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  :المستخلص
ت الدراسة إلى التعرف على واقع تطبیق قائدات المدارس للتنمیة المھنیة للمعلمات في ھدف

وذلك من خالل الكشف عن درجة تطبیق قائدات المدارس . ضوء معاییر جائزة التعلیم للتمیز
تعزیز : (لمعیار ترسیخ ثقافة التنمیة المھنیة للمعلمات من حیث تحقیق شواھد المؤشرات التالیة

وتقدیم المساعدة الفنیة والخبرات المھنیة - وامتالك مھارات التعلم الذاتي- تنمیة المھنیةمفھوم ال
  ). للمعلمات الجدد

وقد استخدمت الباحثة المنھج الوصفي التحلیلي، واستخدمت االستبانة كأداة للبحث، وتم 
لمرحلة معلمة في مدارس ا) ١٣٥(اختیار عینة البحث بأسلوب الحصر الشامل، والبالغ عددھن 

  . المتوسطة بالمظیلف بمحافظة القنفذة
وجاءت نتائج الدراسة لتؤكد أن تطبیق قائدات المدارس المتوسطة لمعیار ترسیخ ثقافة 
التنمیة المھنیة للمعلمات، قد حصل على مؤشرات إیجابیة وبدرجة عالیة جدًا، لتؤكد بذلك أن 

المؤشر األعلى نسبة في التطبیق ھو : ليالقائدات یحققن مؤشرات ھذا المعیار وفق الترتیب التا
تقدیم المتمیزات من المعلمات المساعدة لزمیالتھن الجدد یلیھ مؤشر امتالك المعلمات للتعلم الذاتي 
وفي المستوى الثالث تعزیز مفھوم التنمیة المھنیة للمعلمات، وكلھا قد حصلت على نتائج عالیة جدًا 

 .من التطبیق
ید من التوصیات المھمة النابعة من النتائج البحثیة، وكان أھم ھذه وقد أوصت الباحثة بالعد

التوصیات ھو تمكین قائدات المدراس من امتالك القدرات والمعارف واالدوات التي تؤھلھن إلدارة 
التنمیة المھنیة لدى المعلمات، باإلضافة إلى التخطیط المستمر ألنشطة وبرامج التنمیة المھنیة، 

كزیة ھذه الخطط وبین الخطط المحلیة وعلى مستوى مكاتب التعلیم، وفي الختام والتنویع بین مر
أوصت الدراسة بالتعاون والتشاور المستمر بین القائدات والمعلمات لتحقیق التنمیة المھنیة المطلوبة 

 .والمؤثرة للمعلمات
  :الكلمات المفتاحیة

  . معاییر- التنمیة المھنیة، جائزة التعلیم للتمیز
Teachers' Professional Development in-light of the Education 

Excellence Award Criteria by Schools' Principals 
Abstract: 
 This thesis aimed at knowing the reality of applying the school leadership 
for professional development for teachers in light of criteria of education’s 
prize for distinction in the Kingdome of Saudi Arabia, through exploring 
the degree that school leaders are applying the criteria of practicing the 
culture of professional development for the teachers within the following 
indicators: (enhancing the concept of professional development , having the 
skills of self-learning,  providing technical support and professional 
experiences for the new teachers). 
The purpose of the thesis is to answer the thesis main question “what is the 
reality of applying the school leadership for professional development for 
teachers in light of criteria of education’s prize for distinction?”, from this 
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question; other secondary questions about the three indicators mentioned 
above.  
The searcher used the analytical descriptive approach, to collect data and 
information, and to know this reality, and get results about it; through using 
the questionnaire as a main tool to collect data.  
The searcher used comprehensive inventory methodology for all society 
components because of the smallness of this society.  
The study sample contains all components of the society which are all the 
teachers in intermediate level in Almzelaf schools in AlQanfatha 
governorate, AH; total of (135) teachers according to the statistics of 
education office in Al Qanfatha  
.The results of the research emphasize that the degree of applying the 
school leadership for intermediate level school to the criteria of enhancing 
the development culture to teachers, which provided by education’s prize 
for distinction; has got very high positive indicators, emphasizing that the 
leaders are achieving the following result: the highest indicator applied 
according to the teachers’ opinion is Providing the school's teachers with 
the technical assistance and professional experience of their new 
colleagues, followed by the indicator of having self-learning skills, the 
third and last level is providing technical support and professional 
experiences for the new teachers; all these indicator got very high results of 
practicing.  
The searcher recommended many important recommendations that came 
out from the research results, one of the most important recommendations 
is empowering the school leaders to have the abilities, knowledge, and 
tools which help them to manage the professional development process, in 
addition to continues planning for activities and professional development 
programs, and variety of the centralization of these plans and the local 
plans and also at the level of education offices.  
At the end, the searcher recommended the continues coordination between 
leaders and teachers to achieve the required professional development.   
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  :مقدمة البحث
في ظل التقدم الكبیر، والتطور المستمر، الذي یشھده العالم في جمیع مجاالت الحیاة، 

مسایرة ھذا التطور جنبًا الى جنب بدءًا من المؤسسات وخاصًة مجال التربیة والتعلیم، كان البد من 
التعلیمیة والتي ھي األساس للنظام التعلیمي الذي تبنى علیھ حضارات األمم، وبما أن القائد ھو 
الركیزة األساسیة لنجاح العملیة التعلیمیة وتحقیق أھدافھا المرجوة، لذا علیھ تطبیق التنمیة المھنیة 

ھ جھود المعلمین في ھذا المجال وترسیخ ثقافة التنمیة المھنیة لدیھم، والقیام بدوره في توجی
وتزویدھم بما ھو جدید في مجال عملھم، من أجل تحسین وتطویر أدائھم المھني وإكسابھم المزید 
من المھارات والخبرات والمعارف والمعلومات المواكبة للعصر الحدیث، وتعزیز مفھوم التنمیة 

  . امتالكھم مھارات التعلم الذاتي، والتعاون فیما بینھم فنیًا ومھنیًاالمھنیة لدیھم، ودعم
وال یقتصر مھام قائد المدرسة على القیام باألعمال اإلداریة فقط، بل إنھ البد أن یقوم 

). ٢٠١٥عید،(بتوجیھ المعلمین، ومساعدتھم على تطویر أنفسھم اعتمادًا على قدراتھم وطاقاتھم 
ات التعلم الذاتي عن طریق الزیارة المستمرة لمركز مصادر التعلم، وحثھم على امتالك مھار

وامتالك مھارات التعامل مع الحاسب اآللي واجراء البحوث، ومتابعة المواقع العلمیة، باإلضافة 
  .إلى مھارات وطرق التعلم الذاتي

ق بالتنمیة وتعتبر وظیفة التنمیة المھنیة من وظائف القائد األساسیة وتتفرع الى وظائف تتعل
  ).٢٠١٠:الصباب، وآخرون(الذاتیة والموضوعیة لزیادة كفاءة األفراد 

وتتم التنمیة المھنیة للمعلمین من خالل توجیھات القیادة المدرسیة التي تعتبر سببًا واضحًا 
الرویلي، (في تحسین أدائھم المھني، وتزویدھم بنشرات وقراءات موجھھ في المجال التربوي 

فة إلى أن رفع أداء المعلم وتنمیتھ مھنیًا ھي عملیة مستمرة یجب أن تتوافق مع باإلضا). ٢٠١٠
  ).٢٠١٤حمد،(تطورات العصر المتسارعة من أجل إنتاج مخرجات تعلیمیة ذات كفاءة عالیة 

إن دور القائد في تنمیة المعلمین مھنیًا دورًا بارزًا وفعاًال ألنھ على اتصال مباشر ودائم 
اجاتھم المھنیة، ویعمل على تأھیلھم وتطویر كفایاتھم المھنیة، وترسیخ ثقافة معھم، فھو یفھم ح

  ).٢٠١٥بوضیاف، (التنمیة المھنیة لدیھم، ودعم مشاركتھم في دورات معتمدة 
وعلى قائد المدرسة تحمل مسئولیة تطویر عمل المعلم، ودعم مشاركتھ في الندوات 

لالزمة لتطویره، ورعایة المعلم الجدید وتھیئة والمحاضرات وورش العمل والبرامج التدریبیة ا
  ).٢٠١٣العجمي، (الجو المناسب لھ ألداء عملھ على أكمل وجھ 

وقائد المدرسة یعتمد على كفاءة المعلمین في ادائھم ألعمالھم ویدرك دوره كمحفز لرفع 
ن في ھذا المجال، الذي ھذه الكفاءة سابقًا وملزمًا حالیًا بتطبیق التنمیة المھنیة وتوجیھ جھود المعلمی
  . أصبح مجاًال رئیسیًا یتضمن مجموعة معاییر یقیم على اساسھا أدائھ الوظیفي

وقد اھتمت وزارة التعلیم بالمملكة العربیة السعودیة بمجال التنمیة المھنیة للمعلمین وجعلتھ 
ات على القائد من مجاالت جائزة التعلیم للتمیز فئة االدارة والمدرسة، ووضعت لھ معاییر ومؤشر

تطبیقھا للفوز بجائزة التمیز، وتھدف جائزة التعلیم للتمیز إلى تشجیع فئات المجتمع التعلیمي وإبراز 
وزارة التعلیم السعودیة (منجزاتھم وتحفیز األداء التعلیمي واإلداري األمثل بصفة مستمرة 

،٢٠١٧.(  
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  :مشكلة البحث
ق أھداف العملیة التعلیمیة، سعت وزارة التعلیم نظرًا ألھمیة دور القیادة المدرسیة في تحقی

بالمملكة العربیة السعودیة إلى تحسین وتطویر أدائھا المرتبط ارتباطًا وثیقًا بأداء المعلمین بالمدرسة 
وتنمیتھم مھنیًا، وعلى الرغم من ھذا االھتمام الكبیر والموجھ نحو التنمیة المھنیة للمعلمین إال أنھ ما 

لمدرسیة تھمل ھذا الجانب وتركز على األعمال اإلداریة الروتینیة، كما أشارت زالت القیادة ا
الى وجود قصور واضح من قادة المدارس ) ٢٠١١(، ودراسة التمیمي )٢٠١٤(دراسة الزھراني 

في أداء ادوارھم المتعلقة بجانب التنمیة المھنیة للمعلمین ، مما ادى الى انخفاض في كفاءة بعض 
قدرتھم على التفاعل مع التغیرات العلمیة والتكنولوجیة، وما ترتب على ذلك من المعلمین وقلل 

حیث ) TIMSS(سوء مخرجات التعلیم والتي ظھرت جلیًا في نتائج االختبارات الدولیة كاختبارات 
 من بین ٤٦حصلت المملكة العربیة السعودیة على نتیجة مخیبة لآلمال فقد حصلت على المركز 

ومن .  في اختبار العلوم٤٨ من بین ٤٤ في اختبار الریاضیات، وعلى المركز  دولة مشاركة٤٨
خالل عمل الباحثة كمشرفة تربویة الحظت تفاوت كبیر في مستوى اھتمام القائدات بھذا المجال، 
وخاصة من حیث ترسیخ ثقافة التنمیة المھنیة للمعلمات، لذا جاءت فكرة ھذه البحث كمحاولة 

بیق القائدات للتنمیة المھنیة للمعلمات في ضوء معاییر جائزة التعلیم للتمیز للتعرف على واقع تط
وبالتحدید المعیار األول للمجال الخامس من مجاالت جائزة التعلیم للتمیز فئة االدارة والمدرسة وھو 

ة مجال التنمیة المھنیة، وقد وقع اختیار الباحثة لھذه المعاییر كونھا المعاییر الواضحة والمحدد
وزارة التعلیم السعودیة، (والمحكمة من قبل اللجنة العلمیة للجائزة وتحت إشراف وزارة التعلیم 

٢٠١٧.  (  
  :وبشكل أكثر تحدیدًا یمكننا صیاغة مشكلة البحث في السؤال الرئیس التالي

ما واقع تطبیق قائدات المدارس للتنمیة المھنیة للمعلمات في ضوء معاییر جائزة التعلیم 
  ز؟للتمی

  :ولإلجابة على ھذا السؤال الرئیس تم تفریعھ  لألسئلة التالیة
ما ھي درجة تطبیق قائدات المدارس المتوسطة بالقنفذة لمعیار ترسیخ ثقافة التنمیة المھنیة  .١

 من وجھة نظر المعلمات؟" تعزیز مفھوم التنمیة المھنیة للمعلمات: "للمؤشر األول
متوسطة بالقنفذة لمعیار ترسیخ ثقافة التنمیة المھنیة ما ھي درجة تطبیق قائدات المدارس ال .٢

 من وجھة نظر المعلمات؟" امتالك المعلمات للتعلم الذاتي: "للمؤشر الثاني 
ما ھي درجة تطبیق قائدات المدارس المتوسطة بالقنفذة لمعیار ترسیخ ثقافة التنمیة المھنیة  .٣

ة المساعدة الفنیة والخبرات المھنیة تقدیم المتمیز من المعلمات بالمدرس: "للمؤشر الثالث 
  من وجھة نظر المعلمات؟" لزمیالتھن الجدد

 بین وجھات نظر α ≥0.05ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة  .٤
  ؟)  سنوات الخبرة- المؤھل العلمي( المعلمات تعزى الى متغیر

  :أھداف البحث
  :البحث إلى تحقیقھا بما یليیمكن إجمال األھداف الرئیسیة التي یسعى     
  التعرف على واقع تطبیق قائدات المدارس للتنمیة المھنیة للمعلمات في ضوء معاییر جائزة

  .التعلیم للتمیز
 نمیة المھنیة للمعلمات من الكشف عن درجة تطبیق قائدات المدارس لمعیار ترسیخ ثقافة الت

 وتقدیم المساعدة الفنیة - التعلم الذاتي وامتالك مھارات- تعزیز مفھوم التنمیة المھنیة: (حیث
 ) .والخبرات المھنیة
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  الكشف عن االختالفات في وجھات نظر المعلمات حول رأیھن في قیام القائدات بالدور
 سنوات - المؤھل العلمي( المطلوب منھن لتحقیق التنمیة المھنیة لھن تعزى الى متغیر

  ).الخبرة
  :أھمیة البحث

دارس   تكمن أھمیة              دات الم الدراسة في أھمیة موضوعھا الذي تتناولھ، وھو واقع تطبیق قائ
  .للتنمیة المھنیة للمعلمات في ضوء جائزة التعلیم للتمیز

  :ن تفید نتائج ھذه الدراسةأمن المؤمل 
  المسؤولون في مكاتب التربیة والتعلیم مؤشرات واقعیة لواقع تطبیق القائدات للتنمیة 

 من حیث القصور والمعوقات والتجھیزات لتعزیز االیجابیات ومعالجة المھنیة للمعلمات
  .السلبیات

  المسؤولون في مراكز التدریب التربوي ومكاتب التربیة والتعلیم لتطویر برامجھم التدریبیة
الموجھة إلى قادة المدراس، وذلك للقیام بدورھم في مجال التنمیة المھنیة للمعلمین ووضع 

  .تي قد تواجھھمالحلول للعقبات ال
  قائدات المدارس وذلك بتبصیرھن بالمھام واألدوار المتوقع منھن ممارستھا، لتحقیق التنمیة

المھنیة للمعلمات وتقدیم تغذیة راجعة تساعدھن على تقویم ادائھن بالوقوف على نقاط القوة 
 .والضعف لدیھن فیما یخص الموضوع قید الدراسة

 ر أنفسھن علمیًا وتربویًا، وإبراز دورھم في العملیة المعلمات من خالل حثھن على تطوی
 .التعلیمیة التربویة بشكل فعال

  الباحثین لمواصلة الدراسة في ھذا الموضوع في بقیة المعاییر التي تتعلق بالجائزة للوقوف
  .على مدى تأثیرھا على منسوبي التعلیم

  :حدود البحث
  :تتمثل حدود البحث فیما یلي          
اقتصر البحث على واقع تطبیق قائدات المدارس للتنمیة المھنیة للمعلمات في  : الموضوعیةالحدود 

  .ضوء معاییر جائزة التعلیم للتمیز السعودیة
  .غطى ھذا البحث مدارس المظیلف المتوسطة بمحافظة القنفذة: الحدود المكانیة
  .ھـ١٤٣٨عام تم تطبیق ھذا البحث في الفصل الدراسي الثاني ل: الحدود الزمانیة
  .معلمات المرحلة المتوسطة بمدارس المظیلف المتوسطة بالقنفذة: الحدود البشریة

  :مصطلحات البحث
  : التنمیة المھنیة

یمكن تعریفھا بأنھا أھم مصادر تزوید المعلمین بالمعلومات والمھارات والخبرات التي 
دائھم وبالتالي تطور تساعدھم على تحقیق النمو المھني، مما ینعكس على تطور وتحسن أ

  ).٢٠١٥السوید، (المؤسسات التربویة ومخرجاتھا 
  :التعریف االجرائي للتنمیة المھنیة

ھي كل جھد مخطط لھ تقدمھ قائدة المدرسة لمعلماتھا إلكسابھن الخبرات والمھارات أو 
داء المھنة لصقل مھاراتھن األساسیة وذلك لرفع مستوى أدائھم والوصول الى الكفاءة والفاعلیة في ا
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مما یعكس أثره على الناتج التعلیمي والجودة التعلیمیة بناًء على معاییر حددتھا الوزارة للوصول 
  .الى التمیز في ھذا المجال

:جائزة التعلیم للتمیز  
ھي جائزة تقدیریة سنویة تقدمھا وزارة التعلیم للمتمیزین والمتمیزات في المجتمع التعلیمي، 

یمي واإلداري نحو األداء المتمیز، وتشجیع الممارسات المتمیزة والتفوق العلمي لتحفیز المیدان التعل
موقع (وتكریم المبدعین والمتمیزین علمیًا وتربویًا وإداریًا، ونشر ثقافة التمیز والعمل واإلتقان 

  )٢٠١٧الجائزة، وزارة التعلیم،
  :األسالیب اإلحصائیة المستخدمة

  SPSSتم استخدام برنامج 
  : البحثإجراءات

  :لتحقیق أھداف البحث قامت الباحثة باإلجراءات التالیة
 صیاغة مشكلة البحث وأسئلتھ، : االطالع على االدبیات والدراسات السابقة لتحقیق التالي

 .وفرضیاتھ، وأھدافھ، وأھمیتھ، وإعداد اإلطار النظري والدراسات السابقة واالستبانة
 لتحلیليتحدید منھج البحث وھو المنھج الوصفي ا. 
 تحدید مجتمع وعینة البحث وھي طریقة الحصر الشامل. 
  وعرضھا للتحكیم بھدف التحقق من الصدق )االستبانة(إعداد أداة البحث الرئیسیة ،

الثبات، (الظاھري، وتطبیق األداة على عینة استطالعیة بھدف تحقیق الضبط التجریبي 
 ).وصدق المحتوى

  التعدیالت حسب نتائج التحكیم والضبط التجریبيبعد(إعداد األداة بالشكل النھائي .( 
 إعداد المراسالت ومخاطبة الجھات الرسمیة لتطبیق أدوات البحث وتوزیعھا على العینة. 
 توزیع األداة على العینة. 
 جمع أدوات البحث وتفریغھا وتحلیلھا إحصائیا. 
 تفسیر النتائج ومناقشتھا. 
 اتكتابة ملخص النتائج والتوصیات والمقترح. 
 كتابة قائمة المراجع. 
 المالحق. 
  استخراج النتائج وتحلیلھا، ومناقشتھا وكتابة التوصیات والمقترحات المناسبة للبحث  

   :اإلطار النظري
 التنمیة المھنیة للمعلمین: أوال

  :تعریف التنمیة المھنیة
 إكساب إن نجاح العملیة التعلیمیة یعتمد على وجود المعلم الكفء المتمیز الذي یستطیع

الطالب الخبرات المتنوعة ویوسع مفاھیمھم ومداركھم وینمي أسالیب تفكیرھم وقدراتھم العقلیة، 
وبالطبع فإن ھذا كلھ یتحقق بالتنمیة المھنیة الشاملة والمستمرة للمعلم، ولقائد المدرسة دور كبیر في 

ة وھو المشرف على تطبیق ھذه التنمیة فھو المخطط والمیسر لكثیر من برامج التنمیة المھنی
  .الدروس النموذجیة والزیارات التبادلیة واألبحاث التربویة
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  :وقد تناول الباحثون التربویون العدید من المفاھیم حول التنمیة المھنیة للمعلم نورد بعضھا
عملیات تھدف الى "التنمیة المھنیة للمعلمین بأنھا ) ١٢:٢٠١٠(حیث عرفت الشخشیر

ھم وسلوكھم لتكون أكثر كفاءة وفعالیة، مما ینتج عنھ تحسن واضح تطویر مھاراتھم وخبرات
وملحوظ في األداء المھني لھم ورفع جودة التدریس والدراسة العلمي ومساعدتھم على امتالك 
مھارات التعلم الذاتي وتبادل الخبرات الفنیة والمھنیة بما یمكنھم من تحقیق أھداف المؤسسة 

  ".التربویة وتحسین مخرجاتھا
تزوید المعلم بالمعارف والمھارات المھنیة التي ترفع "بأنھا ) ٢٠١٠(كما عرفھا التمیمي

  ".الجانب المھني لھ وتجعلھ قادرًا على أداء عملھ بكفاءة عالیة
أنشطة وبرامج مخطط لھا لتطویر "حیث قال إنھا ) ٢٠١١(باإلضافة إلى تعریف محمد 

وماتھ وتجدید خبراتھ وتشجیعھ على التعلم الذاتي وھي أداء المعلم ورفع مستواه المھني بإثراء معل
  ".عملیة مستمرة تبدأ بعد التعیین في الوظیفة مباشرًة وتستمر طوال سنوات عملھ في التعلیم

بأنھا عملیة تدریب المعلمین على الوظائف والواجبات ) ٢٠١٦(في حین عرفھا أبو جیش
تھم وتطویر ادائھم المھني باستمرار لمسایرة والمسؤولیات الواجب توافرھا لدیھم وتنمیة كفاءا

  . التغیرات العالمیة المعاصرة
وتعرف الباحثة التنمیة المھنیة للمعلمین بأنھا حلقة مستمرة من االنشطة والخطط الذاتیة 
والمركزیة التي تستھدف تطویر ورفع كفاءة المعلم معرفیًا ومھاریًا، وتحفیزه للتطور والتعلم الذاتي 

  .االستراتیجیات التعلمیة والتربویة االحدث في مجال تخصصھومواكبة 
  :أھمیة التنمیة المھنیة للمعلم

تحتل التنمیة المھنیة للمعلمین أھمیة كبیرة لتطویر العملیة التعلیمیة وتحسین جودتھا، فالقائد 
المتمیز یحرص على وضع خطة خاصة بتنمیة المعلمین مھنیًا، ویعمل على تنفیذھا وتطبیق 

امجھا، فالتدریب أثناء الخدمة یكسب المعلمین المعلومات والخبرات الجدیدة ویحسن كفاءتھم بر
  ).٢٠١٥السوید، (التدریسیة ویمكنھم من مواكبة الثورة العلمیة والتكنولوجیة في ھذا العصر 

عن أھمیة التنمیة المھنیة للمعلمین فقالت إنھا تعمل على ) ١٣:٢٠١٠(ولقد تحدثت الشخشیر
 البنى االساسیة المادیة والتعلیمیة للتعلیم العالي في المجاالت التدریسیة والبحثیة والمجتمعیة، تجوید

االمر الذي حفز الباحثة للكتابة في ھذا موضوع التنمیة المھنیة للمعلمات لالستفادة من السبق 
  .العالمي في ھذا المجال

إلى مجموعة من ) ١٦: ٢٠١١ي، المشار إلیھما في البلو(وقد أشار كل من عبید، والدیري 
تنمیة ثقافة التمھن في المؤسسة : الفوائد التي تعود من جراء تطبیق التنمیة المھنیة للمعلمین وھي

التربویة واالرتقاء بمستوى أداء المعلمین وسائر منسوبي الحقل التربوي وتحسین فرص التمیز 
اجیة للمؤسسة التربویة وإحداث تغییرات العلمي واالنجاز المدرسي للمتعلمین ورفع الكفاءة االنت

إیجابیة في سلوك واتجاھات المعلمین وسائر العاملین في العملیة التعلیمیة في الحقل التربوي واتاحة 
الفرصة أمام المبدعین والمتمیزین للتدرج والترقي الوظیفي وتجوید العملیة التعلیمیة التعلمیة 

ضمان دیمومة العمل والنماء التربوي وتحقیق الرضا وترسیح مبدأ التعلم الذاتي والمستمر ل
الوظیفي للمعلمین وسائر العاملین في الحقل التربوي وتعمیق االحساس باالنتماء المني للعاملین في 

  .الحقل التربوي وبناء القدرات الوطنیة القادرة على تلبیة التنمیة الشاملة وتنمیة الزمالة المھنیة
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  :ةمبررات التنمیة المھنی
سیادة : مبررات تنمیة المعلمین بأنھا) ٢٧:٢٠١٢المشار إلیھ في الغامدي،(یحدد نصر

المعرفة وخاصة المعرفة العلمیة ومستقبل الثقافة، وظھور العولمة واستخدام العلم تقنیات تكنلوجیة 
فاھیم متقدمة جدًا وانتاج االجھزة االكثر حداثة بواسطة العلم والتقنیة وحدوث تغییر في حقائق وم

  .العلم
  :أھداف التنمیة المھنیة للمعلم

إضافة : بعضھا وھي) ٢٠١٠(تستھدف التنمیة المھنیة للمعلم عدة أھداف ذكر المناحي
معارف مھنیة جدیدة للمعلمین وتنمیة المھارات المھنیة لدیھم وتنمیة وتأكید القیم المھنیة الداعمة 

 .ھملسلوكھم وتمكینھم من تحقیق تربیة ناجحة لتالمیذ
تدریب المدرس على : بعض االھداف اإلضافیة التالیة) ١٥:٢٠١٠(كما أضافت الشخشیر

معرفة مھارات التفكیر االبداعي وتطبیقھ وتدریب المدرس على معرفة مھارات التدریس وتطبیقھا 
  .وتدریبھ على مھارات الدراسة العلمي بمعرفة االدوات وبنائھا وتحلیل نتائجھا

  :نیة للمعلممجاالت التنمیة المھ
مجاالت رئیسیة للتنمیة المھنیة للمعلم أثناء الخدمة ومنھا ) ٦٥: ٢٠١١(ذكر أبو شندي 

الذي یعني بالتدریس واستراتیجیاتھ مثل تحلیل المحتوى الدراسي، تخطیط : المجال التربوي
نیة، التدریس وتحضیره، طرق استراتیجیات التدریس المختلفة، وسائل التعلیم العادیة وااللكترو

توجیھ وقیادة المتعلمین : والمجال اإلداري وھو یركز على إدارة الصف مثل. التقویم وأدواتھ
 . وتحفیزھم وتعدیل سلوكھم

  :أسالیب التنمیة المھنیة للمعلم
تتعدد أسالیب التنمیة المھنیة للمعلمین وتتنوع لتواكب التغیرات والتطورات التي تحدث في 

حسین أداء المعلم وتطویر قدراتھ وتنمیة خبراتھ عن طریق ترسیخ المجال التربوي وتھدف الى ت
ثقافة التنمیة لدیھ وذلك من خالل مشاركتھ في الندوات والمحاضرات وورش العمل التربویة 
وحضوره للدورات التدریبیة المعتمدة ومن خالل امتالكھ لمھارات التعلم الذاتي بزیارتھ المستمرة 

 مھاراتھ في التعامل مع الحاسب اآللي واجراء البحوث ومتابعة المواقع لمركز مصادر التعلم وتنمیة
التربویة المفیدة، وتبادل الزیارات الصفیة بین المعلمین المتمیزین وزمالئھم الجدد وإعداد وحضور 

  .الدروس النموذجیة
  :سالیب الذاتیةاأل

تنمیة االتجاھات : یبتقع مسؤولیة تنفیذ ھذه االسالیب على المعلم نفسھ، ومن ھذه االسال
االیجابیة نحو مھنتھ العلمیة والتربویة بحیث یؤدي ذلك إلى رضاه عن عملھ وسعادتھ بھ، والطموح 
الشخصي لألستاذ یتوقف على طموحھ الشخصي وقابلیتھ للتقدم ومدى تأثره بالتشجیع وبعوامل 

 الوصول إلیھ، وقدرتھ التطور المحیطة بھ، وعلى المستوى العلمي والتربوي والثقافي الذي یود
على رؤیة نواحي القوة والضعف لدیھ، واالطالع الواسع یعتبر عامًال أساسیًا ومھما لنموه العلمي 

  ).١٦:٢٠١٠الشخشیر،(والثقافي 
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  :وكانت كالتالي) ٢٠١١(ومن أھم ھذه األسالیب ما ذكرتھ محمد: االسالیب المھنیة
 :التدریب: ثانیا

 ویستخدم لزیادة معارف ومھارات واتجاھات المعلمین وھو األسلوب األكثر شیوعًا
وتطویرھا لمواكبة التغیرات المحلیة والعالمیة في المجال التعلیمي والتربوي، ولھ عدة صور منھا 
ما یتم داخل المدرسة وبتخطیط من القائد ومنھا ما یتم خارج المدرسة سواء في مراكز التدریب 

مین في دورات تدریبیة إلى بعض المدن الداخلیة أو الدول التربوي أو عن طریق ابتعاث المعل
الخارجیة، ویتم التدریب بعدة طرق منھا استخدام العروض الجماعیة، والمناقشات، وورش العمل، 
وتمثیل األدوار، والمحاكاة، والتدریس المصغر وغیرھا، ولكي یكون التدریب فعال البد من أن 

 فیتم تبادل المعلومات واألفكار والخبرات بین المعلمین مما یعتمد على أساس نظري وأساس تطبیقي
  .یعود علیھم بالفائدة العظیمة

 :إجراء البحوث التربویة
     وھو مدخل جدید وأسلوب فعال یسھم في زیادة معارف ومھارات المعلمین لمواجھة المشكالت 

 .حلیل والدراسةالتربویة وایجاد الحلول المناسبة لھا، وتنمیة قدرات التفكیر والت
 :أسلوب التعاون والتفاعل مع الزمالء

     ویساعد ھذا األسلوب على تبادل المعارف والخبرات المھنیة بین المعلمین المتمیزین وزمالئھم 
  .الجدد عن طریق تبادل الزیارات الصفیة وإعداد الدروس النموذجیة داخل المدرسة وخارجھا

 :الحلقات النقاشیة وورش العمل
 ویعد ھذا األسلوب من أفضل أسالیب التنمیة المھنیة للمعلم وغالبًا ما تكون ناجحة ومحققة     

لألھداف منھا فھي تتیح للمعلمین تبادل اآلراء وتالقي الخبرات والحوار والمناقشة والقدرة على 
  .االبتكار واإلبداع
 :التدریب عن بعد

عرفة والمھارة التي یحتاجھا ویطور ذاتھ عن      یساعد التدریب عن بعد المعلم للحصول على الم
طریق وسائل وأسالیب مختلفة مثل البرامج اإلذاعیة والتلفزیونیة وشبكات األنترنت ویتمیز ھذا 
األسلوب باالنفصال بین المدرب والمتدرب وتصمیم مواده التعلیمیة بدقة كبیرة عن طریق 

 التكنولوجیة، ولھ عدة تسمیات منھا التعلیم االستعانة بالخبراء المتخصصین في المناھج والوسائط
 . المفتوح، والتعلیم بال حدود، والتعلیم بالمراسلة

عددًا آخرًا من اسالیب التنمیة المھنیة المھمة لدى المعلمین، ) ١٧:٢٠١٠(     وقد عددت الشخشیر
ات والمنح أورد بعضھا ألھمیتھا ومالئمتھا للواقع التربوي والتعلیمي وھي المؤتمرات، البعث

الدراسیة، والتدریب العملي ویمكن أن یكون من خالل نظام االستشارات مع الخبراء في مجال 
  .التدریس، والمحاضرات، والمجموعات النقاشیة، والندوات، والتعلیم المصغر

     ویجب أن یسعى مدیر المدرسة جاھدًا لتحسین كفایات المعلمین التعلیمیة، وتطویرھم وتنمیتھم 
عن أھم النقاط المنوط بقائد ) ٢٠١٤( ًا، باعتباره مشرفًا تربویًا مقیمًا، وقد تحدثت حمد مھنی

متابعة مذكرات تحضیر المعلمین، : المدرسة االھتمام بھا لتنمیة معلمیھ مھنیًا، فكانت كالتالي
ن وتنفیذ وتزویدھم بتغذیة راجعة ھادفة وتشجیع وتنسیق تبادل الزیارات الصفیة الھادفة بین المعلمی

زیارات إشرافیھ مبرمجة وشاملة لجمیع المعلمین في كافة التخصصات وتبصیر المعلمین 
باألسالیب الفاعلة إلدارة الصف ومتابعة التقریر االشرافي بعد زیارة المشرف التربوي، ومناقشة 
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تربوي نقاط الضعف الواردة في ذلك التقریر مع المعلم واالستعانة بمختصین في مجال االشراف ال
 واختیار المجاالت الفنیة التي یمكن تنمیة المعلمین في ضوء – ذوي خبرة عالیة في مھنیة التعلیم –

 .االمكانات المادیة والفنیة المتوافرة ومن ثم تحدید أھداف التنمیة المھنیة المنشودة للمعلمین
  جائزة التعلیم للتمیز: ثالثا 

  :جائزة التعلیم للتمیز
ة باألداء المتمیز، تھدف إلى تشجیع فئات المجتمع التعلیمي، وإبراز منجزاتھم،    ھي جائزة متعلق

  )٢٠١٧جائزة التعلیم للتمیز، (وتحفیز األداء التعلیمي واإلداري األمثل بصفة مستمرة 
  :المفاھیم الرئیسیة الواردة في دلیل الجائزة

  :ھي) ٢٠١٤(الزائديتم تحدید مجموعة من المفاھیم الرئیسیة في دلیل الجائزة ذكرھا 
 .ھي موضوعات أساسیة تتضمنھا منظومة اإلدارة والمدرسة المتمیزة: المجاالت
ھي عبارات وصفیة، تحدد بوضوح ما یجب أن تكون علیھ القیادة المدرسیة المتمیزة : المعاییر

 .ومعرفتھا من قبل العاملین فیھا، وتطبیقھا داخل المدرسة
 والسلوك الذي یتوقع من العاملین في المدرسة أن یؤدوه من ھي عبارات تصف األداء: المؤشرات

 .أجل تحقیق المعیار
ھي المؤسسة التعلیمیة التربویة التي تعني ببناء المتعلمین بناء متمیزًا، بھدف : المدرسة المتمیزة

 .ترجمة أھداف التعلیم إلى سلوكیات وقیم إیجابیة
داخل المملكة سواء كانت حكومیة أو أھلیة وتحفیظ یحق التقدیم للجائزة لجمیع المدارس : الترشیح

 .القرآن، وكذلك المدارس السعودیة في الخارج
یتم التقدیم إلكترونیًا على موقع الجائزة، ومن ثم تحمیل ملف الترشیح، واستكمال باقي : ملف التقدیم

 . البیانات، وإرسالھ رسمیًا من المدرسة إلى مكتب التربیة والتعلیم
  :ة الجائزةالئحة وأدل

یوجد بموقع جائزة التعلیم للتمیز بصفحتھا الرئیسیة الئحة وأدلة الجائزة وتتكون من دلیل 
 – المعلم –اإلدارة والمدرسة (تنظیمي لھا وسبعة أدلة تفسیریة لمعاییر الجائزة لجمیع الفئات 

  ). العمل التطوعي– الطالب – اإلداري – المشرف التربوي –المرشد الطالبي 
  :یل التفسیري لمعاییر جائزة اإلدارة والمدرسةالدل

     یھدف إلى تفسیر المجاالت والمعاییر والمؤشرات للمتمیزین، حیث یتضمن ھذا الدلیل مجموعة 
من المجاالت الرئیسیة وكل مجال یتضمن مجموعة من المعاییر، وكل معیار یتضمن مجموعة من 

  .المؤشرات الدالة علیھ
  : والمدرسةمجاالت جائزة اإلدارة

المدرسة - التنمیة المھنیة - مجتمع التعلیم والتعلم -  الجودة – الثقافة المؤسسیة -     التمیز القیادي 
  . الشراكة المجتمعیة-الرقمیة 

     وقد تناولت الباحثة المجال الخامس من مجاالت فئة اإلدارة والمدرسة وبالتحدید المعیار األول 
 المھنیة لدى العاملین بالمجتمع المدرسي، والذي یتضمن ثالثة مؤشرات ترسیخ ثقافة التنمیة: وھو
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امتالك العاملین بالمدرسة مھارات -تعزیز مفھوم التنمیة المھنیة لدى العاملین في المدرسة : ھي
  .تقدیم المتمیز من العاملین بالمدرسة المساعدة الفنیة والخبرات المھنیة لزمالئھم الجدد-التعلم الذاتي 

  :سیخ ثقافة التنمیة المھنیة لدى المعلمینتر 
     التنمیة المھنیة للمعلمین من األدوار الحیویة والھامة لقائد المدرسة لذلك وضعتھ اللجنة العلمیة 
لجائزة التعلیم للتمیز ضمن مجاالتھا، ویقیس ھذا المجال ترسیخ ثقافة التنمیة المھنیة لدى المعلمین 

  :من خالل ثالثة مؤشرات ھي
تعزیز مفھوم التنمیة المھنیة لدى المعلمین وشواھده دعم مشاركة المعلمین في الندوات : أوًال

والمحاضرات وورش العمل في المجال التربوي، وعقد لقاءات لھم مع متخصصین في 
المجال التربوي، وتقدیم تغذیة راجعة عن مستوى أدائھم، وتزویدھم بنشرات أو قراءات 

  . في مجالت علمیة وتربویةموجھھ، ودعم اشتراكھم
یمتلك المعلمون في المدرسة مھارات التعلم الذاتي وشواھده حثھم على الزیارات المستمرة : ثانیًا

لمركز مصادر التعلم، ودعم امتالكھم مھارات التعامل مع الحاسب اآللي، وامتالكھم 
  .مھارات إجراء البحوث ومتابعة المواقع والبحوث العلمیة

م المتمیز من المعلمین المساعدة الفنیة والخبرات لزمالئھم الجدد وشواھده دعم اجتماع تقدی: ثالثًا
المعلمین المتمیزین مع زمالئھم في حلقات نقاشیة، وتبادل الزیارات وتقدیم الدروس 

  .  النموذجیة
  :الھیكل التنظیمي للجائزة

  
  لیل التفسیري للجائزةالد: الھیكل التنظیمي لجائزة التعلیم للتمیز، المصدر): ١(شكل
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أن اللجنة العلمیة ھي من لجان الجائزة وتكلف من قبل األمین العام ) ١(من الشكل       ویالحظ
للجائزة وترتبط بھ ومن مھامھا تحدید معاییر ومؤشرات الجائزة وتطویرھا، فھي معاییر محكمة 

لباحثة باالعتماد علیھا وتوضع من قبل مختصین وبإشراف مباشر من وزیر التعلیم، لذلك قامت ا
 .  للكشف عن واقع تطبیق قائدات المدارس للتنمیة المھنیة في ضوء معاییر جائزة التعلیم للتمیز

  الدراسات السابقة: ثانیًا
  :الدراسات العربیة: أوًال

بدراسة ھدفت إلى التعرف على درجة التنمیة المھنیة ودرجة ) ٢٠١٦(قامت أبو جیش 
لعالقة بینھما لدى معلمي ومعلمات مدارس وكالة الغوث الدولیة في الضفة الحریة األكادیمیة وا

الغربیة من وجھة نظر المدیرین والمعلمین فیھا، وقد استخدمت الباحثة المنھج الوصفي وكان 
مجتمع الدراسة جمیع مدیري ومدیرات ومعلمي ومعلمات مدارس وكالة الغوث الدولیة في الضفة 

، وكانت االستبانة اداة الباحثة في دراستھا التي خرجت منھا بنتائج ) ١٩٥٨(الغربیة البالغ عددھم 
أن درجة التنمیة المھنیة لدى عینة الدراسة جاءت بدرجة متوسطة ، وأوصت الباحثة : كان منھا 

  .بتقویم البرامج التدریبیة الخاصة بالتنمیة المھنیة، وضرورة قیام المعلمین بتطویر أنفسھم وأدائھم
دراسة كان الھدف منھا ھو التعرف على واقع التمكین اإلداري ) ٢٠١٤(العبدلي وأجرى 

لقائدات المدارس الثانویة في مدینة مكة المكرمة وعالقتھا بالتنمیة المھنیة للمعلمات بھذه المدارس، 
واعتمدت الباحثة على المنھج الوصفي المسحي، واستخدمت اداة االستبانة لجمع البیانات،  وتكونت 

معلمة، واعتمدت نتائج )٥٨٠(قائدة، و) ٩٣(ینة الدراسة من عینة عشوائیة طبقیة مكونة من ع
الدراسة على وجود عالقة ارتباطیة موجبة وإیجابیة بین درجات توافر التمكین االداري للقائدة وبین 

 تقوم تقدیرھا لتحقیق التنمیة المھنیة للمعلمات، واوصت الباحثة بضرورة تعزیز الممارسات التي
بھا االدارة العامة للتعلیم للبنات بمدینة مكة المكرمة في تمكین المدیرات في مجال التنمیة المھنیة 

  .للمعلمات
بدراسة ھدفت إلى التعرف على عالقة اإلدارة االبداعیة بالتنمیة ) ٢٠١٤(كما قام اللحیاني 

سة من جمیع معلمي المدارس المھنیة لمعلمي المرحلة الثانویة بمدینة مكة، وتكون مجتمع الدرا
معلمًا، وتم اختیار العینة بالطریقة العنقودیة ) ١٥٦٩(الحكومیة الثانویة بمدینة مكة والبالغ عددھم 

معلمًا، واستخدم الباحث ) ٤٠٠(، وقد بلغت عینة الدراسة %)٢٥٫٥(من مجتمع الدراسة بنسبة 
وجاءت نتائج الدراسة توضح بأن . ياالستبانة أداًة لجمع المعلومات، وكان منھجھ وصفي تحلیل

مستوى توفیر مدیر المدرسة الثانویة بمكة المكرمة لعناصر التنمیة المھنیة لمعلمیھ من وجھة نظر 
المعلمون كان ضمن المستوى المتوسط، وأن ھناك عالقة بین أبعاد التنمیة المھنیة للمعلمین 

بضرورة اھتمام مدیري المدارس بكافة وأوصت الدراسة . وممارسة االدارة االبداعیة للمدیرین
  .أبعاد التنمیة المھنیة، والعمل على تعزیز دور التنمیة المھنیة للمعلمین في المدارس

دراسة ھدفت إلى التعرف على درجة تحقق معاییر جائزة وزارة ) ٢٠١٤(وأجرى الزائدي 
 اسھام جائزة وزارة التعلیم التعلیم للتمیز في مجال التنمیة المھنیة للمعلمین، والتعرف على درجة
واستخدم الباحث االستبانة . للتمیز في تحسین األداء اإلداري لمدیري المدارس من وجھة نظرھم

أداًة لجمع المعلومات، وتكونت عینة الدراسة من جمیع مدیري ومدیرات مدارس التعلیم العام 
ًا ومدیرًة، وكان منھجھ وصفي مدیر) ٣٦٨(الحكومیة واألھلیة في محافظة الطائف والبالغ عددھم 

وجاءت نتائج الدراسة أن درجة تحقق معاییر جائزة التعلیم للتمیز في مجال التنمیة المھنیة . مسحي
للمعلمین جاء في المرتبة الثانیة، وتبین وجود عالقة ارتباطیة ایجابیة بین درجات تحقق معاییر 

وكان من أبرز .  األداء اإلداري لمدیري المدارسجائزة التعلیم للتمیز في مدارس التعلیم العام وبین
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توصیات الدراسة العمل على اعتماد معاییر جائزة التعلیم للتمیز للمفاضلة بین مدارس التعلیم العام 
  .والترشیح لالعتماد األكادیمي المدرسي كونھا متحققة بغالبیتھا في مدارس التعلیم

لتعرف على دور اإلدارة المدرسیة في بدراسة ھدفت الى ا) ٢٠١٤(كما قام الزھراني 
تجوید برامج التنمیة المھنیة لمعلمي المدارس المتوسطة بمدینة جدة، واستخدم الباحث المنھج 

مدیرا من مدیري المدارس الحكومیة ) ١٣٦(الوصفي المسحي، وتكون مجتمع الدراسة من 
 وكانت نتائج الدراسة ان درجة المتوسطة للبنین بمدینة جدة وكانت العینة شاملة مجتمع الدراسة،

واقع دور االدارة المدرسیة في تجوید برامج التنمیة المھنیة لمعلمي المدارس المتوسطة الحكومیة 
بمدینة جدة كان بدرجة كبیرة، واوصت الدراسة الى تدریب مدیري المدارس باستمرار على تطویر 

  .اداء المعلمین مھنیا باستخدام المستحدث من الوسائل
بدراسة ھدفت إلى التعرف على درجة ممارسة المدیر بصفتھ مشرفًا ) ٢٠١٤(م حمد قا

مقیمًا في التنمیة المھنیة للمعلمین في المدارس الخاصة في الضفة الغربیة من وجھة نظر المعلمین 
واستخدم الباحث المنھج الوصفي وكانت العینة طبقیة عشوائیة وقد بلغ مجتمع الدراسة . فیھا

لما ومعلمة، واستخدم االستبانة لجمع البیانات، وجاءت نتائج الدراسة الى ان الدرجة مع) ٥٦٠٦(
الكلیة لدرجة ممارسة مدیر المدرسة بصفتھ مشرفًا مقیمًا في التنمیة المھنیة للمعلمین في المدارس 
الخاصة في الضفة الغربیة من وجھة نظر المعلمین بلغت نسبة كبیرة حسب المقیاس المعد لھذه 

واوصت الدراسة على مدیر المدرسة ان یتخذ القرارات بأسالیب تشاركیة ویحترم اراءھم . لدراسةا
  .عند مشاركتھم في الحوار والمناقشة

بدراسة ھدفت إلى تقدیم تصور مقترح للتنمیة المھنیة ألعضاء ) ٢٠١٤(كما قامت المغایرة 
ر االعتماد األكادیمي وضمان الجودة ھیئة التدریس في الجامعات األردنیة الحكومیة في ضوء معایی

في األردن، واتبعت في دراستھا المنھج الوصفي التحلیلي، وتكون مجتمع الدراسة من جمیع 
وقد اختارت عینة ) ٢٥٢٧(أعضاء ھیئة التدریس في الجامعات األردنیة الحكومیة  والبالغ عددھم 

و ھیئة تدریس، واستخدمت االستبانة عض) ٥٠٦(الدراسة بالطریقة الطبقیة العشوائیة وبلغ عددھا 
اداة لجمع المعلومات، واظھرت نتائج الدراسة أن جمیع مجاالت التنمیة المھنیة المقترحة ألعضاء 
ھیئة التدریس جاءت بدرجة متوسطة، وأن أكثر المعوقات التي تواجھ التنمیة المھنیة ألعضاء ھیئة 

الباحثة بضرورة توفیر الفرص ألعضاء ھیئة التدریس ھي األعباء واألعمال الروتینیة، وأوصت 
  .التدریس لتنمیتھم مھنیًا
دراسة الى تحدید درجة ادراك وممارسة مدیري المدارس في ) ٢٠١٤(وأجرى العنتر

مراحل التعلیم العام لدورھم القیادي في تنمیة المعلمین مھنیا بتعلیم مكة المكرمة، وقد استخدم 
مدیرا من مجموع ) ٢٣٥(وصفي المسحي، واشتملت العینة على الباحث في ھذه الدراسة المنھج ال

مدیرا في مراحل التعلیم العام الحكومي، وكانت االستبانة اداة الدراسة المستخدمة والتي تم ) ٤٧٠(
تطبیقھا بعد قیاس مدى صدقھا وثباتھا، وتلخصت اھم نتائج الدراسة في ان المتوسط الحسابي العام 

 یشیر الى ان درجة ادراك المدیرین لدورھم القیادي في تنمیة المعلمین الستجابات عینة الدراسة
مھنیا ھي درجة عالیة، واوصت الدراسة الى تخفیف االعباء الملقاة على مدیري المدارس حتى 

   .یتسنى لھم القیام بالدور القیادي الفاعل تجاه تنمیة المعلمین مھنیًا
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إلى بناء معاییر للنمو المھني لمعلمي العلوم دراسة ھدفت ) ٢٠١٣(كما أجرى الغامدي 
بالمرحلة المتوسطة في ضوء بعض المعاییر العالمیة، باإلضافة إلى بناء برنامج تدریبي مقترح 
للنمو المھني لمعلمي العلوم بالمرحلة المتوسطة في ضوء بعض المعاییر العالمیة ومتطلبات مناھج 

نھج الوصفي التحلیلي والمنھج التجریبي بتصمیم وقد استخدم الباحث الم. العلوم المتطورة
معلمًا للعلوم بالمرحلة المتوسطة، ) ٢٧(المجموعة الواحدة، وتكونت عینة الدراسة القصدیة من 

وكان أھم نتائج الدراسة معاییر مقترحة من قبل الباحث للنمو المھني لمعلمي العلوم للمدراس 
 مناھج العلوم المتطورة، وقد قدمت الدراسة برنامجًا المتوسطة، باإلضافة إلى مقترحات لمتطلبات

تدریبیًا مقترحًا لمعلمي العلوم وفق المعاییر والمتطلبات المقترحة، باإلضافة إلى تطویر حقیبة 
تقویمیة للتدریب المقترح، وقد وجد أظھرت الدراسة فاعلیة الحقیبة التدریبیة المقترحة في تحسین 

 وقد أوصى الباحث بضرورة االستفادة الواسعة من ھذا البرنامج .النمو المھني لدى المعلمین
 .والحقائب التدریبیة المنبثقة عنھ، وحث المشرفین على اعتمادھا واالستفادة منھا

بدراسة ھدفت إلى التعرف على واقع التنمیة المھنیة لعضو ھیئة ) ٢٠١٢(وقام الغامدي 
 وتقدیم تصورًا مقترحًا لھا في ضوء معاییر التدریس في كلیات التربیة بالجامعات السعودیة،

المجلس الوطني االمریكي العتماد تعلیم المعلمین، وقد استخدم الباحث المنھج الوصفي التحلیلي 
بأسلوب دلفي لتحقیق أھداف الدراسة، حیث اختار عینة قوامھا عشرون فردًا من خبراء التربیة 

اد األكادیمي في كلیات التربیة بالجامعات السعودیة، واالدارة والتخطیط التربوي، والجودة واالعتم
وقد بینت نتائج الدراسة تدني جھود التنمیة المھنیة لعضو ھیئة . ثم قام بتطبیق أداة الدراسة علیھم

التدریس في كلیات التربیة السعودیة وخاصة فیما یتعلق باالعتماد األكادیمي، كما تبین تأخر معظم 
 .عات السعودیة فیما یخص التوجھ نحو االعتماد األكادیمي واالخذ بمفاھیمھكلیات التربیة في الجام

بدراسة ھدفت الى التعرف إلى درجة ممارسة مدیرات المدراس ) ٢٠١٢(كما قام الرفاعي 
الثانویة بمدینة جدة للقیادة التشاركیة ومعرفة درجة تقدیر المعلمات لمستوى التنمیة المھنیة لدیھن، 

بین درجتي تقدیر أفراد العینة لممارسة القیادة التشاركیة وتقدیرھن لمستوى التنمیة وإیجاد العالقة 
 القیادة  المھنیة، وقد اتبع الباحث المنھج الوصفي التحلیلي، مستخدما االستبانة كأداة قیاس لمحور

معلمة، وأظھرت نتائج ) ٣٩٥(التشاركیة وكذلك التنمیة المھنیة، وتكونت عینة الدراسة من 
معلمات المستطلعة أراءھن أن درجة ممارسة مدیرات المدارس الثانویة بمدینة جدة للقیادة ال

التشاركیة كانت بدرجة كبیرة، وأن درجة تقدیر المعلمات لمستوى التنمیة المھنیة جاءت بدرجة 
كبیرة، باإلضافة إلى ھذه النتائج أظھرت الدراسة وجود عالقة ارتباطیة موجبة بین درجتي تقدیر 
افراد العینة لممارسة القیادة التشاركیة وتقدیرھن لمستوى التنمیة المھنیة، وقد أوصت الباحثة إلى 
تھیئة عناصر العمل التربوي لتعمیم نمط القیادة التشاركیة لرفع مستوى التنمیة المھنیة للمعلمات 

 .والمساھمة في تحقیق الفعالیة والكفاءة للعملیة التربویة والتعلیمیة
دراسة ھدفت إلى التعرف على دور المشرف التربوي في التنمیة ) ٢٠١١(البلوي وأجرى 

 معلمًا جدیدًا، وتكونت عینة الدراسة ١١٦٧المھنیة للمعلمین الجدد، وقد تكون مجتمع الدراسة من 
 مدرس جدید، تم اختیارھم باستخدام العینة العشوائیة البسیطة، وقد استخدمت الباحثة ٦١٢من 

أداة لجمع المعلومات، وقد أظھرت نتائج الدراسة أن المعلمین الجدد أشاروا إلى دور االستبانة ك
المشرف التربوي في تنمیتھم كان متوسط الدرجة، وأن بعد المنھاج جاء أوًال، تاله مجال ادارة 

. الصف، وفي المرتبة الثالثة مجاالت مھارات التدریس ثم التقویم رابعًا وأخیرًا بعد التخطیط
رت النتائج أنھ ال توجد فروقات ذات داللة إحصائیة تعزى لمتغیرات النوع االجتماعي وأظھ

وقد أوصت . والتخصص والدرجة العلمیة من وجھ نظرھم في دور المشرفین في تنمیتھم المھنیة



  

  م٢٠١٩ لسنة )٩ج (العشرون العدد                               مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٤٧٤

الباحثة وزارة التربیة والتعلیم بضرورة تبني برنامج تدریبي للمشرفین التربویین ستضمن مجاالت 
  .لمعلم الجدید قبل دخولھ الغرفة الصفیةإعداد ا

دراسة ھدفت الى التعرف على دور مدیري المدارس في ) ٢٠١٠(كما أجرى التمیمي 
التنمیة المھنیة للمعلمین من وجھة نظر مدیري ومعلمي المدارس الحكومیة بمحافظة رأس تنورة، 

 نظر مدیري ومعلمي المدارس كما ھدفت إلى التعرف على واقع التنمیة المھنیة للمعلمین من وجھة
الحكومیة بمحافظة رأس تنورة، باإلضافة إلى التعرف على األسالیب التي یتخذھا مدیري المدارس 
لتطویر التنمیة المھنیة للمعلمین من وجھة نظر مدیري ومعلمي المدارس الحكومیة بمحافظة رأس 

، وقد تم %)٧٥٫٤٧(م بنسبة معل) ٢٠٠(مدیر مدرسة و ) ١٣(تنورة، وتكونت عینة الدراسة من 
استخدام االستبانة كأداة لجمع البیانات، وكشفت نتائج الدراسة أن أھم األسالیب التي یتخذھا مدیري 
المدارس لتطویر التنمیة المھنیة للمعلمین حسب وجھة نظر مدیري المدارس ھي ورش العمل، وأما 

 أبرز توصیاتھا أن تخطط وزارة حسب وجھة نظر المعلمین فھي الدورات التدریبیة، وكان من
التعلیم برامج تدریبیة تستھدف مدیري المدارس لتزویدھم بالمھارات الالزمة بالتنمیة المھنیة 

  .للمعلمین وتطویر أداء المعلمین مھنیًا
بدراسة ھدفت إلى الكشف عن دور مدیرات المدارس ) ٢٠١٠(وقامت الرویلي 

ة لمعلمات المرحلة المتوسطة من وجھة نظر معلمات والمشرفات التربویات في التنمیة المھنی
معلمة تم اختیارھن بالطریقة العشوائیة من ) ٢٥٠(منطقة الجوف، وتكونت عینة الدراسة من 

، وقد تم تحقیق األھداف باستخدام المنھج الوصفي من خالل استبانة %)٤٠(مجتمع الدراسة بنسبة 
ممارسة مدیرات المدارس والمشرفات التربویات وخلصت الدراسة إلى أن درجة . لجمع البیانات

ألدوارھن في التنمیة المھنیة لمعلمات المرحلة المتوسطة جاءت بدرجة مرتفعة، وخلصت الدراسة 
إلى العدید من التوصیات من أبرزھا عقد دورات تدریبیة تأھیلیة لمدیرات المدارس في مجاالت 

 والعالقات اإلنسانیة لیتمكن من توظیف نواتج طرق التدریس، وإدارة الصف المدرسي، والتقویم،
  . ھذه الدورات في التنمیة المھنیة للمعلمات

بدراسة ھدفت الى التعرف على دور القیادة  المدرسیة في تنمیة ) ٢٠١٠(كما قام العاجز 
االبداع لدى معلمي مدارس المرحلة الثانویة بمحافظات قطاع غزة من وجھة نظر المعلمین، 

من %) ١١(|بنسبة ) ٣٠٣(باحث المنھج الوصفي التحلیلي، وبلغت عینة الدراسة واستخدم ال
، وجاءت نتائج الدراسة الى ان فقرة تشجیع القیادة المدرسیة على )٣٤١٦(المجتمع االصلي البالغ

إثراء المقررات بأنشطة ومفاھیم وحقائق ابداعیة جاءت بالمرتبة الثانیة ،وأوصت الدراسة أن تحث 
لمدرسیة المعلمین على المشاركة في المؤتمرات والندوات والدورات التدریبیة التي تسھم القیادة ا

  . في تنمیة االبداع لدیھم
  :الدراسات االجنبیة

 )٢٠١٠ (Grissom & Harrington .R دراسة 
بحثت ھذه الدراسة في العالقة بین التطویر المھني اإلداري لمدراء المدراس وأداء ھؤالء 

د تمت الدراسة على عینة من المدراس الوطنیة، وقد وجد الباحثان أن الممارسات المدراء، وق
التطویریة االداریة لمدراء المدارس لیست ذات نتائج إیجابیة دومًا على تقییم المعلمین لمدراءھم، 
ففي الواقع فإن المدراء الذین یعتمدون على التدریب الجامعي كمدخل للتنمیة المھنیة یحصلون على 

قییم أقل، وعلى النقیض من ذلك، ترتبط مشاركة المدراء في برامج التوجیھ الرسمیة بتصنیفات ت
أعلى، وتعدد المؤشرات الدالة على أن الدورات الجامعیة للمدراء تعطي نتائج سلبیة في تقییم برامج 

  . التنمیة المھنیة للمدراء والمدرسین
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 )٢٠١٠ ( May , Sirinides &  Supovitz دراسة 
تھدف ھذه الدراسة للكشف عن تأثیر قیادة مدراء المدراس و معلمي االقران على 
الممارسات التعلیمیة للمعلمین وطالبھم، وقد استخدم الباحثون بیانات استقصائیة للمعلمین باالضافة 

 وقد إلى بیانات إنجاز التالمیذ من منطقة وسطیة حضریة في جنوب شرق الوالیات المتحدة،
احثون أسلوب النمذجة البنائیة للتأكد من تحقیق االھداف، وكانت النتائج التطبیقیة تشیر استخدم الب

إلى أن ھناك عالقة ایجابیة بین القیادة المھنیة للمدرسة من قبل مدراء المدرسة، ودرجة تعلم 
الطالب، باإلضافة إلى وجود عالقة أیضًا إیجابیة بین االدارة المھنیة للمدرسة من قبل مدیر 

  .المدرسة وبین تقدم وتطور المعلمین الجدد واالقران
  :التعقیب على الدراسات السابقة

تتنوع الدراسات السابقة التي تم عرضھا بین عربیة وأجنبیة، وھي تتشابھ في بعض األمور 
  :وتختلف في بعضھا، وفیما یلي عرض لك

 :المنھج واألدوات -١
 وتتفق الدراسة الحالیة مع الدراسات السابقة في جمیع الدراسات السابقة استخدمت المنھج الوصفي،

  .اتباع المنھج الوصفي
كما استخدمت جمیع الدراسات السابقة أداة االستبانة لجمع البیانات والمعلومات، ما عدا دراسة 

  .استخدمت النمذجة، وتتفق الدراسة الحالیة مع الدراسات السابقة في استخدام أداة االستبانة
 :العینة -٢

العینة بین الدراسات السابقة بحسب ھدف الدراسة وطبیعتھا، حیث وجھت بعض اختلفت 
، ودراسة )٢٠١٤(الدراسات نحو مدیري المدارس اما منفردین كما في دراسة الزائدي 

، أو معھم فئة أخرى كما في دراسة التمیمي )٢٠١٤(، ودراسة العنتر )٢٠١٤(الزھراني 
) ٢٠١٤(ا اختص بالمعلمین فقط كدراسة حمد ، وبعضھ)٢٠١٤(، ودراسة العبدلي )٢٠١٠(

  .التي اتفقت معھا الدراسة الحالیة
  : أوجھ التمیز واالختالف بین البحث الحالي والدراسات السابقة

یتمیز البحث الحالي عن الدراسات السابقة، بأنھ یحاول التعرف على واقع تطبیق قائدات 
ر جائزة التعلیم للتمیز، وذلك من خالل معیار المدارس للتنمیة المھنیة للمعلمات في ضوء معایی

التنمیة المھنیة في الجائزة، ویمكننا مالحظة أوجھ التمیز واالختالف عن الدراسات السابقة في 
  : التالي
الذي یدرس واقع تطبیق قائدات -حسب علم الباحثة-یعتبر ھذا البحث االول من نوعھ  .١

 .حد معاییر جائزة التعلیم للتمیزالمدارس للتنمیة المھنیة للمعلمات في ضوء أ
ركز ھذا البحث على ربط التنمیة المھنیة المناط بقائدات المدراس تنفیذھا تجاه المعلمات،  .٢

 . وبین تحقیق المدارس لمعاییر ومؤشرات جائزة التعلیم للتمیز
تم تطبیق ھذا البحث على مجتمع وعینة من معلمات المدارس الحكومیة المتوسطة للتعلیم  .٣

  .ام في منطقة المظیلف بالقنفذة، حیث لم یسبق إجراء دراسة على ھذه الفئةالع
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  :أوجھ االستفادة من الدراسات السابقة في البحث الحالي
  : استفادت الباحثة من الدراسات السابقة كما یلي

 .من المنھج المتبع في الدراسة .١
 . في بناء أداة البحث  .٢
 .دراسةاإلطار النظري للموضوعات المتعلقة بال .٣
 . األسالیب اإلحصائیة وطرق التحلیل المناسبة للبحث .٤
مقارنة النتائج التي توصلت لھا الدراسات السابقة بالنتائج التي توصل لھا البحث وتوجیھ  .٥

 .الباحثة إلى استخالص التوصیات والمقترحات
  .لبحثاالستفادة من المراجع العلمیة الواردة في الدراسات السابقة والتي تناسب موضوع ا .٦

  :الدراسة المیدانیة وإجراءات البحث
  : المقدمة

خصص ھذا الفصل من البحث لإلجراءات المنھجیة التي تعد بمثابة خریطة طریق یسیر 
الباحث  وفق خطواتھا وذلك من أجل تحقیق الھدف  الرئیسي للدراسة و الذي یتمثل في التعرف 

معلمات في ضوء معاییر جائزة التعلیم للتمیز، على واقع تطبیق قائدات المدارس للتنمیة المھنیة لل
وذلك من خالل الكشف عن درجة تطبیق قائدات المدارس لمعیار ترسیخ ثقافة التنمیة المھنیة 

 وتقدیم المساعدة -  وامتالك مھارات التعلم الذاتي- تعزیز مفھوم التنمیة المھنیة: ( للمعلمات من حیث
ركز الباحثة في ھذا الفصل على تحدید المنھج المستخدم، وبالتالي ت) .الفنیة والخبرات المھنیة

وصف مجتمع وعینة البحث من حیث بیان كیفیة اختیار العینة ونوعھا وخصائصھا ، حیث تمثلت 
.  عینة البحث من معلمات المرحلة المتوسطة في محافظة القنفدة في مدارس المظیلف المتوسطة

خدمت لجمع البیانات األولیة التي تحقق أھداف البحث، من كما تناولت الباحثة أداة البحث التي است
حیث استعراض إجراءات بناءھا واختبار صدقھا وثباتھا وذلك للتحقق من مدى مالءمتھا لجمع 
البیانات األولیة، كما تقدم الباحثة في ھذا الفصل األسالیب اإلحصائیة المستخدمة لتفسیر وتحلیل 

  : وفیما یلي تتناول الباحثة ھذه اإلجراءات. ص أبرز نتائجھابیانات البحث وذلك من أجل استخال
  :منھج البحث

اسلوب یعتمد على " في ھذا البحث تم استخدام المنھج الوصفي التحلیلي والذي یعرف بأنھ
جمع المعلومات والبیانات لظاھرة ما، وحدث ما، وذلك بقصد التعرف على الظاھرة المدروسة 

والتعرف على جوانب القوة والضعف فیھ من أجل معرفة مدى صالحیة وتحدید الوضع الحالي لھا 
  ).٢٠١١عبیدات، وآخرون،" (ھذا الوضع أو مدى الحاجة إلحداث تغیرات جزئیة أو أساسیة فیھ

مجموعھ اإلجراءات البحثیة التي تتكامل لوصف الظاھرة أو "ویعرف المنھج الوصفي بانھ 
یانات وتصنیفھا ومعالجتھا وتحلیلھا تحلیال كافیا ودقیقا الموضوع اعتمادا على جمع الحقائق والب

  ). ١١١م، ص٢٠١٤مطاوع والخلیفة، (، "الستخالص داللتھا والوصول الى نتائج
  : مجتمع البحث

     یشمل مجتمع البحث معلمات المرحلة المتوسطة في مدارس المظیلف بمحافظة القنفذة، للعام 
  .وفق احصائیات مكتب التعلیم بالمظیلف) ١٣٥(عددھن ھـ والالتي یبلغ ١٤٣٨/١٤٣٧الدراسي 
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  :عینة البحث
تم اختیار عینة البحث بأسلوب الحصر الشامل لجمیع افراد مجتمع العینة من معلمات 

، وذلك %١٠٠معلمة وبنسبة ) ١٣٥(المرحلة المتوسطة بالمظیلف بمحافظة القنفذة البالغ عددھن 
 الباحثة االستبانة على المعلمات المستھدفات بالبحث، فقد وبعد توزیع. نظرًا لصغر مجتمع البحث

من إجمالي مجتمع البحث %) ٨٥٫٩(معلمة تشكل نسبة ) ١١٦(حصلت على استجابة من عدد 
 . وھي التي جرى اعتمادھا في تحلیل بیانات البحث واستخالص نتائجھا

المؤھل التعلیمي، (وفیما یلي توصیفًا لعینة البحث وفقًا لخصائصھا التي اشتملت على 
  : كما سیرد في الجداول التالیة) وسنوات الخبرة

  )١(جدول رقم 
  توصیف أفراد العینة من معلمات المرحلة المتوسطة بمدارس

  المظیلف المتوسطة المشاركات في البحث وفقًا للمؤھل التعلیمي
  %النسبة المئویة   العدد  المؤھل التعلیمي

  ٩٣٫١  ١٠٨  بكالوریوس
  ٦٫٩  ٨  ماجستیر
  %١٠٠٫٠  ١١٦  المجموع

أعاله أن غالبیة المعلمات المشاركات في البحث ) ١(یتضح من النتائج بالجدول رقم              
، بینما بلغت نسبة المعلمات الالئي %)٩٣٫١(مؤھلھن التعلیمي بكالوریوس، حیث بلغت نسبتھن 

لل على أن المعلمات بحاجة ماسة وھذا ید. فقط من إجمالي العینة% ٦٫٩مؤھلھن التعلیمي ماجستیر 
فعًال إلى العدید من برامج التنمیة المھنیة لھن، كما تفید ھذه النتائج أن برامج التنمیة المھنیة 

  . للمعلمات سیكون لھا أثرھا االیجابي علیھن وعلى أدائھن

المؤھل العلمي

0%

93%

7%

بكالوریوس ماجستیر

                
  .فقًا للمؤھل التعلیميیوضح توصیف عینة البحث و) ٢(شكل رقم 
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  )٢(جدول رقم 
  المشاركات في البحث بحسب سنوات الخبرة توصیف أفراد العینة من معلمات المرحلة المتوسطة

  %النسبة المئویة   العدد  سنوات الخبرة
  ٢٥٫٠  ٢٩   سنوات٥أقل من 

  ٣٧٫١  ٤٣  ١٠ألقل من -٥من 
  ١٩٫٠  ٢٢  ١٥ألقل من -١٠من 
  ١٢٫٩  ١٥  ٢٠ألقل من -١٥من 

  ٦٫٠  ٧   سنة فأكثر٢٠من 
  %١٠٠٫٠  ١١٦  المجموع

من أفراد العینة من معلمات % ٢٥٫٠أعاله أن ھناك ) ٢(أظھرت النتائج بالجدول رقم 
تراوحت % ٣٧٫١ سنوات، بینما ٥المرحلة المتوسطة بمحافظة القنفدة سنوات خبرتھن أقل من 

تراوحت سنوات خبرتھن % ١٩سنوات، في حین أن ) ١٠ألقل من - ٥(سنوات خبرتھن ما بین 
-١٥(سنوات خبرتھن تراوحت ما بین % ١٢٫٩سنة، بینما ھناك ) ١٥ألقل من - ١٠(العملیة ما بین 

.  سنة فأكثر٢٠فقط سنوات خبرتھن في الفئة األخیرة % ٦٫٠سنة، كما أن ھناك ) ٢٠ألقل من 
ة البحث سنوات وبالتالي نستنتج من المؤشرات السابقة أن ھناك نسبة مقدرة من المعلمات عین

من إجمالي أفراد العینة مما یبین مدى %) ٦٢٫١( سنوات، حیث یشكلون نسبة ١٠خبرتھن أقل من 
حاجة الكثیر منھن لبرامج التنمیة المھنیة، ویلقي بالمسؤولیة أكثر على القائدات ألخذ دورھن في 

تي لھا في سلك التعلیم ما الحث عل التنمیة المھنیة للمعلمات، وتحفیزھن، كما أن النسبة المھمة وال
 عام أیضًا تحتاج للتنمیة المھنیة وبتأكید وإصرار علیھن، نظرًا ألن أسالیب ١٥یزید على 

واستراتیجیات وطرق التدریس ودخول التكنولوجیا الكبیر في المجال التعلیمي یفرض علیھن ھذا 
  . االھتمام والتنمیة 

  

  .اد العینةتوصیف الخبرة العملیة لدى أفر) ٣(شكل رقم 
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  : أداة البحث
یعد االستبیان أداه مالئمة "استخدمت الباحثة االستبانة، كأداة لجمع البیانات المطلوبة حیث 

). ١٠٤: ٢٠١١عبیدات وآخرون،" (للحصول على معلومات وبیانات وحقائق مرتبطة بواقع معین
في مجال البحوث وال تزال ویعتبر االستبیان من أھم أدوات جمع البیانات التي أخذت في االنتشار 

وقد عملت الباحثة على إعداد . تمثل موقعًا بارزًا في الوقت الحالي بین وسائل جمع البیانات
االستبانة كأداة لجمع المعلومات من أجل التعرف على دور القائدات في تطبیق التنمیة المھنیة 

وتتكون االستبانة من جزئین . مدرسةللمعلمات في ضوء معاییر جائزة التعلیم للتمیز فئة االدارة وال
ممارسة قائدات : الجزء األول عبارة عن البیانات األولیة والجزء الثاني تناول محور رئیس ھو

  : المدارس لمعیار ترسیخ ثقافة التنمیة المھنیة للمعلمات، وذلك من خالل ثالث أبعاد ھي كما یلي
  . عبارة) ١٧(حیث احتوى ھذا البعد على تعزیز مفھوم التنمیة لدى المعلمات، : البعد األول
  . عبارة) ١١(امتالك المعلمات لمھارات التعلم الذاتي، حیث اشتمل ھذا البعد على عدد : البعد الثاني

تقدیم المتمیزة من المعلمات المساعدة الفنیة والخبرات المھنیة لزمیالتھن، حیث : البعد الثالث
  .عبارة) ١٢(احتوى ھذا ا لبعد على عدد 

  . عبارة) ٤٠(وبالتالي فإن أداة االستبیان في مجموعھا تحتوى على عدد 
قام ھذا البحث على مرحلتین، المرحلة األولى ھي مرحلة الدراسة االستطالعیة الختبار 
االستبیان والتأكد من مالئمتھ ودقتھ وصدقھ اإلحصائي وذلك بتوزیع عدد محدود من االستبیانات 

معلمة، والمرحلة الثانیة وھي ) ٢٦( حیث بلغ حجم العینة االستطالعیة على مجتمع البحث لتجربتھ
  . بعد التأكد من صدق وثبات العینة االستطالعیة وھى مرحلة الدراسة المیدانیة

  :صدق أداة البحث
  :الصدق الظاھري: أوًال

 للتحقق من أداة االستبیان بعد تصمیمھا في صورتھا األولیة، قامت الباحثة بعرض األداة
 وذلك بإبداء مالحظاتھم وآراءھم حول مدى مناسبة األداة لجمع المعلومات التي المحكمینعلى لجنة 

تساھم في تحقیق أھداف البحث، حیث تم اطالع لجنة التحكیم على االستبانة وإبداء مالحظاتھم وتم 
  . أخذھا بعین االعتبار

  :صدق المحتوى: ثانیًا
مرحلة االستطالعیة باختیار عینة عشوائیة حجمھا تم التحقق من صدق أداة البحث في ال

من افراد مجتمع البحث ، وذلك من أجل  قیاس صدق االتساق الداخلي لبنود أداة االستبیان ) ٢٦(
وذلك بحساب درجة ارتباط كل عبارة مع الدرجة الكلیة للبعد الذي تنتمي إلیھ، كما ھو مبین 

ن جمیع عبارات االستبیان ترتبط مع الدرجة الكلیة للبعد أدناه، حیث بینت نتائجھ أ) ٣(بالجدول رقم 
الذي تنتمي إلیھ بدرجة عالیة ، كما أن جمیع قیم معامالت االرتباط دالة إحصائیًا حیث تراوحت من 

وبالتالي نستنتج من ذلك أن جمیع عبارات أداة البحث تتمتع بدرجة مرتفعة من ) ٠٫٩٤٣-٠٫٥٠٦(
  . ھداف القیاس المطلوبة الصدق، مما یعني أنھا تحقق أ
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  )٣(جدول رقم 
  مع الدرجة الكلیة للبعد الذي تنتمي إلیھ یوضح معامالت االرتباط بین درجة كل فقرة

تعزیز مفھوم التنمیة لدى : البعد األول
  المعلمات

امتالك مھارات : البعد الثاني
  التعلم الذاتي

تقدیم المعلمات : البعد الثالث
  المساعدة لزمیالتھن

٠٫٦٤٣** ٢٩  ٠٫٨٧٧** ١٨  ٠٫٦٣٨**  ١٠  ٠٫٧٥٤** ١  

٠٫٦٣٥** ٣٠  ٠٫٨٦٤** ١٩  ٠٫٤٦٨*  ١١  ٠٫٧٤٠** ٢  

٠٫٨٢٧** ٣١  ٠٫٩٠٤** ٢٠  ٠٫٧٠٨**  ١٢  ٠٫٨٣٨** ٣  

٠٫٨٧٩** ٣٢  ٠٫٦٤٩** ٢١  ٠٫٧٧٨**  ١٣  ٠٫٣٤٧ ٤  

٠٫٨٩١** ٣٣  ٠٫٧٦٥** ٢٢  ٠٫٨٥٦**  ١٤  ٠٫٦٣٠** ٥  

٠٫٧٤٦** ٣٤  ٠٫٨٦٥** ٢٣  ٠٫٦١٣**  ١٥  ٠٫٧٩٠** ٦  

٠٫٨١٢** ٣٥  ٠٫٧٦٨** ٢٤  ٠٫٧٤٩**  ١٦  ٠٫٧٩٣** ٧  

٠٫٨٧٨** ٣٦  ٠٫٧٧٢** ٢٥  ٠٫٨٠٠**  ١٧  ٠٫٥٩٣** ٨  

٠٫٨٣٤** ٣٦  ٠٫٦٤٩** ٢٦      ٠٫٨٠٧** ٩  

        ٠٫٧٥٩** ٣٧  ٠٫٨٨٩** ٢٧  

        ٠٫٧٧٠** ٣٨  ٠٫٧٣٢** ٢٨  

            ٠٫٧٦٣** ٤٠  

  )٠٫٠١ (تعني أن معامل االرتباط دال إحصائیًا عند مستوى المعنویة** 
  )٠٫٠٥(تشیر إلى أن معامل االرتباط دال إحصائیًا عند مستوى المعنویة *

كما تم التحقق من مؤشرات الصدق ألداة البحث عن طریق حساب درجة ارتباط كل بعد 
  : التالي) ٤-٣( للمحور الذي ینتمي إلیھ، كما ھو مبین بالجدول رقم الكلیةمن الدرجة 

  )٤(جدول رقم 
   بعد مع الدرجة الكلیة لألداةدرجة ارتباط كل

  الداللة اإلحصائیة معامل االرتباط  االبعاد

٠٫٩٤٦**  تعزیز مفھوم التنمیة لدى المعلمات: البعد األول  ٠٫٠٠  

٠٫٩٦٠**  امتالك المعلمات لمھارات التعلم الذاتي: البعد الثاني  ٠٫٠٠  

تقدیم المتمیزة من المعلمات المساعدة الفنیة : البعد الثالث
  لخبرات المھنیة لزمیالتھنوا

**٠٫٩٣٥  ٠٫٠٠  

  )٠٫٠١(تشیر إلى أن معامل االرتباط دال إحصائیًا عند مستوى الداللة **
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 أعاله أن جمیع أبعاد أداة االستبیان ترتبط بدرجة )٤(رقم ویتضح من النتائج بالجدول 
، )٠٫٩٤٦ - ٠٫٩٣٥(عالیة مع الدرجة الكلیة لألداة، حیث تراوحت قیم معامالت االرتباط ما بین 

وبالتالي نستنتج من ). ٠٫٠١( إلى ذلك أن جمیع ھذه القیم دالة إحصائیًا عند مستوى الداللة باإلضافة
ذلك أن جمیع أبعاد االستبانة تتمتع بدرجة عالیة من الصدق مع الدرجة الكلیة لألداة مما یعزز من 

  . مصداقیة بناء أداة البحث لقیاس ما ھدفت لقیاسھ
  :ة البحثثبات أدا

بطریقتین، وذلك عن طریق التجزئة النصفیة، ) االستبانة( من ثبات أداة البحث التحققتم 
  : ومعامل ألفا كرونباخ، حیث جاءت النتائج كما یلي

  : ثبات أداة البحث عن طریق التجزئة النصفیة
تم حساب ثبات أداة البحث عن طریق التجزئة النصفیة وذلك من خالل حساب عالقة 

 الكلیة للبنود الفردیة والدرجة الكلیة للبنود الزوجیة عن طریق معامل االرتباط الدرجةتباط بین االر
بیرسون ومن ثم تصحیحھ عن طریق معامل سبیرمان براون، حیث یتضح أن قیمة معامل االرتباط 

ن وبالتالي نستنتج م). ٠٫٩٦٧(، بینما بلغت قیمة معامل سبیرمان براون )٠٫٩٦٥(بیرسون بلغت 
ذلك أن أداة البحث تحقق ثباتًا مرتفعا، مما یطمئن الباحثة إلى سالمة إجراءات بناء أداة البحث، 

  :  أدناھـ یوضح ذلك)٥(والجدول رقم 
  )٥(جدول رقم 

  یوضح معامالت ثبات أداة البحث عن طریق التجزئة النصفیة
  مستوى الداللة  معامل االرتباط  املالمع

  ٠٫٠٠  ٠٫٩٦٥**  معامل بیرسون
  ٠٫٠٠  ٠٫٩٦٧**  معامل سبیرمان

  )٠٫٠١(تشیر إلى أن معامل االرتباط دال إحصائیًا عند مستوى الداللة   ** 
  :معامالت الثبات عن طریق معادلة ألفا كرونباخ

تم حساب معامالت الثبات الكلي لألداة وثبات أبعاد أداة البحث عن طریق معامل ألفا 
أدناھـ، حیث یتضح أن جمیع قیم معامالت الثبات لالبعاد ) ٦(كرونباخ، كما ھو مبین بالجدول رقم 

تشیر إلى أن جمیع ھذه األبعاد تحقق درجة عالیة من الثبات، كما أن أداة البحث حققت ثباتًا عالیًا 
مما یطمئن الباحثة إلى سالمة بناء األبعاد وفقراتھا والوثوق بالنتائج التي ) ٠٫٩٧٣(بلغت قیمتھ 
) . ٠٫٩٣٨ -٠٫٩٣٠(ا تراوحت قیم معامالت ألفا كرونباخ لثبات األبعاد ما بین بینم. تتوصل إلیھا

  : ویوضح الجدول أدناه مؤشرات الثبات عن طریق معامل ألفا كرونباخ 
  )٦(جدول رقم 

  یوضح معامالت ألفا كرونباخ للثبات الكلي وثبات محاور وأبعاد أداة البحث
عدد   األبعاد

  الفقرات
معامل 
  الثبات

  ٠٫٩٣٠  ١٧  تعزیز مفھوم التنمیة لدى المعلمات:  األولالبعد
  ٠٫٩٣٨  ١١  امتالك المعلمات لمھارات التعلم الذاتي: البعد الثاني

تقدیم المتمیزة المساعدة الفنیة والخبرات المھنیة : البعد الثالث
  لزمیالتھن

٠٫٩٣٧  ١٢  

  ٠٫٩٧٣  ٤٠  الثبات الكلي
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  : إجراءات تطبیق أداة البحث
 .استبانة) ١٣٥(اة البحث على أفراد العینة مناولة وعددھا تم توزیع أد -١
 .تم تجمیع االستبانات واسترجاعھا من أفراد العینة -٢
إجراء التحلیل اإلحصائي الستجابات أفراد العینة عن طریق برنامج الحزم اإلحصائیة  -٣

 . وتفسیر النتائجspssلمعالجة البیانات 
 . المقترحةكتابة ملخص النتائج والتوصیات والدراسات -٤

  : األسالیب والمعالجات اإلحصائیة
لتحلیل بیانات البحث تم استخدام عدد من األسالیب اإلحصائیة الوصفیة واالستداللیة، حیث 
شملت األسالیب اإلحصائیة الوصفیة، التكرارات، النسب المئویة، وذلك لتوصیف عینة البحث تبعا 

ات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وذلك لقیاس للخصائص الدیمغرافیة، كما تم استخدام المتوسط
أما األسالیب . درجة استجابة أفراد العینة نحو فقرات أداة البحث من حیث درجة الموافقة من عدمھا

اإلحصائیة االستداللیة، فقد شملت اختبار تحلیل التباین أحادي االتجاه وذلك لقیاس داللة الفروق 
الختبار داللة الفروق باختالف متغیر " ت"م استخدام اختبار ، كما ت)سنوات الخبرة(باختالف 

باإلضافة إلى ذلك تم . المؤھل التعلیمي للمعلمات حول درجة تطبیق قائدات المدارس المتوسطة
استخدام معامل االرتباط بیرسون وذلك للتحقق من صدق أداة االستبیان، بینما تم استخدام معامل 

  .  لكلي ألداة البحث وثبات المحاور وأبعادھاألفا كرونباخ لقیاس الثبات ا
  )٧(جدول رقم 

  معیار الحكم على قیم المتوسطات الحسابیة
  درجة التطبیق  تدرج المقیاس

  بدرجة منخفضة جدًا  ١٫٨٠ ألقل من – ١من 
  بدرجة منخفضة  ٢٫٦٠ ألقل من -١٫٨٠من 

  بدرجة متوسطة  ٣٫٤٠ ألقل من - ٢٫٦من 
  رجة عالیةبد  ٤٫٢٠ ألقل من -٣٫٤٠من 

  بدرجة عالیة جدًا  ٥ إلى -٤٫٢٠من 
  :عرض وتحلیل وتفسیر نتائج البحث

ھدف البحث الحالي للتعرف على واقع تطبیق قائدات المدارس المتوسطة في منطقة               
المظیلف للتنمیة المھنیة للمعلمات في ضوء معاییر جائزة التعلیم للتمیز، وذلك من خالل الكشف 

تعزیز : ( تطبیق قائدات المدارس لمعیار ترسیخ ثقافة التنمیة المھنیة للمعلمات من حیثعن درجة
)  وتقدیم المساعدة الفنیة والخبرات المھنیة- وامتالك مھارات التعلم الذاتي-مفھوم التنمیة المھنیة

 على ولتحقیق ھذه األھداف تم الحصول على البیانات من خالل استخدام االستبیان كأداة للحصول
.  معلمة مكتملة اإلجابات) ١١٦(البیانات، حیث استطاعت الباحثة الحصول على استجابات من عدد 

ولتحلیل بیانات البحث تحلیًال إحصائیًا یتناسب مع أھدافھا ویجیب عن تساؤالتھا البحثیة ، تم 
حیث تم ، )SPSS(استخدام برنامج التحلیل اإلحصائي بالرزمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة 

ادخال بیانات البحث في البرنامج ومعالجتھا إحصائیًا، ومن ثم استخراج الجداول اإلحصائیة 
ولقد تم التركیز . باستخدام األسالیب اإلحصائیة المناسبة ومن ثم العمل على تحلیل وتفسیر نتائجھا 

  .في ھذا الفصل على اإلجابة عن األسئلة البحثیة
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  :یر بیانات البحث وفیما یلي نتناول تحلیل وتفس
  : اإلجابة عن األسئلة البحثیة

تناولت الباحثة في ھذا الجزء من تحلیل بیانات البحث استجابات أفراد العینة من معلمات المرحلة 
المتوسطة بمحافظة القنفدة والمتعلقة بأبعاد البحث وذلك من أجل اإلجابة عن السؤال البحثي  

  : الت البحثیة الفرعیة ، والسؤال الرئیسي ھو الرئیسي و من ثم اإلجابة عن التساؤ
  ما واقع تطبیق قائدات المدارس للتنمیة المھنیة للمعلمات في ضوء معاییر جائزة التعلیم للتمیز؟

  :بینما التساؤالت الفرعیة ھي كما یلي 
  ما درجة تطبیق قائدات المدارس المتوسطة بالقنفذة لمعیار ترسیخ ثقافة التنمیة المھنیة

 من وجھة نظرالمعلمات؟" تعزیز مفھوم التنمیة المھنیة للمعلمات: "ؤشر األولللم
  ما درجة تطبیق قائدات المدارس المتوسطة بالقنفذة لمعیار ترسیخ ثقافة التنمیة المھنیة

 من وجھة نظر المعلمات؟" امتالك المعلمات للتعلم الذاتي: "للمؤشر الثاني 
 وسطة بالقنفذة لمعیار ترسیخ ثقافة التنمیة المھنیة ما درجة تطبیق قائدات المدارس المت

تقدیم المتمیز من المعلمات بالمدرسة المساعدة الفنیة والخبرات المھنیة : "للمؤشر الثالث 
  من وجھة نظرالمعلمات؟" لزمیالتھن الجدد

  : وفیما یلي نتناول اإلجابة عن األسئلة البحثیة أعاله كما یلي 
تطبیق قائدات المدارس المتوسطة بالقنفذة لمعیار ترسیخ ثقافة التنمیة ما درجة : السؤال األول 

 من وجھة نظر المعلمات؟" تعزیز مفھوم التنمیة المھنیة للمعلمات: "المھنیة للمؤشر األول
ولإلجابة عن ھذا السؤال األول، تم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري، حیث تم 

: اد العینة من المعلمات المشاركات في البحث حول المؤشر األولعرض وتحلیل استجابات أفر
 : تعزیز مفھوم التنمیة المھنیة للمعلمات من وجھة نظرھن ، كما سیرد في الجداول التالیة

  )٨(جدول رقم 
المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة إلجابات أفراد العینة من معلمات المرحلة المتوسطة 

یق قائدات المرحلة المتوسطة لمعیار تعزیز مفھوم التنمیة المھنیة للمعلمات من حول درجة تطب
  وجھة نظر المعلمات

رقم 
 العبارة

تعزیز مفھوم التنمیة المھنیة : المؤشر األول
المتوسط  للمعلمات

 الحسابي
االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 التطبیق

 الترتیب

تحث المعلمات على المشاركة في الندوات   .١
.ةالتربوی  

 ٦ عالیة جدًا ٠٫٩٤ ٤٫٤٠

تعقد حلقات نقاشیة تربویة لرفع الكفاءة   .٢
.المھنیة للمعلمات  

 ١٤ عالیة ١٫١٢ ٣٫٩٤

تعقد ورش عمل تربویة لرفع الكفاءة المھنیة   .٣
.للمعلمات  

 ١٦ عالیة ١٫١٨ ٣٫٧٦

 ١ عالیة جدًا ٠٫٣٥ ٤٫٩١تحث المعلمات على حضور الدورات   .٤
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رقم 
 العبارة

تعزیز مفھوم التنمیة المھنیة : المؤشر األول
المتوسط  للمعلمات

 الحسابي
االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 التطبیق

 الترتیب

.التدریبیة  

علمات للدورات التدریبیة تسھل حضور الم  .٥
.المعتمدة  

 ٣ عالیة جدًا ٠٫٨٥ ٤٫٦٧

تحرص على تدریب المعلمات على طرق   .٦
.التدریس الحدیثة  

 ٤ عالیة جدًا ٠٫٩٠ ٤٫٥٩

تتابع تطبیق المعلمات الستراتیجیات التعلیم   .٧
.المختلفة  

 ٢ عالیة جدًا ٠٫٦٧ ٤٫٧٢

تكرم المعلمات المتمیزات في تطبیق   .٨
.لتعلیماستراتیجیات ا  

 ٩ عالیة ١٫١٠ ٤٫١٨

تنظم لقاءات للمعلمات مع متخصصین في   .٩
.المجال التربوي  

 ١٧ عالیة ١٫٤٤ ٣٫٥٣

تقدم تغذیة راجعة للمعلمات بعد الزیارة   .١٠
.الصفیة  

 ٥ عالیة جدًا ٠٫٩٩ ٤٫٥٠

تزود المعلمات بنسخة من تقییم األداء   .١١
.الوظیفي  

 ١٣ عالیة ١٫٤١ ٣٫٩٩

ط القوة والضعف في تضع تقریر یتضمن نقا  .١٢
.أداء المعلمات  

 ١٥ عالیة ١٫٤٢ ٣٫٨٨

تناقش المعلمات في سلبیات وایجابیات   .١٣
.أدائھن الوظیفي  

 ١٠ عالیة ١٫٢٦ ٤٫١٠

تطلع المعلمات على اقتراحات تطویریة   .١٤
.إلدائھن  

 ١٢ عالیة ١٫٤٠ ٤٫٠١

تعقد اجتماع للمعلمات ذوات المشكالت   .١٥
.المشتركة  

 ١١ عالیة ١٫٢٨ ٤٫٠٥

تزود المعلمات بنشرات وقراءات موجھة في   .١٦
.المجال التربوي  

 ٧ عالیة جدًا ١٫١٥ ٤٫٣٢

تدعم اشتراك المعلمات في مجالت علمیة   .١٧
.تربویة  

 ٨ عالیة جدًا ١٫٠٢ ٤٫٢٥

  عالیة جدًا ٠٫٧٦ ٤٫٢٢ المتوسط الحسابي المرجح العام
  ٢٠١٧بیانات الدراسة المیدانیة : المصدر

أعاله استجابات أفراد العینة من معلمات المرحلة المتوسطة، ) ٨(ول رقم بینت النتائج بالجد
حول درجة تطبیق قائدات المدارس بالمرحلة المتوسطة لمؤشر تعزیز مفھوم التنمیة المھنیة 
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للمعلمات من وجھة نظر المعلمات المشاركات في البحث الحالي، حیث یتضح أن قیمة المتوسط 
وانحراف معیاري قدره ) ٤٫٢٢(بات العینة بشكل عام قد بلغت الحسابي المرجح العام إلجا

وبالتالي نستنتج من ذلك أن غالبیة أفراد العینة من المعلمات المشاركات في البحث یؤكدن ). ٠٫٧٦(
أن قائدات المدارس المتوسطة بمحافظة القنفذة بمدارس المظیلف یعملن بدرجة عالیة جدًا على 

تنمیة البشریة، مما ینعكس إیجابًا على أداء المعلمات من خالل اكتساب تطبیق مؤشر تعزیز مفھوم ال
  . المزید من المھارات، مما یؤدي في نھایة المطاف لدعم العملیة التعلیمیة بكاملھا

وفیما یلي تتناول الباحثة تحلیل وتفسیر أھم المؤشرات التي تبین درجة تطبیق قائدات 
 القنفدة لمؤشر تعزیز مفھوم التنمیة المھنیة للمعلمات المدارس بالمرحلة المتوسطة بمحافظة

  : بالمرحلة المتوسطة من وجھة نظر المعلمات المشاركات في دراستنا الحالیة
تحث المعلمات على حضور ) " ٤(السابق أن العبارة رقم ) ٨(بینت النتائج بالجدول رقم 

عناصر التي تبین درجة تطبیق قائدات قد جاءت في المرتبة األولي من بین ال" الدورات التدریبیة 
المدراس تعزیز مفھوم التنمیة المھنیة لدى المعلمات، ویدعم ذلك قیمة المتوسط الحسابي المرجح 

وبالتالي نستنتج من ذلك أن غالبیة أفراد العینة من معلمات ). ٠٫٣٥(وانحراف معیاري ) ٤٫٩١(
ت المدراس یدركن االھمیة الكبرى للتدریب، المرحلة المتوسطة بمحافظة القنفدة یعتقدن أن قائدا

ویولینھ اھتمامًا رئیسیًا ومركزیًا مقارنًة بعناصر التنمیة المھنیة االخرى، وذلك ألھمیة التدریب 
بالنسبة للمعلمة من أجل اكسابھا المھارات الحدیثة في مجال التعلیم، وتتفق ھذه النتیجة مع دراسة 

 األسالیب التي یتخذھا مدیري المدارس لتطویر التنمیة المھنیة والتي أقرت أن أھم) ٢٠١٠(التمیمي
للمعلمین حسب وجھة نظر المعلمین ھي الدورات التدریبیة، كما اتفقت ھذه النتیجة مع توصیة 

بضرورة أن تحث القیادة المدرسیة المعلمین على المشاركة في المؤتمرات ) ٢٠١٠(العاجز
  . سھم في تنمیة االبداع لدیھموالندوات والدورات التدریبیة التي ت

تتابع تطبیق المعلمات ) " ٧(السابق أن العبارة رقم ) ٨(كما كشفت النتائج بالجدول رقم 
قد حازت على المرتبة الثانیة من بین العبارات المتعلقة بدرجة " الستراتیجیات التعلیم المختلفة 

ھوم التنمیة المھنیة للمعلمات، ویعزز تطبیق قائدات المدارس المتوسطة بمحافظة القنفدة تعزیز مف
تثبت ھذه النتیجة أن ). ٠٫٦٧(وانحراف معیاري ) ٤٫٧٢(ذلك قیمة المتوسط الحسابي المرجح 

قائدات المدراس المختارة في العینة یولون أھمیة عالیة الستراتیجیات التعلیم المختلفة، وأن ھذه 
المعلمات لھذه االستراتیجیات، وھذا یعني أن االھمیة تترجم على شكل متابعات دقیقة لمدى تطبیق 

  .القائدات یملن إلى الجوانب التطبیقیة والمتابعة المیدانیة في إدارتھن للمدارس المقصودة بالبحث
" حیث نصت ) ٥(السابق أن العبارة رقم ) ٨(وفي ذات السیاق فقد بینت النتائج بالجدول 

قد حازت على المرتبة الثالثة وبدرجة عالیة " مدة تسھل حضور المعلمات للدورات التدریبیة المعت
جدًا من التطبیق من جانب قائدات المدارس المتوسطة، ویعزز ذلك قیم المتوسطات الحسابیة 

وتلیھا في ). ٠٫٨٥(وانحراف معیاري ) ٤٫٦٧(الستجابات المعلمات عینة البحث، حیث بلغت 
 تحرص على تدریب المعلمات على طرق "والتي نصت على ) ٦(المرتبة الرابعة العبارة رقم 

وانحراف معیاري قدره ) ٤٫٥٩(ویعزز ذلك قیمة المتوسط الحسابي المرجح " التدریس الحدیثة 
وبالتالي نستنتج مما سبق أن ھناك تركیز بدرجة عالیة جدًا من جانب قائدات المدارس ). ٠٫٩٠(

التدریبیة المعتمدة لكل معلمة، المتوسطة على موضوع تدریب المعلمات، وخاصة حضور الدورات 
باإلضافة إلى الحرص على تدریب المعلمات على طرق التدریس الحدیثة، مما انعكس إیجابا على 

وتتقاطع ھذه النتائج مع أھداف . نتائج أداء المعلمات من خالل التقاریر التي ترفعھا قائدات المدارس
التعلیم لتشجیع قائدات المدارس والمعلمات على وتأثیر جائزة التمیز التي أطلقتھا وزارة التربیة و

  . اكتساب المھارات الحدیثة في مجال التدریس
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والمتعلقة ) ١٧- ١٦-١-١٠(السابق أن العناصر ارقام ) ٨(كما كشفت النتائج بالجدول رقم 
بتعزیز التنمیة المھنیة للمعلمات، قد أظھرت أن قائدات المدارس یعملن على تطبیقھا بدرجة عالیة 
جدًا ویدعم ذلك قیم المتوسطات الحسابیة الستجابات المعلمات عینة البحث حیث تراوحت ما بین 

  : والعبارات ھي) ٤٫٢٥-٤٫٥٠(
 .تقدم تغذیة راجعة للمعلمات بعد الزیارة الصفیة .١
 .تحث المعلمات على المشاركة في الندوات التربویة .٢
 .ويتزود المعلمات بنشرات وقراءات موجھة في المجال الترب .٣
 .تدعم اشتراك المعلمات في مجالت علمیة تربویة .٤

تظھر ھذه النتائج مستوى عالي جدًا من الحیویة لدى قائدات المدراس المستطلعة آراء 
معلماتھن، من حیث استمرار التواصل المباشر بین المعلمة والقائدة، والشفافیة في ھذا التواصل 

ائدات یقمن بعدد من االنشطة التي تتعلق بزیادة التنمیة وتقدیم النصح واالرشاد للمعلمات، كما أن الق
المھنیة لدى المعلمات، وتحث وتحفز المعلمات على االلتحاق بھذه االنشطة كالندوات التربویة 
واالشتراك في المجالت العلمیة التربویة، وبالتأكید فإن ھذه االنشطة من شواھد التمیز لإلدارة 

  .ائزة التعلیم للتمیزالمدرسیة وقائدة المدرسة في ج
تعقد " والتي نصت على) ٣(السابق أن العبارة رقم ) ٨(كما أظھرت النتائج بالجدول رقم 

قد جاءت في المرتبة قبل األخیرة من بین " ورش عمل تربویة لرفع الكفاءة المھنیة للمعلمات 
 التنمیة المھنیة العبارات المتعلقة بتطبیق قائدات المدارس المتوسطة بمحافظة القنفدة تعزیز

ما ). ١٫١٨(وانحراف معیاري ) ٣٫٧٦(للمعلمات، ویعزز ذلك قیمة المتوسط الحسابي المرجح 
یدلل على أن ورش العمل لم تأِت في ترتیب متقدم من حیث االھمیة لدى القائدات من وجھة نظر 

ل جاءت في والتي قال فیھا إن ورش العم) ٢٠١٠(المعلمات، االمر الذي یخالف رسالة التمیمي
المرتبة االولى من حیث أھمیتھا في التنمیة المھنیة للمعلمین لكن لیس من وجھة نظر المعلمین بل 

  .من وجھة نظر قادة المدراس
والتي ) ٩(السابق أن العبارة رقم ) ٨(وفي ذات االتجاه فقد بینت النتائج بالجدول رقم 

قد جاءت في المرتبة " ل التربويتنظم لقاءات للمعلمات مع متخصصین في المجا" نصت على
األخیرة من بین العبارات المتعلقة بتطبیق قائدات المدارس المتوسطة بمحافظة القنفدة تعزیز التنمیة 

وانحراف معیاري ) ٣٫٥٣(المھنیة للمعلمات، ویعزز ذلك قیمة المتوسط الحسابي المرجح 
جابات أفراد العینة من معلمات وبالتالي تخلص الباحثة من خالل تحلیل وتفسیر است). ١٫٤٤(

المرحلة المتوسطة بمحافظة القنفدة بمدارس المظیلف والمتعلقة بدرجة تطبیق قائدات المدارس 
المتوسطة لمؤشر تعزیز التنمیة المھنیة لدى المعلمات أن ھناك مؤشرات إیجابیة تدعم تطبیق 

، حیث ھناك تركیز على مختلف قائدات المدارس مؤشر تعزیز التنمیة المھنیة بدرجة عالیة جدًا
برامج تعزیز مفھوم التنمیة المھنیة وخاصة البرامج المتعلقة بتدریب المعلمات ، حیث أظھرت 
النتائج أن من أھم ما یدعم توجھ قائدات المدارس نحو تطبیق مؤشر تعزیز التنمیة المھنیة یتمثل في 

  : التالي وفق الترتیب 
 .لتدریبیةحث المعلمات على حضور الدورات ا .١
 .متابعة تطبیق المعلمات الستراتیجیات التعلیم المختلفة .٢
 .تسھل حضور المعلمات للدورات التدریبیة المعتمدة .٣
 .الحرص على تدریب المعلمات على طرق التدریس الحدیثة .٤
 .تقدیم تغذیة راجعة للمعلمات بعد الزیارة الصفیة .٥
 .حث المعلمات على المشاركة في الندوات التربویة .٦
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 ید المعلمات بنشرات وقراءات موجھة في المجال التربويتزو .٧
 .دعم اشتراك المعلمات في مجالت علمیة تربویة .٨

 -٤٫٩١(ویدعم ذلك قیم المتوسطات الحسابیة الستجابات المعلمات ، حیث تراوحت ما بین 
 ، و تشیر ھذه القیم إلى وجود تطبیق بدرجة عالیة جدا لمؤشر تعزیز التنمیة المھنیة) ٤٫٢٥

للمعلمات من قبل قائدات المدارس المتوسطة بالمظیلف ، وتشیر الباحثة أن ھذه النتائج العالیة جدًا 
ألداء القائدات من وجھة نظر معلماتھن جاء بفضل إشاعة ثقافة جائزة التعلیم للتمیز التي أطلقتھا 

ت من قائدات المدارس وزارة التعلیم بالمملكة والتي ركزت على تكریم ومكافأة المتمیزین والمتمیزا
والمعلمات ، كما أن ھذه النتائج تشیر إلى روح االنسجام والرضا العام في العالقة بین قائدات 

وقد اتفقت ھذه الدراسة مع العدید من الدراسات التي أوردتھا في دراستي ھذا . المدراس والمعلمات
رجة ممارسة مدیرات حیث خلصت الدراسة إلى أن د) ٢٠١٠(حیث اتفقت مع كل من الرویلي

المدارس والمشرفات التربویات ألدوارھن في التنمیة المھنیة لمعلمات المرحلة المتوسطة جاءت 
كانت النتائج فیھن مرتفعة، ) ٢٠١٤(وایضًا حمد ) ٢٠١٤(بدرجة مرتفعة، باإلضافة إلى الزھراني 

والتي جاء فیھا أن ) ٢٠١٦(و أبو الجیش) ٢٠١٤(في حین أنھا اتفقت بشكل متوسط مع اللحیاني
مستوى توفیر مدیر المدرسة لعناصر التنمیة المھنیة لمعلمیھ من وجھة نظر المعلمون كان ضمن 

  .المستوى المتوسط
ة      : السؤال الثاني  ة التنمی ار ترسیخ ثقاف ذة لمعی ما درجة تطبیق قائدات المدارس المتوسطة بالقنف

 من وجھة نظرالمعلمات؟" الذاتيامتالك المعلمات للتعلم : "المھنیة للمؤشر الثاني
  )٩(جدول رقم 

  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة إلجابات أفراد العینة حول
  "امتالك المعلمات للتعلم الذاتي"درجة تطبیق قائدات المدارس المتوسطة لمعیار 

  مرتبة تنازلیًا بحسب قیمة المتوسط الحسابي
رقم 

 العبارة
المتوسط   للتعلم الذاتيمعیار امتالك المعلمات

 الحسابي
االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 الممارسة

 الترتیب

تحث المعلمات على الزیارات المستمرة  ١٨
.لمركز مصادر التعلم  

 ٧ عالیة جدًا ١٫٠٩ ٤٫٣٩

تعد مكتبة داخل المدرسة كمرجع  ١٩
.للمعلمات  

 ١١ عالیة ١٫٥٣ ٣٫٨١

تحث المعلمات على االطالع على الجدید  ٢٠
.ي مجال التربیةف  

 ٨ عالیة جدًا ١٫٠٥ ٤٫٣٦

تنمي مھارة تحمل المسؤولیة لدى  ٢١
.المعلمات  

 ٣ عالیة جدًا ٠٫٩٠ ٤٫٥٩

تحث المعلمات على ایجاد حلول  ٢٢
.للمشكالت بأنفسھن  

 ٥ عالیة جدًا ٠٫٩٩ ٤٫٥٢
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رقم 
 العبارة

المتوسط   للتعلم الذاتيمعیار امتالك المعلمات
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 الممارسة

 الترتیب

تساعد المعلمات على اتقان مھارة اتخاذ  ٢٣
.القرارات  

 ٦ عالیة جدًا ١٫٠٢ ٤٫٤٥

تشجع المعلمات على امتالك مھارات  ٢٤
.التعامل مع الحاسب اآللي  

 ١ عالیة جدًا ٠٫٧٩ ٤٫٦٢

تحفز المعلمات الالتي یستخدمن  ٢٥
.العروض التقدیمیة في شرح الدروس  

 ٤ عالیة جدًا ٠٫٨٧ ٤٫٥٣

تحث المعلمات على اجراء البحوث حول  ٢٦
.مشكالت المدرسة  

 ١٠ عالیة ١٫٤٠ ٣٫٨٣

ة المعلمات نحو متابعة تحسن دافعی ٢٧
.المواقع والبحوث العلمیة  

 ٩ عالیة ١٫٢٢ ٤٫١٨

تنمي مھارات المعلمات في قراءة وتحلیل  ٢٨
.التقاریر والبیانات ونتائج الطالبات  

 ٢ عالیة جدًا ٠٫٩٥ ٤٫٦٠

  عالیة جدًا ٠٫٧٩ ٤٫٣٥ المتوسط الحسابي المرجح العام

  ٢٠١٧بیانات الدراسة المیدانیة : المصدر
أعاله استجابات أفراد العینة من معلمات المرحلة المتوسطة ) ٩(بینت النتائج بالجدول رقم 

بمحافظة القنفدة بمدارس المظیلف حول درجة تطبیق قائدات المدارس المتوسطة لمعیار امتالك 
سابي المعلمات للتعلم الذاتي كأحد أبعاد التنمیة المھنیة للمعلمات، حیث یتضح أن قیمة المتوسط الح

وبالتالي نستنتج من ). ٠٫٧٩(وانحراف معیاري قدره ) ٤٫٣٥(المرجح العام إلجابات العینة بلغت 
ذلك أن غالبیة أفراد العینة من المعلمات المشاركات یعتقدن أن قائدات المدارس المتوسطة بمحافظة 

ویأتي ذلك .  دًاالقنفدة یعملن على تطبیق معیار امتالك المعلمات للتعلم الذاتي بدرجة عالیة ج
انسجامًا مع الحاجات الملحة للتطور المستمر للمعلمات، لمواجھة التطور المستمر للعلوم 
وتجدیداتھا، ومواكبة االستراتیجیات التعلیمیة الحدیثة باإلضافة إلى انسجام ھذه النتائج مع توجھات 

. علمات في كافة مراحل التعلیموزارة التعلیم بالمملكة من أجل رفع كفاءة األداء لدى المعلمین والم
  ).٢٠١٦(وقد جاءت ھذه النتائج متسقة مع توصیات أبو جیش 

وفیما یلي تتناول الباحثة تحلیل وتفسیر استجابات أفراد العینة حول المؤشرات التي تدعم 
عاد تطبیق قائدات المدارس المتوسطة بمحافظة القنفدة لمعیار امتالك المعلمات للتعلم الذاتي، كأحد أب

  : التنمیة المھنیة للمعلمات
تشجع المعلمات على امتالك ) " ٢٤(السابق أن العبارة رقم ) ٩(بینت النتائج بالجدول رقم 
قد جاءت في المرتبة األولي من بین العبارات التي تبین درجة " مھارات التعامل مع الحاسب اآللي 

التعلم الذاتي، ویدعم ذلك قیمة المتوسط تطبیق قائدات المدارس لمعیار امتالك المعلمات لمھارات 
وال غرابة في ھذه النتیجة، فالعالم كلھ یتجھ ). ٠٫٧٩(وانحراف معیاري ) ٤٫٦٢(الحسابي المرجح 

نحو االستفادة من التقنیة والحاسوب بشكل خاص في كل شؤون الحیاة، وعلى وجھ الخصوص في 
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م باستمرار قادة المدارس ومنسوبي التعلیم على العملیة التربویة والتعلیمیة، فقد حثت وزارة التعلی
االستفادة من التقنیة في إیصال المعلومات والمعارف للطالب، والبدء في حوسبة المناھج بشكل عام 
في جمیع أنحاء المملكة، وإطالق أنظمة الكترونیة جدیدة تلزم المعلمات بالدخول علیھا والتعامل 

  .عینمعھا كنظام نور ونظام فارس وبوابة 
تنمي " والتي نصت على ) ٢٨(أعاله أن العبارة رقم ) ٩(كما أظھرت النتائج بالجدول رقم 

قد جاءت في المرتبة " مھارات المعلمات في قراءة وتحلیل التقاریر والبیانات ونتائج الطالبات 
یار امتالك الثانیة من بین العناصر المتعلقة بتطبیق قائدات المدارس المتوسطة بمحافظة القنفدة لمع

وانحراف معیاري ) ٤٫٦٠(المعلمات التعلم الذاتي، ویعزز ذلك قیمة المتوسط الحسابي المرجح 
وبالتالي یتبین من ذلك أن غالبیة المعلمات عینة البحث الحالي یعتقدن أن قائدات المدارس ). ٠٫٩٥(

لمات في قراءة وتحلیل المتوسطة بمحافظة القنفدة یعملن بدرجة عالیة جدًا على تنمیة مھارات المع
وھذا یبین أن ھناك جھود على درجة عالیة من المھنیة تبذل من . التقاریر والبیانات ونتائج الطالبات

جانب قائدات المدارس إلحداث التغییر المنشود في رفع مھارات المعلمات في مجال التعلم الذاتي، 
نشاط التدریس، كما أنھ من الطبیعي حتى تستطیع المعلمة المشاركة في األعمال األخرى، بجانب 

أن تقوم القائدات بتدریب المعلمات على ھذا المعیار والطلب منھن االھتمام بھ، نظرًا الحتیاج 
القائدات لھذه التقاریر والمعلومات إلنجاز تقاریر االداء والتقاریر التعلمیة المركزیة والتي ترتكز 

  . على ھذه المعلومات
والتي نصت ) ٢١(أعاله أن العبارة رقم ) ٩( بینت النتائج بالجدول وفي ذات االتجاه، فقد

قد حازت على المرتبة الثالثة من بین العبارات " تنمي مھارة تحمل المسؤولیة لدى المعلمات" على
المتعلقة بتطبیق قائدات المدارس المتوسطة لمؤشر امتالك المعلمات مھارات التعلم الذاتي، ویعزز 

وبالتالي یتبین من ). ٠٫٩٠(وانحراف معیاري ) ٤٫٥٩(ط الحسابي المرجح ذلك قیمة المتوس
المؤشرات السابقة أن غالبیة أفراد العینة من المعلمات یعتقدن أن ھناك تطبیق بدرجة عالیة جدًا في 
مجال تنمیة مھارة تحمل المسئولیة لدى المعلمات من قبل قائدات المدارس المتوسطة بمحافظة 

المعیار من أھم معاییر التدریب القیادي للمعلمات، والشروع بتأھیلیھن لتبوء مناصب وھذا . القنفدة
قیادیة بالمدرسة وتسھیل عملیات التفویض المتوقعة، ومن الطبیعي أن من تتاح لھ الفرصة لیعتمد 
على ذاتھ وتحمل المسؤولیة في تفویض معین یجتھد إلنجاز المطلوب بأفضل ما یكون، ویجتھد 

 تعلیمیا وتدریبًا حتى ال یفشل في إنجاز ما طلب منھ، وبھذا یتحقق لدیھ التعلم الذاتي على نفسھ
  . بأفضل صوره

" والتي نصت على) ٢٦(السابق أن العبارة رقم ) ٩(كما أظھرت النتائج بالجدول رقم 
قد نالت المرتبة قبل األخیرة من بین " تحث المعلمات على اجراء البحوث حول مشكالت المدرسة

العناصر المتعلقة بتطبیق معیار امتالك المعلمات للتعلم الذاتي بدرجة عالیة كأحد أبعاد التنمیة 
  ). ١٫٤٠(وانحراف معیاري ) ٣٫٨٣(المھنیة للمعلمات ویدعم ذلك قیمة المتوسط الحسابي المرجح 

ة وبالتالي ھناك اھتمام بدرجة عالیة من جانب قائدات المدارس المتوسطة بمحافظة القنفد
على حث المعلمات على إجراء البحوث حول مشكالت المدرسة، بالرغم من أن ترتیب ھذه العبارة 
من حیث التحقق وفق المعلمات المستطلعة أراءھن ھي قبل االخیرة، إال أن النتیجة تظھر أن 
القائدات یحاولن ویجتھدن في حث المعلمات على إجراء مثل ھذه البحوث، وفي حقیقة االمر تمثل 

ذه النتیجة الواقع التعلیمي والتربوي داخل المدارس، فمنھجیات البحث العلمي لدى المعلمات في ھ
حل المشكالت أو تطویر االستراتیجیات المستخدمة ضعیفة، وتحتاج بالفعل إلى اھتمام وتفعیل 

  . أكثر
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عد ت" والتي نصت على) ١٩(السابق أن العبارة رقم ) ٩(كما أشارت النتائج بالجدول رقم 
قد نالت المرتبة األخیرة من بین العناصر المتعلقة بتطبیق " مكتبة داخل المدرسة كمرجع للمعلمات

معیار امتالك المعلمات للتعلم الذاتي و بدرجة عالیة كأحد أبعاد التنمیة المھنیة للمعلمات ویدعم ذلك 
 النتیجة لتوضح وتأتي ھذه). ١٫٥٣(وانحراف معیاري ) ٣٫٨١(قیمة المتوسط الحسابي المرجح 

أنھ رغم قیام كثیر من القائدات بذلك إال أن بعضھن لم یستطعن نظرًا لضیق المبنى وعدم توفر 
  .األماكن المناسبة والمیزانیة التي تغطي تكالیفھا

تستخلص الباحثة من خالل تحلیل استجابات أفراد العینة من معلمات المرحلة المتوسطة 
ق قائدات المرحلة المتوسطة لمؤشر امتالك المعلمات التعلم الذاتي بمحافظة القنفدة حول درجة تطبی

، أن ھناك درجة عالیة جدًا وعالیة من التطبیق لغالبیة عناصر مؤشر امتالك المعلمات مھارات 
التعلم الذاتي ، حیث كشفت النتائج أن أكثر العناصر تطبیقًا وبدرجة عالیة من قائدات المدارس 

میة المھنیة الالزمة من خالل تطبیق مؤشر تملیك المعلمات التعلم الذاتي المتوسطة إلحداث التن
تشجیع المعلمات على امتالك مھارات التعامل مع الحاسب اآللي، تنمیة مھارات : تمثلت في 

المعلمات في قراءة وتحلیل التقاریر والبیانات ونتائج الطالبات، تنمیة مھارة تحمل المسؤولیة لدى 
ز المعلمات الالتي یستخدمن العروض التقدیمیة في شرح الدروس، حث المعلمات المعلمات، تحفی

ویدعم . على ایجاد حلول للمشكالت بأنفسھن، ومساعدة المعلمات على اتقان مھارة اتخاذ القرارات
  ). ٤٫٥٢-٤٫٦٢(ذلك قیم المتوسطات الحسابیة الستجابات أفراد العینة حیث تراوحت ما بین 

ا درجة تطبیق قائدات المدارس المتوسطة بالقنفذة لمعیار ترسیخ ثقافة التنمیة م: السؤال الثالث
تقدیم المتمیز من المعلمات بالمدرسة المساعدة الفنیة والخبرات : "المھنیة للمؤشر الثالث
  من وجھة نظرھن؟" المھنیة لزمیالتھن الجدد

تجابات أفراد العینة من معلمات اس) ١٠(ولإلجابة عن ھذا السؤال تناولت الباحثة في الجدول رقم 
  : المرحلة المتوسطة بمحافظة القنفدة بمدارس المظیلف، كما یلي

  )١٠(جدول رقم 
  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابات أفراد العینة حول

درجة تطبیق قائدات المدارس المتوسطة بمحافظة القنفدة لمؤشر تقدیم المتمیزات من المعلمات 
 بالمدرسة المساعدة الفنیة والخبرات المھنیة لزمیالتھن الجدد

رقم 
 العبارة

تقدیم المتمیزات من : المؤشر الثالث
المعلمات بالمدرسة المساعدة الفنیة 
 والخبرات المھنیة لزمیالتھن الجدد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 التطبیق

 الترتیب

علمات تنظم حلقات نقاشیة تجمع الم ٢٩
.المتمیزات بالمعلمات الجدد  

 ١٢ عالیة ١٫٣٧ ٤٫٠٣

تحث المعلمات المتمیزات على تنفیذ  ٣٠
.دورات تدریبیة لزمیالتھن  

 ٩ عالیة جدًا ١٫٠٢ ٤٫٥٣

تعد جدول للزیارات التبادلیة بین  ٣١
.المعلمات  

 ٦ عالیة جدًا ٠٫٨١ ٤٫٦٢
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رقم 
 العبارة

تقدیم المتمیزات من : المؤشر الثالث
المعلمات بالمدرسة المساعدة الفنیة 
 والخبرات المھنیة لزمیالتھن الجدد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 التطبیق

 الترتیب

تحرص على تنفیذ جدول الزیارات  ٣٢
.علماتالتبادلیة بین الم  

 ٧ عالیة جدًا ٠٫٨٢ ٤٫٥٩

تطلع على تقاریر المعلمات عن  ٣٣
.الزیارات التبادلیة  

 ٨ عالیة جدًا ٠٫٩٣ ٤٫٥٥

تعد جدول للدروس النموذجیة داخل  ٣٤
.المدرسة  

 ١١ عالیة جدًا ١٫٠٢ ٤٫٤٧

تشرف على إعداد المعلمات للدروس  ٣٥
.النموذجیة  

 ١٠ عالیة جدًا ٠٫٩٩ ٤٫٤٨

مات على االبداع واالبتكار تحث المعل ٣٦
.في إعداد الدروس النموذجیة  

 ٣ عالیة جدًا ٠٫٧٤ ٤٫٧٢

تشجع المعلمات على حضور الدروس  ٣٧
.النموذجیة داخل المدرسة  

 ٤ عالیة جدًا ٠٫٨٥ ٤٫٦٧

تحتفظ بنسخ موثقة من الدروس  ٣٨
.النموذجیة  

 ٢ عالیة جدًا ٠٫٧١ ٤٫٧٥

تسھل حضور المعلمات للدروس  ٣٩
.وذجیة خارج المدرسةالنم  

 ١ عالیة جدًا ٠٫٦٣ ٤٫٧٦

تطلع على تقاریر المعلمات عن الدروس  ٤٠
.النموذجیة  

 ٥ عالیة جدًا ٠٫٨١ ٤٫٦٦

  عالیة جدًا ٠٫٦٦ ٤٫٥٧ المتوسط الحسابي المرجح العام

  ٢٠١٧بیانات الدراسة المیدانیة : المصدر
د العینة من معلمات المرحلة أعاله استجابات أفرا) ١٠(بینت النتائج بالجدول رقم 

المتوسطة بمحافظة القنفدة حول درجة تطبیق قائدات المدارس المتوسطة بمحافظة القنفدة لمؤشر 
تقدیم المتمیزات من المعلمات بالمدرسة المساعدة الفنیة والخبرات المھنیة لزمیالتھن، حیث یتضح 

وانحراف معیاري قدره ) ٤٫٥٧(لغت أن قیمة المتوسط الحسابي المرجح العام إلجابات العینة ب
وبالتالي نستنتج من ذلك أن غالبیة أفراد العینة من المعلمات عینة البحث یعتقدن أن ). ٠٫٦٦(

قائدات المدارس بمحافظة القنفدة یعملن على تطبیق مؤشر تقدیم المتمیزات من المعلمات بالمدرسة 
  . من المعلماتالمساعدة الفنیة والخبرات المھنیة لزمیالتھن الجدد 
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وفیما یلي تتناول الباحثة تحلیل وتفسیر أبرز المؤشرات التي تبین درجة تطبیق قائدات 
المدارس المتوسطة لمؤشر تقدیم المتمیزات من المعلمات بالمدرسة المساعدة الفنیة والخبرات 

  : المھنیة لزمیالتھن الجدد من المعلمات
تسھل حضور المعلمات ) " ٣٩(العبارة رقم أعاله أن ) ١٠(بینت النتائج بالجدول رقم 
قد جاءت في المرتبة األولي من بین العبارات التي تبین درجة " للدروس النموذجیة خارج المدرسة 

تطبیق قائدات المدارس المتوسطة لمؤشر تقدیم المتمیزات من المعلمات بالمدرسة المساعدة الفنیة 
د كأحد مؤشرات التنمیة المھنیة للمعلمات، ویدعم ذلك والخبرات المھنیة لزمیالتھن المعلمات الجد

وبالتالي یتبین من ذلك أن ). ٠٫٦٣(وانحراف معیاري ) ٤٫٧٦(قیمة المتوسط الحسابي المرجح 
غالبیة أفراد العینة من معلمات المرحلة المتوسطة بمحافظة القنفدة المشاركات في البحث یعتقدن أن 

درجة عالیة جدًا على تسھیل حضور المعلمات الدروس قائدات المدارس المتوسطة یعملن ب
النموذجیة خارج المدرسة، االمر الذي یمكننا تفسیره بأن مفھوم التنمیة المھنیة لدى قائدات المدراس 
محل البحث یتعدى االنشطة النظریة، إلى التطبیق العملي واالستفادة من جمیع الفرص لتحقیق 

لمات، وعدم اقتصار ھذه االنشطة داخل أسوار المدرسة یدلل على مفردات التنمیة المھنیة لدى المع
مدى الوعي والنضوج لدى ھذه القائدات، باإلضافة إلى أن ھذه النتیجة تمثل بشكل غیر مباشر 
توصیة من قبل المعلمات للقائدات بضرورة االستمرار والتحفیز أكثر للزیارات العلمیة الخارجیة 

  . تنمیة المھنیة للمعلماتللمعلمات كأحد أھم مداخل ال
تحتفظ بنسخ موثقة ) " ٣٨(أعاله أن العبارة رقم ) ١٠(كما أظھرت النتائج بالجدول رقم 

قد نالت المرتبة الثانیة من بین العبارات المتعلقة بتطبیق قائدات المدارس ." من الدروس النموذجیة
دة الفنیة والخبرات المھنیة المتوسطة لمؤشر تقدیم المتمیزات من المعلمات بالمدرسة المساع

لزمیالتھن المعلمات الجدد كأحد مؤشرات التنمیة المھنیة للمعلمات، ویعزز ذلك قیمة المتوسط 
وبالتالي یتبین من ذلك أن غالبیة أفراد ). ٠٫٧١(وانحراف معیاري ) ٤٫٧٥(الحسابي المرجح 

سطة یعملن على االحتفاظ بنسخ العینة من المعلمات عینة البحث یعتقدن أن قائدات المدارس المتو
موثقة من الدروس النموذجیة وذاك تكریمًا لھذه الجھود وحفظًا لھا، كما أن ھذه الدروس تعتبر 
مرجعًا للمعلمات الجدد، أو حتى المعلمات الزائرات للمدرسة لالستفادة والتبادل العلمي والمعرفي 

والتمیز لدى تقدیم المعلمات أو قادة المدراس والخبرة، وھذا التوثیق یعتبر أحد أھم مؤشرات النجاح 
  .لجائزة التعلیم للتمیز، فھو حق للمعلمة أن تساعدھا القائدة في تسھیل عملیة ارتقائھا وتمیزھا

تعد جدول " حیث نصت على) ٣٤(أعاله أن العبارة رقم ) ١٠(بینت النتائج بالجدول 
ل األخیرة من بین العبارات المتعلقة بتطبیق قد نالت المرتبة قب" للدروس النموذجیة داخل المدرسة

قائدات المدارس المتوسطة لمؤشر تقدیم المتمیزات من المعلمات المساعدة الفنیة والخبرات المھنیة 
وانحراف معیاري ) ٤٫٤٧(لزمیالتھن المعلمات الجدد، ویدعم ذلك قیمة المتوسط الحسابي المرجح 

سابقة أن غالبیة معلمات المرحلة المتوسطة بمحافظة وبالتالي یتبین من المؤشرات ال). ١٫٠٢(
القنفدة المشاركات في الدراسة یعتقدن أن قائدات المدارس المتوسطة یعملن على إعداد جدول 
للدروس النموذجیة داخل المدرسة بدرجة عالیة جدًا، مما یسھم في اكساب المعلمات الجدد 

  .تدریسالمھارات الفنیة والخبرات المھنیة في مجال ال
والتي ) ٢٩(أعاله أن العبارة رقم ) ١٠(وفي ذات السیاق، فقد أشارت النتائج بالجدول رقم 

قد جاءت في " تنظم حلقات نقاشیة تجمع المعلمات المتمیزات بالمعلمات الجدیدات" نصت على
المرتبة األخیرة من بین العبارات المتعلقة بتطبیق قائدات المدارس المتوسطة لمؤشر تقدیم 
المعلمات المتمیزات المساعدة الفنیة والخبرات المھنیة لزمیالتھن المعلمات الجدید، وبدرجة كبیرة 

وبالتالي نستنتج ). ١٫٣٧(وانحراف معیاري ) ٤٫٠٣(ویعزز ذلك قیمة المتوسط الحسابي المرجح 
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 تنظیم من ذلك أن غالبیة المعلمات عینة البحث یعتقدن أن قائدات المدارس المتوسطة یعملن على
حلقات نقاشیة تجمع المعلمات المتمیزات بالمعلمات الجدید، مما یساھم في اكساب المعلمات الجدد 
الخبرات المھنیة والفنیة التي تمكنھن من المساھمة بإیجابیة في العملیة التعلیمة، وإن قصرن بعض 

لمكلف بھا القائدات في ذلك فیرجع إلى عجز في عدد المعلمات وضغط األعمال واألنشطة ا
  . المعلمات والقائدات

وبالتالي تستنتج الباحثة من خالل تحلیل وتفسیر استجابات أفراد العینة من معلمات المرحلة 
المتوسطة بمحافظة القنفدة حول تطبیق قائدات المدارس المتوسطة لمؤشر تقدیم المتمیزات من 

لمات الجدد، فقد بینت النتائج أن ھناك المعلمات المساعدة الفنیة والخبرات المھنیة لزمیالتھن المع
درجة تطبیق بدرجة عالیة جدًا في تطبیق مؤشر تقدیم المتمیزات من المعلمات المساعدة الفنیة 
والخبرات المھنیة لزمیالتھن المعلمات الجدد، كأحد مؤشرات معیار التنمیة المھنیة للمعلمات ومن 

تسھیل حضور المعلمات للدروس :  طبیق تمثلت في أھم ما یدعم ھذه الجوانب العالیة جدًا من الت
النموذجیة خارج المدرسة، تحتفظ بنسخ موثقة من الدروس النموذجیة، حث المعلمات على االبداع 
واالبتكار في إعداد الدروس النموذجیة، تشجع المعلمات على حضور الدروس النموذجیة داخل 

  .النموذجیة.  المعلمات عن الدروسالمدرسة، باإلضافة إلى ذلك االطالع على تقاریر
ما واقع تطبیق قائدات المدارس للتنمیة المھنیة للمعلمات في : االجابة عن السؤال الرئیس للبحث 
  ضوء معاییر جائزة التعلیم للتمیز؟

  )١١(جدول رقم 
 المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لتطبیق قائدات المدارس المتوسطة بمحافظة القنفدة

  لمؤشرات معیار التنمیة المھنیة من وجھة نظر معلمات المرحلة المتوسطة
المتوسط  مؤشرات معیار التنمیة المھنیة

 الحسابي
االنحراف 
 المعیاري

 درجة التطبیق

تعزیز مفھوم التنمیة المھنیة : المؤشر األول 
 للمعلمات

 عالیة جدًا ٠٫٧٦ ٤٫٢٢

 عالیة جدًا ٠٫٧٩ ٤٫٣٥  الذاتيامتالك المعلمات للتعلم: المؤشر الثاني 

تقدیم المتمیزة من المعلمات : المؤشر الثالث 
بالمدرسة المساعدة الفنیة والخبرات المھنیة 

 لزمیالتھن الجدد

 عالیة جدًا ٠٫٦٦ ٤٫٥٧

 عالیة جدًا ٠٫٦٩ ٤٫٣٨ المتوسط الحسابي المرجح العام للمتوسطات

  ٢٠١٧بیانات الدراسة المیدانیة : المصدر
أعاله أن قیمة المتوسط الحسابي المرجح العام ) ١١( من النتائج بالجدول رقم یتضح

للمتوسطات فیما یتعلق بتطبیق قائدات المدارس المتوسطة بمحافظة القنفدة لمعیار التنمیة المھنیة 
، وھذا یبین أن ھناك تطبیق بدرجة عالیة )٠٫٦٩(وانحراف معیاري ) ٤٫٣٨(للمعلمات قد بلغت 

 مؤشرات معیار التنمیة المھنیة، مما یعزز من أداء المعلمات التدریسي وخاصة المعلمات جدًا لكافة
  .  الجدد

كما كشفت النتائج بالجدول أن مؤشر تقدیم المتمیز من المعلمات بالمدرسة المساعدة الفنیة 
مدراس والخبرات المھنیة لزمیالتھن الجدد قد حاز على أعلى درجة من التطبیق من جانب قائدات ال
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، ویلیھ في المرتبة الثانیة )٠٫٦٦(وانحراف معیاري ) ٤٫٥٧(المتوسطة وبمتوسط حسابي قدره 
) ٠٫٧٩(وانحراف معیاري ) ٤٫٣٥(مؤشر امتالك المعلمات التعلم الذاتي وبمتوسط حسابي قدره 

ات وبدرجة وبدرجة عالیة جدًا والمرتبة الثالثة جاء تطبیق مؤشر تعزیز مفھوم التنمیة المھنیة للمعلم
  ). ٠٫٧٦(وانحراف معیاري ) ٤٫٢٢(عالیة جدًا، وبمتوسط حسابي 

وبالتالي تشیر الباحثة ھنا إلى أن الدرجة العالیة جدًا لتطبیق قائدات المدارس المتوسطة 
لمعیار التنمیة المھنیة للمعلمات جاء كنتیجة حتمیة وثمرة من ثمرات جائزة التعلیم للتمیز والتي 

التعلیم بالمملكة، وتنفیذ إدارة التعلیم بالقنفذة ومكتب التعلیم بالمظیلف لتوجیھات أطلقتھا وزارة 
الوزارة فیما یخص تكلیف لجان خاصة لجائزة التعلیم وتكلیفھا بمتابعة ونشر ثقافة الجائزة وحث 
وتحفیز المیدان التربوي لتطبیق معاییرھا مما أدى إلى المثابرة والتركیز من قائدات المدارس 

باإلضافة . لمتوسطة في تطبیق مؤشرات معیار التنمیة المھنیة للمعلمین والمعلمات في مدارسھاا
إلى ذلك أن ھناك مؤشرات وشواھد محددة واضحة في تطبیق المعیار، وموقع خاص على 

  . االنترنت مما سھل من تنفیذ التوجیھات من قبل قائدات المدارس المتوسطة
ات نظر المعلمات عینة البحث حول تطبیق قائدات المدارس ھل تختلف وجھ: السؤال الرابع

المتوسطة بمحافظة القنفدة لمعیار التنمیة المھنیة من خالل تطبیق مؤشراتھ، تعزى الختالف 
  المؤھل التعلیمي وسنوات الخبرة للمعلمات؟ 

، "Mann-Whitney" مان ویتني"لإلجابة عن ھذا السؤال، قامت الباحثة بإجراء اختبار 
لك الختبار داللة الفروق باختالف متغیر المؤھل التعلیمي، بینما تم استخدام اختبار كروسكال وذ

  : والس وذلك لكشف داللة الفروق باختالف سنوات الخبرة، كما سیرد في الجداول التالیة
  )١٢(جدول رقم 

المدارس  الختبار داللة الفروق في تطبیق قائدات Mann-Whitney" مان ویتني"نتائج اختبار 
  المتوسطة لمؤشرات التنمیة المھنیة للمعلمات تعزى الختالف المؤھل التعلیمي

المؤھل  مؤشرات التنمیة المھنیة
 العدد التعلیمي

متوسط 
 الرتبة

مجموع 
 الرتب

مان "قیمة 
" ویتني

 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائیة

تعزیز : المؤشر األول ٦٢١٢٫٥٠ ٥٧٫٥٢ ١٠٨ بكالوریوس
مفھوم التنمیة المھنیة 

ماجستیر وما  للمعلمات
 فوق

٥٧٣٫٥٠ ٧١٫٦٩ ٨ 

٠٫٢٥ ٣٢٦٫٥٠ 

امتالك : المؤشر الثاني ٦١٩٨٫٠٠ ٥٧٫٣٩ ١٠٨ بكالوریوس
 المعلمات للتعلم الذاتي

ماجستیر وما 
 فوق

٥٨٨٫٠٠ ٧٣٫٥٠ ٨ 

٠٫١٨ ٣١٢٫٠٠ 

تقدیم : المؤشر الثالث
المتمیز من المعلمات 

 ٠٫٥٨ ٣٨٣٫٠٠ ٦٢٦٩٫٠٠ ٥٨٫٠٥ ١٠٨ بكالوریوس
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بالمدرسة المساعدة 
برات المھنیة الفنیة والخ

 لزمیالتھن الجدد

ماجستیر وما 
 فوق

٥١٧٫٠٠ ٦٤٫٦٣ ٨ 

 معیار التنمیة المھنیة ٦٢١٣٫٠٠ ٥٧٫٥٣ ١٠٨ بكالوریوس

ماجستیر وما 
 فوق

٥٧٣٫٠٠ ٧١٫٦٣ ٨ 

٠٫٢٥ ٣٢٧٫٠٠ 

أنھ لیست ھناك ) ١٢( بالجدول رقم Mann-Whitney" مان ویتني"بینت نتائج اختبار             
فروق ذات داللة إحصائیة بین وجھات نظر المعلمات عینة البحث حول تطبیق قائدات المدارس 
المتوسطة بمحافظة القنفدة لمؤشرات معیار التنمیة المھنیة للمعلمات تعزى الختالف المؤھل 

باختالف المؤھل التعلیمي وبالتالي ھناك توافق بین جمیع المعلمات . التعلیمي للمعلمات
حول درجة تطبیق قائدات المدارس لمؤشرات معیار التنمیة ) بكالوریوس، ماجستیر وما فوق(

المھنیة للمعلمات، ومن الطبیعي جدًا أن تكون النتیجة ھكذا نظرًا ألن عدد المعلمات الحاصالت 
 معلمة أي ما ١١٦أصل  معلمات من ٨على الماجستیر فما فوق في العینة محل البحث ال یتعدى 

  . ، فمن المنطقي أن النتائج لن تظھر أي اختالف في النتائج مرجعھ المؤھل العلمي%٦٫٩نسبتھ 
  )١٣(جدول رقم 

حول  نتائج اختبار كروسكال والیس الفروق بین المتوسطات الحسابیة باختالف سنوات الخبرة
  ة للمعلماتدرجة تطبیق قائدات المدارس لمؤشرات معیار التنمیة المھنی

 المتوسطات الحسابیة باختالف
 سنوات الخبرة

 مؤشرات التنمیة المھنیة للمعلمات
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تعزیز مفھوم التنمیة 
 المھنیة للمعلمات

متوسط 
 الرتبة

٠٫٠٦ ٧٫٤٥ ٤٦٫٣٢ ٤٩٫٠٩ ٦٤٫٥٧ ٦٥٫٨٨ 

امتالك المعلمات للتعلم 
 الذاتي

متوسط 
 الرتبة

٠٫١٦ ٥٫٢١ ٤٦٫٤٨ ٥٣٫٨٤ ٦٤٫٨٨ ٦١٫٦٩ 

تقدیم المتمیزات من 
المعلمات بالمدرسة 

المساعدة الفنیة والخبرات 
 المھنیة لزمیالتھن الجدد

متوسط 
 الرتبة

٠٫١٤ ٥٫٤٨ ٤٤٫٣٦ ٥٨٫٨٠ ٦٣٫٨٧ ٦١٫٠٣ 

معیار التنمیة المھنیة 
 للمعلمات

متوسط 
 الرتبة

٠٫٠٨ ٦٫٨٨٩ ٤٥٫٣٢ ٥١٫٣٤ ٦٥٫٢٩ ٦٣٫٨٦ 

 )٠٫٠٥(تشیر إلى أن الفرق دال إحصائیًا عند مستوى الداللة *
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، أنھ لیست ھناك فروقًا ذات داللة إحصائیة بین )١٣(یتضح من النتائج بالجدول رقم 
ة المتوسطة بمحافظة القنفدة المشاركات في البحث استجابات أفراد العینة من معلمات المرحل

الحالیة، حول تطبیق قائدات المدارس المتوسطة لمؤشرات معیار التنمیة المھنیة للمعلمات تعزى 
(الختالف سنوات الخبرة، ویدعم ذلك قیم مستوى الداللة اإلحصائیة الختبار كاي تربیع  حیث ) 2

  ). ٠٫٠٥(أكبر من مستوى المعنویة جاءت جمیع القیم 
وبالتالي فإن ھناك توافق بین وجھات نظر المعلمات باختالف سنوات خبرتھن حول تطبیق 
قائدات المدارس المتوسطة لمؤشرات معیار التنمیة المھنیة بمحافظة القنفدة و یعزى ذلك الستشعار 

شرات، حیث تعكس نتائج الواقع قادة ومعلمات ھذه المدارس قید البحث ألھمیة تطبیق ھذه المؤ
الفعلي أن قائدات المدارس یطبقن ھذه المؤشرات بنسب عالیة وعالیة جدًا، وذلك تماشیًا مع أھداف 

  . عملیة التطویر التي استھدفتھا وزارة التعلیم بالمملكة من خالل إطالق جائزة التعلیم للتمیز
  : نتائج البحث

 عن االسئلة البحثیة المتعلقة بمشكلة البحث، فقد توصلت في ضوء تحلیل بیانات البحث، واإلجابة
  : الباحثة إلى النتائج التالیة

بین البحث أن تطبیق قائدات المدارس المتوسطة لمؤشر تعزیز مفھوم التنمیة المھنیة لدى  .١
المعلمات حصل على مؤشرات إیجابیة تدعم تطبیق قائدات المدارس لمؤشر تعزیز التنمیة 

عالیة جدًا، حیث ھناك تركیز على مختلف برامج تعزیز مفھوم التنمیة المھنیة بدرجة 
المھنیة وخاصة البرامج المتعلقة بتدریب المعلمات، وقد أظھرت النتائج أن أھم الممارسات 
التي تقوم بھا القائدات لتعزیز مفھوم التنمیة المھنیة للمعلمات من وجھة نظر المعلمات 

  : يأنفسھن كان وفق الترتیب التال
 حث المعلمات على حضور الدورات التدریبیة. 
 متابعة تطبیق المعلمات الستراتیجیات التعلیم المختلفة. 
 تسھیل حضور المعلمات للدورات التدریبیة المعتمدة. 
 الحرص على تدریب المعلمات على طرق التدریس الحدیثة. 
 تقدیم تغذیة راجعة للمعلمات بعد الزیارة الصفیة. 
 ى المشاركة في الندوات التربویةحث المعلمات عل. 
 تزوید المعلمات بنشرات وقراءات موجھة في المجال التربوي 
 دعم اشتراك المعلمات في مجالت علمیة تربویة. 

أظھر البحث أن ھناك درجة عالیة جدًا من التطبیق لمعظم عناصر مؤشر امتالك المعلمات  .٢
لعناصر تطبیقًا وبدرجة عالیة من قائدات مھارات التعلم الذاتي، حیث كشفت النتائج أن أكثر ا

المدارس المتوسطة إلحداث التنمیة المھنیة الالزمة من خالل تطبیق مؤشر تملیك المعلمات 
  : التعلم الذاتي تمثلت في 

 .تشجیع المعلمات على امتالك مھارات التعامل مع الحاسب اآللي .١
 .انات ونتائج الطالباتتنمیة مھارات المعلمات في قراءة وتحلیل التقاریر والبی .٢
 .تنمیة مھارة تحمل المسؤولیة لدى المعلمات .٣
 .تحفیز المعلمات الالتي یستخدمن العروض التقدیمیة في شرح الدروس .٤
 .حث المعلمات على ایجاد حلول للمشكالت بأنفسھن .٥
 .مساعدة المعلمات على اتقان مھارة اتخاذ القرارات .٦

  ). ٤٫٥٢- ٤٫٦٢(ابات أفراد العینة حیث تراوحت ما بین ویدعم ذلك قیم المتوسطات الحسابیة الستج
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كشفت نتائج البحث أن قائدات المدارس المتوسطة یعملن بدرجة عالیة جدًا على تطبیق مؤشر  .٣
تقدیم المتمیزات من المعلمات المساعدة الفنیة والخبرات المھنیة لزمیالتھن المعلمات الجدد، 

علمات حیث كشفت النتائج أن أكثر العناصر تطبیقًا كأحد مؤشرات معیار التنمیة المھنیة للم
وبدرجة عالیة جدًا من قائدات المدارس المتوسطة إلحداث التنمیة المھنیة الالزمة من خالل 

  :تطبیق ھذا المؤشر تمثلت في التالي
  .تسھل حضور المعلمات للدروس النموذجیة خارج المدرسة .١
  .تحتفظ بنسخ موثقة من الدروس النموذجیة .٢
 .المعلمات على االبداع واالبتكار في إعداد الدروس النموذجیةحث  .٣
 .تشجع المعلمات على حضور الدروس النموذجیة داخل المدرسة .٤
 .االطالع على تقاریر المعلمات عن الدروس النموذجیة .٥

-٤٫٤٧(ویدعم ذلك قیم المتوسطات الحسابیة لغالبیة فقرات ھذا المؤشر حیث تراوحت ما بین 
تنظم حلقات نقاشیة تجمع المعلمات " فقرة وحیدة جاءت بدرجة عالیة وھي الفقرة ما عدا ) ٤٫٧٦

  ".المتمیزات بالمعلمات الجدد
كشفت نتائج البحث أن مؤشر تقدیم المتمیزات من المعلمات بالمدرسة المساعدة الفنیة  .٤

ات والخبرات المھنیة لزمیالتھن الجدد قد حاز على أعلى درجة من التطبیق من جانب قائد
، ویلیھ في )٠٫٦٦(وانحراف معیاري ) ٤٫٥٧(المدراس المتوسطة وبمتوسط حسابي قدره 

وانحراف ) ٤٫٣٥(المرتبة الثانیة مؤشر امتالك المعلمات التعلم الذاتي وبمتوسط حسابي قدره 
وبدرجة عالیة جدًا والمرتبة الثالثة جاء تطبیق مؤشر تعزیز مفھوم التنمیة ) ٠٫٧٩(معیاري 
  ). ٠٫٧٦(وانحراف معیاري ) ٤٫٢٢(لمعلمات وبدرجة عالیة جدًا، وبمتوسط حسابي المھنیة ل

لداللة الفروق، أنھ لیست ھناك فروق ذات داللة إحصائیة بین " مان ویتني"كشفت نتائج اختبار  .٥
وجھات نظر المعلمات عینة الدراسة حول تطبیق قائدات المدارس المتوسطة بمحافظة القنفدة 

  . تنمیة المھنیة للمعلمات تعزى الختالف المؤھل التعلیمي للمعلماتلمؤشرات معیار ال
أوضحت نتائج اختبار كروسكال والس لداللة الفروق باختالف سنوات الخبرة، أنھ لیست ھناك  .٦

فروقًا ذات داللة إحصائیة بین استجابات أفراد العینة من معلمات المرحلة المتوسطة بمحافظة 
اسة الحالیة، حول تطبیق قائدات المدارس المتوسطة لمؤشرات القنفدة المشاركات في الدر

  .معیار التنمیة المھنیة للمعلمات تعزى الختالف سنوات الخبرة
  :التوصیات
في ضوء النتائج التي توصل إلیھا البحث قدمت الباحثة بعض التوصیات والتي تمثلت بما             

  :یلي
ت والمعارف واالدوات التي تؤھلھن إلدارة التنمیة تمكین قائدات المدراس من امتالك القدرا .١

 .المھنیة لدى المعلمات
 .التركیز على جانب التعلم الذاتي للمعلمات كمدخل رئیس ومھم للتنمیة المھنیة .٢
التعاون والتشاور المستمر بین القائدات والمعلمات لتحقیق التنمیة المھنیة المطلوبة والمؤثرة  .٣

 .للمعلمات
 .الیب المتبعة لتحقیق التنمیة المھنیة، وعدم االقتصار على المعتاد منھاالتنویع في االس .٤
التخطیط المستمر ألنشطة وبرامج التنمیة المھنیة، والتنویع بین مركزیة ھذه الخطط وبین  .٥

 .الخطط المحلیة على مستوى مكاتب التعلیم
 . استمرارالتقییم المستمر لھذه االنشطة وقیاس االثر وتقویم أھدافھا ووسائلھا ب .٦
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  :المراجع
  الدار: الموارد البشریة مدخل تحقیق المیزة التنافسیة، االسكندریة) م٢٠٠٨(أبو بكر، مصطفى 

  .الجامعیة للنشر  
دار اسامھ للنشر : إدارة الموارد البشریة في المؤسسات التعلیمیة، عمان) ٢٠١١(أبوشندي، سعد 

  .والتوزیع
  لتربوي في تنمیة المعلمین الجدد مھنیًا في منطقة، دور المشرف ا)٢٠١١(البلوي، مرزوقة 

  .         تبوك التعلیمیة من وجھة نظرھم، رسالة ماجستیر، جامعة مؤتة، االردن
  

  دراسة میدانیة: دور مدیري المدارس في التنمیة المھنیة للمعلمین) م٢٠١٠(التمیمي، عبد العزیز 
مام محمد بن سعود اإلسالمیة ، كلیة العلوم على محافظة رأس تنورة، رسالة ماجستیر، جامعة اإل

  .االجتماعیة، الریاض
           دار المسیرة للنشر والتوزیع، : اإلدارة التربویة، عمان) م٢٠١٣(حسان، حسن، العجمي، محمد 

  .٣ط
 ، درجة ممارسة مدیرات المدارس الثانویة بمدینة جدة للقیادة التشاركیة)٢٠١٢(الرفاعي، رانیا 
ھا بالتنمیة المھنیة من وجھة نظر المعلمات، دراسة علمي منشور في مجلة جامعة وعالقت

  .٢٠١٢  العدد الرابع - غزة –جامعة فلسطین –فلسطین لالبحاث والدراسات 
لمعلمات  دور مدیرات المدارس والمشرفات التربویات في التنمیة المھنیة) م٢٠١٠(الرویلي، ھناء 

ر معلمات منطقة الجوف التعلیمیة بالمملكة العربیة المرحلة المتوسطة من وجھة نظ
  .دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر، جامعة الیرموك: السعودیة
 مدى إسھام جائزة وزارة التربیة والتعلیم للتمیز في تحسین األداء ) م٢٠١٤(الزائدي، طارق 

رى، مكة اإلداري لمدیري المدارس في محافظة الطائف، دراسة ماجستیر، جامعة أم الق
  .المكرمة

  دور اإلدارة المدرسیة في تجوید برامج التنمیة المھنیة ، دراسة) ٢٠١٤(الزھراني، حسن 
  .ماجستیر، جامعة ام القرى، مكة المكرمة  

 بناء مصفوفة الخیارات االستراتیجیة للتنمیة المھنیة للمعلمین بالمملكة) م٢٠١٥(السوید، محمد 
، ٦ السعودیة، ع- ربیة للدراسات التربویة واالجتماعیةالعربیة السعودیة، المجلة الع

  .١١- ٦٥ص
 أساسیات اإلدارة) م٢٠١٠(الصباب، احمد، دیاب، عبد الحمید، میمني، خالد، حبیب، شكیل 

  .٣دار خوارزم العلمیة للنشر والتوزیع، ط: المملكة العربیة السعودیة: الحدیثة، جدة
  :للمعلمین مدخل جدید نحو إصالح التعلیم، القاھرةالتنمیة المھنیة ) م٢٠١٠(ضحاوي، بیومي 

  .٢دار الفكر العربي للنشر والتوزیع، ط  
الثانویة  دور القیادة المدرسیة في تنمیة اإلبداع لدى معلمي مدارس المرحلة) م٢٠١٠(العاجز، فؤاد 

 -ةبمحافظات قطاع غزة من وجھة نظر المعلمین، مجلة الجامعة اإلسالمیة للبحوث اإلنسانی
، ١، ع١٨ فلسطین، ج- غزة- شؤون الدراسة العلمي والدراسات العلیا بالجامعة اإلسالمیة

  .١- ٣٧ص
 واقع التمكین اإلداري للمدیرات وعالقتھ بالتنمیة المھنیة للمعلمات في) م٢٠١٤(العبدلي، عزة 

  .ةالمدارس الثانویة بمدینة مكة المكرمة، رسالة ماجستیر، جامعة ام القرى، مكة المكرم
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  الدور القیادي لمدیري المدارس بمكة المكرمة في تنمیة المعلمین مھنیا) ٢٠١٤(العنتر، یاسر 
  .االدراك والممارسة من وجھة نظرھم، دراسة ماجستیر، جامعة ام القرى، مكة  

  -الكفایات واالدوار المستقبلیة للقائد المدرسي، مجلة اإلدارة  التربویة) م٢٠١٥(عید، رمضان 
  .٢٧٥-٢٩٠، ص٤، ع٢ مصر، ج-  المصریة للتربیة المقارنة واإلدارة التعلیمیةلجمعیة

 ، التنمیة المھنیة لعضو ھیئة التدریس في كلیات التربیة في)٢٠١٢(الغامدي، عمیر بن سفر 
الجامعات السعودیة في ضوء معاییر المجلس الوطني االمریكي العتماد تعلیم 

)NCATE (،جامعة أم القرى، مكة المكرمةتصور مقترح، رسالة ماجستیر .  
 اإلدارة االبداعیة لدى مدیري المدارس الثانویة بمدینة مكة المكرمة) م٢٠١٤(اللحیاني، سلطان 

وعالقتھا بالتنمیة المھنیة للمعلمین من وجھة نظر المعلمین، دراسة ماجستیر، جامعة ام 
  .القرى، مكة المكرمة

  :المراجع االجنبیة
Jason A. ,Grissom  & R. ,Harrington James  (2010), An Examination of 

Professional Development as a Tool for Enhancing Principal 
Effectiveness, article published and a valuable on 11-5-2017 on 
http://www.journals.uchicago.edu/doi/pdfplus/10.1086/653631  

Supovitz jonathan, sirinides philop, and henry may (2010), how principals 
and peers influence teaching and learning , article published and a 
valuable at 11-5-2017 on 
http://www.cpre.org/sites/default/files/journal/1097_howprincipalsan
dpeers.pdf  
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  المالحق
  )١(ملحق رقم 

  الصورة النھائیة لالستبانة
        حفظھا اهللا المكرمة معلمة المرحلة المتوسطة                                     

       السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ           وبعد ،،
ة      ((:بإجراء دراسة میدانیة بعنوان  تقوم الباحثة               ة المھنی دارس للتنمی دات الم واقع تطبیق قائ

  :وتھدف ھذه الدراسة إلى)) للمعلمات في ضوء معاییر جائزة التعلیم للتمیز

اییر جائزة        التعرف على واقع ت    - ي ضوء مع ات ف ة للمعلم طبیق قائدات المدارس للتنمیة المھنی
 .التعلیم للتمیز

ث         - ن حی ات م ة للمعلم ة المھنی ة التنمی     :الكشف عن تطبیق قائدات المدارس لمعیار ترسیخ ثقاف
ة   (   ة المھنی وم التنمی ز مفھ ذاتي  –تعزی تعلم ال ارات ال تالك مھ ة   - ام ساعدة الفنی دیم الم  تق

 ).المھنیة والخبرات 
ك                  ة وموضوعیة وذل ة بدق تبانة المرفق رات االس ن فق ة ع نكم التكرم باإلجاب ة م ل الباحث وتأم

داف        ق أھ ر لتحقی ة عظیم األث بوضع عالمة في الخانة التي تعبر عن رأیكم حیث أن إلجاباتكم الدقیق
ات البحث    الدراسة وستكون إجاباتكم محاطة بسریة تامة وسیتم التعامل معھا وفق ما    تقتضیھ أخالقی

  .العلمي
ة                      ین لإلجاب تكن الثم ن وق ا جزء م ذر القتطاعھ ة تعت شاكرة لكن تعاونكن وتجاوبكن، والباحث

  .على فقرات االستبانة وفقكن اهللا
  

  :                                                                           الباحثة
                                                   مریم علي احمد المباركي                  
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:البیانات األولیة: أوًال  
ي  ) √ ( ھذه البیانات ضروریة إلجراء تحلیل الدراسة، أرجو وضع عالمة                ارة الت  أمام العب

  :تنطبق على شخصك الكریم، وتعبئة الفراغات المطلوبة
  .................................)اختیاري(اسم المعلمة 

 :المؤھل االكادیمي
 بكالوریوس 
 ماجستیر 

  :سنوات الخبرة 
  سنوات٥أقل من  
  سنوات١٠ إلى أقل من ٥من  
  سنة ١٥ إلى أقل من ١٠من  
  سنة ٢٠ إلى أقل من ١٥من  
 فأكثر  سنة ٢٠من  

  : لتطبیق ترسیخ ثقافة التنمیة المھنیة لدى المعلمات تقوم قائدة مدرستي بما یلي : ثانیًا
  أبدًا  نادرًا  أحیانًا  غالبًا  دائمًا  العبــــــــــــــــــارة  م
            .تحث المعلمات على المشاركة في الندوات التربویة  ١
            .یة للمعلماتتعقد حلقات نقاشیة تربویة لرفع الكفاءة المھن  ٢
            .تعقد ورش عمل تربویة لرفع الكفاءة المھنیة للمعلمات  ٣
            .تحث المعلمات على حضور الدورات التدریبیة   ٤
            .تسھل حضور المعلمات للدورات التدریبیة المعتمدة  ٥
            .تحرص على تدریب المعلمات على طرق التدریس الحدیثة  ٦
            .معلمات الستراتیجیات التعلیم المختلفةتتابع تطبیق ال  ٧
            .تكرم المعلمات المتمیزات في تطبیق استراتیجیات التعلیم  ٨
            .تنظم لقاءات للمعلمات مع متخصصین في المجال التربوي  ٩

            .تقدم تغذیة راجعة للمعلمات بعد الزیارة الصفیة  ١٠
            .اء الوظیفيتزود المعلمات بنسخة من تقییم األد  ١١
            .تضع تقریر یتضمن نقاط القوة والضعف في أداء المعلمات  ١٢
            .تناقش المعلمات في سلبیات وایجابیات أدائھن الوظیفي  ١٣
            .تطلع المعلمات على اقتراحات تطویریة إلدائھن  ١٤
            .تعقد اجتماع للمعلمات ذوات المشكالت المشتركة  ١٥
            .معلمات بنشرات وقراءات موجھة في المجال التربويتزود ال  ١٦
            .تدعم اشتراك المعلمات في مجالت علمیة تربویة  ١٧
            .تحث المعلمات على الزیارات المستمرة لمركز مصادر التعلم  ١٨
            .تعد مكتبة داخل المدرسة كمرجع للمعلمات  ١٩
            . في مجال التربیةتحث المعلمات على االطالع على الجدید  ٢٠
            .تنمي مھارة تحمل المسؤولیة لدى المعلمات  ٢١
            .تحث المعلمات على ایجاد حلول للمشكالت بأنفسھن  ٢٢
            .تساعد المعلمات على اتقان مھارة اتخاذ القرارات  ٢٣
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  أبدًا  نادرًا  أحیانًا  غالبًا  دائمًا  العبــــــــــــــــــارة  م

ب         ٢٤ ع الحاس ل م ارات التعام تالك مھ ى ام ات عل شجع المعلم ت
            .اآللي

ي شرح            تحف  ٢٥ ة ف ز المعلمات الالتي یستخدمن العروض التقدیمی
            .الدروس

            .تحث المعلمات على اجراء البحوث حول مشكالت المدرسة  ٢٦
            .تحسن دافعیة المعلمات نحو متابعة المواقع والبحوث العلمیة  ٢٧

ات             ٢٨ اریر والبیان ل التق راءة وتحلی ي ق ات ف تنمي مھارات المعلم
            .لطالبات ونتائج ا

ات         ٢٩ زات بالمعلم ات المتمی ع المعلم یة تجم ات نقاش نظم حلق ت
            .الجدیدات

ة     ٣٠ ذ دورات تدریبی ى تنفی زات عل ات المتمی ث المعلم تح
            .لزمیالتھن

            .تعد جدول للزیارات التبادلیة بین المعلمات  ٣١
            .ماتتحرص على تنفیذ جدول الزیارات التبادلیة بین المعل  ٣٢
            .تتطلع على تقاریر المعلمات عن الزیارات التبادلیة  ٣٣
            .تعد جدول للدروس النموذجیة داخل المدرسة  ٣٤
            .تشرف على إعداد المعلمات للدروس النموذجیة   ٣٥

دروس     ٣٦ داد ال ي إع ار ف داع واالبتك ى االب ات عل ث المعلم تح
            .النموذجیة

ا   ٣٧ شجع المعلم ل     ت ة داخ دروس النموذجی ضور ال ى ح ت عل
            .المدرسة

            .تحتفظ بنسخ موثقة من الدروس النموذجیة  ٣٨
            .تسھل حضور المعلمات للدروس النموذجیة خارج المدرسة  ٣٩
            .تتطلع على تقاریر المعلمات عن الدروس النموذجیة  ٤٠

  شاكرًة ومقدرة جھودكن
  الباحثة 

  


