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  :لدراسةملخص ا
       ھدفت الدراسة الحالیة إلى بناء تصور مقترح للتنمیة المھنیة للمعلمین الجدد بالمملكة العربیة 

من خالل تعرف األسس النظریة ) kaizen(السعودیة في ضوء المدخل الیاباني للتحسین المستمر 
 التربوي المعاصر، باألدب (kaizen) رللتنمیة المھنیة للمعلمین الجدد ومدخل التحسین المستم

ممارسات التنمیة المھنیة للمعلمین الجدد بالمملكة العربیة )  أھمیة–توفر (والكشف عن درجة 
السعودیة، ووفقا لطبیعة الدراسة الحالیة تم استخدم المنھج الوصفي كونھ المنھج المناسب لطبیعة 

 والمعلومات الالزمة لإلجابة عن ھذه الدراسة، كما استخدمت الدراسة االستبانة كأداة لجمع البیانات
أعضاء المجتمع المدرسي تساؤالت وفروض الدراسة، وتم تطبیق أداة الدراسة على عینة من 

وبلغ حجم العینة ، )قادة المدارس، المشرفین التربویین، المعلمین(بالمملكة العربیة السعودیة 
عدم وجود فروق ذات داللة : ھا عدة نتائج من أھمعضوًا، وتوصلت الدراسة إلى) ٤١٩(اإلجمالي 

، بالنسبة لمجموع األھمیة ومجموع الفجوة وفقا لمتغیر النوع، )٠،٠٥(إحصائیة عند مستوى داللة 
وذلك  ، بالنسبة لمجموع التوافر)٠،٠٥(ووجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة 

، عدم )٩٢٫٧١(سط للذكور في حین جاء المتو) ٩٦٫٦٤(؛ حیث بلغ المتوسط لإلناث أنثىلصالح 
وجود فروق بالنسبة لمجموع التوافر فیما یتعلق بمتغیر الوظیفة ووجود فروق ذات داللة إحصائیة 

؛ وجود فروق ذات داللة إحصائیة وفق متغیر قائد مدرسةلصالح  والفجوة بالنسبة لمجموع األھمیة
ود فروق ذات داللة بالنسبة ؛ وجعلميوذلك لصالح  التخصص، بالنسبة لمجموع األھمیة والفجوة

في حین جاء المتوسط ) ٩٤٫٨٨(، وقد بلغ المتوسط لألدبي أدبيوذلك لصالح  لمجموع التوافر
، ووفقا لنتائج الدراسة تم وضع تصور مقترح للتنمیة المھنیة للمعلمین الجدد )٩٢٫٢٩(للعلمي 

  . (kaizen)مر بالمملكة العربیة السعودیة في ضوء المدخل الیاباني للتحسین المست
  :الكلمات المفتاحیة

  )كایزن-التحسین المستمر-التنمیة المھنیة للمعلمین-المعلمین الجدد- التنمیة المھنیة- التنمیة(
  

Abstract: 
The present study aimed at building a proposed vision for the professional 
development of the new teachers in Saudi Arabia in the light of the 
Japanese approach to continuous improvement by defining the theoretical 
bases for the professional development of the new teachers and the 
introduction of continuous improvement in contemporary educational 
literature, The professional development practices of new teachers in Saudi 
Arabia. According to the nature of the current study, the descriptive 
approach was used as the appropriate method for the nature of this study. 
The questionnaire was also used as a tool to collect data and information 
needed to answer questions The study tool was applied to a sample of 
members of the school community in the Kingdom of Saudi Arabia (school 
leaders, educational supervisors, teachers). The total sample size was 419 
members. The study reached several results, the most important of which 
are: (0,05), for the total importance and the total gap according to the 
gender variable, and there were statistically significant differences at the 
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level of significance (0.05) for the total availability for the benefit of a 
female; the mean for females was 96.64, 92.71), there were no differences 
with respect to the total availability with respect to the function variable 
and the existence of differences Statistical differences for the total 
importance and gap for the benefit of a school leader; the existence of 
statistically significant differences according to the specialization variable, 
for the total importance and gap for the benefit of the scientific; the 
existence of significant differences for the total availability in favor of 
literature, the mean of literary (94.88) (92.29). According to the results of 
the study, a proposed scenario for the professional development of new 
teachers in Saudi Arabia was developed in the light of the Japanese 
approach to continuous improvement (kaizen). 
key words: 
(Development - professional development - new teachers - professional 
development of teachers - continuous improvement - Kaizen) 

  :اإلطار العام للدراسة: الجزء األول
  مقدمة

       تتصــف طبیعة العصر الحدیث بالتســارع في المعرفة والتكنولوجیــا والتغــیرات المتالحقــة 
في العلــوم علــى اختالفھــا، وھذه التغیرات الالمتناھیة تتطلب من المعلم تنمیــة ذاتــھ مواكبة 

لمھنیــة للمعلــم مطلب یؤكــد علیھ الجمیــع؛ كون المعلم المرجع لھــا؛ وذلك ألن التنمیــة ا
األساســي في بناء األجیال، وإعدادھا لحمل رســالة الوطن، وتحقیق طموحات وآمال المجتمــع 

وھو المربي الــذي یغرس المبادئ والقیم الفاضلة والعلوم المختلفة وحب ) ٨٦: ٢٠٠٢سلیم، (
 والساعي للتغیــیر والتجدید واإلبــداع بما یرفع مــن مكانة ھــذا الوطن، الوطن في نفوس مــن یعد،

وھذا لــن یتحقق مــا لم یكن عند المعلم حب التطلع للمعرفة واكتســابھا، والرغبة في االبتكار 
  ).٢٠١٢الغسانیة، (وتقدیم األفضل

میة الناجحة، جاء االھتمام بإعداده        ولما كان االعتقاد راسخ بأن المعلم ھو أساس العملیة التعلی
وتنمیتھ مھنیا على قمة األولویات، إذ أن كل شيء یتعلق بتربیة اإلنسان وتعلیمھ یأتي أوًال وأنھ 

ال سمیح، (لویات األساسیة في بناء البشر وصوال لمستقبل أفضل للمواطن والوطن ویعتبر من األ
٢٠١٧.(  

 بكل ما ھو - دائما- في العملیة التعلیمیة، ینبغي تزویده      وانطالقا من الدور المحوري للمعلم 
ومن ثم تأتي ضرورة التنمیة . جدید وحدیث في مجال تخصصھ، من الناحیتین األكادیمیة والمھنیة

المستمرة والتحسین المستمر لقدراتھ أثناء الخدمة بمختلف الوسائل واألسالیب لكي یصبح جدیرا 
) (Westhuizen. P. C. and Others., 2000, 17 منشودباإلسھام الفعال في اإلصالح ال

  )٣٧: ٢٠٠٣اسكاروس، (
      وتقتضي التنمیة المھنیة أن تسیر وفق خطھ مدروسة ومنظمھ ومستمرة لتحقیق أھداف العملیة 
التعلیمیة في إطار من العمل الجماعي المنظم؛ من أجل أن یحقق المعلمون المزید من النجاح في 

دموا المزید من الفرص التعلیمیة الحقیقة لطالبھم حتى یصبحوا قوة تضاف إلى عملھم، وأن یق
  ).٣٢: ٢٠١٠شوقي، (المجتمع تسھم في تحقیق التنمیة المنشودة 
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من أھم المداخل الحدیثة المستخدمة في ) (kaizen       ویعد المدخل الیاباني للتحسین المستمر 
ار في التحسین والعمل الجماعي، وذلك العتماده على تحقیق ھذا التوجھ الذي یستند على االستمر

مجموعة من الممارسات التي یمكن من خاللھا التحسین المستمر لعملیات التنمیة المھنیة مثل 
التحدید الدقیق لألدوار والمسؤولیات، والتركیز على تلقي مقترحات المعلمین وتطبیقھا بشكل 

لتزام بأداء المھام في الوقت المحدد، ومناسبة التكلفة مناسب ، واالستغالل األمثل للموارد، واال
 ,Karkoszka, T. & Honorowicz, J. 2009, 197( (Ohno, I., et al (2009(والوقت 

 وفي ضوء ذلك تحاول الدراسة الحالیة العمل على وضع تصور مقترح الستخدام مدخل (9
  .التحسین المستمر في تحقیق التنمیة المھنیة للمعلمین

  لة الدراسةمشك
      تؤكد أدبیات التنمیة البشریة بكافة مصادرھا على أن التعلیم الحدیث ھو العنصر الحاسم في 
تحدید مستوى التنمیة ألي دولة ودرجة استقاللھا، لذا یقاس تقدم أي دولة بمدى اھتمامھا بالتعلیم 

 العاملون في الحقل التربوي والتربیة والتدریب، ویعد التدریب من الوسائل الھامة التي یواجھ بھا
تلك التحدیات لدفع العملیة التربویة لألمام، فالتدریب عملیة تربویة بالدرجة األولى، محورھا 
األساسي المعلم، وھدفھا االرتقاء بقدراتھ وتحسین أسالیبھ وتعریفھ بأحدث التطورات في المجال 

  ).٢٨٨: ١٩٩٠الشیخ، (لیمیة التربوي مما یجعلھ قادرًا  على التغلب على مشكالتھ التع
       وانطالقًا من الدور المحوري الذي یضطلع بھ المعلم في أي نظام تربوي، فإن الدول على 
اختالف فلسفاتھا وأھدافھا االجتماعیة، تولي مھنة التعلیم واالرتقاء بالمعلم كل اھتماماتھا وغایاتھا، 

روفھ االقتصادیة واالجتماعیة، وعلى ھذا من إتاحة فرص النمو المھني المستمر لھ، وتیسیر ظ
األساس فإن البعض یعطي قضیة االھتمام بنوعیة برامج تنمیة المعلم عنایة خاصة تعكس مدى 

  ).٣٢: ١٩٨٩الخطیب، . (اھتمام ھذه المجتمعات بتلك القضیة
 Singer (2003)حیث یصف سینجر       والمعلمین الجدد أكثر حاجة من غیرھم للتنمیة المھنیة

من المرجح أن "في دلیل المعلمین الجدد عملیة انتقال المعلم من طالب للتعلیم إلى معلم للطالب بأنھ 
تكون السنة األولى من التدریس أكثر صعوبة وتحدیا، وربما یكون العام األكثر إثارة في حیاتك 

كثر مما تعلمتھ في المھنیة بأكملھا، وربما علیك معرفة المزید عن التدریس في تلك السنة األولى أ
السنوات األربع بالكلیة، وقد تجد أن ما تتعلمھ عن الجوانب العملیة للتدریس یوما بیوم في السنة 

) (Durn, 2010, 23". األولى أكثر مما سوف تتعلمھ في أي عام آخر من سنواتك المقبلة
)Crow, Gary M. 2007(  

 یتقدمون من خالل سلسلة متصلة من المراحل      وكما ترى نظریات التنمیة المھنیة أن المعلمین
؛ حیث أشار الباحثون Time of Survivalالتنمویة، ویشار ألول سنتین من التدریس بوقت البقاء 

إلى أن تجارب المعلمین الجدد في السنوات األولى لدیھا تأثیرات طویلة المدى على فعالیة التدریس، 
  Hellsten, Prytula and Lai, 2009, 704). (والرضا الوظیفي، ومدة البقاء في الوظیفة

إلى أن  (Stanulis, Burrill & Ames, 2007) وقد توصل كل من ستانیولس وبوریل وأمیس 
العدید من المعلمین الجدد ال یستطیعون المواجھة، ویشعرون بالعزلة، واإلحباط والقلق، كما تطغى 

  .لك إلى نقص تحقیق التكیف التنظیمي لھممطالب المھنة على الروح المعنویة لھم؛ وقد یرجع ذ
       وعلى مستوى المملكة العربیة السعودیة یشھد التعلیم عدد من الحركات اإلصالحیة من أھمھا 
االھتمام بالمعلم باعتباره الركن األساسي في العملیة التربویة، وكانت أولى خطوات اإلصالح 

مین للوظائف التعلیمیة، ومشروع المعاییر المھنیة والتصحیح اختبارات الكفایات للمعملین المتقد
للمعلمین، ویعتبر ھذا االختبار إحدى الخطوات اإلصالحیة التي تقوم بھا وزارة التعلیم والمتعلقة 
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، إال أن ھذه )١٧٦: ٢٠١٢الحمیري، (بأھم عنصر من عناصر العملیة التعلیمیة، وھو المعلم 
خریجین وعدم كفاءتھم، حیث بلغت نسبة الذین االختبارات كشفت عن ضعف مستوى معظم ال

 مثال حوالي ستة آالف وستمائة معلم فقط من أصل أربعة عشر ٢٠١٠اجتازوا اختبار الكفایات عام 
حسب النتائج المنشورة في الموقع الرسمي للمركز الوطني للقیاس %) ٤٧(ألف معلما بنسبة 

  .الستعانة بھؤالء الخریجین في عملیات التدریسوالتقویم، وھذا ینذر بالكثیر من المشكالت لو تم ا
ومما یؤكد حاجة المعلمین الجدد للتنمیة المھنیة بشكل عام مما إشارات إلیھ بعض الدراسات من 

  :مشكالت ومنھا
تشیر بعض الدراسات إلى ضعف دور المعلمین الجدد في اتخاذ  فیما یتعلق باتخاذ القرارات

) ٢٠١١الیوسف، (المشاركة في اتخاذ القرار بالمدارس القرارات وكذلك قلة خبرتھم على 
 یتضح أن برامج التنمیة المھنیة الحالیة لھا فیما یتعلق بالتدریب العمليوأیضا ) ٢٠١٨الزبیدي، (

تأثیر ضعیف على ممارسة المعلمین المیدانیة ، كما أن األشكال التقلیدیة للتنمیة المھنیة للمعلمین 
ل والتدریب لم تعد كافیة إلحداث تأثیرًا على ممارسة المعلمین مثل المحاضرات وورش العم

على أن ثمة مشكالت عدیدة تواجھ تدریب المعلم ) ھـ١٤٢٥محمد،(، كما یشیر )٢٠٠٦الخبتي، (
في المملكة العربیة السعودیة أثناء الخدمة، لعل من أبرزھا االقتصار على الجوانب النظریة 

ه التدریب؛ كما أن ھذه البرامج ال تقدم متطلبات معلم وضعف الدافعیة لدى المعلمین تجا
  ).٢٠١١الشھراني، (المستقبل

 فنادرًا ما تواكب البرامج التدریبیة التغییرات والتحدیات وفیما یتعلق بالوسائل واألنشطة التعلیمیة
م، المعاصرة، إضافة إلى عدم مطابقة بعض البرامج التدریبیة لحاجات المعلمین وطبیعتھم وبیئتھ

ونقص بعض برامج التدریب وتداخل محتواھا األمر الذي ینتج عنھ فوضى التنفیذ، وعشوائیة تقییم 
البرامج التدریبیة من حیث صالحیتھا وفعالیتھا التدریبیة دون تخطیط جاد وھو ما یتم عن أفراد 

للمعلمین  فإن برامج التنمیة المھنیة فیما یتعلق بإدارة الصفو، )٢٠١١الحربي، (غیر متخصصین 
، أیضا )ه١٤٣٠الرومي، (بالمملكة تفتقر إلى التركیز على أداء الطالب في الفصول وإدارة الصف 

 تشیر نتائج الدراسات إلى ضعف استمراریة البرامج التدریبیة فیما یتعلق بالنمو المھني المستمر
ضعف مراعاتھا للمعلمین وانقطاعھا أحیانا وعقدھا في أوقات غیر مناسبة للمعلمین، فضال عن 

الحتیاجات المعلمین والتطورات المستمرة، وقصور االھتمام بمبادئ التنمیة المھنیة المستدامة 
  ).٢٠١١الشھراني، (

      باإلضافة إلى تدني كفایة تدریب المعلمین الجدد، األمر الذي یتطلب رفع الكفایات التدریبیة لیتم 
مھم بأخالقیات المھنة، بما یؤدى إلى تحسین مستوى إكسابھم الكفایات المھنیة والتخصصیة، وتدعی

أدائھم وممارساتھم وقیامھم بأدوارھم بكفایة وفاعلیة، ویواكب التجدیدات التربویة التي انبثقت من 
  ).٢٠١٥السوید، (عملیات تطویر التعلیم وتحدیثھ في المملكة العربیة السعودیة 

یة للمعلمین الجدد تحتاج إلى األخذ بمبدأ ومن خالل ما سبق یتضح أن مشكالت التنمیة المھن
التحسین المستمر نظرا للتطورات المتتابعة والتغیر في االحتیاجات والتوقعات، وبناء على ذلك 

  :یمكن صیاغة مشكلة الدراسة في التساؤل الرئیس التالي
  في كیف یمكن تطویر عملیة التنمیة المھنیة للمعلمین الجدد بالمملكة العربیة السعودیة

 ؟)kaizen(ضوء المدخل الیاباني للتحسین المستمر 
  :ویتفرع من ھذا التساؤل الرئیس األسئلة الفرعیة التالیة

) kaizen(ما األسس النظریة للتنمیة المھنیة للمعلمین الجدد ومدخل التحسین المستمر  -١
 .باألدب التربوي المعاصر



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                       لعلمى فى التربیةمجلة البحث ا

 

١٩٠

علمین الجدد بالمملكة العربیة ممارسات التنمیة المھنیة للم)  أھمیة–توفر (ما درجة  -٢
 السعودیة؟

ما التصور المقترح للتنمیة المھنیة للمعلمین الجدد بالمملكة العربیة السعودیة في ضوء  -٣
 ؟)kaizen(المدخل الیاباني للتحسین المستمر 

  أھداف الدراسة
  :تھدف الدراسة الحالیة إلى تحقیق الھدف الرئیس التالي

 للمعلمین الجدد بالمملكة العربیة السعودیة في ضوء المدخل تطویر عملیة التنمیة المھنیة 
 ).kaizen(الیاباني للتحسین المستمر 

  :ویتفرع من ھذا الھدف الرئیس األھداف الفرعیة التالیة
) kaizen(تعرف األسس النظریة للتنمیة المھنیة للمعلمین الجدد ومدخل التحسین المستمر  -١

 .باألدب التربوي المعاصر
ممارسات التنمیة المھنیة للمعلمین الجدد بالمملكة )  أھمیة–توفر ( درجة الكشف عن -٢

 .العربیة السعودیة
بناء تصور مقترح للتنمیة المھنیة للمعلمین الجدد بالمملكة العربیة السعودیة في ضوء  -٣

 ).kaizen(المدخل الیاباني للتحسین المستمر 
  :أھمیة الدراسة

  :نیین ھماتأتي أھمیة الدراسة الحالیة في جا
حیث تتمثل األھمیة النظریة لھذه الدراسة في أھمیة الموضوع الذي :  الجانب النظري األكادیمي-

تبحثھ وھو التنمیة المھنیة كونھا أحد أھم الموضوعات التي تشغل الممارسین واألكادیمیین، وأیضا 
  .فئة المعلمین الجدد كونھم من أكثر الفئات حاجة للتنمیة المھنیة

 حیث تتمثل األھمیة التطبیقیة فیما یأمل الباحث من التوصل لتصور :میة العملیة التطبیقیة األھ-
مقترح یساعد في تطویر عملیات التنمیة المھنیة للمعلمین بالمملكة العربیة السعودیة إذا ما وضع 

  .موضع التطبیق
  : منھج الدراسة وأداتھا

لمنھج الوصفي كونھ المنھج المناسب لطبیعة ھذه       وفقا لطبیعة الدراسة الحالیة تم استخدم ا
الدراسة حیث استخدم لوصف التنمیة المھنیة وممارساتھا في ضوء مدخل التحسین المستمر 

)kaizen .( تمھیًدا للوصول إلى تصور مقترح لتطویر التنمیة المھنیة للمعلمین الجدد بالمملكة
بالمملكة العربیة السعودیة وھذه المنطقة التعلیمیة العربیة السعودیة وذلك لمركزیة النظام التعلیمي 

تمثل نظام التعلیم لتنوع ظروفھا وبیئاتھا التعلیمیة، كما استخدمت الدراسة االستبانة كأداة لجمع 
البیانات والمعلومات الالزمة لإلجابة عن تساؤالت وفروض الدراسة، وتم بناء أداة الدراسة 

 تناول التنمیة المھنیة للمعلمین الجدد وكذلك الدراسات السابقة باالعتماد على األدب النظري الذي
  .المتعلقة بالموضوع
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  :حدود الدراسة
  : تقتصر حدود الدراسة على          

 تقتصر الدراسة الحالیة على ممارسات التنمیة المھنیة للمعلمین الجدد في :الحدود الموضوعیة
  ).kaizen(ضوء مدخل التحسین المستمر 

 تقتصر الدراسة الحالیة على عینة من أعضاء المجتمع المدرسي بمدارس المملكة :دود البشریةالح
  )قائد، معلم، مشرف تربوي(العربیة السعودیة 

  . أجریت ھذه الدراسة بمدارس المملكة العربیة السعودیة:الحدود المكانیة
  ).٢٠١٩-٢٠١٨( أجریت الدراسة المیدانیة في العام الدراسي :الحدود الزمانیة
  :فروض الدراسة

محاور التنمیة المھنیة للمعلمین ) توفر وأھمیة( توجد فروق ذات داللة إحصائیة في :الفرض األول
، الوظیفة )مستجد، غیر مستجد(، الخبرة )ذكر، أنثى(النوع : الجدد ترجع الي متغیرات الدراسة

  ).علمي، أدبي(، التخصص )معلم، قائد، مشرف(
محاور التنمیة المھنیة ) توفر وأھمیة(جد فروق ذات داللة إحصائیة بین  تو:الفرض الثاني 

  للمعلمین الجدد بالمملكة العربیة السعودیة
  :مصطلحات الدراسة

  :یمكن تناول مصطلحات الدراسة كما یلي          

 :التنمیة المھنیة -
ارات التي یكتسبھا المعلم مجموعة الخبرات التعلیمیة والكفایات والمھ: "تعرف التنمیة المھنیة بأنھا

وھي مجموعة ) ٧٣: ٢٠٠٥الدریح وجھاد، (والتي ترتبط بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة بمھنتھ 
، التنمیة الفردیة: مثل، وھذه األنشطة تتضمن عدة أوجھ، من األنشطة تزید من النمو في الوظیفة

 )٤٩٩: ٢٠٠٧خلیل، (والتدریب أثناء الخدمة ، والتربیة المستمرة
عملیات تھدف لتغییر مھارات ومواقف وسلوك الفرد لیكون أكثر كفاءة وفاعلیة : "ما تعرف بأنھاك

  )٢٣: ٢٠٠٤الحداد،  (.في مقابلة حاجات الوظیفة وحاجاتھ الشخصیة
بأنھا أي نشاط أو عملیة تتجھ نحو تحسین المعارف والمھارات : فیعرفھا Seyfaryth أما سیفرت  

 )Seyfarth, 1996: 129( األدوار الحالیة والمستقبلیة واالتجاھات أو األداء في
 :أن التنمیة المھنیة تتجسد في ثالثة مكونات أساس ھي Glover & law ویرى جلومز والو

 .ویشتمل على حلقات دراسیة تركز على النظریة والمعرفیة البحثیة: تعلم نظري .١
كز على ویشتمل على دورات قصیرة ومؤتمرات وورش عمل تر: تدریب مھني .٢

 .الممارسات والمھارات
 & ,.Glover, D) ویشتمل على إجراءات وترتیبات لتدعیم الوظیفة: دعم فني .٣

Law, S., 2005: 3)  
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الفرص التي تتاح إلكساب المعلمین المعارف والمھارات : "كما یعرفھا الھالل الشربیني بأنھا
مرات والندوات والزیارات وورش الجدیدة عن طریق أنشطة مثل التعلم أثناء الخدمة وحضور المؤت

 )٢٠٠٩الھاللي، (العمل والمنح الدراسیة وغیرھا 
الحلقات الدراسیة والنشاطات التدریبیة التي یشترك فیھا المعلم بھدف زیادة : "كما عرفت بأنھا

معلوماتھ وتطویر قدراتھ لتحقیق تقدمھ المھني، ورفع كفاءتھ وحل مشكالتھ التي تمكنھ من 
 ).٣٧٠: ٢٠١١المھدي، (تحسین العملیة التعلیمیة المساھمة في 

كل خبرات التعلیم سواء أكانت تدریب اثناء الخدمة أم نمو مھني أم : ویعرفھا الباحث إجرائیا بأنھا
غیرھا، والتي یتزود بھا المعلمون الجدد من أجل إحداث تغییر في السلوك یؤدي إلى تحقیق أھداف 

تمرة منظمة وھادفة وفرصة للمعلمین الجدد لالنتقال بھم من المؤسسة التعلیمیة، وھي عملیة مس
  .مستواھم الحالي إلى مستوى أفضل بشرط أن یتوافر لدى المعلمین الجدد عنصري القدرة والرغبة

 )kaizen(التحسین المستمر  -
كلمة یابانیة تعني التحسین المستمر ھذا التحسین یشمل جمیع أفراد المؤسسة من " كایزن      "

دیرین، والعاملین ویتطلب تكلفة قلیلة نسبًیا، وتقوم فلسفتھ على أنھ یمكن تطبیقھ في طرق جمیع الم
االجتماعیة أم المنزلیة فجمیعھا یمكن أن تستخدم كایزن  مجاالت حیاتنا سواًء كانت العملیة أم

 .)Imai, M. 2012, 2(للتحسین المستمر فیھا 
ن ا م ھ كًل ى أن) Bhuiyan&Baghel( ویعرف ضاء  عل ستھدف الق ذي ی ستدام ال ویر الم ة التط ھ ثقاف

املین                     ع الع شاركة جمی ة م ذه التحسینات التدریجی ب ھ ات المؤسسة، وتتطل ي كل عملی على الھدر ف
ع      ود م ا یق خمة، بم تثمارات رأسمالیة ض ى اس ة إل ار المبتكرة دون الحاج ن األفك د م راح العدی واقت

ي    مرور الوقت إلى حدوث تحسینات كبیرة، ویتحقق       ن األدوات ف  التحسین من خالل استخدام عدد م
ا        د منھ ات، وإیجاد سبل للح در، واالختالف  & .Bhuiyan, N).البحث عن مصادر المشكالت، الھ

Baghel, A. 2005, 766) 
ى        ) Mika(ویعرفھ   ساعد اإلدارة عل املین، وت على أنھ وسیلة إلحداث تحسینات تزید من إنتاجیة الع

ن     إیجاد سبل جدیدة توفر    ل م ى التقلی ك إل في الوقت والمساحة وتحسن المخرجات، دون أن یؤدي ذل
ت            ي الوق ة ف ام المطلوب ائج، وإنجاز المھ ى النت ز عل عدد العاملین، ولكن من خالل التحسین والتركی

  . (Mika, G. 2006, 8) المحدد والتحسین التدریجي في العملیة والحد من الھدر، ونتائجھ مؤكدة
ھ  ین األول  ) Martin & Osterling(یعرف ن مقطع ة م ة، مكون ة یابانی ھ كلم ى أن ي ) kai(عل ویعن

ًضا    ) zen(التغییر والثاني    ا أی ن ترجمتھ ویعني لألفضل لتصبح الكلمة بمعنى التغییر لألفضل، ویمك
ستخدم                ي ت ادئ واألدوات الت ن المب إلى التحسین التدریجي المستمر، ویتم ذلك من خالل مجموعة م

  (Martin, K. & Osterling, M, 2007, 21).ب تفكیر وممارسة یومیةكفلسفة وأسلو
بأنھ طریقة من طرق التحسین المستمر تعتمد علیھا )  Fukazawa&Inoki (ویعرفھ كًلا من 

الیابان وتعتبر النقطة الجوھریة فیھا ھي وضع معاییر ألداء العمل ثم تحسین العملیات، وذلك عن 
 & ,.Inoki, M) المعاییر الموضوعة والنتائج الفعلیة طریق تصحیح االنحرافات بین 
Fukazawa, Y. 2007, 1207). 

 بأنھ أحد مداخل التحسین المستمر یعتمد في طریقة عملھ على تطویر ویعرفھ الباحث إجرائًیا
المعلمین الجدد من خالل ادخال تحسینات تدریجیة صغیرة ومستمرة على أدائھم، ھذه التحسینات 

بحیث یمكن من ) التخطیط ثم التنفیذ ثم الفحص والتصحیح(بع خطوات رئیسة ھى تتمثل في أر
خاللھا حل المشكالت الموجودة في ھذا األداء، وتقلیل الھدر بھ، وتخفیض التكالیف وزیادة معدل 
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اإلنتاجیة والجودة، والتمیز فیھ دون حاجة المؤسسة الموجود بھا العاملین إلى تخصیص استثمارات 
  .یدة ولكن من خالل االستفادة من مقترحات جمیع العاملین بالمؤسسةوموارد جد

التنمیة المھنیة للمعلمین الجدد بالمملكة العربیة السعودیة في ضوء المدخل ویعرف الباحث 
على أنھا انتقال سلوك المعلمین الجدد من الوضع : إجرائًیا) kaizen(الیاباني للتحسین المستمر 

ي أفضل من خالل حل المشكالت الموجودة في أدائھم، ویتم ھذا الحل عن الحالي إلى وضع مستقبل
اتخاذ (طریق إدخال تحسینات تدریجیة صغیرة ومستمرة على األداء في مجموعة من المحاور ھي 

، بما )إدارة الصف، النمو المھني المستمر التدریب العملي، الوسائل واألنشطة التعلیمیة، القرارات،
 .إلى حل المشكالت وبالتالي تغییر السلوك واألداء التعلیمي لألفضلیؤدي في النھایة 

  اإلطار النظري والدراسات السابقة: الجزء الثاني
  :یمكن تناول اإلطار النظري للدراسة في المحاور التالیة

  التنمیة المھنیة للمعلمین: أوًال
بویة وذلك لما لھا من أھمیة بالغة في       تعد التنمیة المھنیة للمعلم من أساسیات تحسین العملیة التر

 .Gibbs, E. C) تطویر أداء المعلم وھي المفتاح األساسي إلكساب المھارات المھنیة واألكادیمیة
أن المعلمین سیكونون العامل المحدد لنوعیة التعلیم "دور دیفنر بقولھ "ویؤكد ذلك  (21 ,2003

وستزداد التقنیة بشكل لم یسبق لھ مثیل لكنھا لن على كافة المستویات في القرن الحادي والعشرین، 
  ).٢٠٠٦العصیمي، (تقلل من الحاجة إلى معلمین جیدین وأسالیب تدریسیة بارعة 

      وقد أكدت بعض الدراسات أن تطویر التعلیم یعتمد على مستوى النمو المھني للمعلم، وأن ما 
یًا على تعلیم الطالب وتنمیة شخصیاتھم یتحقق من نمو وتطویر لمعلوماتھ ومھاراتھ ینعكس إیجاب

  ).٢٠٠٤نصر، (وصقل تفكیرھم وتمكینھم من التفوق والتمیز في شتى مجاالت الحیاة 
 أھداف التنمیة المھنیة

       تزاید االھتمام بالتنمیة المھنیة للمعلم لدورھا الكبیر في الحفاظ على مستویات الجودة المطلوبة 
صول بالمعلم إلى المستوى الراقي من األداء األكادیمي ورفع كفاءتھ بالمؤسسات التعلیمیة، والو

المھنیة، وتطویر قدراتھ ومھاراتھ بما یتمشى مع متغیرات العصر، وتتحدد أھداف التنمیة المھنیة 
) ١١٢: ٢٠١٧الجمال، ( )٣١٥: ٢٠١٣صالح الدین، ) (٢٠٠٧مخلوف، (للمعلم فیما یلي 

)Hosseini, & Watt, 2010, 436:(  

تحسین وتطویر األداء المھني للمعلم وتحسین مستوى أدائھ، وإكسابھ مھارات وقدرات التعامل  -
مع التكنولوجیا الحدیثة ومھارات التخطیط وتنمیة قدراتھ الشخصیة وكفایتھ األكادیمیة 

  .والتطبیقیة والسلوكیة والعلمیة
ا التربویة في المیدان إطالع المعلمین على أحدث النظریات التربویة والنفسیة وتطبیقاتھ -

  .التربوي
تدریب المعلمین والمدیرین على تحقیق مستوى متمیز من الكفاءة والفعالیة في تنفیذ األدوار  -

  .المكلفین بھا، ورفع مستواھم الفكري والثقافي
زیادة الحصیلة الفكریة والعلمیة في میدان التخصص بما یمكن المعلم من مواكبة أحدث األفكار  -

والطرائق التي لھا عالقة بمستوى ومضمون المھنة، واألخذ بمبدأ التربیة المستمرة واألسالیب 
  .والتعلم مدى الحیاة
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زیادة الخبرات والممارسات لدى المعلم بما یمكنھ من اتخاذ القرارات السلیمة بطریقة سلیمة  -
  .وعقالنیة سواء في العمل التدریسي أو اإلداري بالمؤسسات التعلیمیة

المعلم على التفكیر العلمي السلیم والوصول إلى الحقائق العلمیة، وكذلك تنمیة قدراتھ تنمیة قدرة  -
على اإلبداع واالبتكار في عملیة التدریس، واستخدام االستراتیجیات والطرق الحدیثة في 

  .التدریس
مساعدة المعلمین الجدد على التكیف مع البیئة المدرسیة وتحسین أجواء العمل ورفع روحھم  -

  .عنویة، ومواجھة ما قد یعترضھم من صعوبات ومشكالت وحلھا والتغلب علیھاالم
تأھیل المعلمین غیر المؤھلین علمیًا وتربویًا، وإكسابھم المعارف والخبرات التربویة والمھنیة  -

  .التي تمكنھم من القیام بمھمة التدریس بكفاءة وفعالیة
  أھمیة التنمیة المھنیة 

 التنمیة المھنیة للمعلمین أن ھناك مبررات قویة تدعو للقیام بھا وتتمثل في        مما یزید من أھمیة
 .Luft, J., Brockmeyer)) ٢٠٢: ٢٠٠٩الكیالني ومصطفى، ) (٣٦٠: ٢٠١١المھدي، (اآلتي 

M., 2000):  
 من حیث التقدم العلمي الكبیر في جمیع المیادین وتقدم وسائل المعرفة وتطور :مبررات معرفیة

مل حیث یستلزم تعلیم المعلم تعلیما مستمرا لتدعیم العمل بالمعرفة المتطورة والمھارات مفھوم الع
المتجددة التي تجعل منھ قوة فعالة في إحداث تغییر أفضل وأرقى، واستكمال الكفاءة العلمیة 
والمھنیة من خالل إعادة تأھیل وتدریب المعلمین لمواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي الذي یسیر 

  .بسرعة متزایدة مما یؤكد على استمراریة التعلیم للمعلم لتنمیة طاقاتھ الذاتیة
 حیث إن المعلم في حاجة إلى معرفة استخدام اآللیات الحدیثة كالحاسب اآللي :مبررات تكنولوجیة

وشبكات الوسائط المتعددة من صوت وصورة ورسومات وآلیات البحث والمكتبات االلكترونیة كل 
  .ة إلى تنمیة مھنیة للمعلمین لسھولة توصیل المعلومات للمتعلمینذلك في حاج

 حیث إن ما یستحدث في مجال العلوم التربویة والمواد التي یتخصص المعلم في :مبررات تربویة
تدریسھا من حقائق ونظریات جدیدة واالختراعات العدیدة والتقنیات المتقدمة یثیر العدید من 

وموقفھ من ھذا التقدم الھائل في مجال عملھ، مما یلزم تھیئتھ للمشاركة التساؤالت حول دور المعلم 
  .اإلیجابیة في تجدید معلوماتھ وتحسین مھاراتھ بال توقف أو انقطاع

  :مجاالت التنمیة المھنیة للمعلم
ھناك العدید من المجاالت التي یمكن أن تركز علیھا التنمیة المھنیة للمعلمین الجدد ومن أھمھا ما 

: ٢٠١٢بربخ، ( )٣٥: ٢٠١٧ال سمیح، ) (٢٢: ٢٠١٧جاد اهللا، ) (٢٠٨: ٢٠١٢عبابنة،  (یلي
  ):١٠٦: ٢٠١٦العنزي، ) (١٧١

  .التطویر والتجدید والتحدیث في المجال األكادیمي التخصصي -
مجال العالقات اإلنسانیة واإلرشاد والتوجیھ الطالبي والتفاعل والتواصل في المواقف  -

  .التعلیمیة
  .ء التدریسي واستخدام كل ما ھو معاصر ومتطور في إیصال المعلومةمجال األدا -
  .مجال البحث العلمي واإلشراف األكادیمي -
  .مجال توظیف تكنولوجیا المعلومات واالتصال في المجال التعلیمي -



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                       لعلمى فى التربیةمجلة البحث ا

 

١٩٥

  .مجال التنمیة والتطویر الذاتي -
  .العملمجال االلتزام بأخالقیات المھنة وتعدیل السلوكیات واالتجاھات في إطار  -
، وكیفیة االستفادة منھ في الدروس Instructional Designمجال التصمیم التعلیمي  -

  .Multimediaالتعلیمیة، سواء التقلیدیة أو متعددة الوسائط 
   E.Portfilio.مجال التقویم التربوي، وطرق عمل ملف اإلنجاز اإللكترونیة -

  أسالیب التنمیة المھنیة
 المھنیة وتنوعھا یتطلب في المقابل تعدد وتنوع الوسائل واألسالیب التي إن تعدد أھداف التنمیة      

تعمل على تحقیقھا وتمثل ھذه الوسائل واألسالیب عناصر في المنظومة الفرعیة لعملیة التنمیة 
  :المھنیة، وھي تتكامل فیما بینھا لتحقیق األھداف المرجوة ومنھا

خدمة من أھم أسالیب التنمیة المھنیة في عالمنا المعاصر؛ عد التدریب أثناء ال: التدریب أثناء الخدمة
حیث یستھدف أساًسا تحقیق التنمیة المھنیة للقائمین بعملیھ التعلیم في كافة المستویات لرفع مستوى 
األداء، بما یحقق طموحاتھم واستقرارھم النفسي ورضاھم المھني لعملھم وإخالصھم في أدائھ، 

واعي تصبح العملیة التربویة نمطیة وعقیمة؛ حیث إن المطالب فبدون التدریب المتواصل ال
التربویة ومجابھة التحدیات التقنیة الجدیدة ستكون معتمدة بشكل كبیر علي برامج التدریب أثناء 

  ).١٣٥، ٢٠٠٦الذكي، ) (Smith, J., & Spurling, A. 1999(الخدمة وفي مواقع العمل 
ت المتقدمة والنامیة إلى التعلیم عن بعد؛ باعتباره مطلبا  لجأت مختلف المجتمعا:التعلیم عن بعد

ضروریا الستكمال أوجھ القصور والنقص التي تواجھ النظم التقلیدیة، وقد اتسعت استخداماتھ خالل 
العشرین سنھ الماضیة، لكنھ واجھ في الدول النامیة الكثیر من التحدیات وھو یتحرك تجاه القرن 

ر الھیئات التي تستعمل برامج التعلیم عن بعد الجامعات والمراكز الحادي والعشرین، ومن أكث
  ).١٦، ٢٠٠١بكر، (التدریبیة كأسلوب من أسالیب التنمیة المھنیة للمعلمین 

 وھي تعد أسالیب جیدة في تحقیق التنمیة المھنیة إذا ما توفر لھا التخطیط واإلعداد :حلقات النقاش
التي تشمل مجموعات متخصصة من األفراد أصحاب الفعال من كافة األجھزة والمؤسسات و

الخبرات العلمیة والمھنیة، واألكادیمیة المتخصصة في مجال العمل والوظیفة ویعتمد ھذا األسلوب 
، ٢٠٠٤الشمرى ،(على الحوار والنقاش ما بین مجموعة من المتعلمین یتم جمعھم في حلقة نقاشیة 

١٠٠..(  
للتعرف على آثار العالقات البشریة، وأنماط التعامل المختلفة  یستخدم ھذا األسلوب :تمثیل الدور

على المناخ العام داخل المؤسسة، وفیھ یقوم المتدربون بتمثیل بعض األدوار الواقعیة أو 
االفتراضیة، وتتم متابعة ھذه العملیة لیكتشف المتدربون القائمون باألدوار، اآلثار الناجمة عن 

  ).٩٩٨، ٢٠١٠حمدان، ( ودرجة رضاھم تصرفاتھم وعالقتھم باآلخرین
        والكثیر من األسالیب األخرى مثل القراءة الحرة، الدراسات التكمیلیة، التنمیة الذاتیة، 
العصف الذھني، المحاضرة، البعثات، التدریس المصغر، والتعلیم بالمراسلة، والرحالت، 

ریات، والتوجیھ الفني، والمؤتمرات والمكتبات، والبعثات والزیارات والبحث في المجالت والدو
  ).٢٠١٧عسیري، ) (١٢٢: ٢٠١٧الجمال، (والندوات والحلقات البحثیة، وبحوث الفعل 
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  )kaizen(مدخل التحسین المستمر : ثانیًا
وان       اب بعن دار كت ق إص ایزن : "قام ماساكي بنشر ثقافة الكایزن والتعریف بھا عن طری اتیح  -ك مف

ة     سة الیابانی ي عام    Kaisen the key to Japanese competitive successنجاح المناف  ف
ن          ١٩٨٦ الث سنوات، وم م حیث تصدر كتابھ الذي تم إصداره باإلنجلیزیة أكثر الكتب مبیعًا لفترة ث

سفة            د رواج فل ة وبع ة والكوری ة واإلیطالی سیة والبرتغالی بانیة والفرن ثم تم ترجمتھ إلى الیابانیة واإلس
ي        الكایزن عالمیًا ق  ده ف روع لمعھ تح عشرات الف و وف ي طوكی ام اماي بتأسیس معھد كایزن للجودة ف

  . (Gudgel, R., & Feitler, F., 2000: 20)دول العالم
رى   و اھیم ُأخ دة مف رتبط بع ھ ی الي فإن شاملة، وبالت ودة ال اھیم إدارة الج د مف و أح ایزن ھ دخل ك م

س ة كالجودة الشاملة وبیت الجودة وغیرھا، وھو طریق   ا وفل س   (Taiichi Ohno) (فة ابتكرھ المؤس
اجي     ا اإلنت رئیس لنظام تویوت ك بغرض تطویر     )ال ادة وذل ن     المؤسسات  قی ة، ولك صناعیة والمالی ال

ھ  شر تطبیق ا انت ي سرعان م ل ف اة ك االت الحی ا  مج ة، وغیرھ ة، أم التعلیمی واًء الخدمی ق، ( س توفی
٣٣: ٢٠١٠( (Evans, 1997: 401)  

  بأسلوب الكایزنخصائص التحسین المستمر 
: ٢٠١٤الشریف والسحت، (       یتسم مدخل التحسین المستمر كایزن بعدة خصائص من أھمھا 

١٣ ((Slobodan, 2011: 174)( Brunet & New, 2003) :  

  . جمیع العملیاتkaizenیشمل التحسین المستمر بأسلوب الكایزن  -
التحسین والتطویر واالبتكار  لتنمیة ثقافة تنظیمیة تحابي Kaizenیسعى أسلوب الكایزن  -

  .والتحدیث
التطویر المستمر مسئولیة كل فرد في المدرسة وفي جمیع المستویات، فھو مسئولیة اإلدارة  -

  .والعاملین
 مفاھیم اإلدارة االستراتیجیة الساعیة إلى بناء القدرات Kaizenیتبنى أسلوب الكایزن  -

  .التنافسیة للمدرسة
 وھو التحسین المستمر لما ھو قائم من عملیات مع منطق kaizenیتكامل أسلوب الكایزن  -

 . فھما ذراعان أساسیان لنمو وتمییز المؤسسةinnovationاالبتكار واالختراع 
  .االعتماد الكبیر على العمل الجماعي -
 .االھتمام بآراء جمیع العاملین -
 ویعملون استخدم نظام دوائر الجودة، حیث تكون من مجموعات من العمال الذین یجتمعون -

 .معا من أجل حل المشاكل والخروج بالتغییرات المبتكرة
 Just In)(واإلدارة في الوقت المناسب (TQM) إدارة الجودة الشاملة : الترابط مع مفاھیم -

Time واإلدارة بالعملیات (Process Based Management)  
  خطوات تطبیق كایزن

 .Joshi, A)) ٢٢: ٢٠١٣محمد، (  ھي      یتم تطبیق أسلوب كایزن من خالل عدة خطوات
2013: 4):  

النزول إلى موقع الحدث، فعندما تظھر مشكلة ال یتم حلھا بعیدًا عن أرض المشكلة وواقعھا،  -
  .بل یجب العمل من موقع المشكلة
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االھتمام بعناصر موقع األحداث كاألفراد والتجھیزات، فإذا كان ھناك أي مشكلة یجب  -
  . التعامل معھا بشكل مباشر

اتخاذ اإلجراءات الوقائیة الكافیة والفوریة، حتى وإن لم تكن ھذه الحلول جذریة ولكن منعا  -
  .لتوقف العمل

البحث عن جذور المشكلة، بعد وضع التدابیر الالزمة وأخذ اإلجراءات الالزمة لمنع توقف  -
  .العمل، یجب معالجة المشكالت من جذورھا لعدم تكرار حدوثھا

رار المشكلة والذي یعني التقنین وھو أحد أھم أسالیب واستراتیجیات  قاعدة لتجنب تكوضع -
  .كایزن

  كایزن والتنمیة المھنیة للمعلمین: ثالثًا
ات والمقصود            ا مستوى اإلدارة، ومستوى العملی یستخدم كایزن على العدید من المستویات أھمھ

شاط    أي ن ھ     بالعملیات ھي األنشطة أو األعمال التي تقوم بھا المؤسسة، ف تم إدارت وارد وی ستخدم الم  ی
ك           ن ذل ة، وم م عملی شاط اس بحیث یمكن تحویل ومعالجة مدخالتھ إلى مخرجات ویطلق على ھذا الن

  ).٣٠: ٢٠٠٧العتیبي، (عملیات التنمیة المھنیة 
 ,Thalner ) (٣٠: ٢٠٠٧العتیبي، (وتطبیق تحسین العملیات في المؤسسة لھ مزایا عدیدة منھا 

2005:(  
 .ة المؤسسة، ووضوحھامعرفة أنشط  .أ 
 .تحدید المسؤولیات، ومعرفة العمل المطلوب بشكل اوضح .ب 
 .تحلیل وقیاس قدرة ھذه العملیات على األداء .ج 
 .التعرف على جمیع العملیات داخل المؤسسة وتوضیحھا  .د 
  . التحسین المستمر للعملیات وفًقا لقیاس موضوعي ومحدد  .ه 

واع ھي         ة أن ى ثالث ات إل سیم العملی ن تق : ٢٠٠٠شریف،  ) (Imai & Kaizen, 2012(ویمك
  :)٧٧: ٢٠٠٠الشافعي وناس،  ()١٣-١٢
ة    .أ  ات ھام ي     ): Core Processes(عملی ستفیدین الخارجیین وھ ب الم ة طل و تلبی ا ھ ومجالھ

د رضاء وإشباع                ستفید وتول ب الم شأ كرد فعل لطل بذلك تضیف قیمة بصورة مباشرة، وتن
 .احتیاجاتھ

ساندة    .ب  ات م داخلیین،   : Support Processes)(عملی الء ال ات العم ة احتیاج ا تلبی ومجالھ
وفیر           وتضیف قیمة مباشرة عن طریق مساعدة العملیات الھامة أو غیر مباشرة عن طریق ت

 .بیئة عمل مناسبة
ات     ): (Management Processesعملیات إداریة   .ج  ة، والعملی ات الھام إدارة العملی وتھتم ب

 .اریة المختلفةالمساندة عن طریق القیام بالوظائف اإلد
لذلك یمكن القول بأن كایزن لدیھ القدرة على إجراء تحسینات في عملیات أي مؤسسة تعلیمیة وذلك 

  .من خالل حل المشكالت الموجودة فیھا
  أدوات كایزن لتحسین التنمیة المھنیة للمعلمین

ل م     ى تحلی ساعدة عل ي الم ایزن ف دخل ك ا م د علیھ ي یعتم ن األدوات الت د م اك العدی شكالت ھن
ذه          رز ھ ن أب ا، وم ة لھ ول منطقی المعلمین المھنیة، والتعرف على جذورھا، وبالتالي التوصل إلى حل

  :األدوات
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ي  :personal interviewالمقابلة الشخصیة  تعتمد ھذه األداة على راي العاملین واالقتراحات الت
ة یمكنھ   ذه التقنی الي فھ م، وبالت سین أدائھ ي تح ساھمة ف بلھم كم ن ق دم م ع تق شكالت وجم د الم ا تحدی

ن          شكلة أو تحسین أي مجال م رار أو حل أي م المعلومات عنھا؛ وذلك ألنھ حتى یتسنى اتخاذ أي ق
ة             حة وجلی ة واض رة لتعطي رؤی مجاالت العمل داخل المؤسسة، فإن ذلك یتطلب جمع معلومات وفی

و (عن طبیعة المشكلة والقرار المراد اتخاذه من أجل التحسین والتطویر         )١٥٢: ٢٠١٥ النصر،  أب
)Topuz&Arasan,2013: 136(  

اذا الخمسة    ة لمشكالت        :  the 5 whyأداة أسئلة لم ة األسباب الجذری ي معرف ذه األداة ف ساعد ھ ت
اذا        دأ بلم ل whyالمعلمین المتعلقة بتنمیتھم مھنیا، وفي ھذه األداة یتم سؤال خمسة أسئلة كلھا تب : ؟ مث

دثت         اذا ح دثت المشكلة؟ ولم ة          لماذا ح ن الوقای تمكن م م ن اذا ل شكل؟ ولم ذا ال دثت بھ اذا ح  اآلن؟ ولم
ي            ذھا ف ة یجب أخ اك مالحظة ھام ا أن ھن منھا؟ ولماذا لم یتمكن المعلم من التجاوب مع الموقف كم
رئیس         شكلة ال سبب الم ط للوصول ل االعتبار وھي أنھ ال یشترط استخدام أسئلة لماذا خمس مرات فق

 .)Emiliani,2005 ()٢٢: ٢٠١١خلیفة، (لعمق المشكلة وصعوبتھا فربما تزید أو تنقص وفًقا 
ا    w and 1 H 5:أداة دد علین  یقصد بھذه األداة أنھ عند تحلیل أي مشكلة تتعلق بتنمیة المعلمین الج

ة    ئلة التالی سأل األس ي     who, what, why, when, where, how: أن ن ة ف ذه المنھجی ساعد ھ  وت
ول    جمع البیانات والمعلومات ال    راح الحل مطلوبة لدراسة وفھم المشكلة مما یساعد في تشخیصھا واقت

  ).١٦٧: ٢٠١٥أبو النصر، (لھا 
تتكون حلقات الجودة من مجموعات صغیرة من المعلمین من : Quality Circlesحلقات الجودة 

 أعضاء یدرسون نفس التخصص أو یشتركون في عمل واحد ویجتمعون على أساس ١٠ إلى ٤
ا لجدول منتظم أسبوعًیا، وعادة لمدة ساعة لمرة واحدة أو مرتین أسبوعًیا في وقت التطوع وفًق

العمل الرسمي أو خارجھ لتحدید ومناقشة المشاكل التي یطرحونھا للنقاش والمرتبطة بأعمالھم 
ویدیر الحلقة ویوجھھا مشرف، وھو الذي یتولى تدریب أعضاء الحلقة على األسالیب األساسیة لحل 

 )٩٦: ١٩٩٨زین الدین، (ت واقتراح الحلول المناسبة لھا، ثم تطبیقھا بعد الموافقة علیھا المشكال
)Barraza&Lingham,2008: 14(.  

  الدراسات السابقة والتعلیق علیھا
  :یتم تناول الدراسات السابقة في محورین كما یلي

  :الدراسات التي تناولت التنمیة المھنیة للمعلمین الجدد -
 إلى التعرف على التغیرات الحادثة في (Marshal et al , 2003)شال وآخرون ھدفت دراسة مار

المجتمع ومدى انعكاساتھا على االحتیاجات المھنیة للمعلمین، وتوصلت الدراسة إلى أن تطویر 
المعرفة والمھارات القیادیة واإلداریة للمعلمین أمر ضروري في مجال العمل، وأن األفراد العاملین 

ى تطویر معارفھم ومھاراتھم اإلداریة باستمرار بما یواكب التغیرات التي تحدث في یحتاجون إل
المجتمع، وأوصت الدراسة بضرورة تخطیط وتطویر وتطبیق استراتیجیات التنمیة المھنیة إلكساب 

  .المعلمین المھارات والمعرفة الالزمة إلدارة المؤسسات التعلیمیة
إلى تقویم البرنامج التدریبي لمعلمي التربیة اإلسالمیة الجدد والتي ھدفت ) ٢٠٠٩(دراسة الكیالني 

تكونت . في األردن من وجھة نظرھم، وفي ضوء متغیرات الجنس، والتخصص والمؤھل العلمي
معلما ومعلمة في مبحث التربیة اإلسالمیة ممن تم تعینھم في العام الدراسي ) ٨٨(عینة الدراسة من 

دراسة قام الباحثان بتطویر استبانة ثم التأكد من صدقھا وثباتھا، ولتحقیق أھداف ال. ٢٠٠٦/ ٢٠٠٥
أھداف البرنامج، تنفیذ البرنامج، والتقویم : فقرة موزعة على ثالثة مجاالت ھي) ٣١(تكونت من 
 أظھرت النتائج أن درجة تقویم معلمي التربیة اإلسالمیة الجدد في األردن للبرنامج \\.في البرنامج
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المرتبة األولى، في ) التقویم في البرنامج(درجة متوسطة، وقد احتل المجال الثالث التدریبي كانت ب
فقد ) أھداف البرنامج(في المرتبة الثانیة، أما المجال األول ) تنفیذ البرنامج(حین جاء المجال الثاني 
كما أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین . جاء في المرتبة الثالثة

المتوسطات الحسابیة الستجابات المعلمین تعزى للجنس والمؤھل العلمي سواء على األداة ككل أو 
على أي من مجاالتھا، في حین ظھرت فروق ذات داللة إحصائیة تعزى لمتغیر التخصص على 

وفي ضوء ھذه النتائج تم التوصل إلى . مجال أھداف البرنامج ولصالح تخصص التربیة اإلسالمیة
   التوصیاتعدد من

 والتي ھدفت التعرف على أثر ثورة المعلومات  (Vasumathi, 2009)دراسة فاسوماتشي 
واالتصاالت على التنمیة المھنیة للمعلم، وتوصلت الدراسة إلى أن تكنولوجیا المعلومات 

ت واالتصاالت أدت إلى تطویر العملیة التعلیمیة وأضافت إلیھا إمكانات جدیدة، ولكنھا في نفس الوق
فرضت على المعلمین أدوارًا ومطالب جدیدة تتمثل في كیفیة التعامل مع الكمبیوتر، وكیفیة 
الحصول على المعلومات من شبكة اإلنترنت، وكیفیة توجیھ التالمیذ لالستفادة من المصادر 
المختلفة، وكیفیة استخدام األجھزة والبرامج أثناء التدریس، وأوصت الدراسة بضرورة تركیز 

 التطویر المھني على تنمیة المھارات التكنولوجیة للمعلمین، والمھارات اإلداریة المتمثلة في برامج
  .صنع القرار وبناء فریق العمل، ومھارات التواصل وحل مشكالت المعلمین

معلم ) ١٣(إلى اختبار خبرات السنة األولى من التدریس لـ Durn (2010) دراسة درن وھدفت 
یویورك، وتوصلت إلى أن جمیع المعلمین الجدد الثالثة عشر لدیھم خبرات جدید في بنسلفانیا ون

إیجابیة، ووصفوا الفوائد العدیدة التي یحصلون علیھا من اإلرشاد، ووضحوا كیف تلقوا الدعم من 
  .مجموعات األقران، كما أنھم تلقوا الدعم من زمالئھم القدامى بالمدرسة

على درجة تقدیر كفایات مدیري المدارس في التعامل إلى التعرف ) ٢٠١١(وھدفت دراسة عایش 
مع المعلمین الجدد من وجھة نظر المشرفین التربویین والمعلمین الجدد، وكان من أھم نتائجھا أن 
درجة تقدیر المشرفین التربویین لكفایات مدیري المدارس في التعامل مع المعلمین الجدد في كل من 

یم جاءت منخفضة، كما جاءت درجة تقدیر المعلمین الجدد لكفایات مجال التخطیط، والتنفیذ، والتقو
مدیري المدارس في التعامل معھم في مجال التخطیط منخفضة، وفي مجال التنفیذ والتقویم جاءت 

  .متوسطة
إلى مقارنة إرشاد المعلمین الجدد في كل من الصین واستونیا ) ٢٠١٧(وھدفت دراسة الجمال 

لمھني للمعلمین، والتھیئة واإلرشاد، ودور مدیر المدرسة في عملیات التطویر ا: ومصر من حیث
وتسعي الدراسة إلى وضع تصور مقترح إلرشاد المعلمین الجدد بمصر في ضوء خبرتي . اإلرشاد

الصین واستونیا وبما یتوافق مع ظروف المجتمع المصري؟ ولتحقیق ھذا الھدف تطبق الدراسة 
تحدید اإلطار العام للدراسة ویشمل الدراسة، : الخطوة األولي. لتالیةالمنھج المقارن وفقا للخطوات ا

والمشكلة، وأھمیة الدراسة، وأھدافھا، ومنھجھا، وحدودھا، ومصطلحاتھا، والدراسات السابقة 
تقدیم إطار نظري حول إرشاد : الخطوة الثانیة. العربیة واألجنبیة، وأخیرا خطوات الدراسة

تتضمن واقع إرشاد المعلمین الجدد في الصین واستونیا ومصر : لثالثةالخطوة ا. المعلمین الجدد
). التطویر المھني للمعلمین، التھیئة واإلرشاد، دور مدیر المدرسة في إرشاد المعلمین الجدد(

أوجھ التشابھ (تقدیم تحلیل مقارن بین الصین واستونیا ومصر ویتضمن : الخطوة الرابعة
تقدیم تصور مقترح لتطویر إرشاد المعلمین الجدد :  الخطوة الخامسة).واالختالف بین تلك الخبرات

  .في مصر باالستفادة من خبرات الصین واستونیا
إلى التعرف على دور الممارسات اإلشرافیة لمدیري المدارس ) ٢٠١٧آل سمیح (وھدفت دراسة 

م والحریق، والتوصل في التنمیة المھنیة للمعلمین الجدد بمدارس التعلیم بمحافظتي حوطة بني تمی
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إلى أھم المقترحات والتوصیات التي قد تسھم في تحسین الممارسات اإلشراقیة لمدیري المدارس، 
لتنمیة المعلمین الجدد مھنیًا واستخدم المنھج الوصفي المسحي، وطبقت استبانة علي مجتمع الدراسة 

 موافقین تمامًا على أن المدیرین  معلمًا وتبین أن أفراد مجتمع الدراسة٤٦ مدیرًا، و٣٥المكون من 
یقومون بالعدید من الممارسات اإلشرافیة التي تساھم في تحقیق التنمیة المھنیة للمعلمین الجدد، 

وتبین أن أفراد مجتمع الدراسة موافقین تماما علي دور الممارسات  ) ٥٫٠٠ من ٤٫٥٩(بمتوسط 
 من ٤٫٥٦( معلمین الجدد، بمتوسط موافقةاإلشرافیة لمدیري المدارس لتحقیق التنمیة المھنیة لل

وتبین أن أفراد مجتمع الدراسة موافقین تماما على سبل تحسین الممارسات اإلشرافیة  ) ٥٫٠٠
، وتبین عدم  )٥٫٠٠من ) ٤٫٣٦لمدیري المدارس لتحقیق التنمیة المھنیة للمعلمین الجدد بمتوسط 

الدراسة من المدیرین والمعلمین الجدد حول وجود فروق ذات داللة إحصائیة في آراء أفراد مجتمع 
جمیع محاور الدراسة باختالف جمیع متغیرات الدراسة باستثناء متغیر طبیعة العمل، حیث جاءت 

  .الفروق لصالح أفراد مجتمع الدراسة من المدیرین
إلى تعرف تقدیرات معلمات الصفوف الثالثة األولى التقویمیة ) ٢٠١٨(وھدفت دراسة ھواش 

اتبعت الدراسة المنھج الوصفي، تألفت العینة من . مج التدریبیة لمناھج الریاضیات المطورةللبرا
جمیع المعلمات الجدد في المدارس الحكومیة التابعة لمدیریة التربیة والتعلیم للواء الجامعة 

نة ولغایات التحقق من أھداف الدراسة تم إعداد استبانة مكو. معلمة) ١٢٠(بالعاصمة وبلغ عددھن 
تقویم المدرب، وتقویم محتوى البرامج التدریبیة، : مجاالت ھي) ٣(فقرة موزعة على ) ٣٢(من 

وأظھرت نتائج الدراسة أن تقدیرات المعلمات التقویمیة للبرامج . وتقویم نتاجات البرامج التدریبیة
رة كانت مرتفعة التدریبیة المقدمة من وزارة التربیة والتعلیم لھن في مجال مناھج الریاضیات المطو

كما لم تظھر النتائج وجود أیة فروق دالة إحصائیًا في تقدیرات المعلمات . في جمیع المجاالت
وأوصت الدراسة . التقویمیة للبرامج التدریبیة تعزى لمتغیري المؤھل العلمي ونوع الصف

. لتدریبیةبضرورة االستمرار بمشاركة المعلمین والمشرفین التربویین عند التخطیط للبرامج ا
واستقطاب المزید من المدربین المؤھلین من حملة الشھادات العلیا والتخصصات المناسبة لتدریب 

  .المعلمین
  :دراسات تناولت مدخل التحسین المستمر كایزن -

اس،   (ھدفت دراسة    شافعي ون اني،        )م٢٠٠٠ال وي الیاب ي الفكر اإلداري الترب ة الجودة ف ؛ بحث ثقاف
ن         وإمكانیة االستفادة من   تفادة م ة االس ى إمكانی ھا في مصر، واستخدمت المنھج المقارن، وتوصلت إل

سین       ایزن للتح دخل ك ق م الل تطبی ن خ صر م ة بم ل اإلدارة التعلیمی ي حق ة ف ودة الیابانی ة الج ثقاف
 . المستمر في األداء سواًء في مجال التخطیط أم التنظیم أو القیادة والتوجیھ أو المتابعة والتقویم

ي مجموعة             ) New,2003&Brunet(اسة  وھدفت در  ارس ف ف یم ایزن، وكی دخل ك ة م ان ماھی بی
ي             ایزن ف ى أن استخدام ك مختارة من المؤسسات الیابانیة، واستخدمت المنھج التجریبي وتوصلت إل
سینات         راء تح ى إج ادر عل ھ ق ا، وأن د داخلھ شكل فری ور ب ة یتط ل الدراس ة مح سات الیابانی المؤس

ذ       ى ُأخرى إال           مستمرة في بیئة عمل ھ ن مؤسسة إل ف م ھ التفصیلیة تختل ه المؤسسات، وأن تطبیقات
أنھا جمیًعا تعتمد علیھ في تحقیق أھدافھا باعتباره عنصًرا رئیس من نظام إدارة العملیات، وأنھ قادر      

 .على إعطاء المؤسسة االستدامة في مواجھة الظروف االقتصادیة الخارجیة
ة  دفت دراس سینات  ؛ تو)Emiliani,2005(وھ ال تح ي إدخ ایزن ف ن ك تفادة م ة االس یح كیفی ض

دة عشر دورات            ایزن لم ن ك ة م ار الھام ض األفك تدریجیة على مجال التعلیم العالي، واستخدمت بع
ى أن           ة، وتوصلت إل ض طالب الكلی ي بع ي      : على عینة الدراسة والمتمثلة ف ال ف أثیر فع ھ ت ایزن ل ك

ق رضاء الطالب،      تحسین برامج الدراسات العلیا بكلیة إدارة      ى تحقی ھ عل األعمال، إضافة إلى قدرت
ة             ر فاعلی ا أكث ي تجعلھ سیة الت زة التناف وأنھ یمكن أن یساعد مؤسسات التعلیم العالي على امتالك المی
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 .ضد كل تقلیدي غیر ربحي وجعلھا قادرة على استحداث مصادر للربح
مد على مقومات مدخل ؛ تقدیم نموذج عمل یعت)Barraza&Lingham,2008(وھدفت دراسة 

كایزن یتم فیھ االعتماد على فرق عمل كایزن في جمیع مستویات المؤسسة، ھذا إضافة إلى تحدید 
فرق عمل كایزن لدیھا : احتیاجات ھذه الفرق، واستخدمت المنھج التجریبي، وتوصلت إلى أن

لمستمر لجمیع جوانب القدرة على إنجاح األفكار، والمشاریع المختلفة سواًء المتعلقة بالتحسین ا
المؤسسة عامة أم تحسین العملیات خاصة باإلضافة إلى قدرتھا على المساعدة في التعلم التنظیمي، 
وتحقیق الفاعلیة التنظیمیة، والتنمیة داخل المؤسسة، وبالتالي ینبغي أن تعتمد علیھا المؤسسة ألن 

ن ومقوماتھ المختلفة حتى یكون لدیھا نتائجھا ممتازة، وتحتاج ھذه الفرق إلى فھم عمیق لمدخل كایز
القدرة على تحدید نقاط قوتھا ولتكون قادرة على إیجاد خطوات عمل ملموسة تساعد في تنمیتھا كما 
تحتاج إلى تعرف مقترحات المستفیدین من داخل وخارج المؤسسة والذي من شأنھ أن یسھم في 

 .زیادة فاعلیة أداء ھذه الفرق
ة    دفت دراس ي    )Topuz&Arasan,2013(وھ ة ف شاركة الجماعی ى الم د عل وذج یعتم اء نم ؛ بن

ك          ذات وذل الجامعة بما یساعد في زیادة فرص أفراد المجتمع عامة، والجامعي خاصة على إدراك ال
ي         نھج التجریب ى الم من خالل تحلیل نقاط القوة والضعف باالعتماد على آراء األقران، واعتمدت عل

ن دورات الم      م إجراء مجموعة م ي،      وت ایزن التعلیم سفة ك ى فل دت عل ي اعتم ة والت شاركة الجماعی
ت         رین، وبین شاركة األخ الل م ن خ ي م ل المعرف ى التحلی ساعد عل د ی وذج جدی ى نم لت إل وتوص

ذاتي، و         یم ال ة   الدراسة قدرة فرق عمل كایزن على معالجة المخاوف الشخصیة، والتقی ز الرغب تعزی
 . واالنضباط الشخصي،في التغییر، والمشاركة في العمل الجماعي

ات         )م٢٠١٧الكسر،  (وھدفت دراسة    ة للبن ة التربی ة بكلی ؛ التعرف على آراء عضوات الھیئة اإلداری
في،       نھج الوص تخدمت الم ا، واس ة تطبیقھ ي اإلدارة، وإمكانی ایزن ف ات ك ة متطلب ي أھمی شقراء ف ب

مكانیة تطبیقھا حصلت  وتوصلت إلى أن أھمیة متطلبات كایزن لإلدارة حصلت على تقدیر عالي، وإ        
ي            ایزن ف ة شقراء لك ي جامع ا ضرورة تبن على تقدیر متوسط، وقدمت مجموعة من المقترحات منھ

  .اإلدارة كأداة من أدوات التغییر والتطویر للعمل اإلداري
  

 :التعلیق على الدراسات السابقة
التنمیة المھنیة للمعلمین       من خالل استعراض الدراسات السابقة العربیة واألجنبیة التي تناولت 

الجدد یتضح مدى االھتمام الكبیر بالتوجھ للمعلمین الجدد ببرامج التنمیة المھنیة من أجل تطویر 
أدائھم ودمجھم في العملیة التعلیمیة، كما یتضح أن ھناك العدید من المشكالت التي تتعلق ببرامج 

عدد المشكالت التي تواجھ المعلمین الجدد، المقدمة للمعلمین الجدد، إضافة إلى ت التنمیة المھنیة
وتتفق الدراسة الحالیة مع الدراسات السابقة في االھتمام بتحسین عملیات التنمیة المھنیة للمعلمین 

  .الجدد
      وفیما یتعلق بالدراسات السابقة التي تناولت مدخل التحسین المستمر كایزن یتضح مدى 

ال التعلیم، وتحسین العملیات المختلفة وتعزیز ثقافة التحسین االھتمام بتوظیف ھذا المدخل في مج
  .المستمر في التعلیم

      وبشكل عام تتفق الدراسة الحالیة مع الدراسات السابقة في بعض الجوانب مثل استخدام المنھج 
فھا الوصفي واالستبانة كأداة لجمع البیانات، وتختلف الدراسة الحالیة مع الدراسات السابقة في ھد

وعینتھا ومجتمعھا، ولقد استفادت الدراسة الحالیة من الدراسات السابقة في تشكیل أداة الدراسة 
  .واستكمال اإلطار النظري للدراسة
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  الدراسة المیدانیة: الجزء الثالث
ضاء              ى آراء أع وف عل ستھدف الوق ة ت ة المیدانی إن الدراس ة ف شكلة الدراس ة م ًا لطبیع وفق

سعودیة حول درجة      المجتمع المدرسي بال   وافر (مملكة العربیة ال ة /ت ة    ) أھمی ة المھنی ممارسات التنمی
رات    ًا للمتغی ایزن وفق ستمر ك سین الم دخل التح وء م ي ض دد ف ین الج وع : للمعلم ى(الن ر، أنث ، )ذك

  ).علمي، أدبي(، التخصص )معلم، قائد، مشرف(، الوظیفة )مستجد، غیر مستجد(الخبرة 
  أداة الدراسة المیدانیة - أ

ة            ق    ات الالزم ع المعلوم دف جم تبانة بھ ن اس ارة ع ام الباحث بتصمیم أداة الدراسة، وھي عب
ث     ام الباح م ق تبانة، ث سة لالس اور الرئی د المح ة تحدی ة النظری الل الدراس ن خ م م ث ت ة، حی للدراس
ك األداة    یم تل ث بتحك ام الباح م ق ن ث ا وم ن محاورھ ور م ل مح ل ك ة داخ ارات الفرعی صیاغة العب ب

  :معامالت الثبات واالتساق الداخلي، ویمكن تناول ذلك من خاللوحساب 
  وصف أداة الدراسة المیدانیة  .١

  : عبارة في خمسة محاور، كما في الجدول التالي) ٥٥(احتوت االستبانة على 
  وصف أداة االستبانة) ١(جدول 

اتخاذ  المحور
 القرارات

التدریب 
 العملي

الوسائل واألنشطة 
 التعلیمیة

إدارة 
 فالص

النمو المھني 
 المستمر

 ١٦ ١٠ ٨ ١٠ ١١ عدد العبارات
 ٥٥ إجمالي االستبانة

 صدق وثبات األداة .٢
ى الصدق الظاھري          ین  (لصدق االستبانة وثباتھا اعتمد الباحث عل دق المحكم ، وحساب معامل   )ص

  .باتالثبات بطریقة الفا كرونباخ، ثم حساب الصدق الذاتي وھو یساوي الجذر التربیعي لمعامل الث

    Face Validity) الظاھري(الصدق الخارجي  -
ن ذوي              ین م ن المحكم ى مجموعة م تبانة عل تم حساب ھذا النوع من الصدق من خالل عرض االس
ث       ن حی ا م تبانة وفقراتھ االختصاص والخبرة للقیام بتحكیمھا، إلبداء آراءھم ومالحظاتھم حول االس

دقھا ف     شودة للدراسة،      درجة مالئمة الفقرات لموضوع الدراسة، وص ات المن ن المعلوم ي الكشف ع
رة وسالمة صیاغتھا،          دى وضوح الفق وكذلك من حیث ترابط كل فقرة بالمحور المندرجة تحتھ، وم
دى     اس، وم درج المقی ي ت ر ف ارات والنظ دیل العب ذف أو تع ارة بالح سینھا باإلش رق تح راح ط واقت

ى آراء              اء عل بًا؛ وبن ھ مناس ا یرون ك مم ر ذل دیل صیاغة      مالءمتھ وغی م تع ین ومالحظاتھم ت المحكم
ذ شكلھ           د أخ ق بع ھ صالح للتطبی العبارات، ومن ثم توصل الباحث إلى اتسام االستبیان بالصدق، وأن

  .النھائي

  حساب معامل الثبات -
اط   Reliabilityیمكن حساب الثبات     امالت االرتب داخلي   ( بطریقة إحصائیة من خالل مع ساق ال االت

Internal Consistency ،    اخ ا كرونب ا  ) Cronbach's alpha(وقد استخدم الباحث طریقة ألف كم
ات     ذر التربیعي للثب و   ) Saris  E, et al, 2004: 275-280(یمكن حساب الصدق بأخذ الج ا ھ كم

  :موضح في الجدول التالي 
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  صدق وثبات أداة االستبانة بمحوریھا بطریقة ألفا كرونباخ) ٢(جدول 
  الصدق الثبات 

  ٠٫٩٨٠  ٠٫٩٦٢  الكلي
یتضح من الجدول السابق وبشكل عام أن معدل الصدق والثبات اإلجمالي للمحاور مرتفع جدًا حیث 

، وھذا یدل على إمكانیة ثبات )٠٫٩٨٠(، وبلغ الثبات اإلجمالي )٠٫٩٦٢(بلغ الصدق اإلجمالي 
  .ھاالنتائج التي تسفر عنھا الدراسة الحالیة كما یمكن أن تعمم نتائجھا نظرا لصدق

  مجتمع وعینة الدراسة   - ب
 حیثأعضاء المجتمع المدرسي بمدارس المملكة العربیة السعودیة، یتحدد مجتمع البحث الحالي في 

فردا، والجدول التالي ) ٤١٩(قام الباحث بتوزیع أداة الدراسة على عینة ممثلة لھذا المجتمع بلغت 
  :یوضح توزیع العینة وفقًا لمتغیرات الدراسة

  زیع أفراد العینة بحسب متغیرات الدراسةتو) ٣(جدول 

درجة   ٥٨  مستجد  ٣٣٣ ذكر
  ١١٢  علمي  ٢٢٩  معلم  ٣٣٠  جامعیة

غیر   ٨٦  انثي
دراسات   ٣٦١  مستجد

قائد   ٨٩  علیا
  ٢٥٨  ادبي  ٥٨  مدرسة

  ٤٩  نوعي  ١٣٢  مشرف            
  ٤١٩=اإلجمالي 

  .لدراسة التي تم تحدیدھایتضح من الجدول السابق تحقیق التوازن في اختیار العینة وفق متغیرات ا
   أسالیب المعالجة اإلحصائیة- جـ

بعد تطبیق االستبانة وتجمیعھا تم تفریغھا في جداول لحصر التكرارات ومعالجتھا إحصائیًا من 
   :خالل األسالیب التالیة

  . حیث تعتبر النسبة المئویة أكثر تعبیرًا عن األرقام الخام: النسبة المئویة في حساب التكرارات-١
 لتحدید مستوى الموافقة أو مستوى اإلجابة على كل عبارة من عبارات :الوزن النسبي - ٢

االستبانة، والوزن النسبي یساوى التقدیر الرقمي على مجموع أفراد العینة، ویساعد الوزن النسبي 
وتم حساب . في تحدید الموافقة على كل عبارة وترتیب المقترحات حسب الوزن النسبي لكل منھا

لتقدیر الرقمي عن طریق إعطاء درجة لكل استجابة من االستجابات الثالثة وفقًا لطریقة لیكرت، ا
،  )٢( تعطى الدرجة  ) متوسطة(، واالستجابة  )٣( تعطى الدرجة ) كبیرة ( فاالستجابة 
   ).١( تعطى الدرجة ) ضعیفة ( واالستجابة 

للمقارنة ) ٢كا(ستخدم اختبار مربع كاى ی :  Chi - Square - Test) ٢كا( اختبار مربع كاى -٢
بین التكرار الواقعي المشاھد أو التجریبي والتوزیع التكراري المتوقع للعینة، أي التحقق مما إذا 
كانت ھناك فروق ذات داللة إحصائیة بین التكرارات المالحظة لعدد أفراد أو استجابات العینة في 

 أقسام المتغیر والتكرارات المتوقعة 
دین         -٣ ر معتم ین متوسطین غی روق ب اء للف ار الت  : Independent Samples T Testاختب

  .یستخدم اختبار التاء لقیاس الفروق بین متوسطي مجموعتین غیر معتمدتین
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  . لتحدید مدي تشتت استجابة أفراد العینة عن متوسطھا الحسابياالنحراف المعیاري -٤
ر  one way ANOVAاختبار تحلیل التباین أحادي االتجاه  -٥  لقیاس الفروق بین متوسطات أكث

   .من مجموعتین
وافر (  التحلیل اإلحصائي الستجابات أفراد عینة الدراسة حول درجة        -د ة / ت عناصر  ) فجوة / أھمی

  : أداة الدراسة
 :یمكن تناول التحلیل اإلحصائي الستجابات أفراد عینة الدراسة كما یلي

توجد فروق ذات : ابات أفراد عینة الدراسة حول الفرض األولفیما یلي التحلیل اإلحصائي الستج
محاور التنمیة المھنیة للمعلمین الجدد ترجع الي متغیرات ) توفر وأھمیة(داللة إحصائیة في 

درجة جامعیة، (، الدرجة العلمیة )مستجد، غیر مستجد(، الخبرة )ذكر، أنثى(النوع : الدراسة
  ).علمي، أدبي(، التخصص )د، مشرفمعلم، قائ(، الوظیفة )دراسات علیا

      ):النوع(الفروق بحسب متغیر  -
لمتغیرات التنمیة المھنیة للمعلمین الجدد )  الفجوة– التوفر - األھمیة(الفروق في مجموع ) ٤(جدول 

  ، باستخدام اختبار التاء لألزواج)ذكر، أنثى(حسب متغیر النوع 

االنحراف   المتوسط  العدد 
الداللة   قیمة التاء  المعیاري

  اإلحصائیة
  ٢٢٫٧٣  ١٣٤٫٤٨  ٣٣٣  ذكر

  أھمیة_مجموع
  ١٧٫٥٥  ١٣٧٫٨٤  ٨٦  انثي

-٠٫٢٠  ١٫٢٨  

  ١١٫٠١  ٩٢٫٧١  ٣٣٣  ذكر
  توفر_مجموع

  ١٠٫٧٢  ٩٦٫٦٤  ٨٦  انثي
-٠٫٠٠  ٢٫٩٧  

  ٢٢٫٤٤  ٤٢٫١٨  ٣٣٠  ذكر
  فجوة_مجموع

  ١٧٫٨٨  ٤١٫٢٠  ٨٦  انثي
٠٫٧١  ٠٫٣٨  

  :یتضح من الجدول السابق ما یلي
دم  - ة    ع د مستوى دالل ة إحصائیة عن روق ذات دالل ود ف ة  )٠،٠٥( وج وع األھمی سبة لمجم ، بالن

اء        ة الت ى       ) ٠٫٣٨(و) ١٫٢٨(ومجموع الفجوة؛ حیث بلغت قیم ذا إل د یعزى ھ والي؛ وق ى الت عل
ة             اد الدراس ة مجموع أبع ى أھمی اث عل ذكور واإلن ن ال ع المدرسي م اق آراء أعضاء المجتم اتف

 . لمھنیة للمعلمین الجددالمتعلقة بالتنمیة ا
ة          - د مستوى دالل ة إحصائیة عن روق ذات دالل وافر   )٠،٠٥(وجود ف وع الت سبة لمجم ك   ، بالن وذل

ي حین جاء    ) ٩٦٫٦٤(، وقد بلغ المتوسط لإلناث )٢٫٩٧(؛ حیث بلغت قیمة التاء    أنثىلصالح   ف
ع المد   ) ٩٢٫٧١(المتوسط للذكور    ام أعضاء المجتم رامج   وقد یعزى ھذا إلى تفرغ اھتم رسي بب

ي تطویر            ات ف ة المعلم ى رغب ك إل ود ذل التنمیة المھنیة وحضور أغلب البرامج المقدمة، وقد یع
 .قدراتھن من خالل ما یقدم لھن من برامج بخالف المعلمین الذین قد ینقص االھتمام لدیھم
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      ):الخبرة(الفروق بحسب متغیر  -
لمتغیرات التنمیة المھنیة للمعلمین الجدد ) الفجوة – التوفر - األھمیة(الفروق في مجموع ) ٥(جدول 

  ، باستخدام اختبار التاء لألزواج)مستجد، غیر مستجد(حسب متغیر الخبرة 

االنحراف   المتوسط  العدد 
الداللة   قیمة التاء  المعیاري

  اإلحصائیة
  ١٣٫٧٢  ١٤٠٫٢٢  ٥٨  مستجد

غیر   أھمیة_مجموع
  ٢٢٫٧٣  ١٣٤٫٣٥  ٣٦١  مستجد

٠٫٠٦  ١٫٩١  

  ٧٫٠٤  ٩٧٫٢٦  ٥٨  مستجد
غیر   توفر_موعمج

  ١١٫٤٦  ٩٢٫٩٢  ٣٦١  مستجد
٠٫٠١  ٢٫٨٠  

  ١٧٫٢٧  ٤٢٫٩٧  ٥٨  مستجد
غیر   فجوة_مجموع

  ٢٢٫١٩  ٤١٫٨٢  ٣٥٨  مستجد
٠٫٧١  ٠٫٣٨  

  :یتضح من الجدول السابق ما یلي
ة      - د مستوى دالل ة إحصائیة عن روق ذات دالل ود ف دم وج ة  )٠،٠٥(ع وع األھمی سبة لمجم ، بالن

اء       ومجم ة الت ى       ) ٠٫٣٨(و) ١٫٢٨(وع الفجوة؛ حیث بلغت قیم ذا إل د یعزى ھ والي؛ وق ى الت عل
اتفاق آراء أعضاء المجتمع المدرسي من المستجدین وغیر المستجدین على أھمیة مجموع أبعاد      
ع                 ین الواق ى وجود فجوة ب اقھم عل ذلك اتف دد، وك ین الج ة للمعلم ة المھنی الدراسة المتعلقة بالتنمی

 . والمتوقع
ة          - د مستوى دالل ة إحصائیة عن روق ذات دالل وافر   )٠،٠٥(وجود ف وع الت سبة لمجم ك   ، بالن وذل

ستجد   )٢٫٨٠(؛ حیث بلغت قیمة التاء    مستجدلصالح   ي حین   ) ٩٧٫٢٦(، وقد بلغ المتوسط للم ف
دد    ) ٩٢٫٩٢(جاء المتوسط لغیر المستجد   ین الج ة للمعلم وقد یعزى ھذا إلى تعدد البرامج المقدم

ارات                 كونھم أ  م المھ ة وتعل ن ناحی دة م ة الجدی ع الثقاف ف م ق التكی رامج لتحقی ذه الب ة لھ ر حاج كث
 .العملیة من جھة ثانیة
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      ):الوظیفة(الفروق بحسب متغیر  -
لمتغیرات التنمیة المھنیة للمعلمین )  الفجوة – التوفر - األھمیة(الفروق في مجموع ) ٦(جدول 

  ، باستخدام اختبار تحلیل التباین احادي االتجاه)معلم، قائد، مشرف(الجدد حسب متغیر الوظیفة 

االنحراف   المتوسط  العدد 
الداللة   قیمة الفاء  المعیاري

  اإلحصائیة
  ١٨٫٣٥  ١٣٨٫٠٦  ٢٢٩  معلم

  ٢١٫١٠  ١٤٢٫٩٨  ٥٨  قائد مدرسة

  ٢٤٫٩٤  ١٢٦٫٧٢  ١٣٢  مشرف
  أھمیة_مجموع

  ٢١٫٧٩  ١٣٥٫١٧  ٤١٩  االجمالي

٠٫٠٠٠٠٠  ١٦٫٨٥  

  ١٠٫١١  ٩٤٫٤٨  ٢٢٩  معلم
  ١٠٫٩٨  ٩٢٫٢٢  ٥٨  قائد مدرسة

  ١٢٫٤٨  ٩٢٫٤١  ١٣٢  مشرف
  توفر_مجموع

  ١١٫٠٥  ٩٣٫٥٢  ٤١٩  االجمالي

٠٫١٤٤٠٩  ١٫٩٥  

  ١٨٫٦٨  ٤٣٫٧٧  ٢٢٨  معلم
  ٢١٫٩٣  ٥٠٫٧٦  ٥٨  قائد مدرسة

  ٢٤٫٠٥  ٣٤٫٩٢  ١٣٠  مشرف
  فجوة_مجموع

  ٢١٫٥٦  ٤١٫٩٨  ٤١٦  االجمالي

٠٫٠٠٠٠٠  ١٣٫٣٢  

 :یتضح من الجدول السابق ما یلي
ة             - د مستوى دالل ة إحصائیة عن روق ذات دالل وافر؛    )٠،٠٥(عدم وجود ف وع الت سبة لمجم ، بالن

ن          )١٫٩٥(حیث بلغت قیمة الفاء   ع المدرسي م اق آراء أعضاء المجتم ى اتف ذا إل د یعزى ھ ؛ وق
وافر      رورة ت ى ض ویین عل شرفین الترب ین والم ادة والمعلم ة   الق ة المتعلق اد الدراس وع أبع مجم

 . بالتنمیة المھنیة للمعلمین الجدد
ة            - د مستوى دالل ة   )٠،٠٥(وجود فروق ذات داللة إحصائیة عن سبة لمجموع األھمی ك   ، بالن وذل

م  )١٦٫٨٥(؛ حیث بلغت قیمة الفاء قائد مدرسةلصالح   ي  ) ١٣٨٫٠٦(، وقد بلغ المتوسط للمعل ف
د مدرسة          وي   ) ١٤٢٫٩٨(حین جاء المتوسط قائ روق    )١٢٦٫٧٢(مشرف ترب ذلك وجود ف ؛ ك

ة   ستوى دالل د م صائیة عن ة إح وة)٠،٠٥(ذات دالل وع الفج سبة لمجم صالح  ، بالن ك ل د وذل قائ
اء    مدرسة  ة الف ث بلغت قیم م    )١٣٫٣٢(؛ حی ط للمعل غ المتوس د بل اء   ) ٤٣٫٧٧(، وق ي حین ج ف

د مدرسة       وي     ) ٥٠٫٦٧(المتوسط قائ ذ   ) ٤١٫٨٩(مشرف ترب د یعزى ھ ادة     وق ھ ق ا یملك ى م ا إل
ة             دد بأھمی ین الج ة للمعلم ة المھنی ة التنمی ى عملی م ینظرون إل ھ تجعلھ رة ودرب ن خب دارس م الم

وافر           ة والت ین األھمی ة     " الفجوة "كبیرة، كذلك یوضح الفارق ب دارس ألھمی ادة الم م إدراك ق عظ
 .التنمیة المھنیة للمعلمین الجدد
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٢٠٧

      ):التخصص(الفروق بحسب متغیر  -
لمتغیرات التنمیة المھنیة )  الفجوة– التوفر - األھمیة(الفروق في مجموع ) ٧(دول ج

  ، باستخدام اختبار التاء لألزواج)علمي، أدبي(للمعلمین الجدد حسب متغیر التخصص 

االنحراف   المتوسط  العدد 
الداللة   قیمة التاء  المعیاري

  اإلحصائیة
  ١٩٫٧٠  ١٤٣٫٦٩  ١١٢  علمي

  أھمیة_مجموع
  ٢١٫٤٣  ١٣٢٫٥٠  ٢٥٨  ادبي

٠٫٠٠  ٤٫٧٣  

  ١٠٫٢٢  ٩٢٫٢٩  ١١٢  علمي
  توفر_مجموع

  ١٠٫٩٢  ٩٤٫٨٨  ٢٥٨  ادبي
-٠٫٠٣  ٢٫١٤  

  ١٨٫٠٢  ٥١٫٨٩  ١١١  علمي
  فجوة_مجموع

  ٢١٫٥٨  ٣٧٫٧٩  ٢٥٧  ادبي
٠٫٠٠  ٦٫٠٤  

  :یتضح من الجدول السابق ما یلي
ة            - د مستوى دالل سبة )٠،٠٥(وجود فروق ذات داللة إحصائیة عن ة  ، بالن ك    لمجموع األھمی وذل

اء   علميلصالح   غ المتوسط للعلمي     )٤٫٧٣(؛ حیث بلغت قیمة الت د بل ي حین   ) ١٤٣٫٦٩(، وق ف
ة        ) ١٣٢٫٥٠(جاء المتوسط لألدبي     ن التخصصات العلمی ین م ى حاجة المعلم ذا إل وقد یعزى ھ

 .للمزید من برامج التنمیة المھنیة مما یجعلھم ینظرون إلیھا بأھمیة كبیرة
ر   - ة       وجود ف د مستوى دالل ة إحصائیة عن وافر   )٠،٠٥(وق ذات دالل وع الت سبة لمجم ك   ، بالن وذل

في حین جاء   ) ٩٤٫٨٨(، وقد بلغ المتوسط لألدبي )٢٫١٤(؛ حیث بلغت قیمة التاء      أدبيلصالح  
ي  ط للعلم ى   ) ٩٢٫٢٩(المتوس ة إل صات األدبی ن التخص ین م رة المعلم ى نظ ذا إل زى ھ د یع وق

ة الم رامج التنمی وافر ب رامج   ت ن الب ر م ى الكثی اج عل د ال تحت ة ق صات األدبی ون التخص ة ك ھنی
  .مقارنة بالتخصصات العلمیة

، بالنسبة لمجموع الفجوة وذلك )٠،٠٥(وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة  -
في حین جاء ) ٣٧٫٧٩(، وقد بلغ المتوسط لألدبي )٦٫٠٤(لصالح علمي؛ حیث بلغت قیمة التاء 

وقد یعزى ھذا إلى الفارق بین الواقع والمتوقع فیما یتعلق بالتنمیة ) ٥١٫٨٩(لعلمي المتوسط ل
المھنیة للمعلمین من التخصصات العلمیة كونھم یرون المتوفر ال یرضي توقعاتھم في ضوء 

 .أھمیة البرامج التنمویة بشكل كبیر
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٢٠٨

  ):    قائد، مشرفمعلم، (الفروق بحسب محاور الدراسة وفقًا لمتغیر الوظیفة  -
لمحاور الدراسة حسب متغیر الوظیفة )  الفجوة – التوفر - األھمیة(الفروق في مجموع ) ٨(جدول 

  ، باستخدام اختبار تحلیل التباین احادي االتجاه)معلم، قائد، مشرف(

االنحراف   المتوسط  العدد 
الداللة   قیمة الفاء  المعیاري

  اإلحصائیة
  ٣٫٤٢  ٢٧٫٤٦  ٢٢٩  معلم

  ٣٫٧٢  ٢٨٫٤٧  ٥٨  قائد مدرسة
  أھمیة_قرار  ٤٫١٠  ٢٦٫٠٨  ١٣٢  مشرف

  ٣٫٧٧  ٢٧٫١٦  ٤١٩  االجمالي

٠٫٠٠  ١٠٫٠٨  

  ٤٫٥٩  ٢٤٫٢٨  ٢٢٩  معلم
  ٤٫٤٨  ٢٥٫٥٩  ٥٨  قائد مدرسة

  أھمیة_تدریب  ٤٫٩٥  ٢٣٫٤٨  ١٣٢  مشرف

  ٤٫٧٢  ٢٤٫٢١  ٤١٩  االجمالي

٠٫٠٢  ٤٫١٠  

  ٣٫٣٩  ٢٠٫٣٨  ٢٢٩  معلم
  ٤٫٠٦  ٢١٫٠٠  ٥٨  قائد مدرسة

  أھمیة_وسائل  ٤٫٢٦  ١٨٫٥٨  ١٣٢  مشرف

  ٣٫٨٨  ١٩٫٩٠  ٤١٩  االجمالي

٠٫٠٠  ١٢٫٤٢  

  ٣٫٨٨  ٢٥٫٣٨  ٢٢٩  معلم
  ٤٫٣٢  ٢٦٫٣٣  ٥٨  قائد مدرسة

  أھمیة_صف  ٥٫٤٢  ٢٣٫٠٤  ١٣٢  مشرف

  ٤٫٦٣  ٢٤٫٧٧  ٤١٩  االجمالي

٠٫٠٠  ١٥٫٤٩  

  ٥٫٨٨  ٤٠٫٥٥  ٢٢٩  معلم
  ٦٫٥٨  ٤١٫٦٠  ٥٨  قائد مدرسة

  أھمیة_نمو  ٨٫٦٢  ٣٥٫٥٥  ١٣٢  مشرف

  ٧٫٣٥  ٣٩٫١٢  ٤١٩  االجمالي

٠٫٠٠  ٢٦٫٠٦  

  ٢٫٢٤  ١٩٫٢٣  ٢٢٩  معلم
  ١٫٩٩  ١٩٫٥٠  ٥٨  قائد مدرسة

  توفر_قرار  ٢٫٣٠  ١٩٫٩٤  ١٣٢  مشرف

  ٢٫٢٥  ١٩٫٤٩  ٤١٩  االجمالي

٠٫٠١  ٤٫٢٧  

  ٢٫٤٣  ١٦٫٤٧  ٢٢٩  معلم
  ٢٫٥٨  ١٦٫٣٣  ٥٨  قائد مدرسة

  توفر_تدریب  ٢٫٦١  ١٦٫٤٠  ١٣٢  مشرف

  ٢٫٥١  ١٦٫٤٣  ٤١٩  االجمالي

٠٫٩٢  ٠٫٠٨  

  ١٫٩٧  ١٣٫٨٣  ٢٢٩  معلم
  ٢٫٢٨  ١٣٫٦٢  ٥٨  قائد مدرسة

  توفر_وسائل  ٢٫٠٣  ١٣٫٥٩  ١٣٢  مشرف

  ٢٫٠٣  ١٣٫٧٣  ٤١٩  االجمالي

٠٫٥١  ٠٫٦٧  

  ٢٫٤٣  ١٧٫٦١  ٢٢٩  معلم
  ٢٫٩٣  ١٦٫٥٢  ٥٨  قائد مدرسة

  توفر_صف  ٣٫٠٨  ١٧٫١٢  ١٣٢  مشرف

  ٢٫٧٤  ١٧٫٣١  ٤١٩  االجمالي

٠٫٠٢  ٤٫١٨  

  ٠٫٠٠  ٩٫٢٦  ٣٫٩٩  ٢٧٫٣٥  ٢٢٩  معلم  توفر_نمو
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٢٠٩

االنحراف   المتوسط  العدد 
الداللة   قیمة الفاء  المعیاري

  اإلحصائیة
  ٤٫٠١  ٢٦٫٢٦  ٥٨  قائد مدرسة

  ٤٫٨٥  ٢٥٫٣٦  ١٣٢  مشرف
  ٤٫٣٦  ٢٦٫٥٧  ٤١٩  االجمالي

  ٣٫٨٠  ٨٫٣٥  ٢٢٦  معلم
  ٣٫٦٠  ٨٫٩٧  ٥٨  قائد مدرسة

  فجوة_قرار  ٣٫٦٧  ٦٫٢٧  ١٣٠  مشرف

  ٣٫٨٦  ٧٫٧٩  ٤١٤  االجمالي

٠٫٠٠  ١٦٫٢٨  

  ٤٫٤٥  ٨٫١١  ٢٢٢  معلم
  ٤٫٦٢  ٩٫٦٣  ٥٦  قائد مدرسة

  فجوة_تدریب  ٤٫٨٧  ٧٫٣٥  ١٢٨  مشرف

  ٤٫٦٥  ٨٫٠٨  ٤٠٦  االجمالي

٠٫٠١  ٤٫٧٥  

  ٣٫٤٤  ٦٫٧٧  ٢٢٣  معلم
  ٣٫٧١  ٧٫٣٨  ٥٨  قائد مدرسة

  فجوة_وسائل  ٤٫٢٢  ٥٫٢٩  ١٢٦  مشرف

  ٣٫٨٠  ٦٫٤٠  ٤٠٧  مالياالج

٠٫٠٠  ٨٫٦٢  

  ٤٫٠٨  ٧٫٨١  ٢٢٨  معلم
  ٤٫٩٤  ١٠٫٠٠  ٥٧  قائد مدرسة

  فجوة_صف  ٤٫٨٩  ٦٫٢٤  ١٢٧  مشرف

  ٤٫٦١  ٧٫٦٣  ٤١٢  االجمالي

٠٫٠٠  ١٤٫٣١  

  ٦٫٥٣  ١٣٫٢١  ٢٢٩  معلم
  ٧٫٧٧  ١٥٫٣٤  ٥٨  قائد مدرسة

  فجوة_نمو  ٨٫٦١  ١٠٫٩٩  ١٢٥  مشرف

  ٧٫٥١  ١٢٫٨٣  ٤١٢  االجمالي

٠٫٠٠  ٧٫٥١  

 :یتضح من الجدول السابق ما یلي

لمحور اتخاذ القرارات ، بالنسبة )٠،٠٥(وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة  -
، وقد بلغ المتوسط )١٠٫٠٨(لصالح قائد المدرسة؛ حیث بلغت قیمة الفاء فیما یتعلق باألھمیة 

؛ وجاء المتوسط للمشرف )٢٧٫٤٦(في حین جاء المتوسط للمعلم ) ٢٨٫٤٧(لقائد المدرسة 
؛ وقد یعزى ھذا إلى ما یشعر بھ قائد المدرسة من أھمیة مشاركة كافة المعلمین )٢٦٫٠٨(

بعملیات اتخاذ القرار وأھمیة تدریبھم على عملیة اتخاذ القرارات سواء على مستوى عملھم 
 .الخاص بھم أو المشاركة في اتخاذ القرارات العامة بالمدرسة

لمحور اتخاذ القرارات ، بالنسبة )٠،٠٥(اللة إحصائیة عند مستوى داللة وجود فروق ذات د -
، وقد بلغ )٤٫٢٧(لصالح المشرف التربوي؛ حیث بلغت قیمة الفاء فیما یتعلق بالتوافر 

؛ وجاء المتوسط )١٩٫٢٣(في حین جاء المتوسط للمعلم ) ١٩٫٥٠(المتوسط لقائد المدرسة 
رب المشرفین التربویین من عملیات اتخاذ القرار ؛ وقد یعزى ھذا إلى ق)١٩٫٩٤(للمشرف 

نظرا لقربھم من إدارة المدرسة وعدم انشغالھم بالمھام التدریسیة كما ھو الحال بالنسبة 
  .للمعلمین

، بالنسبة لمحور اتخاذ القرارات )٠،٠٥(وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة  -
، وقد بلغ المتوسط لقائد )١٦٫٢٨(لغت قیمة الفاء  لصالح المعلم؛ حیث بفیما یتعلق بالفجوة
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٢١٠

؛ )٦٫٢٧(؛ وجاء المتوسط للمشرف )٨٫٣٥(في حین جاء المتوسط للمعلم ) ٨٫٩٧(المدرسة 
  .وقد یعزى ھذا إلى زیادة معدل األھمیة في ظل غیاب التوافر فیما یتعلق بالمعلمین

لمحور التدریب العملي سبة ، بالن)٠،٠٥(وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة  -
، وقد بلغ المتوسط )٤٫١٠(لصالح قائد المدرسة؛ حیث بلغت قیمة الفاء فیما یتعلق باألھمیة 

؛ وجاء المتوسط للمشرف )٢٤٫٢٨(في حین جاء المتوسط للمعلم ) ٢٥٫٥٩(لقائد المدرسة 
 إلى التدریبات ؛ وقد یعزى ھذا إلى خبرة قادة المدرسة الذین ینظرون بعین االھتمام)٢٣٫٤٨(

 .العملیة لتحقیق التنمیة المھنیة للمعلمین الجدد
 التدریب العملي، بالنسبة لمحور )٠،٠٥(وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة  -

، وقد بلغ المتوسط )٤٫٧٥( لصالح قائد المدرسة؛ حیث بلغت قیمة الفاء فیما یتعلق بالفجوة
؛ وجاء المتوسط للمشرف )٨٫١١(ء المتوسط للمعلم في حین جا) ٩٫٦٣(لقائد المدرسة 

؛ وقد یعزى ھذا إلى زیادة معدل األھمیة في ظل غیاب التوافر فیما یتعلق بممارسات )٧٫٣٥(
التدریب العملي من وجھة نظرا القادة، وقد یكون سبب ذلك ھو نقص توافر الوقت أو نقص 

  .یة في ظل أھمیتھا الكبیرةوجود البرامج التدریبیة التي تھتم بالممارسات العمل
لمحور الوسائل ، بالنسبة )٠،٠٥(وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة  -

لصالح قائد المدرسة؛ حیث بلغت قیمة الفاء واألنشطة التعلیمیة فیما یتعلق باألھمیة 
؛ )٢٠٫٣٨(في حین جاء المتوسط للمعلم ) ٢١(، وقد بلغ المتوسط لقائد المدرسة )١٢٫٤٢(

؛ وقد یعزى ھذا إلى ما یشعر بھ قائد المدرسة من أھمیة )١٨٫٥٨(وجاء المتوسط للمشرف 
توافر الوسائل واألنشطة التعلیمیة وأھمیة تدریب المعلمین على استخدامھا كونھا عامل فعال 

 .في نجاح المعلم في تحقیق مھامھ التدریسیة
الوسائل ، بالنسبة لمحور )٠،٠٥(وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة  -

، )٨٫٢٣( لصالح قائد المدرسة؛ حیث بلغت قیمة الفاء واألنشطة التعلیمیة فیما یتعلق بالفجوة
؛ وجاء المتوسط )٦٫٧٧(في حین جاء المتوسط للمعلم ) ٧٫٣٨(وقد بلغ المتوسط لقائد المدرسة 

 التوافر للوسائل ؛ وقد یعزى ھذا إلى زیادة معدل األھمیة في ظل غیاب)٥٫٢٩(للمشرف 
 .واألنشطة التعلیمیة من وجھة نظر قادة المدارس

لمحور إدارة الصف فیما ، بالنسبة )٠،٠٥(وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة  -
، وقد بلغ المتوسط لقائد )١٥٫٤٩(لصالح قائد المدرسة؛ حیث بلغت قیمة الفاء یتعلق باألھمیة 

؛ وجاء المتوسط للمشرف )٢٥٫٣٨( المتوسط للمعلم في حین جاء) ٢٦٫٣٣(المدرسة 
؛ وقد یعزى ھذا إلى ما یشعر بھ من أھمیة تمتع المعلمین الجدد بمھارات إدارة )٢٣٫٠٤(

 .الصف لتحقیق الضبط المدرسي والنجاح في األداء التدریسي
فیما لمحور إدارة الصف ، بالنسبة )٠،٠٥(وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة  -

، وقد بلغ المتوسط لقائد المدرسة )٤٫١٨(لصالح المعلم؛ حیث بلغت قیمة الفاء یتعلق بالتوافر 
؛ وقد )١٧٫١٢(؛ وجاء المتوسط للمشرف )١٧٫٦١(في حین جاء المتوسط للمعلم ) ١٦٫٥٢(

  .یعزى ھذا إلى ضعف توافر البرامج الموجھة للمعلمین فیما یتعلق بتنمیة مھارات إدارة الصف
فیما  إدارة الصف، بالنسبة لمحور )٠،٠٥(د فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة وجو -

، وقد بلغ المتوسط لقائد )١٤٫٣١( لصالح قائد المدرسة؛ حیث بلغت قیمة الفاء یتعلق بالفجوة
 ).٤٫٨٩(؛ وجاء المتوسط للمشرف )٧٫٨١(في حین جاء المتوسط للمعلم ) ١٠(المدرسة 

لمحور النمو المھني ، بالنسبة )٠،٠٥(لة إحصائیة عند مستوى داللة وجود فروق ذات دال -
، وقد بلغ )٢٦٫٠٦(لصالح قائد المدرسة؛ حیث بلغت قیمة الفاء المستمر فیما یتعلق باألھمیة 

؛ وجاء المتوسط )٤٠٫٥٥(في حین جاء المتوسط للمعلم ) ٤١٫٦٠(المتوسط لقائد المدرسة 
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ى تمتع قادة المدارس بنظرة مستقبلیة تھتم باستمرار ؛ وقد یعزى ھذا إل)٣٥٫٥٥(للمشرف 
 .عملیات التنمیة المھنیة للمعلمین الجدد لیتمكنوا من المھارات والمعارف المتجددة

لمحور النمو المھني ، بالنسبة )٠،٠٥(وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة  -
، وقد بلغ المتوسط )٩٫٦٢( قیمة الفاء لصالح المعلم؛ حیث بلغتالمستمر فیما یتعلق بالتوافر 

؛ وجاء المتوسط للمشرف )٢٧٫٣٥(في حین جاء المتوسط للمعلم ) ٢٦٫٢٦(لقائد المدرسة 
  . ؛ وقد یعزى ھذا إلى ضعف توافر برامج النمو المھني المستمر الموجھة للمعلمین)٢٥٫٣٦(

فیما  إدارة الصفمحور ، بالنسبة ل)٠،٠٥(وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة  -
، وقد بلغ المتوسط لقائد )٧٫٥١( لصالح قائد المدرسة؛ حیث بلغت قیمة الفاء یتعلق بالفجوة

؛ وجاء المتوسط للمشرف )١٣٫٢١(في حین جاء المتوسط للمعلم ) ١٥٫٣٤(المدرسة 
)١٠٫٩٩.( 

طة التعلیمیة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في محاور التدریب العملي، الوسائل واألنش -
على مستوى التوافر وقد یرجع ذلك إلى نقص اإلمكانات التي تستند علیھا التدریبات العملیة 

  .والوسائل واألنشطة
  ):مستجد، غیر مستجد(الفروق بحسب محاور الدراسة وفقًا لمتغیر الخبرة  -

غیر الخبرة لمحاور الدراسة حسب مت)  الفجوة – التوفر - األھمیة(الفروق في مجموع ) ٩(جدول 
  ، باستخدام اختبار التاء لألزواج)مستجد، غیر مستجد(

االنحراف   المتوسط  العدد الفئة
الداللة   قیمة التاء  المعیاري

  اإلحصائیة
  ٠٫٠٥  ١٫٩٨  ٣٫٩٤  ٢٧٫٠٢  ٣٦١  غیر مستجد  أھمیة_قرار  ٢٫٢٨  ٢٨٫٠٧  ٥٨  مستجد

  ٠٫٥٢  ٠٫٦٥  ٤٫٨٣  ٢٤٫١٥  ٣٦١  غیر مستجد  أھمیة_تدریب  ٤٫٠٢  ٢٤٫٥٩  ٥٨  مستجد

  ٠٫٠٥  ١٫٩٤  ٤٫٠١  ١٩٫٧٥  ٣٦١  غیر مستجد  أھمیة_وسائل  ٢٫٧٨  ٢٠٫٨١  ٥٨  مستجد

  ٠٫٠٠  ٢٫٩٦  ٤٫٨٢  ٢٤٫٥١  ٣٦١  غیر مستجد  أھمیة_صف  ٢٫٧٥  ٢٦٫٤٣  ٥٨  مستجد

  ٠٫١٨  ١٫٣٥  ٧٫٦٠  ٣٨٫٩٣  ٣٦١  غیر مستجد  أھمیة_نمو  ٥٫٤٤  ٤٠٫٣٣  ٥٨  مستجد

  ٠٫٠٠  ٣٫١٦  ٢٫٣١  ١٩٫٣٥  ٣٦١  غیر مستجد  توفر_قرار  ١٫٥٦  ٢٠٫٣٤  ٥٨  مستجد

  ٠٫٨١  ٠٫٢٤  ٢٫٥٨  ١٦٫٤٢  ٣٦١  غیر مستجد  توفر_تدریب  ٢٫٠٤  ١٦٫٥٠  ٥٨  مستجد

  ٠٫٠٧  ١٫٨١  ٢٫٠٦  ١٣٫٦٥  ٣٦١  غیر مستجد  توفر_وسائل  ١٫٨٢  ١٤٫١٧  ٥٨  مستجد

  ٠٫٠٠  ٣٫٦٢  ٢٫٨٣  ١٧٫١١  ٣٦١  غیر مستجد  توفر_صف  ١٫٧٢  ١٨٫٥٠  ٥٨  مستجد

  ٠٫٠٣  ٢٫٢١  ٤٫٥٢  ٢٦٫٣٨  ٣٦١  غیر مستجد  وفرت_نمو  ٣٫٠٣  ٢٧٫٧٤  ٥٨  مستجد
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االنحراف   المتوسط  العدد الفئة
الداللة   قیمة التاء  المعیاري

  اإلحصائیة
  ٠٫٩٠  ٠٫١٣-  ٤٫٠١  ٧٫٧٩  ٣٥٦  غیر مستجد  فجوة_قرار  ٢٫٨٢  ٧٫٧٢  ٥٨  مستجد

  ٠٫٣٧  ٠٫٨٩  ٤٫٧١  ٨٫٠٠  ٣٥١  غیر مستجد  فجوة_تدریب  ٤٫٢٦  ٨٫٦٠  ٥٥  مستجد

  ٠٫٦١  ٠٫٥١  ٣٫٧٩  ٦٫٣٦  ٣٤٩  غیر مستجد  فجوة_وسائل  ٣٫٩١  ٦٫٦٤  ٥٨  مستجد

  ٠٫٥٩  ٠٫٥٤  ٤٫٧٥  ٧٫٥٨  ٣٥٤  غیر مستجد  فجوة_صف  ٣٫٦٤  ٧٫٩٣  ٥٨  مستجد

 :یتضح من الجدول السابق ما یلي
إدارة الصف فیما ، بالنسبة لمحور )٠،٠٥(وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة  -

بلغ المتوسط للمستجد ، وقد )٢٫٩٦(؛ لصالح المستجد؛ حیث بلغت قیمة التاء یتعلق باألھمیة
؛ وقد یعزى ھذا إلى نقص خبرة )٢٤٫٥١(في حین جاء المتوسط لغیر المستجد ) ٢٦٫٤٣(

المعلمین المستجدین في القدرة على ضبط الصف وإدارتھ ومواجھة الكثیر من الصعوبات في 
تحقیق ھذا الضبط خاصة وأن التعامل مع الطالب في الصف یحتاج إلى الكثیر من المھارات 

 .الخبرات التي قد تكون موجودة بشكل مناسب لدى المعلمین القدامى وأصحاب الخبرةو

لمحور اتخاذ القرارات ، بالنسبة )٠،٠٥(وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة  -
، وقد بلغ المتوسط )٣٫١٦(؛ لصالح المستجد؛ حیث بلغت قیمة التاء فیما یتعلق بالتوافر

؛ وقد یعزى ھذا إلى )١٩٫٣٥(ین جاء المتوسط لغیر المستجد في ح) ٢٠٫٣٤(للمستجد 
مشاركة أعضاء المجتمع المدرسي في عملیات اتخاذ القرارات بالمدرسة، كونھم أعضاء جدد 
وال یتمتعون بالخبرة ربما من وجھة نظر قیادة المدرسة، على الرغم من حاجتھم لممارسة ھذا 

  .الدور لتحقیق النمو المھني
إدارة الصف فیما ، بالنسبة لمحور )٠،٠٥(ات داللة إحصائیة عند مستوى داللة وجود فروق ذ -

، وقد بلغ المتوسط للمستجد )٣٫٦٢( لصالح المستجد؛ حیث بلغت قیمة التاء یتعلق بالتوافر؛
؛ وقد یعزى ھذا إلى الجھود التي )١٧٫١١(في حین جاء المتوسط لغیر المستجد ) ١٨٫٥٠(

ي دعم المعلمین الجدد وتدریبھم على اكتساب مھارات وخبرات إدارة تقوم بھا إدارة المدرسة ف
  .الصف بحكم حاجتھم لھذه المھارات

النمو المھني ، بالنسبة لمحور )٠،٠٥(وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة  -
، وقد بلغ )٢٫٢١( لصالح المستجد؛ حیث بلغت قیمة التاء المستمر فیما یتعلق بالتوافر؛

؛ وقد یعزى ھذا )٢٦٫٣٨(في حین جاء المتوسط لغیر المستجد ) ٢٧٫٧٤(وسط للمستجد المت
إلى الجھود التي تقوم بھا إدارة المدرسة في توجیھ المعلمین الجدد نحو النمو المھني المستمر 
كونھم یحتاجون إلى الكثیر من المھارات والخبرات التي یمكن أن یمكنھم منھا االستمرار في 

 .میة المھنیةتحقیق التن
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في محاور التدریب العملي، الوسائل واألنشطة التعلیمیة  -

على مستوى األھمیة والتوافر والفجوة وقد یرجع ذلك إلى عمل المعلمین الجدد والقدامى في 
  .نفس البیئة وتمتعھم بنفس التجھیزات واإلمكانات الموجودة بالمدرسة
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ق ذات داللة إحصائیة في محور اتخاذ القرار على مستوى األھمیة والفجوة، عدم وجود فرو -
وفي محور النمو المھني المستمر على مستوى األھمیة والفجوة وقد یرجع ذلك إلى ضعف 
تطلعات المعلمین الجدد في عملیات اتخاذ القرار وضعف االھتمام بمساواتھم بأقرانھم من 

  .اتخاذ القرارات بالمدرسةالقدامى في المشاركة في عملیات 
  تحلیل النتائج التفصیلیة لعناصر أداة الدراسة- ه

بعد التحلیل اإلحصائي إلجمالي عناصر أداة الدراسة، تتناول الدراسة فیما یلي تحلیل النتائج 
  :التفصیلیة لعناصر أداة الدراسة

   صنع القرار: نتائج المحور األول -
صنع القرار كما ھو : لعبارات المحور األول) األھمیة/ التوفر(      جاءت الفروق بین درجتي 

  :موضح بالجدول التالي
باستخدام اختبار ) صنع القرار(لعبارات المحور األول )  األھمیة-التوفر(الفروق في ) ١٠(جدول 

  مربع كاي بیرسون
  مربع كاي الفجوة %  كبیرة  متوسطة  ضعیفة عبارات صنع القرار  االستجابات

  %٧٥٫٢٦  %٣٠٫٥٠  %٦٤٫٧٠  %٤٫٨٠  أھمیة  ١٢٨  ٢٧١  ٢٠

٠  ٣٤٤  ٧٥  

تسم  ت    .١
القرارات التي 

یتخذھا المعلمون 
الجدد بسھولة 

  .تطبیقھا
  %٦٠٫٧٠  %٠٫٠٠  %٨٢٫١٠  %١٧٫٩٠  توافر

١٦٨٫٥٠٧  %١٤٫٥٦  

  %٨٣٫٩٣  %٥٧٫٥٠  %٣٦٫٨٠  %٥٫٧٠  أھمیة  ٢٤١  ١٥٤  ٢٤

٠  ٣٢٢  ٩٧  

 یستفید     .٢
المعلمون الجدد من 

أخطاء القرارات 
السابقة التي تم 

  .اتخاذھا
  %٥٨٫٩٥  %٠٫٠٠  %٧٦٫٨٠  %٢٣٫٢٠  توافر

٣٤٤٫٣٣٥  %٢٤٫٩٨  

  %٨٥٫٧٦  %٦٠٫١٠  %٣٧٫٠٠  %٢٫٩٠  أھمیة  ٢٥٢  ١٥٥  ١٢

٠  ٣٢٧  ٩٢  

 یتعاون     .٣
المعلمون الجدد مع 

غیرھم من 
المشرفین التربویین 
بما یساعد في اتخاذ 

القرارات بشكل 
عبر (جماعي 
تشكیل /االجتماعات
  ).لجان

  %٥٩٫٣٥  %٠٫٠٠  %٧٨٫٠٠  %٢٢٫٠٠  توافر
٣٧٤٫٩١٦  %٢٦٫٤١  

  %٧٧٫١٧  %٤٦٫٣٠  %٣٨٫٩٠  %١٤٫٨٠  أھمیة  ١٩٤  ١٦٣  ٦٢

٠  ٢٢٩  ١٩٠  

 یشارك     .٤
المعلمون الجدد في 

عملیة اتخاذ 
  %٥١٫٥٥  %٠٫٠٠  %٥٤٫٧٠  %٤٥٫٣٠  توافر  .القرارات بالمدرسة

٢٧٠٫١٢٨  %٢٥٫٦٢  

  %٨٢٫٥٠  %٥١٫٨٠  %٤٣٫٩٠  %٤٫٣٠  أھمیة  ٢١٧  ١٨٤  ١٨

٠  ٣٢٢  ٩٧  

 یبدأ المعلمون     .٥
الجدد باتخاذ 

القرارات المتعلقة 
بالممارسات األكثر 

طرق (استراتیجیة 
  %٥٨٫٩٥  %٠٫٠٠  %٧٦٫٨٠  %٢٣٫٢٠  توافر

٣٠٨٫٩٠٦  %٢٣٫٥٥  
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  مربع كاي الفجوة %  كبیرة  متوسطة  ضعیفة عبارات صنع القرار  االستجابات

/ المناھج/التدریس
األسالیب /االمتحانات

  ).اإلداریة
  %٨٧٫١١  %٦٨٫٣٠  %٢٤٫٨٠  %٦٫٩٠  أھمیة  ٢٨٦  ١٠٤  ٢٩

٠  ٣٤٩  ٧٠  

 یدعم     .٦
المشرفون 

التربویون المعلمون 
الجدد في مرحلة ما 
بعد اتخاذ القرار بما 
  .یضمن جودة أدائھم

  %٦١٫١٠  %٠٫٠٠  %٨٣٫٣٠  %١٦٫٧٠  توافر
٤٣٥٫٤٨٥  %٢٦٫٠١  

  %٨٣٫٤٥  %٥٣٫٧٠  %٤٣٫٠٠  %٣٫٣٠  أھمیة  ٢٢٥  ١٨٠  ١٤

٠  ٣٣٤  ٨٥  

 یتم التأكد     .٧
تمرار من أن باس

القرارات المتخذة 
تسیر وفقًا للجدول 
الزمني الموضوع 

  .لھا

  %٥٩٫٩٠  %٠٫٠٠  %٧٩٫٧٠  %٢٠٫٣٠  توافر
٣٢٢٫٠٥٩  %٢٣٫٥٥  

  %٨١٫١٥  %٤٩٫٦٠  %٤٤٫٢٠  %٦٫٢٠  أھمیة  ٢٠٨  ١٨٥  ٢٦

٠  ٣٢٩  ٩٠  

 ُینھي     .٨
المعلمون الجدد 

تنفیذ القرارات في 
  %٥٩٫٥١  %٠٫٠٠  %٧٨٫٥٠  %٢١٫٥٠  توافر  .الوقت المحدد

٢٨٣٫٦٥٣  %٢١٫٦٤  

  %٨١٫٣٠  %٥٠٫١٠  %٤٣٫٧٠  %٦٫٢٠  أھمیة  ٢١٠  ١٨٣  ٢٦

٠  ٣٣٧  ٨٢  

 یتم     .٩
االستمرار في 

القرارات التي تحقق 
  %٦٠٫١٤  %٠٫٠٠  %٨٠٫٤٠  %١٩٫٦٠  توافر  .النتائج المستھدفة

٢٨٤٫٦٤٥  %٢١٫١٦  

  %٨٢٫٣٤  %٥٤٫٢٠  %٣٨٫٧٠  %٧٫٢٠  أھمیة  ٢٢٧  ١٦٢  ٣٠

٠  ٣٠٠  ١١٩  

یتم إیقاف . ١٠
القرارات التي لم 

تحقق النتائج 
  %٥٧٫٢٠  %٠٫٠٠  %٧١٫٦٠  %٢٨٫٤٠  توافر  .المستھدفة

٣٢١٫٣٨٢  %٢٥٫١٤  

  %٨٥٫٤٤  %٦٠٫١٠  %٣٦٫٠٠  %٣٫٨٠  أھمیة  ٢٥٢  ١٥١  ١٦

٠  ٣٦٤  ٥٥  

یحرص . ١١
المعلمون الجدد 

على تحقیق 
األھداف المرجو 

وصول الیھا عند ال
اتخاذ القرارات 

  .المختلفة

  %٦٢٫٢٩  %٠٫٠٠  %٨٦٫٩٠  %١٣٫١٠  توافر
٣٦١٫٥١٨  %٢٣٫١٥  

ن  ) صنع القرار(عبارات المحور األول ) أھمیة/ توفر(یتضح من الجدول السابق والمتعلق بدرجة     م
  :   نة الدراسة؛ ما یليوجھة نظر عی

ین       )صنع القرار(المحور األول جاءت جمیع عبارات     - راوح ب سبة تت ا بن ث درجة توافرھ  من حی
ذا        %)٥٧٫٢٠(و%) ٦٢٫٢٩( ارات ھ ا     المحور  ، بینما جاءت جمیع عب ث درجة اھمیتھ ن حی م

ین  راوح ب سبة تت ة  )%٧٥٫٢٦(و ) %٨٥٫٧٦(بن ة الدراس راد عین د أف ي تأكی ذي یعن ر ال ؛ األم
رامج     وفیر ب ام بت رورة االھتم ى ض د عل ذي یؤك ر ال ة، األم م األھمی وفر وعظ عف الت ى ض عل
ى          ز عل ن خالل التركی سعودیة م التنمیة المھنیة التي تستھدف المعلمین الجدد بالمملكة العربیة ال
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ات                   ي عملی ة ف شاركة بفعالی رارات الصحیحة والم ى اتخاذ الق ین عل الجوانب التي تساعد المعلم
  . رارصنع الق

ارات    - ع عب ور األول كانت جمی رار (المح نع الق ستوى  )ص د م صائیا عن ة إح ك ) ٠٫٠٥( دال وذل
راد              ى تطابق آراء أف دل عل وفقا للفرق بین درجة أھمیة كل عبارة ودرجة توفرھا؛ األمر الذي ی

 .عینة الدراسة حول وجود فجوة بین التوافر واألھمیة

 %).١٤٫٥٦(وبین  %)٢٦٫٤١( بین تراوحت الفجوة النسبیة في جمیع العبارات -

م    - ارة رق اءت العب ـ  ) ٣(ج ة ب شرفین       "والمتعلق ن الم رھم م ع غی دد م ون الج اون المعلم یتع
ان /عبر االجتماعات(التربویین بما یساعد في اتخاذ القرارات بشكل جماعي          ي  )." تشكیل لج ف

ث بلغت الفجوة و          سبیة حی ث الفجوة الن د ی %) ٢٦٫٤١(الترتیب األول من حی ى    وق ك إل رجع ذل
ي                  شاركة ف ات الم ي عملی ویین ف ن المشرفین الترب رھم م نقص التعاون بین المعلمین الجدد وغی
وفره       ا ت صنع القرار على الرغم من أھمیة تلك الممارسات في تحقیق التنمیة المھنیة للمعلمین لم

 .من خبرات وتجارب تثري معارف المعلمین الجدد وتعزز قدراتھم

ة        "والمتعلقة بـ  ) ٦(جاءت العبارة رقم     - ون المعلمون الجدد في مرحل یدعم المشرفون التربوی
ث  ." ما بعد اتخاذ القرار بما یضمن جودة أدائھم       في الترتیب الثاني من حیث الفجوة النسبیة حی

ین   %) ٢٦٫٠١(بلغت الفجوة و   وقد یرجع ذلك إلى نقص اھتمام المشرفین التربویین بدعم المعلم
ت  الجدد فیما بعد اتخا  ذ القرار وقد یكون ذلك بسبب نقص توافر المشرفین التربویین ونقص الوق

 .المتاح لدیھم

م   - ارة رق اءت العب ـ  ) ٤(ج ة ب رارات      "والمتعلق اذ الق ة اتخ ي عملی دد ف ون الج شارك المعلم ی
ث بلغت الفجوة و      ." بالمدرسة سبیة حی د  %) ٢٥٫٦٢(في الترتیب الثالث من حیث الفجوة الن وق

ى  ك إل ع ذل ي   یرج راتھم ف ضعف خب را ل دد نظ ین الج درات المعلم ة بق ة إدارة المدرس ص ثق نق
 .العمل المدرسي لذلك قد ال یھتمون بمشاركتھم في اتخاذ القرارات التعلیمیة

م    - ارة رق ـ  ) ١(جاءت العب ة ب سھولة     "والمتعلق ون الجدد ب ي یتخذھا المعلم رارات الت سم الق تت
ث بلغت الفجوة و    الترتیب األخیر من حیث ال   في  ." تطبیقھا سبیة حی د  %)١٤٫٥٦(فجوة الن ، وق

  .یرجع ذلك إلى قلة القرارات التي یشارك فیھا المعلمون الجدد من األساس
  التدریب العملي: نتائج المحور الثاني -

التدریب العملي كما ھو : لعبارات المحور الثاني) األھمیة/ التوفر(      جاءت الفروق بین درجتي 
  :ليموضح بالجدول التا
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باستخدام ) التدریب العملي(لعبارات المحور الثاني )  األھمیة-التوفر(الفروق في ) ١٠(جدول 
  اختبار مربع كاي بیرسون

  مربع كاي الفجوة %  كبیرة  متوسطة  ضعیفة عبارات التدریب العملي  االستجابات

  %٨٤٫٤٩  %٦٠٫٦٠  %٣٢٫٢٠  %٧٫٢٠  أھمیة  ٢٥٤  ١٣٥  ٣٠

٠  ٢٧٨  ١٤١  

 تتنوع     .١
اسالیب التدریب 

للمعلمین الجدد ما 
بین المشاركة في 

مرات المؤت
التربویة، 
والندوات، 
  .واالجتماعات

  %٥٥٫٤٥  %٠٫٠٠  %٦٦٫٣٠  %٣٣٫٧٠  توافر
٣٧٥٫٥٦٦  %٢٩٫٠٤  

  %٨١٫٥٤  %٥٦٫٣٠  %٣٢٫٠٠  %١١٫٧٠  أھمیة  ٢٣٦  ١٣٤  ٤٩

٠  ٢٤٩  ١٧٠  

 ُتحدد     .٢
االحتیاجات 

التدریبیة للمعلمین 
الجدد في ضوء 

  .مشكالتھم
  %٥٣٫١٤  %٠٫٠٠  %٥٩٫٤٠  %٤٠٫٦٠  توافر

٣٣٧٫٣٨٤  %٢٨٫٤٠  

  %٨٤٫٠٩  %٥٧٫٥٠  %٣٧٫٢٠  %٥٫٣٠  أھمیة  ٢٤١  ١٥٦  ٢٢

٠  ٣٣٦  ٨٣  

 تركز     .٣
البرامج التدریبیة 

على تغییر 
الممارسات التي 

یقوم بھا المعلمون 
  .الجدد

  %٦٠٫٠٦  %٠٫٠٠  %٨٠٫٢٠  %١٩٫٨٠  توافر
٣٤٢٫٢٩٢  %٢٤٫٠٣  

  %٨١٫٣٠  %٥٧٫٣٠  %٢٩٫٤٠  %١٣٫٤٠  أھمیة  ٢٤٠  ١٢٣  ٥٦

٠  ٢٤٤  ١٧٥  

 تقدم     .٤
التدریبات للمعلمین 
الجدد في الوقت 

  %٥٢٫٧٤  %٠٫٠٠  %٥٨٫٢٠  %٤١٫٨٠  توافر  .المناسب
٣٤١٫١٩٧  %٢٨٫٥٦  

  %٨٠٫٣٥  %٤٩٫٤٠  %٤٢٫٢٠  %٨٫٤٠  أھمیة  ٢٠٧  ١٧٧  ٣٥

٠  ٣١٤  ١٠٥  

 ینفذ     .٥
المعلمون الجدد 

المھارات التي تم 
علیھا تدریبھم 

بطریقة متدرجة مع 
  .الطلبة

  %٥٨٫٣١  %٠٫٠٠  %٧٤٫٩٠  %٢٥٫١٠  توافر
٢٨٠٫٢٢٦  %٢٢٫٠٤  

  %٧٥٫٠٢  %٤٢٫٥٠  %٤٠٫١٠  %١٧٫٤٠  ةأھمی  ١٧٨  ١٦٨  ٧٣

٠  ٢٥٨  ١٦١  

 یتدرب     .٦
المعلمون الجدد 

على التفكیر 
االبتكاري عبر 
تقدیم حلول 
ومقترحات 
للمشكالت 
المطروحة 

  .بالمدرسة

  %٥٣٫٨٦  %٠٫٠٠  %٦١٫٦٠  %٣٨٫٤٠  توافر
٢٣٠٫١٠٨  %٢١٫١٦  

  %٨٠٫٤٣  %٥١٫١٠  %٣٩٫١٠  %٩٫٨٠  أھمیة  ٢١٤  ١٦٤  ٤١

٠  ٣٠٣  ١١٦  

 یتابع     .٧
المعلمون الجدد 
التحسینات التي 
  %٥٧٫٤٤  %٠٫٠٠  %٧٢٫٣٠  %٢٧٫٧٠  توافرتطرأ على أداء 

٢٩١٫٢٠١  %٢٢٫٩٩  
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  مربع كاي الفجوة %  كبیرة  متوسطة  ضعیفة عبارات التدریب العملي  االستجابات

الطالب ویعملون 
  .على استمرارھا

  %٨٠٫٧٥  %٥١٫٨٠  %٣٨٫٧٠  %٩٫٥٠  أھمیة  ٢١٧  ١٦٢  ٤٠

٠  ٢٩١  ١٢٨  

 یھیئ     .٨
المعلمون الجدد 

بیئة تعلیمیة 
مناسبة بشقیھا 
  .المادي والمعنوي

  %٥٦٫٤٨  %٠٫٠٠  %٦٩٫٥٠  %٣٠٫٥٠  توافر
٢٩٩٫٨٣  %٢٤٫٢٦  

  %٨٢٫١٨  %٥٥٫١٠  %٣٦٫٣٠  %٨٫٦٠  أھمیة  ٢٣١  ١٥٢  ٣٦

٠  ٢٥٢  ١٦٧  

 تتضمن     .٩
برامج التنمیة 

المھنیة للمعلمین 
الجدد التدریب على 
التعامل مع شبكة 
المعلومات الدولیة 
على نحو یثري 
التدریس والتعلم 

  .داخل الفصل

  %٥٣٫٣٨  %٠٫٠٠  %٦٠٫١٠  %٣٩٫٩٠  توافر
٣٤٠٫٢٨٩  %٢٨٫٨٠  

  %٧٦٫٩٣  %٥١٫٣٠  %٢٨٫٢٠  %٢٠٫٥٠  أھمیة  ٢١٥  ١١٨  ٨٦

٠  ١٦٨  ٢٥١  

ُیستعان . ١٠
ببعض اعضاء 

ھیئة التدریس من 
كلیات التربیة في 
تدریب المعلمون 

  .الجدد

  %٤٦٫٧٠  %٠٫٠٠  %٤٠٫١٠  %٥٩٫٩٠  توافر
٣٠٤٫٥٢٨  %٣٠٫٢٣  

ي  (المحور الثاني عبارات ) أھمیة/ توفر(یتضح من الجدول السابق والمتعلق بدرجة     دریب العمل ) الت
  :   من وجھة نظر عینة الدراسة؛ ما یلي

راوح       )التدریب العملي (المحور الثاني   جاءت جمیع عبارات     - سبة تت ا بن ث درجة توافرھ  من حی
ین  ذا    %)٥٢٫٧٤(و%) ٦٠٫٠٦(ب ارات ھ ع عب اءت جمی ا ج ور ، بینم ة   المح ث درج ن حی م

ین   راوح ب سبة تت ا بن ة   )%٧٥٫٠٢(و ) %٨٤٫٤٩(اھمیتھ راد عین د أف ي تأكی ذي یعن ر ال ؛ األم
وفیر                  ام بت ى ضرورة االھتم د عل ذي یؤك ر ال ة، األم م األھمی وفر وعظ ى ضعف الت الدراسة عل
برامج التنمیة المھنیة التي تستھدف المعلمین الجدد بالمملكة العربیة السعودیة من خالل التركیز         

  . للمعلمین الجددعلى الممارسات العملیة كونھا ذات أولویة كبیرة

وذلك ) ٠٫٠٥( دالة إحصائیا عند مستوى  )التدریب العملي (المحور الثاني   كانت جمیع عبارات     -
راد              ى تطابق آراء أف دل عل وفقا للفرق بین درجة أھمیة كل عبارة ودرجة توفرھا؛ األمر الذي ی

 .عینة الدراسة حول وجود فجوة بین التوافر واألھمیة

 %).٢١٫١٦(وبین  %)٣٠٫٢٣(في جمیع العبارات بین تراوحت الفجوة النسبیة  -

م   - ارة رق اءت العب ـ  ) ١٠(ج ة ب ات     "والمتعلق ن كلی دریس م ة الت ضاء ھیئ بعض اع ستعان ب ُی
دریب المعلمون الجدد        ي ت ث بلغت         " التربیة ف سبیة حی ث الفجوة الن ن حی ب األول م ي الترتی ف

وة و اد     %) ٣٠٫٢٣(الفج صال الح بھ االنف ى ش ك إل ع ذل د یرج ین    وق ة وب ات التربی ین كلی ث ب
ین      شارات للمعلم دریب واالست دمات الت دیم خ ة بتق ات التربی وم كلی ع أن تق ث یتوق دارس حی الم
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ذلھا       ود تب اك جھ ان ھن ھ        ) جسم (الجدد وإن ك ن توجی و م ن تخل یم ولك ع ادارات التعل شراكة م بال
 .النظر للمعلمین الجدد

ین المشاركة   تتنوع اس "والمتعلقة بـ ) ١(جاءت العبارة رقم     - الیب التدریب للمعلمین الجدد ما ب
ات    دوات، واالجتماع ة، والن ؤتمرات التربوی ي الم وة     ." ف ث الفج ن حی اني م ب الث ي الترتی ف

ع ممارسات        %) ٢٩٫٠٤(النسبیة حیث بلغت الفجوة و     ام بتنوی وقد یرجع ذلك إلى ضعف االھتم
ة   التنمیة المھنیة التي تستھدف المعلمین الجدد، وقد یشیر ھ   ة مھنی ذا إلى ضعف تقدیم برامج تنمی

 .للمعلمین الجدد بشكل عام بطریقة تلبي احتیاجاتھم وتوقعاتھم

تتضمن برامج التنمیة المھنیة للمعلمین الجدد التدریب  "والمتعلقة بـ ) ٩(جاءت العبارة رقم  -
في " لعلى التعامل مع شبكة المعلومات الدولیة على نحو یثري التدریس والتعلم داخل الفص

وقد یرجع ذلك إلى %) ٢٥٫٦٢(الترتیب الثالث من حیث الفجوة النسبیة حیث بلغت الفجوة و
نقص اھتمام برامج التنمیة المھنیة التي تستھدف تطویر قدرات المعلمین الجدد فیما یتعلق 

 .باستخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصال في عملیات التدریس

یتدرب المعلمون الجدد على التفكیر االبتكاري عبر  " بـ والمتعلقة) ٦(جاءت العبارة رقم  -
الترتیب األخیر من حیث الفجوة  في." تقدیم حلول ومقترحات للمشكالت المطروحة بالمدرسة

، وقد یرجع ذلك ربما إلى نقص االھتمام بالتدریب %)٢١٫١٦(النسبیة حیث بلغت الفجوة و
  .جوة النسبیة بین التوافر واألھمیةعلى التفكیر االبتكاري، على الرغم من عظم الف

  التعلیمیة الوسائل واألنشطة: نتائج المحور الثالث -
الوسائل واألنشطة : لعبارات المحور الثالث) األھمیة/ التوفر(      جاءت الفروق بین درجتي 

  :كما ھو موضح بالجدول التالي التعلیمیة
) الوسائل واألنشطة التعلیمیة(ور الثالث لعبارات المح)  األھمیة-التوفر(الفروق في ) ١١(جدول 

  باستخدام اختبار مربع كاي بیرسون
  مربع كاي الفجوة %  كبیرة  متوسطة  ضعیفة عبارات الوسائل واألنشطة  االستجابات

  %٨٣٫٢١  %٥٩٫٢٠  %٣١٫٣٠  %٩٫٥٠  أھمیة  ٢٤٨  ١٣١  ٤٠

٠  ٢٧٣  ١٤٦  

 توفر إدارة     .١
المدرسة الوسائل 

واألنشطة التعلیمیة 
التي یحتاجھا 

المعلمون الجدد 
لتنفیذ المناھج 

  .التعلیمیة

  %٥٥٫٠٥  %٠٫٠٠  %٦٥٫٢٠  %٣٤٫٨٠  توافر
٣٥٨٫٣١٩  %٢٨٫١٦  

  %٨٢٫٦٦  %٥٨٫٢٠  %٣١٫٥٠  %١٠٫٣٠  یةأھم  ٢٤٤  ١٣٢  ٤٣

٠  ٢٦٦  ١٥٣  

ُتَنظم لقاءات      .٢
بین المعلمین الجدد 
والمعلمین االوائل 
لتبادل اآلراء حول 

انسب الوسائل 
واألنشطة التعلیمیة 
التي یمكن االعتماد 

  .علیھا
  
  

  %٥٤٫٤٩  %٠٫٠٠  %٦٣٫٥٠  %٣٦٫٥٠  توافر
٣٥٠٫٨٥  %٢٨٫١٦  



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                       لعلمى فى التربیةمجلة البحث ا

 

٢١٩

  مربع كاي الفجوة %  كبیرة  متوسطة  ضعیفة عبارات الوسائل واألنشطة  االستجابات

  %٨٠٫٠٣  %٥٢٫٣٠  %٣٥٫٦٠  %١٢٫٢٠  أھمیة  ٢١٩  ١٤٩  ٥١

٠  ٢٥٢  ١٦٧  

 یفعل المعلمون     .٣
الجدد دور المكتبة 
والمعمل وغیرھا 
لتحقیق اھداف 

  .المنھج
  %٥٣٫٣٨  %٠٫٠٠  %٦٠٫١٠  %٣٩٫٩٠  توافر

٣٠٧٫١٨١  %٢٦٫٦٥  

  %٨٥٫٢٠  %٦٠٫٩٠  %٣٣٫٩٠  %٥٫٣٠  أھمیة  ٢٥٥  ١٤٢  ٢٢

٠  ٣٣٨  ٨١  

 یركز     .٤
المعلمون الجدد على 

استخدام طرق 
التدریس الحدیثة بدًال 

  .من التقلیدیة
  %٦٠٫٢٢  %٠٫٠٠  %٨٠٫٧٠  %١٩٫٣٠  توافر

٣٦٨٫٨٢٩  %٢٤٫٩٨  

  %٨٢٫٩٠  %٥٦٫٨٠  %٣٥٫١٠  %٨٫١٠  أھمیة  ٢٣٨  ١٤٧  ٣٤

٠  ٣١٦  ١٠٣  

 یلتزم     .٥
المعلمون الجدد 
بتوفیر أنشطة 
تعلیمیة فردیة 
  .وجماعیة للطالب

  %٥٨٫٤٧  %٠٫٠٠  %٧٥٫٤٠  %٢٤٫٦٠  توافر
٣٣٤٫٤٣٩  %٢٤٫٤٢  

  %٨٣٫٦١  %٥٧٫٠٠  %٣٦٫٨٠  %٦٫٢٠  أھمیة  ٢٣٩  ١٥٤  ٢٦

٠  ٣٢٠  ٩٩  

 یقدم المعلمون     .٦
الجدد المادة 

الدراسیة بطریقة 
  %٥٨٫٧٩  %٠٫٠٠  %٧٦٫٤٠  %٢٣٫٦٠  توافر  .جذابة للطالب

٣٣٩٫٧٦٧  %٢٤٫٨٢  

  %٨٤٫٨٨  %٥٨٫٥٠  %٣٧٫٧٠  %٣٫٨٠  أھمیة  ٢٤٥  ١٥٨  ١٦

٠  ٣٣٠  ٨٩  

 یستخدم     .٧
المعلمون الجدد 

التكنولوجیا 
المتطورة للوصول 

إلى الوسائل 
واألنشطة التعلیمیة 

  .المعاصرة

  %٥٩٫٥٩  %٠٫٠٠  %٧٨٫٨٠  %٢١٫٢٠  توافر
٣٥٦٫٣٧٥  %٢٥٫٣٠  

  %٨٠٫٧٥  %٤٨٫٢٠  %٤٥٫٨٠  %٦٫٠٠  أھمیة  ٢٠٢  ١٩٢  ٢٥

٠  ٣٠٤  ١١٥  

 یمارس     .٨
المعلمون الجدد 

بعض األنشطة التي 
من شأنھا المحافظة 
على األمن والسالمة 

  .في المدرسة

  %٥٧٫٥٢  %٠٫٠٠  %٧٢٫٦٠  %٢٧٫٤٠  توافر
٢٨٥٫١٤٧  %٢٣٫٢٣  

  
ة       ق بدرج سابق والمتعل دول ال ن الج ضح م وفر (یت ة / ت ث    ) أھمی ور الثال ارات المح ائل  (عب الوس

  :   من وجھة نظر عینة الدراسة؛ ما یلي) واألنشطة التعلیمیة

ث    جاءت جمیع عبارات     - ة    (المحور الثال ائل واألنشطة التعلیمی ا     )الوس ث درجة توافرھ ن حی  م
سبة تت ین بن ذا  %)٥٣٫٣٨(و%) ٦٠٫٢٢(راوح ب ارات ھ ع عب اءت جمی ا ج ور ، بینم ن المح م

ین    راوح ب سبة تت ا بن ة اھمیتھ ث درج د )%٨٠٫٠٣(و ) %٨٥٫٢٠(حی ي تأكی ذي یعن ر ال ؛ األم
وفیر          ام بت ى ضرورة االھتم شیر إل ا ی أفراد عینة الدراسة على ضعف التوفر وعظم األھمیة، بم

ذلك التخطیط       تدریب مناسب للمعلمین الجدد على    دریس وك داد واستخدام وسائل الت  مھارات إع
  .لألنشطة التعلیمیة وتنفیذھا
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ة   (المحور الثالث   كانت جمیع عبارات     - د مستوى     )الوسائل واألنشطة التعلیمی ة إحصائیا عن  دال
ى                ) ٠٫٠٥( دل عل ذي ی ر ال ا؛ األم ارة ودرجة توفرھ ة كل عب ین درجة أھمی وذلك وفقا للفرق ب

 .اد عینة الدراسة حول وجود فجوة بین التوافر واألھمیةتطابق آراء أفر

 %).٢٣٫٢٣(وبین  %)٢٨٫١٦(تراوحت الفجوة النسبیة في جمیع العبارات بین  -

ـ    ) ١(جاءت العبارة رقم     - ي        "والمتعلقة ب ة الت ائل واألنشطة التعلیمی وفر إدارة المدرسة الوس ت
سبیة  ." یحتاجھا المعلمون الجدد لتنفیذ المناھج التعلیمیة  في الترتیب األول من حیث الفجوة الن

وقد یرجع ذلك إلى نقص الموارد المتاحة التي تمكن المدارس    %) ٢٨٫١٦(حیث بلغت الفجوة و   
 .من تحمل تكالیف توفیر الوسائل التعلیمیة واإلنفاق على األنشطة التعلیمیة

م  - ارة رق اءت العب ـ ) ٢(ج ة ب ین ال  "والمتعلق ین المعلم اءات ب َنظم لق ل ُت ین االوائ دد والمعلم ج
ا          اد علیھ ن االعتم ي یمك ة الت شطة التعلیمی ائل واألن سب الوس ول ان ادل اآلراء ح ي  ." لتب ف

ث بلغت الفجوة و         سبیة حی ث الفجوة الن ى     %) ٢٨٫١٦(الترتیب الثاني من حی ك إل د یرجع ذل وق
رة األ            ك بكث ق ذل ا یتعل دامى، وربم ین الق دد والمعلم ین الج ین المعلم سیق ب عف التن اء ض عب

ي     دورھم ف ق ب ي تتعل ال الت بعض األعم شغالھم ب دامى وان ین الق ى المعلم ة عل سیة الواقع التدری
 .المدرسة

یمارس المعلمون الجدد بعض األنشطة التي من شأنھا  "والمتعلقة بـ ) ٦(جاءت العبارة رقم  -
نسبیة الترتیب األخیر من حیث الفجوة ال في." المحافظة على األمن والسالمة في المدرسة

، وقد یرجع ذلك ربما إلى اھتمام قیادة المدرسة بمشاركة %)٢٣٫٢٣(حیث بلغت الفجوة و
  .المعلمین الجدد في بعض األنشطة المدرسیة المرتبطة باألمن والسالمة كنوع من التدریب

  إدارة الصف: نتائج المحور الرابع -
إدارة الصف كما ھو : الرابعر لعبارات المحو) األھمیة/ التوفر(      جاءت الفروق بین درجتي 

  :موضح بالجدول التالي
باستخدام اختبار ) إدارة الصف(لعبارات المحور الرابع )  األھمیة-التوفر(الفروق في ) ١٢(جدول 

  مربع كاي بیرسون
 عبارات إدارة الصف  االستجابات

  كبیرة  متوسطة  ضعیفة
  مربع كاي الفجوة %

  أھمیة  ٢١١  ١٧٩  ٢٩
٥٠٫٤٠  %٤٢٫٧٠  %٦٫٩٠%  

٨١٫١٥%  

٠  ٢٩٦  ١٢٣  

 یبدأ المعلمون     .١
رة الصف الجدد إدا

بتقییم مستویات 
  .الطالب

  توافر
٠٫٠٠  %٧٠٫٦٠  %٢٩٫٤٠%  

٥٦٫٨٨%  

٢٩٧٫٩٥١  %٢٤٫٢٦  

  أھمیة  ١٩٧  ١٩٥  ٢٧
٤٧٫٠٠  %٤٦٫٥٠  %٦٫٤٠%  

٨٠٫١٩%  

٠  ٣٠٩  ١١٠  

 تتضمن توجھات     .٢
المعلمین الجدد إلدارة 
الصف جمیع مجاالت 

  .العملیة التربویة
  توافر

٠٫٠٠  %٧٣٫٧٠  %٢٦٫٣٠%  
٥٧٫٩٢%  

٢٧٣٫٠٧  %٢٢٫٢٨  

  أھمیة  ٢٢٣  ١٧١  ٢٥
٥٣٫٢٠  %٤٠٫٨٠  %٦٫٠٠%  

٨٢٫٤٢%  

٠  ٣١٨  ١٠١  

 تتسم طریقة     .٣
المعلمین الجدد إلدارة 
الصف بالمرونة بحیث 

یمكن تعدیلھا وفقًا 
  .للمستجدات

  توافر
٠٫٠٠  %٧٥٫٩٠  %٢٤٫١٠%  

٥٨٫٦٣%  

٣١٣٫٠٣١  %٢٣٫٧٩  
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 عبارات إدارة الصف  االستجابات
  كبیرة  متوسطة  ضعیفة

  مربع كاي الفجوة %

  أھمیة  ٢٢٥  ١٦٠  ٣٤
٥٣٫٧٠  %٣٨٫٢٠  %٨٫١٠%  

٨١٫٨٦%  

٠  ٣٠٩  ١١٠  

 یحرص     .٤
المعلمون الجدد على 

تنمیة العملیات والنتائج 
  .ولیس النتائج فقط

  توافر
٠٫٠٠  %٧٣٫٧٠  %٢٦٫٣٠%  

٥٧٫٩٢%  

٣١٢٫٤٤٨  %٢٣٫٩٥  

  أھمیة  ٢٤٤  ١٤٦  ٢٩
٥٨٫٢٠  %٣٤٫٨٠  %٦٫٩٠%  

٨٣٫٧٧%  

٠  ٣٤٤  ٧٥  

 یمارس     .٥
لجدد المعلمون ا

السلوكیات السلیمة مع 
مثل مراعاة (الطالب 

احتیاجاتھم، واحترام 
  ).افكارھم

  توافر
٠٫٠٠  %٨٢٫١٠  %١٧٫٩٠%  

٦٠٫٧٠%  

٣٤٤٫٣٥٤  %٢٣٫٠٧  

  أھمیة  ٢٥٦  ١٢٣  ٤٠
٦١٫١٠  %٢٩٫٤٠  %٩٫٥٠%  

٨٣٫٨٥%  

٠  ٢٩٣  ١٢٦  

 یشجع المعلمون     .٦
الجدد الطالب على 

األسالیب المنطقیة في 
مثل الرقابة (ابة الرق

  ).الذاتیة

  توافر
٠٫٠٠  %٦٩٫٩٠  %٣٠٫١٠%  

٥٦٫٦٤%  

٣٧٠٫٠٢٥  %٢٧٫٢١  

  أھمیة  ٢٢٨  ١٥٩  ٣٢
٥٤٫٤٠  %٣٧٫٩٠  %٧٫٦٠%  

٨٢٫٢٦%  

٠  ٣١١  ١٠٨  

 ُیركز المعلمون     .٧
الجدد دائما على ترك 
ثقافة لوم ونقد الطالب 
ویبحثون عن حلول 
  .تمنع تكرار المشاكل

  توافر
٠٫٠٠  %٧٤٫٢٠  %٢٥٫٨٠%  

٥٨٫٠٧%  

٣١٨٫٤١٥  %٢٤٫١٨  

  أھمیة  ٢٤١  ١٥١  ٢٧
٥٧٫٥٠  %٣٦٫٠٠  %٦٫٤٠%  

٨٣٫٦٩%  

٠  ٣٠٧  ١١٢  

 یعالج المعلمون     .٨
الجدد أي انحرافات 
للطالب عن المسار 
السلیم لعملیة التعلیم 

  .والتعلم

  توافر
٠٫٠٠  %٧٣٫٣٠  %٢٦٫٧٠%  

٥٧٫٧٦%  

٣٤٦٫١١٤  %٢٥٫٩٣  

  أھمیة  ٢٠١  ١٩٣  ٢٥
٤٨٫٠٠  %٤٦٫١٠  %٦٫٠٠%  

٨٠٫٦٧%  

٠  ٢٦٩  ١٥٠  

 یحدد المعلمون     .٩
الجدد أي فجوات بین 
النتائج المطلوبة من 

الطالب والنتائج 
  .الفعلیة

  توافر
٠٫٠٠  %٦٤٫٢٠  %٣٥٫٨٠%  

٥٤٫٧٣%  

٣٠٢٫٧٨٨  %٢٥٫٩٣  

  أھمیة  ٢٦٣  ١٣٥  ٢١
٦٢٫٨٠  %٣٢٫٢٠  %٥٫٠٠%  

٨٥٫٩٢%  

٠  ٣٠٥  ١١٤  

یطلع المعلمون . ١٠
الجدد على القوانین 
المتعلقة بحفظ النظام 
  .داخل الصف والمدرسة

  توافر
٠٫٠٠  %٧٢٫٨٠  %٢٧٫٢٠%  

٥٧٫٦٠%  

٣٩٢٫٧٤٨  %٢٨٫٣٢  

ق بدرجة          وفر (یتضح من الجدول السابق والمتعل ة / ت ع    ) أھمی ارات المحور الراب ) إدارة الصف (عب
  :   من وجھة نظر عینة الدراسة؛ ما یلي

ین   )إدارة الصف (المحور الرابع   جاءت جمیع عبارات     - راوح ب  من حیث درجة توافرھا بنسبة تت
ذا        %)٥٤٫٧٣(و%) ٦٠٫٧٠( ارات ھ ا     المحور  ، بینما جاءت جمیع عب ث درجة اھمیتھ ن حی م

ة الدراسة      )%%٨٠٫١٩(و ) %٨٥٫٩٢(بنسبة تتراوح بین   راد عین د أف ي تأكی ؛ األمر الذي یعن
ة   رامج تنمی وفیر ب ام بت رورة االھتم ي ض ذي یعن ر ال ة، األم م األھمی وفر وعظ عف الت ى ض عل
تراتیجیات       ات واس ارات وتقنی سعودیة بمھ ة ال ة العربی دد بالمملك ین الج ستھدف المعلم ة ت مھنی

  .إدارة الصف
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ع   كانت جمیع عبارات     - د مستوى     )إدارة الصف (المحور الراب ة إحصائیا عن ك  ) ٠٫٠٥( دال وذل
راد              ى تطابق آراء أف دل عل وفقا للفرق بین درجة أھمیة كل عبارة ودرجة توفرھا؛ األمر الذي ی

 .عینة الدراسة حول وجود فجوة بین التوافر واألھمیة

 .%)٢٢٫٢٨(وبین  %)٢٨٫٣٢(تراوحت الفجوة النسبیة في جمیع العبارات بین  -

م  جاءت الع  - ارة رق ـ   ) ١٠(ب ة ب ظ      "والمتعلق ة بحف وانین المتعلق ى الق ع المعلمون الجدد عل یطل
في الترتیب األول من حیث الفجوة النسبیة حیث بلغت الفجوة       ." النظام داخل الصف والمدرسة   

عف      %) ٢٨٫٣٢(و ي وض ع المدرس دى المجتم ة ل ة القانونی عف الثقاف ى ض ك إل ع ذل د یرج وق
ة والخطأ      اھتمام المعلمین الجدد ب   ى التجرب اد عل القوانین التي تحكم العمل داخل الصف واالعتم

 .واالحتكام إلى الرأي الشخصي للمعلم

ة        "والمتعلقة بـ  ) ٦(جاءت العبارة رقم     - الیب المنطقی ى األس یشجع المعلمون الجدد الطالب عل
ة   ي الرقاب ة  (ف ة الذاتی ل الرقاب سب   )." مث وة الن ث الفج ن حی اني م ب الث ي الترتی ت ف ث بلغ یة حی

ة          %) ٢٧٫٢١(الفجوة و  ر المتعلق ب غی وقد یرجع ذلك إلى ضعف اھتمام المعلمین الجدد بالجوان
 .بالتدریس بشكل مباشر مثل تحقیق الضبط المدرسي من خالل ترسیخ ثقافة الضبط الذاتي

ر یعالج المعلمون الجدد أي انحرافات للطالب عن المسا "والمتعلقة بـ ) ٨(جاءت العبارة رقم  -
في الترتیب الثالث من حیث الفجوة النسبیة حیث بلغت الفجوة ." السلیم لعملیة التعلیم والتعلم

ویؤكد ذلك ما جاء في العبارة السابقة حیث یقتصر اھتمام المعلمین الجدد على %) ٢٥٫٦٢(و
 .الممارسات التعلیمیة المباشرة في حدود المعروف والتقلیدي

تتضمن توجھات المعلمین الجدد إلدارة الصف جمیع  "قة بـ والمتعل) ٢(جاءت العبارة رقم  -
الترتیب األخیر من حیث الفجوة النسبیة حیث بلغت الفجوة  في." مجاالت العملیة التربویة

، وقد یرجع ذلك إلى ضعف التركیز على بعض الجوانب التربویة مثل االھتمام %)٢٢٫٢٨(و
  .بالجوانب األخالقیة وجوانب االنضباط مثال

  النمو المھني المستمر: ائج المحور الخامسنت -
النمو المھني المستمر : الخامسلعبارات المحور ) األھمیة/ التوفر(      جاءت الفروق بین درجتي 
  :كما ھو موضح بالجدول التالي

) النمو المھني المستمر(لعبارات المحور الخامس )  األھمیة-التوفر(الفروق في ) ١٣(جدول 
   مربع كاي بیرسونباستخدام اختبار

  مربع كاي الفجوة %  كبیرة  متوسطة  ضعیفة عبرات النمو المھني  المستمر  االستجابات

  %٧٨٫٠٤  %٤٩٫٢٠  %٣٥٫٨٠  %١٥٫٠٠  أھمیة  ٢٠٦  ١٥٠  ٦٣

٠  ١٩٧  ٢٢٢  

ُتلزم إدارة المدرسة . ١
المعلمون الجدد بتقدیم 

مقترحاتھم لتطویر األداء 
  %٤٩٫٠١  %٠٫٠٠  %٤٧٫٠٠  %٥٣٫٠٠  توافر  .بالمدرسة

٣٠١٫٠٧١%٢٩٫٠٤  

  %٨١٫٢٣  %٥١٫٦٠  %٤٠٫٦٠  %٧٫٩٠  أھمیة  ٢١٦  ١٧٠  ٣٣

٠  ٢٣٦  ١٨٣  

یوجد وصف دقیق . ٢
لمكونات برامج النمو 

المھني المستمر المراد 
  .تنفیذھا للمعلمین الجدد

  
  %٥٢٫١١  %٠٫٠٠  %٥٦٫٣٠  %٤٣٫٧٠  توافر

٣٣٠٫٨٩٦%٢٩٫١٢  
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  مربع كاي الفجوة %  كبیرة  متوسطة  ضعیفة عبرات النمو المھني  المستمر  االستجابات

  %٨٠٫١٩  %٤٨٫٧٠  %٤٣٫٢٠  %٨٫١٠  أھمیة  ٢٠٤  ١٨١  ٣٤

٠  ٢٤٩  ١٧٠  

ستفیدي یشارك جمیع م -٣
العملیة التعلیمیة عند تحدید 
احتیاجات المعلمون الجدد 

  %٥٣٫١٤  %٠٫٠٠  %٥٩٫٤٠  %٤٠٫٦٠  توافر  من برامج النمو المھني
٣٠٥٫٤٢%٢٧٫٠٥  

  %٨١٫١٥  %٥٥٫٤٠  %٣٢٫٧٠  %١١٫٩٠  أھمیة  ٢٣٢  ١٣٧  ٥٠

٠  ٢٨٨  ١٣١  

یصحح المعلمون الجدد . ٤
نتائج ادائھم وفقًا للحقائق 

  %٥٦٫٢٥  %٠٫٠٠  %٦٨٫٧٠  %٣١٫٣٠  توافر  .اتوالبیان
٣٢١٫٨٩٨%٢٤٫٩٠  

  %٨١٫٧٨  %٥٢٫٠٠  %٤١٫٣٠  %٦٫٧٠  أھمیة  ٢١٨  ١٧٣  ٢٨

٠  ٣٠٢  ١١٧  

یتبنى المعلمون الجدد . ٥
وسائل محددة لتجنب تكرار 

  .األخطاء
  
  

  %٥٧٫٣٦  %٠٫٠٠  %٧٢٫١٠  %٢٧٫٩٠  توافر
٣٠٧٫٦٦١%٢٤٫٤٢  

  %٨١٫٤٦  %٥٢٫٥٠  %٣٩٫٤٠  %٨٫١٠  أھمیة  ٢٢٠  ١٦٥  ٣٤

٠  ٣٣٤  ٨٥  
ُیصحح المعلمون الجدد .٦

  %٥٩٫٩٠  %٠٫٠٠  %٧٩٫٧٠  %٢٠٫٣٠  توافر  .أخطائھم أوًلا بأول
٢٩٩٫٠٩٤%٢١٫٥٦  

  %٨١٫٥٤  %٥٣٫٧٠  %٣٧٫٢٠  %٩٫١٠  أھمیة  ٢٢٥  ١٥٦  ٣٨

٠  ٢٨٨  ١٣١  
یعتمد تصحیح األداء . ٧

  %٥٦٫٢٥  %٠٫٠٠  %٦٨٫٧٠  %٣١٫٣٠  توافر  .على معاییر معدة سلًفا
٣١٥٫٤٢١%٢٥٫٣٠  

  %٨٢٫٤٢  %٥٤٫٩٠  %٣٧٫٥٠  %٧٫٦٠  أھمیة  ٢٣٠  ١٥٧  ٣٢

٠  ٢٩٥  ١٢٤  

تتسق معاییر التصحیح . ٨
لدى المعلمون الجدد مع 
التوجھات االستراتیجیة 

  %٥٦٫٨٠  %٠٫٠٠  %٧٠٫٤٠  %٢٩٫٦٠  توافر  .للتعلیم
٣٢٦٫٣٨٩%٢٥٫٦٢  

  %٨٠٫٦٧  %٥٠٫١٠  %٤١٫٨٠  %٨٫١٠  أھمیة  ٢١٠  ١٧٥  ٣٤

٠  ٢٦٤  ١٥٥  

یحرص المعلمون الجدد . ٩
على استطالع آراء 

المستفیدین من الخدمات 
التي یقدمونھا من خالل 

  .مقاییس علمیة
  %٥٤٫٣٤  %٠٫٠٠  %٦٣٫٠٠  %٣٧٫٠٠  توافر

٣٠٥٫٥٠٩%٢٦٫٣٣  

  %٨٢٫١٠  %٥٣٫٢٠  %٣٩٫٩٠  %٦٫٩٠  أھمیة  ٢٢٣  ١٦٧  ٢٩

٠  ٣١٣  ١٠٦  

یستبدل المعلمون . ١٠
الجدد الممارسات المحسنة 

بدال من الممارسات 
  %٥٨٫٢٣  %٠٫٠٠  %٧٤٫٧٠  %٢٥٫٣٠  توافر  .القدیمة

٣١١٫٣٢٧%٢٣٫٨٧  

  %٨٢٫٤٢  %٥١٫٨٠  %٤٣٫٧٠  %٤٫٥٠  أھمیة  ٢١٧  ١٨٣  ١٩

٠  ٣٠٨  ١١١  

توضع المعاییر التي . ١١
تضمن تعود المعلمین 

لتحسینات بما الجدد على ا
االنضباط الذاتي، (یحقق 

وزیادة فرص االعتماد 
  ).المھني لھم

  %٥٧٫٨٤  %٠٫٠٠  %٧٣٫٥٠  %٢٦٫٥٠  توافر
٣١٣٫٩٣١%٢٤٫٥٨  

  %٨٣٫١٣  %٥٤٫٢٠  %٤١٫١٠  %٤٫٨٠  أھمیة  ٢٢٧  ١٧٢  ٢٠

٠  ٢٩٧  ١٢٢  

ُتعرض النجاحات التي . ١٢
حققھا المعلمون الجدد في 

 النمو المھني المستمر
  %٥٦٫٩٦  %٠٫٠٠  %٧٠٫٩٠  %٢٩٫١٠  توافر  .إلفادة جمیع المعلمین بھا

٣٣٣٫٥٨٣%٢٦٫١٧  
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  مربع كاي الفجوة %  كبیرة  متوسطة  ضعیفة عبرات النمو المھني  المستمر  االستجابات

  %٨٣٫١٣  %٥٣٫٩٠  %٤١٫٥٠  %٤٫٥٠  أھمیة  ٢٢٦  ١٧٤  ١٩

٠  ٣٢٥  ٩٤  

تقاس نتائج أداء . ١٣
المعلمین الجدد في ضوء 

التحقق من إتقانھم 
  %٥٩٫١٩  %٠٫٠٠  %٧٧٫٦٠  %٢٢٫٤٠  توافر  .ألعمالھم

٣٢١٫٤٧٢%٢٣٫٩٥  

  %٨٢٫٥٨  %٥٣٫٥٠  %٤٠٫٨٠  %٥٫٧٠  أھمیة  ٢٢٤  ١٧١  ٢٤

٠  ٢٧٢  ١٤٧  

یركز المعلمون الجدد . ١٤
على التخطیط االستراتیجي 

  %٥٤٫٩٧  %٠٫٠٠  %٦٤٫٩٠  %٣٥٫١٠  توافر  .لتحقیق نظم الجودة
٣٣٥٫٥٠١%٢٧٫٦١  

  %٨١٫٧٨  %٥٦٫٣٠  %٣٢٫٧٠  %١١٫٠٠  أھمیة  ٢٣٦  ١٣٧  ٤٦

٠  ٢٥٣  ١٦٦  

ُیحاسب المعلمون . ١٥
الجدد عند التقصیر في 
االلتحاق ببرامج التنمیة 

  .المھنیة
  

  %٥٣٫٤٦  %٠٫٠٠  %٦٠٫٤٠  %٣٩٫٦٠  توافر
٣٣٨٫٤٢٧%٢٨٫٣٢  

  %٨٠٫٤٣  %٥٣٫٢٠  %٣٤٫٨٠  %١١٫٩٠  أھمیة  ٢٢٣  ١٤٦  ٥٠

٠  ٢٠٨  ٢١١  

تزود إدارة المدرسة . ١٦
ووحدات الجودة المعلمون 

شرات تربویة الجدد بن
تتضمن نماذج تحقیق 

التنمیة المھنیة المستدامة 
  .لھم

  %٤٩٫٨٨  %٠٫٠٠  %٤٩٫٦٠  %٥٠٫٤٠  توافر
٣٣٣٫١٧٣%٣٠٫٥٥  

و  ا(عبارات المحور الخامس  ) أھمیة/ توفر(یتضح من الجدول السابق والمتعلق بدرجة                لنم
  :   من وجھة نظر عینة الدراسة؛ ما یلي) المھني المستمر

سبة   )النمو المھني المستمر(المحور الخامس  جاءت جمیع عبارات     - ا بن  من حیث درجة توافرھ
ین  راوح ب ذا  %)٥٩٫٩٠(و%) ٤٩٫٠١(تت ارات ھ ع عب اءت جمی ا ج ور ، بینم ث المح ن حی م

ین    راوح ب سبة تت ا بن راد   )%٨٠٫١٩(و ) %٨٣٫١٣(درجة اھمیتھ د أف ي تأكی ذي یعن ر ال ؛ األم
رامج                 وفیر ب ام بت د ضرورة االھتم ذا یؤك ة، وھ م األھمی وفر وعظ عینة الدراسة على ضعف الت

  .تنمیة مھنیة تستھدف تضع في االعتبار مبادئ النمو المھني المستمر للمعلمین الجدد

ارات   - ع عب ت جمی امس كان ور الخ ستمر (المح ي الم و المھن صائی)النم ة إح ستوى  دال د م ا عن
ى                ) ٠٫٠٥( دل عل ذي ی ر ال ا؛ األم ارة ودرجة توفرھ ة كل عب ین درجة أھمی وذلك وفقا للفرق ب

 .تطابق آراء أفراد عینة الدراسة حول وجود فجوة بین التوافر واألھمیة

 .%)٢١٫٥٦(وبین  %)٣٠٫٥٥(تراوحت الفجوة النسبیة في جمیع العبارات بین  -

تزود إدارة المدرسة ووحدات الجودة المعلمون الجدد      " بـ والمتعلقة) ١٦(جاءت العبارة رقم     -
ن  ." بنشرات تربویة تتضمن نماذج تحقیق التنمیة المھنیة المستدامة لھم     في الترتیب األول م

دات      %) ٣٠٫٥٥(حیث الفجوة النسبیة حیث بلغت الفجوة و      ى ضعف دور وح ك إل وقد یرجع ذل
ین       ارف       الجودة في القیام بدورھا في تنمیة المعلم رات والمع ى كسب الخب ساعدتھم عل دد وم الج

 .التي تناسب التطور المستمر

م    - ارة رق اءت العب ـ  ) ٢(ج ة ب ي        "والمتعلق و المھن رامج النم ات ب ق لمكون ف دقی د وص یوج
ث          )." المستمر المراد تنفیذھا للمعلمین الجدد      سبیة حی ث الفجوة الن ن حی اني م ب الث ي الترتی ف
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٢٢٥

د   %) ٢٩٫١٢(بلغت الفجوة و   ة             وق د االحتیاجات التدریبی ام بتحدی ى ضعف االھتم ك إل یرجع ذل
 .الالزمة للمعلمین الجدد، ونقص وجود خطط دقیقة لعملیات التنمیة المھنیة للمعلمین

ُتلزم إدارة المدرسة المعلمون الجدد بتقدیم مقترحاتھم "والمتعلقة بـ ) ١(جاءت العبارة رقم  -
لثالث من حیث الفجوة النسبیة حیث بلغت الفجوة في الترتیب ا." لتطویر األداء بالمدرسة

وقد یرجع ذلك إلى ضعف اھتمام إدارة المدرسة بمشاركة المعلمین الجدد في %) ٢٩٫٠٤(و
عملیات التطویر بالمدرسة، وقد یكون ذلك بسبب نقص الثقة في المعلمین الجدد من قبل إدارة 

 .المدرسة

الترتیب  في." المعلمون الجدد أخطائھم أوًلا بأولُیصحح "والمتعلقة بـ ) ٦(جاءت العبارة رقم  -
، وقد یرجع ذلك إلى ضعف %)٢١٫٥٦(األخیر من حیث الفجوة النسبیة حیث بلغت الفجوة و

التوجیھ المقدم للمعلمین الجدد والذي ربما یجعلھم ال یكتشفون ھذه األخطاء فضال عن 
  .تصحیحھا
  التصور المقترح: الجزء الرابع
الباحث في األجزاء السابقة من الدراسة باستعراض األسس النظریة للتنمیة المھنیة        لقد قام 

للمعلمین الجدد في ضوء توجیھات مدخل التحسین المستمر، إضافة إلى استعراض الدراسات 
السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة، وتحلیل نتائج الدراسة المیدانیة تمھیدا للوصل إلى تصور مقترح 

  .حسین عملیات التنمیة المھنیة للمعلمین الجددیسھم في ت
 :ویتم بناء التصور المقترح في العناصر التالیة

 
  التصور المقترح) ١(شكل 
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 مفھوم التصور المقترح -١
        یقصد بالتصور المقترح إطار عام مستقبلي یوضح كیفیة تطویر عملیات التنمیة المھنیة 

 ).كایزن(المستمر للمعلمین الجدد في ضوء مدخل التحسین 
 أھداف التصور المقترح -٢

یستھدف التصور المقترح الحالي تطویر ممارسات التنمیة المھنیة المقدمة للمعلمین الجدد بالمملكة 
 ".كایزن"العربیة السعودیة من خالل االستناد على مبادئ وتوجھات مدخل التحسین المستمر 

 مبررات التصور المقترح -٣
  :حالي من مجموعة من المبررات التي تتمثل فیما یليینطلق التصور المقترح ال

المشكالت التي تواجھ المعلمین الجدد والتي أشار إلیھا التحلیل النظري والدراسات السابقة،  -
والمتمثلة بشكل عام في صعوبة تأقلم المعلمین الجدد مع بیئة العمل الجدیدة وتكلیفاتھا إضافة 

ة الحالیة الموضحة في مشكلة الدراسة، بما یعني حاجتھم الى الجوانب المرتبطة بأبعاد الدراس
 .إلى تطویر قدراتھم من خالل التنمیة المھنیة

ضعف مستوى خریجي كلیات التربیة وغیرھم من المرشحین للعمل بمھنة التدریس في  -
المدارس السعودیة بحسب المركز الوطني للقیاس والتقویم حیث لم یجتاز الكثیر من المرشحین 

بارات الالزمة للعمل بمھنة التدریس، فضال على ان من اجتازوا االختبارات یحتاجون إلى االخت
 .المزید من التدریبات المیدانیة والعملیة

التطور الھائل في الجوانب التقنیة والمعرفیة بما یفرض تطورات مستمرة لیس في مجال  -
 عن المجاالت األخرى، والمعلم التعلیم وفقط بل في كافة المجاالت، ومھنة التعلیم لیس بمعزل

یعتبر حجر أساس العملیة التعلیمیة، ویحتاج إلى ان یكون على إطالع بكل ما ھو جدید على 
مستوى التعلیم بشكل خاص، والمستویات المجتمعیة األخرى بشكل عام، وھذا یحتاج على 

 .برامج تنمیة ذات منظور مستدام
دیة والتي تضع التعلیم على رأس األولویات، التوجھات الحالیة للمملكة العربیة السعو -

 .ویحوز قطاع التعلیم حالیا على دعم كبیر جدا من القیادة
التنافسیة الشدیدة التي تواجھھا مؤسسات التعلیم في العصر الحالي مما یعني حاجة المدارس  -

 .مل بھاإلى التمتع بموارد بشریة متمیزة قادرة على أن تحقق میزة تنافسیة للمدرسة التي تع
نقص الموارد المالیة المتاحة والحاجة على حسن استثمار المتاح منھا، وھذا یعني عدم  -

وجود مجال لألخطاء والھدر، فیجب أن تسیر األعمال في طریقھا الصحیح من البدایة، ویجب 
 .أن یكون منظور التطویر المستمر والتحسین المستدام ھو نھج المدرسة ومعلمیھا

 تند علیھا التصور المقترحالمبادئ التي یس -٤
    یستند التصور المقترح الحالي على مجموعة من المبادئ التي تضع التحسین المستمر على رأس 

المعتمدة في التحسین المستمر ومن أھم ھذه " كایزن"أولویاتھا ویكتسب ھذه المبادئ من فلسفة 
  :المبادئ ما یلي

) داخل الصف وخارجة(م بھا المعلمون الجدد االھتمام بأغلب الممارسات التي یتوقع أن یقو -
  .ومحاولة وضع تصور لتطویر قدراتھم على القیام بھا

االستناد على تحسین وتطویر ثقافة المعلمین الجدد كونھا أحد األولویات التي یجب أن یتم  -
  .التعامل معھا، في تنمیة المعلمین الجدد مع التركیز على ثقافة اإلبداع واالبتكار
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یة المشتركة في تحقیق التنمیة المھنیة للمعلمین الجدد حیث یتم االعتماد على جھود المسؤول -
قادة المدرسة، المشرفین التربویین، المعلمین القدامى، المعلمین (كافة أفراد المجتمع المدرسي 

  .، إضافة إلى وحدات الجودة الموجودة بالمدارس)الجدد
 .ل تدریجي لتحسین قدرات المدرسة بشكل عاماالھتمام ببناء قدرات المعلمین الجدد بشك -
االستناد على مبادئ العمل الجماعي في تطویر قدرات المعلمین الجدد، وأیضا استھدافھم  -

بالممارسات التي تستند على العمل في فرق للمساعدة في نقل الخبرات لھم بشكل مناسب، 
  .وكذلك االعتماد على حلقات الجودة

لمین في المھارات والمعارف التي یحتاجون إلى اكتسابھا وكذلك االھتمام بوجھات نظر المع -
 .الطریقة المناسبة في اكتسابھا

االستناد إلى معاییر الجودة الشاملة مع االھتمام بإدارة الوقت للمحافظة على جھود المعلمین  -
رھم وتمكینھم من أداء واجباتھم المدرسیة وااللتحاق بالبرامج التطویریة دون االخالل بأدوا

 "التوازن بین العمل والدور االسري واالجتماعي"الحیاتیة واالسریة 
 

 مرتكزات التصور المقترح -٥
  :یرتكز التصور المقترح الحالي على مجموعة من األسس تتمثل فیما یلي

نتائج تحلیل األسس النظریة واألدب التربوي المتعلق بالتنمیة المھنیة للمعلمین الجدد، واألسس  -
 ".كایزن"تناولت مدخل التحسین المستمر النظریة التي 

نتائج تحلیل الدراسات السابقة وأھم النتائج التي توصلت إلیھا على المستوى العربي واألجنبي  -
إضافة إلى تحلیل جوانب االتفاق واالختالف مع الدراسات السابقة، مع التركیز على مشكالت 

 . على المعلمین بالمملكةالمعلمین السعودیین الجدد بحسب الدراسات التي أجریت
نتائج الدراسة المیدانیة التي استھدفت تحلیل واقع التنمیة المھنیة المقدمة للمعلمین الجدد  -

 .بالمملكة العربیة السعودیة وذلك من وجھة نظر أفراد المجتمع المدرسي
 خطوات التصور المقترح -٦

  :وات فیما یليیسیر التصور المقترح الحالي في خطوات متسلسلة تتمثل ھذه الخط

 مرحلة تحقیق التكیف التنظیمي للمعلمین الجدد -
       یعتبر نقص تكیف المعلمین مع البیئة المدرسیة وثقافتھا من أكبر المعوقات التي یمكن ان تحد 
من االستفادة ببرامج التنمیة المھنیة المقدمة للمعلمین الجدد، فالمعلمین الجدد مھما كانت المستویات 

والتدریبیة التي حصلوا علیھا قبل االلتحاق بمھنة التدریس سیجدون صعوبة في التأقلم التعلیمیة 
والتكیف مع البیئة الجدیدة بمتغیراتھا المتداخلة والمتشابكة، وإذا لم تنجح المدرسة في تحقیق ھذا 

  .التكیف لن یتمكن المعلمین الجدد من االنسجام مع المدرسة وأھدافھا
حلة بشكل عام على تزوید المعلمین بالمعارف الكافیة عن المدرسة وطبیعتھا      وتنطوي ھذه المر

وكافة العناصر الموجودة فیھا بحسب خصوصیة كل مدرسة، قادة المدرسة، المعلمین القدامى، 
الطالب، العاملین وكل مجتمع المدرسة، أیضا من الضروري في ھذه المرحلة تزوید المعلمین 

ؤثر في عملھم بشكل مباشر وأي جوانب ترى القیادات المدرسیة ضرورة الجدد بالمعلومات التي ت
في تعریفھا للمعلمین الجدد، إضافة إلى توعیتھم بالقوانین المدرسیة، وتعریفھم بما یسمح بھ في 
المدرسة وما ال یسمح بھ، بشكل عام یحتاج المعلمین الجدد إلى تعھدھم بالتوجیھ والدعم حتى 

  .مع البیئة الجدیةیتجاوزا حاجز التكیف 
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 مرحلة تطویر ثقافة المعلمین الجدد -
      تعتبر ثقافة المدرسة جزء من جوھرھا وطبیعتھا، وتمثل المرحلة السابقة مرحلة تمھیدیة لنقل 
ثقافة المدرسة للمعلمین الجدد، قد یأتي المعلمین الجدد بثقافات مختلفة قد یكون بعضھا معوق للعمل 

ردیة مثال، فعلى أي حال نحتاج إلى تحسین ثقافة المعلمین الجدد وغرس المدرسي مثل ثقافة الف
ثقافة المدرسة في نفوسھم مع التركیز على جوانب التعاون، واالبتكار والتجدید، وتحمل المسؤولیة 

  .والعمل بصبر على حل المشكالت

 مرحلة التدریب والتعلیم المستمر -
ن المدرسة واإلدارات العلیا المتخصصة في تقدیم       تعتبر ھذه المرحلة مسؤولیة مشتركة بی

برامج التنمیة المھنیة للمعلمین، ولكن مسؤولیة المدرسة والمعلم فیھا كبیرة، فبعد اجتیاز المراحل 
التمھیدیة وبعد أن اصبح المعلم الجدید جزء من المجتمع المدرسي فنحن األن بحاجة إلى تحدید 

 الضعف وجوانب القوة في أدائھ، ومن ثم تحدید جوانب التنمیة احتیاجاتھ التدریبیة وتحدید جوانب
المھنیة التي یجب ان یستھدف بھا المعلم الجدید، یجب ان تتم ھذه العملیة بشكل مشترك مع المدرسة 
والمعلم الجدید فھو قادر على تحدید ما یحتاج إلیھ، وسیتم استعراض ذلك بالتفصیل في إجراءات 

 .التصور المقترح
 ات التصور المقترحإجراء -٧

 :یسیر إجراءات التصور المقترح كما یلي

 التخطیط -
تتمثل ھذه الخطوة في التخطیط لتحقیق التنمیة المھنیة للمعلمین الجدد ویسیر ذلك وفق مجموعة من 

  :الخطوات الفرعیة كما یلي

 تحدید االحتیاجات في ضوء المعلومات 
علمین الجدد من برامج التنمیة المھنیة وھنا یجب ان یتم في ھذه الخطوة الفرعیة تحدید احتیاجات الم

  :یوضع في االعتبار مجموعة من المبادئ التي تتمثل في
  مشاركة المعلمین الجدد في تحدید تلك االحتیاجات وتحدید اآللیات التي یمكن بھا سد ھذه

ذلك من االحتیاجات، فعملیة التنمیة المھنیة مسؤولیة مشتركة بین الجمیع، ویمكن أن یتم 
خالل المقابالت الشخصیة التي تعقد مع المعلمین لمسح آرائھم ومقترحاتھم بما یمكنا من 

 .تحدید المشكالت وجمع المعلومات عنھا
  االعتماد على فلسفة مستمرة في التحسین فالتخطیط للتنمیة المھنیة للمعلمین الجدد ال یقتصر

للتنمیة المھنیة، ولكن یجب أن ینظر على المرحلة الحالیة كونھم معلمین جدد ویحتاجون 
 .إلى التنمیة المھنیة على أنھا جھد طویل المدى ومستمر طوال الحیاة المھنیة للمعلمین

  استخالص االحتیاجات من خالل مراقبة الواقع العملي ألداء المعلمین الجدد حیث یمكن أن
 المعلمین الجدد میدانیا تستخدم المدرسة مجموعة من االستراتیجیات التي یجعلھا تقیم أداء

وعلى أساس ھذه الجھود یتم تحدید ) التقاریر، االشراف التربوي، جھود المعلمین القدامى(
 .الجوانب الحقیقیة التي ینبغي التركیز علیھا في برامج التنمیة المھنیة

  وضع التطور المستقبلي واالحتیاجات الكیفیة المستقبلیة في االعتبار حیث تعمل برامج
نمیة المھنیة المقدمة للمعلمین الجدد من تمكینھم من حل مشكالت الحاضر واالستعداد الت

 .لتحدیات المستقبل والتعامل معھا بنجاح
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 استخدام أداة أسئلة لماذا الخمسةthe 5 why :  حیث یجب أن نجیب على لماذا تحدث 
ذا تحدث ھذه بعض المشكالت مع المعلمین الجدد؟ لماذا ظھرت ھذه المشكالت األن؟ لما

المشكالت بھذا الشكل؟ لماذا نحتاج إلى حل ھذه المشكالت؟ لماذا یجب استخدام آلیة مناسبة 
 للتعامل مع تلك المشكالت؟

 ٥:استخدام أداة w and 1 H عند تحلیل أي مشكلة تتعلق بتنمیة المعلمین الجدد وتتمثل 
 وعلینا أن نضع who, what, why, when, where, how: األداة في األسئلة التالیة

إجابات محددة لھذه األسئلة كي نخرج بتحدید دقیق لمشكالت المعلمین الجدد المتعلقة 
 .بتنمیتھم مھنیة وكیفیة حلھا

  
 تحدید أولویات التنمیة المھنیة للمعلمین الجدد في ضوء االحتیاجات السابقة 

مین الجدد في ضوء المعلومات في ھذه الخطوة الفرعیة یتم تحدید أولویات التنمیة المھنیة للمعل
المتاحة والتصورات المستقبلیة، ومن خالل مسح آراء المجتمع المدرسي بالمملكة العربیة السعودیة 

  :تبین ان أولویات التنمیة المھنیة للمعلمین الجدد تتمثل في المجاالت التالیة
 المشاركة في صنع القرار 

یما یتعلق بقدرتھم على اتخاذ القرارات وتقدیم یركز ھذا الجانب على تعزیز قدرات المعلمین ف
  :مشاركات فاعلة تتعلق بعملیات صنع القرار داخل المدرسة، وفق ترتیب األولویات التالیة

  تدریب المعلمین وتعزیز قدراتھم على وضع تصورات مسبقة لتنفیذ القرارات التي
 .یقومون باتخاذھا لتسھیل عملیات تنفیذھا

 د على االستفادة من التجارب السابقة التي صاحبھا أخطاء في اتخاذ تدریب المعلمین الجد
 .القرار

  تعزیز التعاون بین المعلمون الجدد والمشرفین التربویین بما یساعدھم على تعلم تقنیات
 .اتخاذ القرار الجماعي

  االھتمام بمشاركة المعلمین الجدد في عملیات صنع القرار بالمدرسة، خاصة المتعلقة
 ).األسالیب اإلداریة/االمتحانات/ المناھج/طرق التدریس(رسات األكثر استراتیجیة بالمما

  تقدیم الدعم الكامل للمعلمین الجدد في مرحلة ما بعد اتخاذ القرار بما یضمن جودة أدائھم
 .عن طریق استثمار جھود المشرفین التربویین

  المحدد، وربط القرارات تدریب المعلمین الجدد على إنھاء تنفیذ القرارات في الوقت
 .بجداول زمنیة دقیقة

 تدریب المعلمین على التركیز على نتائج القرارات.  
 التدریب العملي 

یركز ھذا الجانب على تعزیز قدرات المعلمین من خالل الممارسات العملیة، وفق ترتیب األولویات 
  :التالیة
 من بینھا المشاركة في استخدام أسالیب مختلفة لتنمیة المعلمین الجدد مھنیا ولیكن 

 .المؤتمرات التربویة، والندوات، واالجتماعات، وحلقات النقاش
 االھتمام بالمشكالت الحقیقیة للمعلمین الجدد، الناتجة عن تحلیل المعلومات المجموعة. 
  التركیز على تغییر الممارسات التي یقوم بھا المعلمون الجدد من خالل برامج التنمیة

 .المھنیة المقدمة
 مشاركة المعلمین الجدد في دراسة وتحدید الجداول الزمنیة لبرامج التنمیة المھنیة. 
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  االھتمام بأثر التدریب من خالل تقییم قدرة المعلمین على ممارسة المھارات التي یكتسبوھا
 .من برامج التنمیة المھنیة میدانیا في حجرات الدراسة ومع الطالب

 بتكاري في بناء برامج التنمیة المھنیة للمعلمین الجدداالستناد على مھارات التفكیر اال. 
 تدریب المعلمین الجدد على تھیئة البیئة التعلیمیة المناسبة للطالب. 
  االھتمام بتدریب المعلمین الجدد على استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصال وتوظیفھا

 .في التدریس، وتوظیفھا في التنمیة الذاتیة
 ن المدارس وكلیات التربیة للحصول على الدعم الالزم وتدریب المعلمین توثیق العالقة بی

 .الجدد بكلیات التربیة، واالستفادة من أعضاء ھیئة التدریس بھذه الكلیات
 
 الوسائل واألنشطة التعلیمیة 

یھتم ھذا المحور بتدریب المعلمین الجدد على استخدام الوسائل التعلیمیة وإعدادھا والتخطیط 
 :تعلیمیة وتنفیذھا ویتضمن األولویات التالیةألنشطة ال
  االھتمام بدراسة احتیاجات المدرسة والمواد التعلیمیة من الوسائل التعلیمیة والعمل على

 .توفیرھا وتدریب المعلمین الجدد على إعدادھا واستخدامھا
 التعلیمیة تدریب المعلمین الجدد على تخطیط وإعداد األنشطة التعلیمیة التي تحتاجھا العملیة 

 .لتنفیذ المناھج التعلیمیة
  تعزیز العالقة بین المعلمین الجدد والمعلمین االوائل لتبادل اآلراء وعقد الجلسات النقاشیة

 .حول انسب الوسائل واألنشطة التعلیمیة التي یمكن االعتماد علیھا
 توجیھ المعلمین الجدد على االستفادة من المكتبات المدرسیة. 
 ن الجدد على استخدام طرق التدریس الحدیثة والتي ترتكز على الطالب، تدریب المعلمی

 .وتھتم بتحفیز الطالب
  تدریب المعلمین الجدد على استخدام التقنیة للوصول إلى الوسائل التعلیمیة المناسبة

 .واستخدامھا
 الوسائل واألنشطة التعلیمیة  

 : الصف ویتضمن األولویات التالیةیھتم ھذا المحور بتمكین المعلمین الجدد من مھارات إدارة
 تدریب المعلمین الجدد وتمكینھم من مھارات تقییم مستویات الطالب وتصنیفھا. 
  تدریب المعلمین الجدد على جوانب العملیة التربویة المختلفة التي تتم داخل الصفوف

 .التعلیمیة
 ع الطالب داخل االھتمام بتمكین المعلمین الجد من استخدام آلیات مرنة في التعامل م

 .حجرات الدراسة
 تدریب المعلمین الجدد على التركیز على العملیات والنتائج معا ولیس االھتمام بالنتائج فقط. 
 تمكین المعلمین الجدد من مھارات استكشاف حاجات الطالب والعمل على تلبیتھا. 
 ابة الذاتیةتدریب المعلمین الجدد على استخدام آلیات تعزیز الضبط المدرسي خاصة الرق. 
 تدریب المعلمین الجدد على تحلیل مشكالت الطالب والعمل على حلھا. 
 تمكین المعلمین الجدد من مھارات تقییم نتائج العملیات التعلیمیة.  
 النمو المھني المستمر  

یھتم ھذا المحور بتمكین المعلمین الجدد من مھارات وثقافة النمو المھني المستمر ویتضمن 
 :الیةاألولویات الت
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  تدریب المعلمین الجدد على تقدیم مقترحات تطویریة إلدارة المدرسة تتضمن كافة جوانب
 .العمل المدرسي

 تمكین المعلمین الجدد من مھارات استخدام التقییم الذاتي لتقییم نتائجھم. 
 تدریب المعلمین الجدد على تقییم األخطاء وتصحیحھا أوال بأول. 
 اس رضا الطالب وأولیاء األمور عن الخدمات التعلیمیة التي تدریب المعلمین الجدد على قی

 .تقدمھا المدرسة
 تدریب المعلمین الجدد على تطویر الممارسات التعلیمیة بشكل مستمر. 
  تدریب المعلمین الجدد على مشاركة تجاربھم الناجحة بین بعضھم البعض لتحقیق االستفادة

 .للجمیع
 تخطیط، وتدریبھم على مساعدة المدارس في استیفاء تمكین المعلمین الجدد من مھارات ال

 .معاییر الجودة والتعاون مع وحدات الجودة بالمدرسة
 إلزام المعلمین الجدد بااللتحاق ببرامج التنمیة المھنیة. 
 تزوید المعلمون الجدد بنشرات تربویة تتضمن نماذج تحقیق التنمیة المھنیة المستدامة لھم.  

 التنفیذ -
وة تنفیذ األولویات المقترحة من خالل وضع خطط تنمیة المعلمین الجدد موضع تتضمن ھذه الخط

  :التنفیذ ویتم تنفیذ التخطیط المقترح من خالل
  تعزیز الشراكة بین المدارس وبین كلیات التربیة من اجل العمل على استیفاء احتیاجات

تربیة ودعوتھم لزیارة المعلمین الجدد واالستفادة من خبرات أعضاء ھیئة التدریس بكلیات ال
المدارس واالجتماع بالمعلمین الجدد إضافة إلى توجیھ المعلمین الجدد بزیارة كلیات التربیة ولو 

 .مرة شھریا لحضور النقاشات العلمیة والسیمنارات المتخصصة
  تطبیق حلقات الجودة من خالل تشجیع المعلمین الجدد على االھتمام بالمشاركة في حلقات

ي یقوم المعلمون األوائل بتنفیذھا لمناقشة قضایا تتعلق بتنمیة المعلمین وحل مشكالت الجودة الت
 .المدرسة

 االستعانة بالجھات المتخصصة لتنفیذ برامج التنمیة المھنیة وفق األولویات المحددة سابقًا. 
 توجیھ المعلمین الجدد نحو التنمیة المھنیة الذاتیة، والعمل على االستفادة من القنوات 

 . المفتوحة للتعلم واكتساب المھارات والخبرات بحسب احتیاجاتھم
 الرقابة والمتابعة والتقییم -

تھتم ھذه الخطوة بمراقبة ومتابعة أداء المعلمین الجدد فیما یتعلق بتنمیة قدراتھم ومھاراتھم ویتضمن 
التنمیة المھنیة، ذلك االعتماد على األولویات السابقة كمؤشرات لتقییم أداء المعلمین الجدد في 

  :ویفضل أن تتم المتابعة في جانبین ھما

 حیث یتم متابعة أداء المعلمین الجدد في تنفیذ برامج التنمیة المھنیة ودرجة :العملیات 
 .تقدمھم في تنفیذ ھذه البرامج وفق احتیاجاھم والمشكالت التي یعانون منھا

 حیث یتم ) داخل الصف وخارجھ(رسة  ویتمثل ذلك في أداء المعلمین الجدد في المد:النتائج
متابعة المعلمین الجدد ومالحظة مدى قدرتھم على االستفادة من برامج التنمیة المھنیة 

 .المقدمة لھم في الممارسات العملیة
ومن خالل الجانبین السابقین یتم تقییم المعلمین الجدد وبرامج التنمیة المھنیة المقدمة لھم وتقدیم 

  .لمناسبة الستمرار دورة التخطیط والتنفیذالتغذیة الراجعة ا
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 مسؤولیات تنفیذ التصور المقترح -٨
إن مسؤولیة تنفیذ التصور المقترح ھي مسؤولیة مشتركة بحسب توجیھات مدخل التحسین المستمر 

  :وتتمثل ھذه المسؤولیات فیما یلي

 المعلمین الجدد -
وتتمثل ھذه المسؤولیة في العمل مع على المعلمین الجدد مسؤولیة واضحة في تنمیة ذواتھم مھنیا 

إدارة المدرسة على تحدید احتیاجاتھم التدریبیة بشكل دقیق وفق المشكالت التي یتعرضون لھا 
ووفق تصوراتھم لھذه االحتیاجات، أیضا على المعلمین الجدد مسؤولیة العمل على التنمیة المھنیة 

تسبوھا من البرامج المقدمة لھم في الواقع الذاتیة واالھتمام بتنفیذ الخبرات والمعارف التي یك
  .العملي

 المعلمین األوائل والمشرفین التربویین -
یقع على عاتق المعلمین األوائل والمشرفین التربویین مسؤولیة احتضان المعلمین الجدد وتقییمھم 

ن بالعمل والعمل على تحدید مشكالتھم واحتیاجاتھم التربویة، كما یقوم المعلمون األوائل والمشرفو
على ترأس حلقات النقاش التي تعقد في المدرسة لمناقشة قضایا ومشكالت المعلمین والمدرسة 

  .بشكل عام

 المدرسة -
على المدرسة مسؤولیة كبیرة في تحدید احتیاجات المعلمین الجدد المھنیة وفق أدائھم في الواقع 

ة لرفع ھذه االحتیاجات والعمل على العملي والتواصل مع اإلدارة العامة للتعلیم بالمناطق المختلف
تلبیتھا وفق خطة مقترحة تقدم من المدرسة تراعي احتیاجات المعلمین الجدد وتراعي الجداول 

  .الزمنیة الخاصة بھم

 اإلدارة العامة للتدریب واالبتعاث بالوزارة وادارات التعلیم -
بتعاث واالشراف التربوي في یقع على اإلدارة العامة للتدریب واالبتعاث وادارات التدریب واال

االدارات التعلیمیة العمل على الوفاء باالحتیاجات التدریبة وإعداد برامج التنمیة المھنیة للمعلمین 
وفق االحتیاجات التي ترفعھا المدارس عن المعلمین الجدد ویتم ذلك بالتنسیق مع وزارة التعلیم 

 .التعلیمیةوالجھات المختصة بتدریب المعلمین وتنفیذ البرامج 
 معوقات تنفیذ التصور المقترح وسبل التغلب علیھا -٩

  :یتوقع ان یواجھ التصور المقترح مجموعة من المعوقات التي یمكن التغلب علیھا كما یلي

نقص الموارد المالیة حیث تعتبر التنمیة المھنیة أحد األنشطة المكلفة التي تحتاج إلى الكثیر  -
فاقھا على تدریب المعلمین وتقدیم برامج التنمیة المھنیة لھم إضافة من الموارد المالیة التي یتم إن

إلى تزویدھم بالتجھیزات واإلمكانات الالزمة، ویمكن التغلب على صعوبة التمویل من خالل 
الشراكة بین المدارس والمجتمع المحلي وكذلك المؤسسات الخیریة التي تساعد المدارس 

 .ج التنمیة المھنیةوالجھات التعلیمیة على تنفیذ برام
المشكالت التنظیمیة التي تواجھ تنفیذ برامج التنمیة المھنیة حیث ارتباط المعلمین الجدد  -

بالجداول المدرسیة والعمل المدرسي وتنفیذ برامج التنمیة المھنیة غالبا یأخذ الطابع المركزي، 
عن بعد وفق ساعات ویمكن التغلب على المشكالت التنظیمیة باعتماد استراتیجیات التدریب 

 .التفرغ للمعلمین، واالعتماد على برامج التنمیة المھنیة التي ترتكز على التنمیة الذاتیة



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                       لعلمى فى التربیةمجلة البحث ا

 

٢٣٣

ضعف ثقافة المعلمین الجدد نحو االھتمام بالتنمیة المھنیة حیث یغلب على المعلمین طابع  -
 بشكل واضح، االھتمام ببرامج التنمیة المھنیة على مستوى الحضور دون االھتمام باالستفادة

ویمكن التغلب على ذلك من خالل تفعیل الحوافز على أساس نتائج توظیف المھارات التي 
 .یتدرب علیھا المعلمین الجدد في العملیة التعلیمیة

نقص خبرات المعلمین الجدد وحاجتھم للثیر من البرامج التدریبیة والحاجة إلى بذل الكثیر  -
 ویمكن التغلب على ھذا المعوق من خالل التدرج في من الجھود لتحسین قدراتھم وخبراتھم،

  .تقدیم برامج التنمیة المھنیة وفق ترتیب األولویات
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  :المراجع
استراتیجیة كایزن الیابانیة في : إدارة الجودة الشاملة). م٢٠١٥(مدحت محمد أبو النصر،  .١

 . القاھرة، المجموعة العربیة للتدریب والنشر.تطویر المنظمات
، القاھرة ، المركز القومي "تقویم تجربة تدریب المعلمین بالخارج ) ٢٠٠٣(لیب اسكاروس، فی .٢

  .للبحوث التربویة والتنمیة
دور الممارسات اإلشرافیة لمدیري المدارس في التنمیة المھنیة . "آل سمیح، محمد بن إبراھیم .٣

ظر المدیرین للمعلمین الجدد في مدارس التعلیم بمحافظتي حوطة بني تمیم والحریق من وجھة ن
 ٦ع، ١المركز القومي للبحوث غزة مج: مجلة العلوم التربویة والنفسیة." والمعلمین الجدید

)٥٤ -  ٣٢): ٢٠١٧.  
التقویم في مجال العلوم التربویة والنفسیة مبادئ ). م٢٠٠٩(باھي، مصطفي والنمر، فاتن  .٤

 .ونظریات، وتطبیقات، القاھرة، االنجلو المصریة
االحتیاجات التدریبیة للمعلمین الجدد من وجھة نظر ). ٢٠١٢(لیان بربخ، فرحان حسن اع .٥

المشرفین التربویین و مدیري المدارس الحكومیة في مدیریة التربیة و التعلیم لمنطقة عمان 
  ١٩٥ - ١٦٧ ، ٢ج ، ١٥١ كلیة التربیة، ع -جامعة األزھر : مجلة التربیة. الثالثة

علیم عن بعد، اإلسكندریة، دار الوفاء لدنیا الطباعة قراءات في الت) ٢٠٠١(بكر، عبد الجواد  .٦
  .والنشر

 .مجلة عالم الجودة، السعودیة. التحسین المستمر). م٢٠١٠(توفیق، إبراھیم  .٧
فاعلیة برنامج إرشادي جمعي یستند إلى النظریة ). ٢٠١٧(جاد اهللا، وداد صالح الدین أحمد  .٨

غضب لدى المعلمین الجدد في األردن اإلنسانیة في تحسین مھارات التواصل وخفض سلوك ال
  .جامعة العلوم اإلسالمیة العالمیة، عمان). رسالة دكتوراه غیر منشورة(

دراسة مقارنة إلرشاد المعلمین الجدد في كل من الصین ). ٢٠١٧. (الجمال، رانیا عبد المعز .٩
 - ة عین شمس جامع: مجلة كلیة التربیة في العلوم التربویة. واستونیا وجمھوریة مصر العربیة

  .٢٢٩ -  ١٠٨ ، ٤ع، ٤١كلیة التربیة، مج
التنمیة المھنیة ألعضاء ھیئة التدریس الجامعي، القاھرة، عالم ) ٢٠٠٤(الحداد، محمد بشیر  .١٠

 .الكتب
تصور مقترح لتحدیث مرتكزات برامج ). ٢٠١١(الحربي، عبداهللا بن مزعل بن عوض  .١١

جامعة عین شمس : مجلة كلیة التربیة. لسعودیةتدریب معلمي التعلیم العام في المملكة العربیة ا
  .٢٦٩ -  ٢٢١ ، ٣ج ، ٣٥ كلیة التربیة، ع -

درجة تحقق بعض المعاییر المھنیة ). ٢٠١٢(الحمیري، عبدالقادر بن عبیداهللا بن عبداهللا  .١٢
جامعة : مجلة التربیة. المختارة في معلمي العلوم الطبیعیة الجدد بالمملكة العربیة السعودیة

  .٢٠٣ - ١٦٥ ، ٤ج، ١٥١ كلیة التربیة، ع-األزھر 
تصدر عن ( ، التعلم مدى الحیاة للمعلمین، مجلة المعرفة ) م٢٠٠٦(الخبتى، على بن صالح،  .١٣

  .١٣٧، ع )وزارة التعلیم بالسعودیة 
، ٤دور مؤسسات إعداد وتدریب المعلم في تعزیز مھنة التعلیم، مج ): ١٩٨٩(الخطیب، أحمد  .١٤

  .یة، رابطة التربیة الحدیثة، القاھرة، مجلة دراسات تربو١٦ج
أسئلة لماذا الخمسة استراتیجیة توصلك إلى األسباب الجذریة للمشكلة ). م٢٠١١(خلیفة، أمجد  .١٥

 .مجلة عالم الجودة، السعودیة، أبریل. داخل منشآتك
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ورقة عمل قدمت إلى المؤتمر ، التنمیة المھنیة للقیادات التربویة) ٢٠٠٧(خلیل، نبیل سعد  .١٦
وي الخامس عشر للجمعیة المصریة للتربیة المقارنة واإلدارة التعلیمیة باالشتراك مع السن

تأھیل القیادات التربویة في مصر : بعنوان، مركز تطویر التعلیم الجامعي بجامعة عین شمس
                      ، م الجزء الثاني٢٠٠٧ ینایر ٢٩ - ٢٨المنعقد في الفترة من ، والعالم العربي

  .٤٩٧ - ٤٩٦ص ص 
) التكوین والتنمیة المھنیة للمعلمین(التدریب المصغر ): ٢٠٠٥(د وجھاد، محمد الدریح، محم .١٧

  .درا الكتاب الجامعي، العین
، "دروس مستفادة: التجربة الیابانیة في التعلیم): "٢٠٠٦(الذكي، أحمد عبد الفتاح  .١٨

 .اإلسكندریة، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر
، تدریب معلمي المرحلة الثانویة أثناء الخدمة )ـھ١٤٣٠(الرومي، أحمد بن عبد العزیز،  .١٩

دراسة ) تصور مقترح(بالمملكة العربیة السعودیة في ضوء بعض التغیرات العالمیة المعاصرة 
مقدمة لنیل درجة الدكتوراه بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، الریاض، المملكة العربیة 

  .السعودیة
أنماط االتصال وعالقتھ باتخاذ القرار اإلدارى ). ٢٠١٨ (الزبیدي، وفاء بنت محمد بن علي .٢٠

جامعة عین : مجلة البحث العلمي في التربیة. لدى قادة مدارس التعلیم العام بمدینة مكة المكرمة
  .٢٦٣ - ٢٢٥ ، ٨ج، ١٩ كلیة البنات لآلداب والعلوم والتربیة، ع- شمس 

.  المفھوم والتطبیق-حلقات الجودة: ابانیةفن اإلدارة الی). م١٩٩٨(زین الدین، فرید عبد الفتاح  .٢١
 .الزقازیق، ظافر

أبعاد التنمیة المھنیة لمعلمي التعلیم قبل الجامعي ). ٢٠٠٢(سلیم، محمد األصمعي محروس  .٢٢
ع  ، ١المركز القومى للبحوث التربویة والتنمیة، مج : البحث التربوي. بین النظریة و الممارسة

١٧٣ -  ٦٨ ، ١.  
بناء مصفوفة الخیارات االستراتیجیة للتنمیة المھنیة ). ٢٠١٥(ناصر الشھیل السوید، محمد بن  .٢٣

جامعة : المجلة العربیة للدراسات التربویة واالجتماعیة. للمعلمین بالمملكة العربیة السعودیة
  .٥٦ -  ١١ ، ٦ معھد الملك سلمان للدراسات والخدمات االستشاریة، ع- المجمعة 

ثقافة الجودة في الفكر اإلداري ). م٢٠٠٠( وناس، السید محمد الشافعي، عبد الحمید الشافعي .٢٤
- ٧٣، ص ص)١(٢مجلة التربیة، مصر، . التربوي الیاباني وإمكانیة اإلستفادة منھا في مصر

١١١. 
تطویر جودة ). ٢٠١٤(الشریف، راشد بن مسلط بن عبداهللا والسحت، مصطفى زكریا أحمد  .٢٥

مجلة كلیة . للتحسین المستمر (KAIZENكایزن (التعلیم بجامعة تبوك في ضوء استراتیجیة 
 .٣٨ - ١ ، ٥٦ كلیة التربیة، ع-جامعة طنطا : التربیة

. إدارة الجودة: إعادة ھندسة العملیات والتحسین المستمر). م٢٠٠٠(شریف، مني صالح الدین  .٢٦
 .القاھرة، دار الكتب

ة بدولة قطر في ضوء التنمیة المھنیة للقیادات التربوی) ٢٠٠٤(الشمرى، مطر سالم سعید  .٢٧
 .مدخل إدارة الجودة الشاملة، رسالة دكتوراه غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة عین شمس

تصور مقترح إلنشاء مركز وطني للتنمیة المھنیة للمعلمین ) م٢٠١١(الشھراني، علي معجب .٢٨
 الحدیثة، في المملكة العربیة السعودیة في ضوء فلسفة التعلیم المستمر، مجلة رابطة التربیة

  .١١السنة الرابعة، ع 
التنمیة المھنیة للمعلم واالتجاھات المعاصرة، المعلم وتحدیات العصر، ): ٢٠١٠(شوقي، نادیة  .٢٩

 .كلیة إعداد المعلمین، طرابلس، لیبیا
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دراسة تقویمیة للدورة التدریبیة لمنھج الریاضیات المطور والموحد ): ١٩٩٠(الشیخ، عبد اهللا  .٣٠
، إصدارات مجلس النشر العلمي، ٢٢، ع ٦تدائي، المجلة التربویة، مج للفصل الثالث االب

  . الكویت
تصور مقترح لتفعیل وحدات التدریب والتقویم في المدارس : "صفاء محمود عبد العزیز .٣١

). ٣٢(مجلة التربیة والتنمیة، العدد "المصریة في ضوء مفھوم التنمیة المستدیمة للمعلمین
 .١٣٧ - ١٣٦ ، ص ص ٢٠٠٥مارس 

آلیات تكیف المعلمین الجدد و الثقافة التنظیمیة ). ٢٠١٣(صالح الدین، نسرین صالح  .٣٢
، ١٦الجمعیة المصریة للتربیة المقارنة واإلدارة التعلیمیة، مج: التربیة. بالمدارس المصریة

 .٣٩٤ -  ٣٠٧ ، ٤٦ع
 لوكالة تقویم كفایات مدیري مدارس المرحلة األساسیة التابعة). ٢٠١١. (عایش، أحمد جمیل .٣٣

الغوث في األردن في التعامل مع المعلمین الجدد من وجھة نظر المشرفین التربویین ومن 
  .، خریف٢٨، السنة ١١١وجھة نظر المعلمین الجدد أنفسھم، مجلة شئون اجتماعیة، العدد 

الحاجات المھنیة األساسیة لمعلمي العلوم الجدد في إقلیم شمال ). ٢٠١٢(عبابنھ، صالح أحمد  .٣٤
 ، ١٠٤ع ، ٢٦ مجلس النشر العلمى، مج -جامعة الكویت : المجلة التربویة. دن كما یرونھااالر

٢٣٦ - ٢٠٥. 
القاھرة، مطبعة النیل ، "دور التدریب في تطویر العمل اإلداري : "عبد الفتاح دیاب حسین  .٣٥

   .١٠.  ص ١٩٩٦
مكتبة . لسعودیةا. استراتیجیة نظام الجودة في التعلیم). م٢٠٠٧(العتیبي، محسن بن نایف  .٣٦

 .الملك فھد الوطنیة
مجلة . أسالیب التنمیة المھنیة ومعوقات تنفیذھا). ٢٠١٧(عسیري، مھدي بن مانع مھدي  .٣٧

 ٧ج، ١٨ كلیة البنات لآلداب والعلوم والتربیة، ع- جامعة عین شمس : البحث العلمي في التربیة
 ،١٦٨ - ١٥١.  

بوى فى تطویر مھارات المعلم الجدید دور المشرف التر). ٢٠١٦(العنزى، زید فالح ناصر  .٣٨
 كلیة البنات - جامعة عین شمس : مجلة البحث العلمي في التربیة. المھنیة فى التعلیم العام

  .١٢٣ - ١٠٢ ، ٥ج، ١٧لآلداب والعلوم والتربیة، ع
وزارة التربیة : رسالة التربیة. التنمیة المھنیة الذاتیة للمعلمین). ٢٠١٢(الغسانیة، ھناء  .٣٩

  .١٨١ - ١٧٦ ، ٣٦یم، ع والتعل
متطلبات تطبیق استراتیجیة كایزن في اإلدارة لغرض ). م٢٠١٧(الكسر، شریفة عوض  .٤٠

دراسة میدانیة على كلیة التربیة للبنات : تحسین العملیات اإلداریة من وجھة نظر الھیئة اإلداریة
حوث، فلسطین، مجلة العلوم االقتصادیة واإلداریة والقانونیة، المركز القومي للب. بشقراء
 ).٢(١ابریل، 

القاھرة ، " تدریب المعلمین أثناء الخدمة واستراتیجیة التطویر"كمال محمود الخطیب ،  .٤١
   .٤٤، ص ١ ٩٩١مطبعة الكیالني، 

تقویم البرنامج التدریبي لمعلمي ). ٢٠٠٩(الكیالني، أحمد محي الدین ومصطفى، مھند خازر  .٤٢
مجلة . في بعض المدیریات التربویة في األردنالتربیة اإلسالمیة الجدد من وجھة نظرھم 

  .٢٣٢ - ١٩٥ ، ٢ع ، ١جامعة أم القرى، مج : جامعة أم القرى للعلوم التربویة والنفسیة
أحد أسالیب التغییر، مجلة التدریب والتقنیة، .. جیمبا كایزن): ٢٠١٣(محمد، أحمد محمد  .٤٣

 .١٧٧المؤسسة العامة للتدریب التقني والمھني، ع 
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٢٣٧

اإلرشاد األكادیمي كمدخل من مداخل التنمیة المھنیة للمعلم ). ٢٠٠٧. (سمیحةمخلوف،  .٤٤
جودة واعتماد مؤسسات التعلیم "المبتدئ، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الثامن للتربیة بعنوان 

 .٢٠٠٧ مایو ٢٤ - ٢٣ جامعة الفیوم، في الفترة من -، كلیة التربیة"العام في الوطن العربي
  http://www.alrassxp.com/forum/t157375.html :للقیاس والتقویمالمركز الوطني  .٤٥
المؤتمر العلمي . التنمیة المھنیة للمعلمین في دول افریقیا). ٢٠١١. (المھدي، سوزان محمد .٤٦

الجمعیة المصریة للتربیة المقارنة : التعلیم والتنمیة البشریة في دول قارة أفریقیا: التاسع عشر
                   الجمعیة المصریة للتربیة المقارنة واإلدارة التعلیمیة،: لقاھرةواإلدارة التعلیمیة، ا

٣٩٠ - ٣٦٧.  
الفقد الصناعي باستخدام منھجیة كایزن  تخفیض). م٢٠١٣(أحمد عبد السالم رجب ، النفراوي .٤٧

. للتحسین المستمر بالتطبیق على شركات قطاع األعمال العام للغزل والنسیج بإقلیم وسط الدلتا
  .ر منشورة، كلیة التجارة، جامعة المنصورةرسالة ماجستیر غی

مستقبل التربیة العربیة "تقییم التدریب بین النظریة والتطبیق : "ھاشم الرفاعي ، أحمد األثري  .٤٨
  .١٣٠. - ١٢٩ ص ص ٢٠٠٣، ٢٩ العدد ٩، المجلد 

دلیل المصطلحات المستخدمة في الجودة واالعتماد ) ٢٠٠٩( الشربیني الھاللي ،الھاللي .٤٩
  .م٢٠٠٩یمي برنامج التنمیة المعرفیة لعام األكاد

تقویم برامج تدریب المعلمین الجدد في الصفوف ). ٢٠١٨(ھواش، دالل مصطفى عبد اهللا  .٥٠
مجلة الجامعة اإلسالمیة . الثالثة األولى في المدارس الحكومیة على مناھج الریاضیات المطورة

 شئون البحث العلمي والدراسات العلیا، - الجامعة اإلسالمیة بغزة : للدراسات التربویة والنفسیة
  ٥٣٥ - ٥١٥ ، ١ع، ٢٦مج

الذكاء العاطفي و عالقتھ باتخاذ القرار لدى عینة من معلمي ). ٢٠١١(الیوسف، رامي محمود  .٥١
المرحلة الثانویة في مدارس التعلیم العام و األھلي بمنطقة حائل التعلیمیة في ضوء عدد من 

  .٤٧٥ - ٤٣١ ، ١ج ، ١٤٥ كلیة التربیة، ع - األزھر جامعة: مجلة التربیة. المتغیرات
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