التقویم لدى المعلمین، من خالل الوقوف على طرق 
كما یعزى ذلك . وأسالیب التقویم الحدیثة، كالتقویم الذاتي، والتنویع في أسالیب تقویم نواتج التعلم 

ة التقویم في العملیة التعلیمیة وأنھ من أھم عناصر التدریس وال یمكن للمعلم لوعي المعلمین بأھمی
النجاح في مھنتھ إذا أغفل جانب التقویم التربوي، أو كان یشكو ضعفا في مھاراتھ المتعلقة بھذا 

  .الجانب
 ھناك  ھل:  نص السؤال الرابع على ما یلي:  نتائج السؤال الرابع ومناقشتھ وتفسیره: رابًعا

الدراسة  عینة استجابات متوسطات بین  ) ≥  (0.05 الداللة مستوى عند إحصائیًا دالة فروق
 الخبرة سنوات التعلیمیة، المرحلة(لمتغیرات تعزى لمستوى أداء المعلمین بمدارس محافظة اللیث

  ؟)والمؤھل العلمي ,
ذلك على النحو لإلجابة عن ھذا السؤال استخدم الباحث األسالیب اإلحصائیة المناسبة، و

   : التالي
  :  الفروق وفق متغیر المرحلة التعلیمیة-أ

لمعرفة داللة ) ANOVA  One way(تم استخدام اختبار تحلیل التباین أحادي االتجاه 
الفروق اإلحصائیة بین متوسطات إجابات أفراد عینة الدراسة نحو مستوى أداء المعلمین بمدارس 

، كما ھو موضح )ابتدائي، متوسط، ثانوي(مرحلة التعلیمیة محافظة اللیث تعزى إلى متغیر ال
  ).٢٨(بجداول

 للكشف عن (ANOVA) نتائج اختبار تحلیل التباین أحادي االتجاه : )٢٨(جدول
  الفروق بین متوسطات استجابات أفراد العینة نحو مستوى أداء المعلمین تعزى للمرحلة التعلیمیة

مجموع   مصدر التباین  المحور    
  بعاتالمر

درجة 
  الحریة

متوسطات 
  المربعات

قیمة 
 )ف(

قیمة 
  الداللة

 1.634 2 3.269 بین المجموعات
 392. 347 136.068 داخل المجموعات

التخطیط لألعمال   ١
  349 139.337 اإلجمالي  المكلف بھا

4.168 
 

.016 
 

 733. 2 1.467 بین المجموعات
     

 376. 347 130.605 داخل المجموعات

٢  
تنفیذ الخطط 

  واالستراتیجیات
  349 132.072 اإلجمالي

1.949 
 

.144 
 

 747. 2 1.494 بین المجموعات
 413. 347 143.379 داخل المجموعات

٣  
  إدارة الصف

  349 144.873 اإلجمالي

1.808 
 

.166 
 

 3.621 1.802 2 3.604 بین المجموعات
 

.028 
 

   498. 347 172.678 داخل المجموعات

٤  
تقویم األداء ومتابعة 

  التحصیل الدراسي
    349 176.282 اإلجمالي

  ٠٫٠٥دالة عند مستوى                   *
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وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة ) ٢٨(تبین من النتائج في جدول
0.05)  ≤ (داء المعلمین بمدارس محافظة  بین متوسطات استجابات أفراد العینة نحو مستوى أ

اللیث في المجال األول والرابع، وفي محور أداء المعلمین ككل، تعزى إلى متغیر المرحلة 
 ).٠٫٠٥(أقل من قیمة مستوى المعنویة ) ف(التعلیمیة، حیث جاءت قیم الداللة المصاحبة لقیمة 

  .بینما لم تكن الفروق دالة إحصائیا في بقیة مجاالت ھذا المحور
تبین أّن الفروق كانت في اتجاه معلمي المرحلة االبتدائیة، حیث بلغ متوسط استجاباتھم و

، وھو یزید بفارق دال إحصائیا عن متوسط استجابات معلمي المرحلة 4.45على ھذا المجال 
التخطیط (الثانویة، مما یشیر إلى أن معلمي المرحلة االبتدائیة یرون أن لدیھم مستوى أداء في مجال

  .، بصورة أفضل مما یراھا المعلمون بالمرحلة الثانویة)عمال المكلفین بھالأل
وفق المرحلة التعلیمیة، تّم ) التخطیط لألعمال المكلف بھا(ولمعرفة اتجاه الفروق في مجال 

  .یوضح ذلك)  ٢٩(، والجدول )شیفیھ(عمل اختبار المقارنات البعدیة 
) التخطیط لألعمال المكلف بھا(ات البعدیة في مجال للمقارن) شیفیھ( نتیجة اختبار : )٢٩(جدول 

  تبعا لمتغیر المرحلة التعلیمیة
 المرحلة التعلیمیة ثانوي متوسط ابتدائي المرحلة
 4.24 4.42 4.45  المتوسط

 018. . 945.  مستوى الداللة  ابتدائي *21. 03.  متوسط الفرق
 087.   مستوى الداللة متوسط 18.   متوسط الفرق
 -  - - مستوى الداللة ثانوي -  - - متوسط الفرق

  ٠٫٠٥دالة عند مستوى                   *

، تّم عمل اختبار )تقویم األداء ومتابعة التحصیل الدراسي(ولمعرفة اتجاه الفروق في مجال 
  .یوضح ذلك) ٣٠(، والجدول )شیفیھ(المقارنات البعدیة 

تقویم األداء ومتابعة التحصیل ( للمقارنات البعدیة في مجال )شیفیھ( نتیجة اختبار : )٣٠(جدول 
  تبعا لمتغیر المرحلة التعلیمیة) الدراسي

 المرحلة التعلیمیة ثانوي متوسط ابتدائي المرحلة
 4.14 4.35 4.35  المتوسط

 *21. 002.  متوسط الفرق
  ابتدائي

 039. 1.00  مستوى الداللة

 *21.   متوسط الفرق
 متوسط

 031.   توى الداللةمس

 -  - - متوسط الفرق
 ثانوي

 -  - - مستوى الداللة

  ٠٫٠٥دالة عند مستوى                   *



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                       مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٣٩٣

كما تبین أّن الفروق كانت في اتجاه معلمي المرحلة االبتدائیة والمتوسطة، حیث بلغ متوسط 
ط استجابات معلمي ، وھو یزید بفارق دال إحصائیا عن متوس4.35استجاباتھم على ھذا المجال 

المرحلة الثانویة، مما یشیر إلى أن معلمي المرحلة االبتدائیة والمتوسطة یرون أن لدیھم مستوى 
، بصورة أفضل مما یراھا المعلمون )تقویم األداء ومتابعة التحصیل الدراسي(أداء في مجال 

ار المقارنات البعدیة ولمعرفة اتجاه الفروق في المحور ككل، تّم عمل اختب .بالمرحلة الثانویة
  .یوضح ذلك)  ٣١(، والجدول )شیفیھ(

للمقارنات البعدیة لمحور مستوى أداء المعلمین في محافظة ) شیفیھ( نتیجة اختبار : )٣١(جدول 
  اللیث تبعا لمتغیر المرحلة التعلیمیة

 المرحلة التعلیمیة ثانوي متوسط ابتدائي المرحلة
  4.24  4.38 4.43  المتوسط

 *19. 05.  متوسط الفرق
  ابتدائي

 026. 817.  مستوى الداللة

  14.    متوسط الفرق
 متوسط

 197.   مستوى الداللة

 ثانوي متوسط ابتدائي المرحلة
 المرحلة التعلیمیة

 4.24 4.38 4.43  المتوسط

 -  - - متوسط الفرق
 ثانوي

 - - -  مستوى الداللة

  ٠٫٠٥دالة عند مستوى                   *

وتبین أّن الفروق كانت في اتجاه معلمي المرحلة االبتدائیة، حیث بلغ متوسط استجاباتھم 
، وھو یزید بفارق دال إحصائیا عن متوسط استجابات معلمي المرحلة 4.43على ھذا المجال 

الثانویة، مما یشیر إلى أن معلمي المرحلة االبتدائیة یرون أن لدیھم مستوى أداء، بصورة أفضل مما 
  .راھا المعلمون بالمرحلة الثانویةی

وربما یعود ذلك إلى كثرة الضغوط المھنیة التي تواجھ معلمي المرحلة الثانویة مقارنة 
  . بمعلمین المرحلة االبتدائیة، مما قد یحد من التحاقھم ببرامج النمو المھني بصورة مستمرة

  :  الفروق في استجابات العینة وفق متغیر الخبرة-ب
للكشف عن  ) t) (INDEPENDENT SAMPLES T-TEST(م اختبار تم استخدا

داللة الفروق اإلحصائیة بین متوسطات إجابات أفراد عینة الدراسة نحو مستوى أداء المعلمین 
، كما ھو ) سنوات فأكثر١٠ سنوات، ١٠أقل من (بمدارس محافظة اللیث تعزى إلى متغیر الخبرة 

وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند ) ٣٢( جدولیتبین من النتائج في). ٣٢(موضح بجدول
 بین متوسطات استجابات أفراد عینة في كل مجال من مجاالت ) ≥  (0.05مستوى الداللة 

المحور الثاني، وفي المحور ككل، تعزى إلى متغیر سنوات الخبرة، حیث جاءت قیم الداللة 
كانت الفروق في اتجاه المعلمین ذوي ، و)٠٫٠٥(أقل من قیمة مستوى الداللة ) ت(المصاحبة لقیمة 

 سنوات، فھم یرون أن لدیھم مستوى أداء أعلى مقارنة بفئة المعلمین ذوي خبرة ١٠خبرة أقل من 
  . سنوات فأكثر١٠
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للكشف عن الفروق بین متوسطات استجابات أفراد العینة نحو ) ت( نتائج اختبار : )٣٢(جدول 
  عزى الختالف الخبرةمستوى أداء المعلمین في محافظة اللیث ت

االنحراف   المتوسط  مستویات المتغیر  المجال  م
  المعیاري

قیمة 
  ت 

درجة 
  الحریة

قیمة 
  الداللة

التخطیط لألعمال   ١ 0.59 4.48  سنوات١٠أقل من 
 003. 348 3.040 0.65 4.27  سنوات فأكثر١٠  المكلف بھا

تنفیذ الخطط   ٢ 0.59 4.49  سنوات١٠أقل من 
 009. 348 2.646 0.63 4.32  سنوات فأكثر١٠ واالستراتیجیات

 025. 348 2.246 0.68 4.33  سنوات فأكثر١٠ إدارة الصف  ٣ 0.60 4.48  سنوات١٠أقل من 

  تقویم األداء ومتابعة   ٤ 0.70 4.38  سنوات١٠أقل من 
 011. 348 2.556 0.71 4.19  سنوات فأكثر١٠  التحصیل الدراسي

   أداء المعلمینمستوى 0.56 4.45  سنوات١٠أقل من 
 003. 348 2.991 0.61 4.26  سنوات فأكثر١٠

 سنوات حریصین على ١٠وقد تعزى ھذه النتیجة إلى كون المعلمین ذوي خبرة أقل من 
 سنوات، والذین ربما ١٠االلتحاق ببرامج النمو المھني بصورة أكبر من ذوي الخبرات أكثر من 

  .راتھم التعلیمیة الطویلة كافیة لممارسة مھنة التعلیم وأدائھا بإتقانیرون أن خب
التي كشفت وجود أثر لمتغیر ) ٢٠١٠الغامدي،(واختلفت النتیجة مع ما كشفت عنھ دراسة

سنوات الخبرة في جمیـع مجـاالت المعاییر المھنیة، لصالح المعلمین ذوي سنوات الخبرة األكثـر 
عاًما، كما ) ١٢-٧(أعوام، ومن ) ٧(بالمعلمین ذوي الخبرة األقل من عاًما، مقارنـة ) ١٢(مـن 

التي كشفت عدم وجود فروق دالة احصائیا في األداء المھني ) ٢٠٠٨الزھراني،(اختلفت مع دراسة 
  .للمعلمین تعزى الختالف سنوات الخبرة

  :  الفروق وفق متغیر المؤھل العلمي: ج
للكشف عن  ) t) (INDEPENDENT SAMPLES T-TEST(تم استخدام اختبار 

داللة الفروق اإلحصائیة بین متوسطات إجابات أفراد عینة الدراسة نحو مستوى أداء المعلمین 
، كما ھو )بكالوریوس، دراسات علیا(بمدارس محافظة اللیث تعزى إلى متغیر المؤھل العلمي

 ).٣٣(موضح بجدول
ن متوسطات استجابات أفراد العینة نحو للكشف عن الفروق بی) ت( نتائج اختبار : )٣٣(جدول 

  مستوى أداء المعلمین بمحافظة اللیث تعزى إلى متغیر المؤھل العلمي
االنحراف   المتوسط  مستویات المتغیر  المجال  م

  المعیاري
قیمة 
  ت 

درجة 
  الحریة

قیمة 
  الداللة

 088. 348 1.710 0.73 4.21 دراسات علیا  المكلف بھا التخطیط لألعمال   ١ 0.62 4.40  بكالوریوس فأقل

 150. 348 1.441 0.69 4.27 دراسات علیا تنفیذ الخطط واالستراتیجیات  ٢ 0.60 4.42  بكالوریوس فأقل

 159. 348 1.413 0.76 4.27 دراسات علیا إدارة الصف  ٣ 0.63 4.42  بكالوریوس فأقل

تقویم األداء ومتابعة التحصیل   ٤ 0.71 4.29  فأقلبكالوریوس 
 373. 348 891. 0.75 4.19 دراسات علیا  الدراسي

  مستوى أداء المعلمین 0.58 4.38  بكالوریوس فأقل
 129. 348 1.521 0.69 4.22 دراسات علیا
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عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى ) ٣٣(یتبین من النتائج في جدول
 أفراد عینة في كل مجال من مجاالت المحور الثاني،  بین متوسطات استجابات) ≥  (0.05الداللة

أكبر من ) ت(وفي المحور ككل، تعزى إلى متغیر الخبرة، حیث جاءت قیم الداللة المصاحبة لقیمة 
، مما یشیر إلى تقارب مستوى أداء المعلمین الحاصلین على )٠٫٠٥(قیمة مستوى المعنویة 

  .التھم العلمیة على وجھات نظرھممؤھالت جامعیة أو علیا وال أثر الختالف مؤھ
وربما یعود ذلك إلى أن المستویات المعرفیة للمعلمین الحاصلین على درجة البكالوریوس 
أو الحاصلین على مؤھالت علیا ال تكفي واحدھا لكي یكون المعلم على مستوى عال من جودة 

ارات التدریس، والحرص األداء المھني إذا لم یصاحب ذلك الممارسة والتدریب المستمرة على مھ
  .على تطویر األداء المھني بصورة مستمرة

شتھ وتفسیره    :  خامًسا امس ومناق سؤال الخ ى    :  نتائج ال امس عل سؤال الخ ص ال  توجد  ھل :  ون
ة ة ارتباطی ة   عالق ستوى الدالل د م صائیا عن ة إح دارس  ) ٠،٠٥(دال ادة م ة ق ة ممارس ین درج ب

   المھنیة للمعلمین ومستوى أدائھم؟محافظة اللیث لدورھم في تحقیق المعاییر
ممارسة قادة مدارس محافظة اللیث لدورھم للكشف عن وجود عالقة ارتباطیة بین درجة 

بیرسون، (، تّم حساب معامل االرتباط في تحقیق المعاییر المھنیة للمعلمین ومستوى أدائھم
Pearson (ظة اللیث لدورھم ممارسة قادة مدارس محاف" بین درجة كل مجال من مجاالت محور

، والدرجة الكلیة للمحور، وبین درجة كل مجال من مجاالت "في تحقیق المعاییر المھنیة للمعلمین
 ). ٣٤(، ودرجتھ الكلیة، كما ھو موضح بجدول"مستوى أداء المعلم " محور

درجة ممارسة قادة مدارس محافظة اللیث لدورھم في  معامالت االرتباط بین : )٣٤(جدول 
  لمعاییر المھنیة للمعلمین ومستوى أدائھم تحقیق ا

مستوى أداء :  المحور الثاني  المحور األول
  المعلمین

المعرفة 
 المھنیة

تعزیز 
 التعلم

دعم 
 التعلم

المسؤولیة 
  المھنیة

تحقیق المعاییر 
  المھنیة للمعلمین 

 **633. **635. **604. **573. **578. التخطیط لألعمال المكلف بھا

 **521. **528. **528. **455. **468. طط واالستراتیجیاتتنفیذ الخ

 **540. **526. **510. **503. **497.  إدارة الصف

تقویم األداء ومتابعة التحصیل 
 **624. **592. **584. **556. **591.  الدراسي

 **659. **648. **628. **593. **607.  مستوى أداء المعلمین
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  : ما یلي) ٣٤(یتضح من الجدول  

وجود عالقة ارتباطیة موجبة دالة إحصائیًا بین ممارسة قادة مدارس محافظة اللیث لدورھم في  -
، وھي قیمة )659.(تحقیق المعاییر المھنیة للمعلمین، ومستوى أدائھم، حیث بلغت قیمة االرتباط 

 ).٠٫٠١(دالة إحصائیًا عند مستوى الداللة 
ن ممارسة قادة مدارس محافظة اللیث لدورھم في وجود عالقة ارتباط موجبة دالة إحصائیًا بی -

تحقیق المعاییر المھنیة للمعلمین في مجال المعرفة المھنیة، ومستوى أداء المعلمین بمجاالتھ 
التخطیط لألعمال المكلف بھا، تنفیذ الخطط واالستراتیجیات، إدارة الصف، تقویم (المختلفة 

اء المعلمین بشكل عام، حیث بلغت قیم االرتباط ، ومستوى أد)األداء ومتابعة التحصیل الدراسي
 ).*607.،*591.،**497.، **468.، **578.(على التوالي

وجود عالقة ارتباط موجبة دالة إحصائیًا بین ممارسة قادة مدارس محافظة اللیث لدورھم في  -
تھ تحقیق المعاییر المھنیة للمعلمین في مجال تعزیز التعلم، ومستوى أداء المعلمین بمجاال

التخطیط لألعمال المكلف بھا، تنفیذ الخطط واالستراتیجیات، إدارة الصف، تقویم (المختلفة 
، ومستوى أداء المعلمین بشكل عام، حیث بلغت قیم االرتباط )األداء ومتابعة التحصیل الدراسي

 ).**593.، *556.،*503.،**455.،**573.(على التوالي
یًا بین ممارسة قادة مدارس محافظة اللیث لدورھم في وجود عالقة ارتباط موجبة دالة إحصائ -

تحقیق المعاییر المھنیة للمعلمین في مجال دعم التعلم، ومستوى أداء المعلمین بمجاالتھ المختلفة 
التخطیط لألعمال المكلف بھا، تنفیذ الخطط واالستراتیجیات، إدارة الصف، تقویم األداء (

داء المعلمین بشكل عام، حیث بلغت قیم االرتباط على ، ومستوى أ)ومتابعة التحصیل الدراسي
 ).**628.، *584.،*510.،**528.،**604.(التوالي

وجود عالقة ارتباط موجبة دالة إحصائیًا بین ممارسة قادة مدارس محافظة اللیث لدورھم في  -
بمجاالتھ تحقیق المعاییر المھنیة للمعلمین في مجال المسؤولیة المھنیة، ومستوى أداء المعلمین 

التخطیط لألعمال المكلف بھا، تنفیذ الخطط واالستراتیجیات، إدارة الصف، تقویم (المختلفة 
، ومستوى أداء المعلمین بشكل عام، حیث بلغت قیم االرتباط )األداء ومتابعة التحصیل الدراسي

 ).**648.، *592.،*526.،**528.،**635.(على التوالي
ة        - ي           وجود عالقة ارتباط موجبة دال دورھم ف ث ل دارس محافظة اللی ادة م ین ممارسة ق إحصائیًا ب

ة              ھ المختلف ین بمجاالت ین، ومستوى أداء المعلم ة للمعلم ال   (تحقیق المعاییر المھنی التخطیط لألعم
صیل        ة التح ویم األداء ومتابع صف، تق تراتیجیات، إدارة ال ط واالس ذ الخط ا، تنفی ف بھ المكل

ي  ین ب   )الدراس ستوى أداء المعلم ى     ، وم اط عل یم االرتب ت ق ث بلغ ام، حی والي شكل ع : الت
).633**،.521**،.540*،.624* ،.659**.( 

وتشیر ھذه النتائج إلى أّن ھناك عالقة ارتباطیة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة 
0.01)  ≤ (  موجبة وطردیة بین درجة ممارسة قادة مدارس محافظة اللیث لدورھم في تحقیق

یة للمعلمین ومستوى أدائھم، ومعنى ذلك أنھ كلما ارتفعت درجة ممارسة قادة مدارس المعاییر المھن
  . محافظة اللیث لدورھم في تحقیق المعاییر المھنیة للمعلمین ارتفع مستوى أدائھم بشكل ملحوظ

وتفسر ھذه النتیجة في ضوء أن ممارسة قادة المدارس ألدوارھم في تحقیق المعاییر المھنیة 
حسین المھارات التدریسیة وتعزیز الخبرات المتنوعة للمعلمین في مجال العمل، وھو یؤدي إلى ت

وھو األمر الذي تؤكده علیھ دراسة . األمر الذي من شأنھ أن یرفع مستوى أدائھم الوظیفي
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التي كشفت تأثیر إدارة الجودة بالمدرسة بصورة إیجابیة ملحوظة على برامج ) ٢٠١٠الشلبي،(
للمعلمین، كما طورت ممارسات المعلمین التأملیة في مجال التخطیط لتطویر التنمیة المھنیة 

المدرسة، ومجال ممارساتھم التأملیة في تنفیذ البرامج، وكذلك طورت ممارسات المعلمین في فرق 
ھذه النتیجة، حیث أظھرت أھمیة دور مدیر ) ٢٠١٠نحیلي،(كما أكدت دراسة. التطویر المدرسیة

یة المعلمـین فـي المجاالت العلمیة واالجتماعیة واإلداریة، وغرس الثقـة المدرسة في رفع كفا
بـالنفس، واالعتزاز واالفتخار بالمھنة، وإكساب المعلمین المھارات الالزمـة فـي معالجـة 

  .المشكالت التي تعترضھم في مجال استخدام طرائق التدریس والوسائل التعلیمیة الحدیثة
    : توصیات الدراسة

 الدورات التدریبیة وبرامج النمو المھني المختلفة للقادة وللمعلمین من أجل تعزیز امتالكھم تقدیم -
 .المعاییر المھنیة المطلوبة التي تحقق جودة األداء الوظیفي لدیھم

تعزیز المعرفة المھنیة للقادة وللمعلمین من خالل تدریبھم المستمر على كیفیة إعداد برامج  –
  لمواجھة صعوبات التعلم

تدریب القادة المعلمین على كیفیة إیجاد مواقف تعلیمیة تشجع استخدام مھارات التفكیر العلیا  –
  .والتعلم مدى الحیاة لدى الطالب

دعم التعلم بمدارس محافظة اللیث من خالل حث القادة والمعلمین والطالب وتشجیعھم على  –
  .التعلم الذاتي

ة والمعلمین من خالل قیادتھم لتطویر أدائھم تعزیز المسؤولیة المھنیة بالمدارس لدى القاد –
 .المھني في ضوء أخالقیات المھنة ونتائج التقویم المختلفة

تعزیز برامج التدریب وورش العمل في مجال تخطیط التدریس، وكیفیة التخطیط لألھداف في  –
  .ضوء تحلیل المقرر واالستراتیجیات الحدیثة في التدریس

 .ضوعات المنھج في تنمیة االتجاھات اإلیجابیة لدى الطالبتدریب المعلمین على توظیف مو –
 .تدریب المعلمین على تحلیل نتائج أدوت التقویم واالختبارات وتوظیفھا في تحسین أداء الطلبة –

  : مقترحات الدراسة
 . دراسة االحتیاجات التدریبیة لمعلمي المدارس الحكومیة بمحافظة اللیث في مجال التدریس -١
انیة السائدة لدى قادة المدارس بمحافظة اللیث وعالقتھا بمستوى األداء العالقات اإلنس -٢

 .الوظیفي للمعلمین
ممارسة قادة المدارس المتوسطة بمحافظة اللیث لدورھم في تحقیق التنمیة المھنیة للمعلمین  -٣

 . وعالقتھا بااللتزام التنظیمي لدى المعلمین
 بمحافظة اللیث وأثرھا في تحسین مستوى درجة تطبیق معاییر الجودة في المدارس الحكومیة -٤

 . األداء الوظیفي للمعلمین
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  قائمة المصادر والمراجع
  دور مدیر المدرسة كمشرف مقیم وأثره في تحسین العملیة التربویة، ). ٢٠٠٩. (أبو كشك، داعس

  .٤١-٢٣، ص ص فلسطینالمؤتمر التربوي األول لإلدارة المدرسیة، جامعة النجاح،   
دار :  ، عمانأساسیات اإلدارة التربویة ومفاھیمھا). م٢٠٠٢. (البدري، طارق عبد الحمید

  .الفكر للطباعة والنشر والتوزیع
دور المشرف التربوي في تنمیة المعلمین الجدد مھنیًا في منطقة تبوك ). م٢٠١١.(البلوي، مرزوقة

 .، جامعة مؤتة، األردن)رسالة ماجستیر غیر منشورة(التعلیمیة من وجھة نظرھم 
دور مدیري المـدارس في التنمیـة المھنیـة للمعلمین ). م٢٠٠٠. (التمیمي، عبد العزیز عمر ناصر

رسالة ماجستیر  (من وجھة نظر مدیري ومعلمي المدارس الحكومیة بمحافظة رأس تنورة
  .الریاض، ، جامعة اإلمام محمد بن سعود)غیر منشورة

الكفایات المھنیة الالزم توفرھا لدى مدیر المدرسة كما یدركھا ). م١٩٩٤. (الحبیب، فھد إبراھیم
، جامعة عین شمس، القاھرة، مجلة كلیة التربیةالموجھون والمعلمون والمدیرون أنفسھم، 

  . ٦٢-٤) ١٩(العدد 
  . ، عمان، دار الحامد للنشر٣، طمبادئ اإلدارة الحدیثة). م٢٠١٤. (حریم، حسین

درجة ممارسة مدیر المدرسة بصفتھ مشرًفا مقیما في التنمیة المھنیة . )م٢٠١٤. (حمد، إلھام
رسالة  (للمعلمین في المدارس الخاصة في الضفة الغربیة من وجھات نظر المعلمین فیھا

  .، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین)ماجستیر غیر منشورة
عاییر المھنیة للمعلمین في ضوء درجة التزام معلمي العلوم بالم). م٢٠١٤.(الدرایسة، عبد اهللا صالح

  .٣٨ -١٦، العدد التاسع، مجلة جامعة الخلیل للبحوثبعض المتغیرات، 
واقع أداء معلمي الریاضیات بالمرحلة الثانویة في ضوء ). م٢٠٠٨. (الزھراني، محمد بن مفرح

، )رسالة دكتوراه غیر منشورة (المعاییر المھنیة المعاصرة وعالقة ذلك بتحصیل طالبھم
  .جامعة أم القرى، مكة المكرمة

دور مدیري المدارس بالمرحلة األساسیة في التطویر المھني ). م١٩٩٩. (السادة، حسین بدر
  .٦٣- ١٧، السعودیة، العدد الخامس والستون، مجلة رسالة الخلیج العربيبمدارس البحرین، 

علمي التعلیم األساسي تصور مقترح للتنمیة المھنیة لم). م٢٠١٢(سعدون، دعاء محمد فتحي محمد 
، جامعة )رسالة ماجستیر غیر منشورة(، الخاص في ضوء االتجاھات التربویة المعاصرة

  .عین شمس، مصر
التوجیھ الفني والنمو المھني ). م٢٠٠٤. (السعدي، عبد القادر؛ وعسكر، علي؛ والعریان، جعفر

  .شركة الربیعان للنشر والتوزیع:  ، الكویتللمعلمین
  .دار المسیرة:  ، عّمان٢، طالقیادة اإلداریة الفعالة). م٢٠١٤. (الل خلفالسكارنة، ب

أثر إدارة الجودة الشاملة في برامج التنمیة المھنیة للمعلمین ). م٢٠١٠. (الشلبي إلھام علي أحمد
  تجربة وكالة الغوث الدولیة (

  .دار الشروق:  ن، عّما١، طاإلدارة المدرسیة الحدیثة). م٢٠١٢. (عابدین، محمد عبد القادر
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دور مدیري المدارس الحكومیة الثانویة في التنمیة المھنیة ). م٢٠١٢. (عثمان، عالن محمد
  .١٦-١، المجلد األول، دراسات العلوم التربویةللمعلمین في شمال الضفة الغربیة، 

معة ، جا)رسالة ماجستیر غیر منشورة (كفایات المعلم المھنیة). م٢٠١٣. (العدواني، خالد مطھر
  .صنعاء، الیمن

دار :  ، عمانالقیاس والتقویم التربوي في العملیة التدریسیة). م٢٠٠٧.(عالم، صالح الدین محمود
  .المسیرة

 تطویر كفایات المعلم في ضوء معاییر الجودة في التعلیم،). م٢٠٠٧. (العنزي، بشرى بنت خلف
، جامعة الملك سعود، ة والنفسیةاللقاء السنوي الرابع عشر للجمعیة السعودیة للعلوم التربوی

   ١٨٣-١٦٥:  الریاض، ص
 اللقاء السنوي الثامن عشر للجمعیة السعودیة كفایات المعلم في ضوء معاییر الجودة،). ٢٠١١ (

  . ١٦٧- ١٢٧: ص  ، جامعة الملك سعود، الریاض،للعلوم التربویة والنفسیة
 بمحافظة مھنیا المعلمین میةتن في المدارس مدیري دور . )م٢٠١٤.(الغامدي، أحمد سعید

  . جامعة الباحة، الباحة). رسالة ماجستیر غیر منشورة( بلجرشي
تقویم أداء معلمي العلوم الطبیعیة بالمرحلة المتوسطة في ). م٢٠١٠.(الغامدي، سعید بن عبد اهللا

مكة ، جامعة أم القرى، )رسالة دكتوراه غیر منشورة (ضوء المعاییر العالمیة للتربیة العلمیة
.  

. تجدیدات في اإلدارة التربویة في ضوء االتجاھات المعاصرة). ٢٠١١(الفاضل، محمد محمود 
  .دار الحامد للنشر والتوزیع:  ، األردن، عمان١ط

 الكفایات التدریسیة لالزمة لمدرسي التاریخ في المرحلة ).م١٩٩٧.(الفتالوي، سھیلة محسن
  .معة بغداد، العراق، جا)رسالة ماجستیر غیر منشورة (الثانویة،

  . دار الشروق للنشر والتوزیع:  ، رام اهللاكفایات التدریس). م٢٠٠٣(ــــــــــــــ 
التنمیة المھنیة لمعلمي التعلیم الثانوي العام في الیمن في ضوء ). م٢٠١٠. (قحوان، محمد قاسم

  .، جامعة عین شمس، مصر)رسالة دكتوراة غیر منشورة(، معاییر الجودة الشاملة
 واقع تطبیق قائدات المدارس للتنمیة المھنیة للمعلمات في ضوء ).م٢٠١٧. (المباركي، مریم علي

  .، جامعة الملك عبد العزیز، جدة)رسالة ماجستیر غیر منشورة (معاییر جائزة التعلیم للتمیز
دور مدیر المدرسة تجاه النمو المھني للمعلم في المدارس األساسیة ). م٢٠١٢. (محمد، فرج

  .، جامعة عمر المختار، لیبیا)رسالة ماجستیر غیر منشورة(، الثانویةو
المعاییر المھنیة الوطنیة للمعلمین بالمملكة العربیة ). م٢٠١٢. (المركز الوطني للقیاس والتقویم

  .مشروع الملك عبد اهللا لتطویر التعلیم:  ، الریاضالسعودیة
ي رفع كفایة المعلمین وذلـك من خالل دور مدیري المدارس ف). م٢٠١٠. (نحیلي، علي أحمد

، العدد مجلة جامعة دمشقمعرفة آراء مدیري المدارس االبتدائیة والمتوسطة والثانویة، 
  .٢٥- ٥السادس والعشرون، 

  .المعاییر المھنیة للمعلمین في المملكة العربیة السعودیة، الریاض). ٢٠١٦. (ھیئة تقویم التعلیم العام
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