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دور قائدة املدرسة كمشرف جربىي مقيم يف الحنمية املهنية 
 للمعلمات يف مدينة الرياض

 :ص الدرانةخمم
هدفت الدرانة إلى التعرف عمى دلور قائدة المدرنة كمشرف تربلوي مقيم  أهداف الدرانة:

في التةمية المهةية لممعممات في مديةة الرياض من لوجهة ةظرهن، لوالتعرف عمى الفرلوق 
اللة اإلحصائية لدلور قائدة المدرنة كمشرف تربلوي مقيم في التةمية المهةية ذات الد

لممعممات في مديةة الرياض من لوجهة ةظرهن تبًعا لممتغيرات التالية)المؤهل العممي، 
الخبرة، الدلورات التدريبية  كما هدفت إلى انتعراض أبرز تجارب الدلول المتقدمة في مجال 

 ن خالل المشرف المقيم. التةمية المهةية لممعممات م
 انتخدمت الدرانة المةهج اللوصفي التحميمي. مةهج الدرانة:
 اعتمدت الدرانة عمى االنتباةة كأداة لجمع البياةات.أداة الدرانة: 
تم اختيار عيةة الدرانة بصلورة عشلوائية لوقد تم تعبئة االنتباةة إلكترلوةًيا  :عيةة الدرانة

دارس المطبقة لمشرلوع قائد المدرنة المشرف المقيم، من خالل االتصال المباشر مع الم
 .  معممة848لوقد بمغ عدد المعممات الممثالت لعيةة الدرانة في صلورتها الةهائية)

 : من أبرز ةتائج الدرانة:ةتائج الدرانة
أشارت ةتائج الدرانة إلى أن دلور قائدة المدرنة كمشرف تربلوي مقيم في التةمية  -1

يةة الرياض من لوجهة ةظرهن جاءت بدرجة كبيرة ألو المهةية لممعممات في مد
ملوافق لوأن انتجابات المعممات عمى أبعاد التةمية المهةية جاءت قيم المتلونطات 

 الحنابية لهم في المدى ملوافق ألو ملوافقة.
  :التلوصيات

  إدراج قائدة المدرنة كمشرف تربلوي مقيم خطة لمصرف من الميزاةية التشغيمية
 معممات.لمتةمية المهةية لم

  زيادة اهتمام قائدة المدرنة كمشرف تربلوي مقيم بتةظيم الزيارات المتبادلة بين
 المعممات داخل المدرنة لوخارجها.

 االهتمام بمةح حلوافز لممعممات الحاصالت عمى برامج التةمية المهةية. 
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 Abstract 

Title: Role of School leader as educational supervisor resident in 
vocational development for female teachers in Riyadh 

Objectives: this study aims to identify the role of School leader as 
educational supervisor resident in vocational development for 

female teachers in Riyadh according to their point of view، and 
exploring the statistical differences for the role of School leader as 
educational supervisor resident in vocational development for 
female teachers in Riyadh according to their point of view 

regarding to the following variables(scientific qualification، 
experience، and training courses). In the same side، the study aims 
to determine the most known experiments of developed countries 
in the field of vocational development for female teachers through 
resident supervisor.  

Methodology: Analytic and descriptive methodology  

Tool: The study depended on a questionnaire as a tool for 
collecting data.  

Sample: The sample were chosen randomly after filling the 
electronic questionnaire by direct communication with the school 

applying the project of school leader who is resident supervisor، 
while representative teachers for sample are 142 teachers.  

Results:  

1. Results showed that the role of School leader as 
educational supervisor resident in vocational development 
for female teachers in Riyadh according to their point of 

view are in high degree or agree، but teachers responses 
for dimensions of vocational development has agree degree 
on the averages values.  

Recommendations:  

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

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

 Caring of providing incentives for teachers who have 
vocational development programs. 
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 مقدمة الدرانة:
لم يشهد أي عصر من العصلور النابقة هذا التقدم المذهل الذي شهده عصرةا 
الحالي، لوالذي تمثل في الثلورة الهائمة لتكةلوللوجيا االتصاالت لوالمعملومات لوتنارع المعرفة 

ظام التعميمي لوالتربلوي لواتناعها لتشمل جميع مةاحي الحياة لوالتي بدلورها أثرت عمى الة
 الذي بدأ يأخذ صيًغا جديدة في مؤنناته لومضاميةه لومجاالته لولونائمه.

عجمة هذا  إدارةتعد المدرنة أحد المؤننات التربلوية التي لها دلور فاعل في 
لواةتهاء بمةنلوبيها، لوتبًعا لذلك فاإلدارة المدرنية أناس  ألوالالتطلور ممثمة بإدارتها 

كز االةطالق إلحداث التطلوير لوالتحنين المةشلود الذي ينتدعي تلوفر التطلوير التربلوي لومر 
يجاد مجتمع إشرافي ذي كفاءة عالية لوبةاء مجتمع متعمم فاعل،  قيادة مدرنية احترافية لوا 

داخل  اإلشرافلذا فقد تبةى مشرلوع قائد المدرنة المشرف المقيم التلوجه ةحلو تلوطين 
عادةالمدرنة  ةاصر العممية اإلشرافية لوبةاء مجتمع إشرافي تةظيم أدلوار لومنئلوليات ع لوا 

تشاركي من خالل تأهيل قائد المدرنة لوالفريق اإلشرافي من داخل المدرنة ليتلولى تطلوير 
العام لممدرنة لتحنين  األداءأداء المعممين، لوالرفع من كفاءتهم المهةية، لوتقلويم 

  .7، ص8448مخرجاتها )الدليل االنترشادي لقائد المدرنة المشرف المقيم، 
قد بدأ دلور مدير المدرنة اإلشرافي يتعزز تدريجًيا مع برلوز فكرة المشرف المقيم 
لوشرلوع تطبيقها، فمدير المدرنة أقدر عمى تحنس الحاجات لوتحديد األلوللويات المباشرة 
لوالممحة لطالبه لوبيئته المحمية، لوهلو أعرف بالخصائص المشتركة لهذه األطراف 

ةها، كما أةه بحكم كلوةه أكثر التصاقًا بالعممية التعميمية داخل لوالخصائص المميزة لكل م
  .8118المدرنة، يكلون أقدر عمى المتابعة لومالحظة التغيرات لوالتغذية الراجعة)عطلوي، 

إن المدير باعتباره مشرًفا مقيمـًا عميه أن ينعى جاهًدا لتحنين كفايات المعممين 
بتحديد حاجاتهم لومتطمباتهم األنانية كما  التعميمية لوتطلويرهم لوتةميتهم مهةًيا لوذلك

لوينتطيع المدير رفع كفاية المعممين مهةًيا، لوذلك بعدة أناليب لوذلك بقصد تزلويدهم 
بالمعملومات الالزمة لزيادة ثقافتهم المهةية المتصمة لتطلوير فعاليتهم لعممهم التربلوي 

  .8116لوالتعميمي)الربيع، 
ن المعـمـم أهم مدخالت العمـمية   "باعتبار أ89، ص8188لويضيف قحلوان)

التعميمية لو أكثرهـا أثًرا عمى تعميـم الطالب، باعتباره الدعامة األنانية التي يقلوم عميها 
اإلصالح لوالتجديد التربلوي، فإن أي تطلوير في العممية التعميمية البد لوأن تةتهي به، لولذلك 

ما أشارت إليه عدة درانات  فهي تعتبر قمب أي جهد يبذل إلصالح أي ةظام تعميمي" لوهذا
  حيث إن ةظم التعميم عمى 8184القحطاةي،  ;8184البارقي،  ;8485كدرانة)الرميح، 

اختالف فمنفتها لوأهدافها تلولى عممية الةملو المهةي لممعممين أثةاء الخدمة أهمية لوعةاية 
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عمى فاعمية فائقة إدراًكا مةها بأن زيادة فاعمية المعمم لوارتقاء أدائه في مهةته يةعكس 
 الةظام التربلوي.

)قائد المدرنة المشرف المقيم  منتةًدا  لويأتي مشرلوع تطلوير القيادة المدرنية
إلى مفهلوم القيادة المدرنية لوالتركيز عمى مبدأ انتقاللية المدرنة كلوحدة تعميمية يتحمل 

خالل  قائدها مع فريق العمل بالمدرنة منئلولية تعميم الطالب لوةملوهم العممي لوالةفني من
التركيز عمى تهيئة بيئات تعمم محفزة لمطالب بالتعالون مع جميع العةاصر الفاعمة داخل 

  .8448المدرنة)الدليل المرجعي لقائد المدرنة المشرف المقيم، 
لوترى الباحثة أن العالم يشهد تطلوًرا معرفًيا لوتكةلوللوجًيا متنارًعا، لوملواكبة لهذا 

ا يمكةه من التفاعل مع معطياته، لوبما أن المدير عمى التطلور البد من إعداد المعمم إعدادً 
اتصال دائم لومباشر مع المعمم، من هةا يبرز دلوره في تحقيق التةمية المهةية لممعممين 

 من خالل القيام بمهامه اإلشرافية.
 مشكمة الدرانة:

ا يبقى التغيير األكثر تأثيًرا في أداء المعممات في يد اإلدارة المدرنية لوبحكم أةه
أكثر تأثيًرا عمى المعممات بما لديها من صالحيات لوةفلوذ إداري لوبحكم أةها المنئلولة عن 

 تةفيذ النيانات لوالخطط التربلوية.
لوألهمية هذا الدلور عمدت لوزارة التعميم إلى تطبيق مشرلوع )قائد المدرنة 

خالل  فاعمة من إشرافيةالمشرف المقيم  "لوالذي ينعى لتحقيق رؤيته ةحلو قيادة مدرنية 
يجاد مجتمع إشرافي ذي كفاءة عالية لوبةاء مجتمع متعمم فاعل  تطلوير القيادة المدرنية لوا 
لوانتمرارية عمميات التقلويم الذاتي لتحنين األداء")الدليل االنترشادي لقائد المدرنة 

  . 84، ص8448المشرف المقيم، 
ابعة لوقد أكدت مةظمة اليلوةينكلو في مؤتمر التربية الدلولي في دلورته الن

  عمى ضرلورة دمج التةمية المنتدامة في ةظام 8114لواألربعلون لوالمةعقد في جةيف)
  عمى أهمية 8118التعميم العام عمى كافة المنتلويات. كما أكدت ةتائج درانة)المةصلور، 

المدرنية في عممية اإلشراف التربلوي لتحقيق  اإلدارةتلوطين اإلشراف المدرني لوتعزيز دلور 
المةشلود في البيئة المدرنية، حيث ذكر إن اإلشراف لوالتلوجيه من قبل  التطلوير لوالتحنين

جهاز منتقل خارج المدرنة يظل محدلود الجدلوى لوأن دلور مدير المدرنة عمى أةه مشرف 
مقيم لوالمنئلول المباشر له أثر بالغ األهمية في تحنين أداء المعممين عممًيا لومهةًيا لورفع 

  عمى أهمية دلور مدير 8444أشارت درانة)الزهراةي،  كفاءتهم العممية لوالعممية. في حين
دارًيا  المدرنة في التةمية المهةية لممعمم لومدى إنهامه في ذلك باعتباره تربلوًيا لوأكاديمًيا لوا 
متاًحا له قدر كبير من الصالحيات التي تناعده عمى الةهلوض بمنتلوى المعممين المهةي. 

أهمية تحديد دلور لواضح لمدير المدرنة   عمى 8184كما أكدت ةتائج درانة)العةتر، 
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اتجاه الةملو المهةي لممعمم لورفع كفاءته باعتباره أحد لواجباته الفةية. في حين أشارت 
  أن لوراء تجلويد برامج التةمية المهةية لممعممين قائد 8188ةتائج درانة)باتريك ماةاريةلو، 

 مبدع.
ممها كقائد مدرنة مشرًفا لومن لواقع عمل الباحثة لوخبرتها في الميدان التربلوي لوع

مقيًما الذي جعمها تدرك تماًما أهمية دلور قائد المدرنة في االرتقاء بالعممية التعميمية 
لوترى الباحثة أن تحنين الةملو المهةي لممعممات لوفهم حاجاتهن المهةية، لوالعمل عمى 

ةفنهن من تأهيمهن لوتدريبهن لوتطلوير كفاياتهن المهةية لورفع إةتاجيتهن لوتعزيز ثقتهن بأ
أهم لواجبات قائد المدرنة، لولذلك البد لمخطط أن تبةى لوتلوجه لتحنين الةملو المهةي 
لممعممات مما يجعل لمقائد دلوًرا بارًزا لوفعااًل في ذلك لكلوةها عمى اتصال مباشر لودائم مع 

 المعممات، مما يتيح لها المناهمة الفاعمة في الةملو المهةي لهن. 
دلور قائدة المدرنة  نة التي تتمخص في اآلتي:لومن هةا جاءت مشكمة الدرا

 كمشرف تربلوي مقيم في التةمية المهةية لممعممات في مديةة الرياض. 
 أنئمة الدرانة:

بمةطقة  دلور قائدة المدرنة كمشرف تربلوي مقيم في التةمية المهةية لممعممات .1
 ؟من لوجهة ةظرهن عمى منتلوى التخطيط الرياض

بمةطقة  بلوي مقيم في التةمية المهةية لممعمماتدلور قائدة المدرنة كمشرف تر  .2
 ؟من لوجهة ةظرهن متابعةعمى منتلوى ال الرياض

بمةطقة  دلور قائدة المدرنة كمشرف تربلوي مقيم في التةمية المهةية لممعممات .3
 عمى منتلوى التدريب لوالةملو المهةي من لوجهة ةظرهن؟ الرياض

 أهداف الدرانة:
كمشرف تربلوي مقيم في التةمية المهةية  تنعى لتعرف عمى دلور قائدة المدرنة
 لممعممات في مديةة الرياض من لوجهة ةظرهن.

 أهمية الدرانة:
تعتبر هذه الدرانة عمى درجة من األهمية، ألهمية ملوضلوعها لوالذي يبحث في  .1

دلور قائدة المدرنة كمشرف تربلوي مقيم في التةمية المهةية لممعممات في مديةة 
 الرياض.

لدرانة، كلوةها محالولة عممية لتقديم صلورة لواقعية عن طبيعة تةبع أهمية هذه ا .2
دلور قائدة المدرنة كمشرف تربلوي مقيم في التةمية المهةية لممعممات في مديةة 

 الرياض.
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يتلوقع من هذه الدرانة تلوفير بياةات لمقائمين عمى رنم النيانات التعميمية  .3
 حلول لواقع أداء القائد اللوظيفي.

ثين إلجراء درانات مماثمة فيما يخص مشرلوع القائد فتح المجال أمام الباح .4
 المشرف المقيم.

 حدلود الدرانة:
 :دلور قائدة المدرنة  اقتصرت الدرانة الحالية عمى درانة الحدلود الملوضلوعية

كمشرف تربلوي مقيم في التةمية المهةية لممعممات في مديةة الرياض من لوجهة 
 ةظرهن.

 :فصل الدراني الثاةي لمعام الدراني طبقت الدرانة في ال الحدلود الزماةية
 هـ.8446/8447

 :طبقت هذه الدرانة عمى معممات مدارس المرحمة  الحدلود المكاةية لوالبشرية
 الثاةلوية المطبقة لمشرلوع قائد المدرنة المشرف المقيم في مديةة الرياض.

 مصطمحات الدرانة: 
 دلور:

المرتبطة ألو األطر   الدلور بأةه" مجملوعة من األةشطة 8444يعرف الزهراةي )
  .7، ص8444النملوكية التي تحقق ما هلو متحقق من ملواقف معيةة")الزهراةي، 

تعرف الباحثة الدلور إجرائًيا بأةه مجملوعة من اإلجراءات التي تتخذها اإلدارة 
 المدرنية من أجل تجلويد برامج التةمية المهةية لممعممات. 

 المشرف المقيم:
تلوفير البيئة المةانبة لةملو الطالب ةملًوا متكاماًل،  يعرف بأةه" المنئلول األلول عن

يجاد المةاخ المدرني المثير لمتعميم لوالمحفز لممعممين لإلبداع لواالبتكار المعزز لةملوهم  لوا 
المهةي، لوالداعم لتطلوير البرامج لواألةشطة التعميمية، لوالجاذب لمشاركة المجتمع المحمي 

مم)الدليل المرجعي لقائد المدرنة المشرف المقيم، في تحنين ةلوعية التربية لوالتعميم لوالتع
  .84ص8448

 التعريف اإلجرائي:
تعرف الباحثة المشرف المقيم إجرائًيا بأةها: مديرة المدرنة كمشرف مقيم في 
المدارس الثاةلوية المطبقة لبرةامج قائدة المدرنة المشرف المقيم في مديةة الرياض، لولها 

 لتحقيق أهداف العممية التعميمية لوالتربلوية. كافة الصالحيات لواإلمكاةيات 
 التةمية المهةية:
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  بأةها" عممية مةظمة، يشترك في تخطيطها 47، ص8188يعرفها عامر)
لوتةفيذها جميع العاممين في المجتمع المدرني، لوتتضمن جميع خبرات التعمم الرنمية 

نة في جميع المراحل لوغير الرنمية، التي تدعم الةملو المهةي لجميع العاممين في المؤن
 من خالل أةشـطة فردية ألو جمـاعية."

 :اإلجرائيالتعريف 
تعرف الباحثة التةمية المهةية إجرائًيا بأةها: هلو زيادة فاعمية عمل المعممات عن 
مكاةاتهم  طريق تحنين كفايتهم اإلةتاجية، لورفع منتلوى أدائهم اللوظيفي، لوتةمية قدراتهم لوا 

ةعاش معملوماتهم لوتجديد خ  . براتهم لملواجهة الملواقف التعميميةلوا 
 الدرانات النابقة:

هدفت تعرف المؤشرات األنانية لمةجاح من  : 8188درانة باتريك ماةاريةلو)
المديرين لوملوظفي المكاتب المركزية الذين يقلوملون بتةفيذ فرص التطلوير عبر االةترةت في 

ز عمى كيفية انتخدام المةاطق المةاطق التعميمية لممدارس العامة، كما بيةت أهمية التركي
، التعميمية لمفرص لوالةشاطات لوالبرامج عبر االةترةت من أجل التطلوير المهةي لممعممين

لوتقلوم تناؤالت الدرانة بالبحث عن كيفية انتخدام مدارس المةاطق التعميمية اللواقعة في 
لمةهج غرب بيةنمفيةيا من أجل تطلوير أداء لومهةية المعممين. انتخدمت الدرانة ا

من المدارس العامة في  819اللوصفي المنحي لوقامت الدرانة بالمنح المبدئي لحلوالي 
اللوحدات المتلونطة تم اختيار المشاركين بطريقة العيةة المقصلودة عمى أناس تةلوع 
الطالب لوالمدارس، بعد التأكد من حصلولهم عمى فرص تطلوير احترافية لممدرنين، لوقد 

الدرانة أن أهم عامل في جلودة برةامج التطلوير المهةي هلو  كشفت الةتائج الرئينية لهذه
القائد المبدع، كما كشفت هذه الدرانة عن اختالف الطرق الةاجحة التي تنتخدمها 
المةاطق التعميمية في المدارس العامة التي تقع في غرب بيةنيمفيةيا لوالتي تنتخدم من 

حتياجات المهةية التعميمية في خاللها فرص التعميم عبر اإلةترةت من أجل تمبية اال
الجامعة لوخمق الفرص التي تناعد المعممين عمى مشاركة األفكار لوالتعالون مع زمالئهم 

 مكان. لوأيلوقت  أيفي 
هدفت تعرف درجة ممارنة مدير المدرنة الثاةلوية :  8184درانة البارقي)

األملور لوالمجتمع لمهامه مشرًفا مقيًما المتعمقة بالمعممين لوالطالب لوالمةهج لوألولياء 
المحمي لوالمباةي لوالتجهيزات المدرنية في ضلوء تحديات العلولمة التربلوية، لوالكشف عن 
الفرلوق بين متلونطات انتجابات أفراد مجتمع الدرانة حلول درجة ممارنة مديري المدرنة 
الثاةلوية لمهامه مشرًفا مقيًما في ضلوء متغيرات العمل لوالمؤهل التربلوي، لوعدد نةلوات 

ة. اتبعت الدرانة المةهج اللوصفي المنحي لونتخدم الباحث أداه االنتباةة لوطبقت الخبر 
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  لوكياًل تم اختيارهم بطريقة العيةة العشلوائية 814  مديًرا لو)814  معمًما لو)481عمى)
الطبقية، لوتلوصمت الدرانة إلى عدة ةتائج كان أهمها: بيةت ةتائج الدرانة المتعمقة 

التربلوية لمعلولمة أن درجة ممارنة مديري المدارس الثاةلوية بالمعممين في ضلوء التحديات 
بمحافظة جدة لمهامهم كمشرف مقيم في ضلوء تحديات العلولمة، المتعمقة بالمعممين كاةت 
بمجممها عالية، لوقد تصدرت تمك الممارنات التي يقلوم بها مديري المداري كمشرفين 

المختمفة، كما جاءت ةتائج الدرانة  مقيمين التعالون مع المعممين لحل المشكالت الطالبية
المتعمقة بدرجة ممارنة مدير المدرنة لمهامهم ككل في ضلوء التحديات التربلوية لمعلولمة 
بشكل عام متلونطة. لوقد أظهرت ةتائج الدرانة الفرلوق بين متلونطات انتجابات أفراد 

في ضلوء المجتمع حلول درجة ممارنة مدير المدرنة الثاةلوية لمهامه مشرًفا مقيًما 
متغيرات)العمل، المؤهل تربلوي/غير تربلوي، درجة المؤهل، عدد نةلوات الخبرة  إلى عدم 
لوجلود فرلوق ذات داللة إحصائية بين المتلونطات حلول درجة ممارنة مديري الثاةلوية 
لمهامهم مشرفين مقيمين في ضلوء التحديات التربلوية لمعلولمة لألبعاد الخمنة تعزى لةلوع 

مخص أهم التلوصيات في تأكيد ضرلورة ممارنة مديري المدارس المؤهل العممي، لوتت
الثاةلوية بمحافظة جدة لمهامهم مشرفين مقيمين في ضلوء تحديات العلولمة التربلوية تجاه 

هدفت تحديد درجة إدراك  : 8184درانة العةتر) الطالب لواالهتمام بهذا الجاةب. 
م القيادي في تةمية المعممين مهةًيا لوممارنة مديري المدارس في مراحل التعميم العام لدلوره

بتعميم مكة المكرمة، لوالتعرف عمى الفرلوق ذات الداللة اإلحصائية بين متلونطات 
انتجابات عيةة الدرانة حلول هذا الدلور لوفق متغيرات الدرانة)آخر مؤهل، ةلوع المؤهل، 

مة التعميمية  المنتلوى اللوظيفي، الخدمة في مجال التعميم، الخدمة في مجال اإلدارة، المرح
لودرجة  إدراكلومعرفة ما اذا كاةت تلوجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين درجة 

ممارنة مديري المدارس في التعميم العام لدلورهم القيادي في تةمية المعممين مهةًيا بتعميم 
مكة المكرمة. انتخدم الباحث المةهج اللوصفي المنحي، لوانتخدم أداة االنتباةة لوطبقت 

  مديًرا تم اختيارهم بطريقة العيةة العشلوائية الطبقية، 845مى عيةه الدرانة حيث شممت)ع
لوقد أشارت ةتائج الدرانة إلى أن المتلونط العام الحنابي النتجابات عيةة الدرانة عمى 
عبارات محالور الدرانة)التخطيط، المتابعة، التدريب، البةية المعرفية، البيئة االجتماعية  

أن درجة إدراك المديرين لدلورهم القيادي في تةمية المعممين مهةًيا هي بدرجة يشير إلى 
عالية، كما بيةت الدرانة الةتائج الخاصة بمقارةة انتجابات عيةة الدرانة حلول درجة 
اإلدراك لوالممارنة حنب متغيرات الدرانة عدم لوجلود فرلوق دالة إحصائًيا لدلور المديرين 

مهةًيا في جميع المحالور لوهي)المؤهل العممي، ةلوع المؤهل القيادي في تةمية المعممين 
 العممي، المنتلوى اللوظيفي .

هدفت تعرف درجة ممارنة المدير بصفته مشرًفا مقيًما  : 8184درانة حمد )
في التةمية المهةية لممعممين في المدارس الخاصة في الضفة الغربية من لوجهات ةظر 

يرات الدرانة)الجةس، المؤهل العممي، الخبرة، المعممين فيها، لوالتعرف عمى اثر متغ
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المرحمة التعميمية لممدرنة، المحافظة   عمى درجة ممارنة المدير بصفته مشرًفا مقيًما 
في التةمية المهةية لممعممين في المدارس الخاصة في الضفة الغربية من لوجهات ةظر 

احثة أداه االنتباةة لوطبقت المعممين فيها. اتبعت الدرانة المةهج اللوصفي، لوانتخدمت الب
  معمًما لومعممة تم اختيارهم بطريقة العيةة العشلوائية الطبقية، لوأشارت ةتائج 548عمى)

الدرانة إلى أن الدرجة الكمية لدرجة ممارنة مدير المدرنة بصفته مشرًفا مقيًما في 
ر التةمية المهةية لممعممين في المدارس الخاصة في الضفة الغربية من لوجهات ةظ

%  لوهي ةنبة كبيرة حنب المقياس المعد لهذه 4، 76  أي )4.88المعممين بمغت)
الدرانة، لوفي ضلوء الةتائج تلوصي الدارنة أن يتخذ المدير قرارات تشاركية مع المعممين 
لوأن يحترم آرائهم عةد مشاركتهم في الحلوار. كما أشارت الةتائج إلى عدم لوجلود فرلوق ذات 

  ُتعزى إلى متغيرات)الجةس، المؤهل العممي، a=1.15الداللة) داللة إحصائية عةد منتلوى
  a=1.15لوالمرحمة التعميمية  لوجلود فرلوق ذات داللة إحصائية عةد منتلوى الداللة )

ُتعزى إلى متغير)الخبرة  لصالح أقل من خمس نةلوات. لوفي ضلوء الةتائج تلوصي الدارنة 
 حترم آرائهم عةد مشاركتهم في الحلوار.أن يتخذ المدير قرارات تشاركية مع المعممين لوأن ي

هدفت تعرف دلور اإلدارة المدرنية في تجلويد برامج  : 8184درانة الزهراةي)
التةمية المهةية لمعممي المدارس المتلونطة بمديةة جدة، لومعرفة المعلوقات التي تحلول 

مي دلون قيام اإلدارة المدرنية بتطبيق خططها في تجلويد برامج التةمية المهةية لمعم
المرحمة المتلونطة بمديةة جدة لوالتعرف عمى البرامج المطملوب تجلويدها لتةمية المعمم 
مهةًيا. اتبعت الدرانة المةهج اللوصفي المنحي لوانتخدم الباحث أداه االنتباةة لوطبقت 

  مديًرا من مديري المدارس الحكلومية المتلونطة لمبةين بمديةة جدة لوهم 846عمى)
ماًل، لوأشارت ةتائج الدرانة إلى أن درجة لواقع دلور اإلدارة يشكملون مجتمع الدرانة كا

المدرنية في تجلويد برامج التةمية المهةية لمعممي المدارس المتلونطة كان بدرجة كبيرة 
لوفي ضلوء الةتائج ألوصى الباحث بزيادة الدعم المادي المخصص لمتةمية المهةية لممعممين 

دخال الحلوافز ضمن خطة التةمية المهةية.  لوا 
تحديد المعايير التي ينتخدمها المديرلون هدفت  : 8184درانة جلوشلو ايملوت)

في المةاطق التعميمية بالمدارس ذات الحجم المتلونط بلوالية كلوةيتيكت عةد القيام بعممية 
تقييم ما إذا كاةت برامج التطلوير المهةية عبر االةترةت تمبي احتياجات المةاطق التعميمية 

الدرانة أيضا بانتكشاف المعايير التي ينتخدمها المعمملون  امتقكما ، لوالمعممين أم ال
عةد القيام باختيار برامج التطلوير المهةي عبر اإلةترةت. انتخدمت الدرانة المةهج 
اللوصفي لوقد شارك في الدرانة مديرلو المدارس في المةطقة التعميمة بطريقة العيةة 

ة الملوافقة عمى التطلوير المهةي لومعممي المقصلودة لوهم الذين يمعبلون دلوًرا فعااًل في عممي
المدارس الذين أتملوا برامج التطلوير المهةي. تم دمج مجملوعة من المعايير األنانية 
لوالفرعية بين كاًل من المديرين لوالمعممين. لويعتقد المديرلون أن الهيكمة لوالنمعة لوالمالئمة 
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د تقييم برامج التطلوير المهةي لواةحياز المةطقة التعميمية هي من أهم المعايير األنانية عة
عبر االةترةت. بيةما يرى المعممين أن الهيكمة لوالعةلوان لواةحياز المةطقة التعميمية من أهم 

 ةترةت.المعايير الرئينية في اختيار برامج التطلوير المهةية عبر اإل 
 التعميق عمى الدرانة النابقة:

ن حيث األهداف في أةها تتشابه بعض الدرانات النابقة مع الدرانة الحالية م .1
تةالولت دلور مدير المدرنة بصفته مشرًفا مقيًما في التةمية المهةية لممعممين 

  في أةها تةالولت 8184  كما تتشابه درانة العةتر)8184مثل: درانة حمد)
الدلور القيادي لمديري المدارس لوليس الدلور اإلداري في التةمية المهةية 

 لممعممات.
رى مع الدرانة الحالية في أةها تةالولت دلور مدير المدرنة تختمف الدرانات األخ .2

بصلورة عامة لوليس بصفته مشرًفا مقيًما في التةمية المهةية لممعممات مثل: 
  لودرانة 8184)  ، لودرانة البارقي8188) درانة باتريك ماةاريةلو

  .8184الزهراةي)   لودرانة8184العةتر)

ة الحالية في الحدلود الملوضلوعية تختمف جميع الدرانات النابقة مع الدران  .3
لوالحدلود المكاةية فالدرانة الحالية أجريت عمى معممات المرحمة الثاةلوية المطبقة 

 لمشرلوع قائد المدرنة المشرف المقيم في مديةة الرياض.
تتميز الدرانة الحالية عن الدرانات النابقة أةها من ألولى الدرانات في مديةة  .4

المدرنة كمشرف تربلوي مقيم في التةمية المهةية الرياض التي تقيم دلور قائد 
لممعممات في مدارس المرحمة الثاةلوية المطبقة لمشرلوع قائد المدرنة المشرف 

 المقيم في مديةة الرياض.
 
 
 
 
 

 اإلطار الةظري:
 المحلور األلول: المشرف المقيم:

 مفهلوم المشرف المقيم:
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نبة لةملو الطالب ةملًوا متكاماًل، يعرف بأةه" المنئلول األلول عن تلوفير البيئة المةا
يجاد المةاخ المدرني المثير لمتعميم لوالمحفز لممعممين لإلبداع لواالبتكار المعزز لةملوهم  لوا 
المهةي، لوالداعم لتطلوير البرامج لواألةشطة التعميمية، لوالجاذب لمشاركة المجتمع المحمي 

لقائد المدرنة المشرف المقيم، في تحنين ةلوعية التربية لوالتعميم لوالتعمم")الدليل المرجعي 
  .84ص8448

لويعرف الشهراةي المشرف التربلوي المقيم بأةه" هلو الشخص المنئلول األلول عن 
تةفيذ متطمبات العمل بما يتلوفر لديه من الظرلوف المةانبة لواإلمكاةات البشرية لوالمادية 

  .88، ص8485الالزمة لةجاح العمل" )الشهراةي، 
لوحفز الهمم،  ربلوي القادر عمى التشخيص لوالعالج،لويعرف بأةه" القائد الت

ثارة الدافعية ةحلو تحقيق األهداف المؤدية إلى تحنين لوتطلوير العممية  لوتةنيق الجهلود، لوا 
التربلوية، لوالتعميمية بكافة محالورها لوفق تخطيط نميم، من خالل مةاخ تربلوي تتحقق فيه 

  .88، ص8485)األـكمبي، رغبات لوحاجات األفراد في ضلوء مصمحة العمل لوالجماعة"
 مهام المشرف المقيم:

 قد قنمت مهام المشرف التربلوي المقيم إلى قنمين هما:           
 :اإلداريةالمهام  .8

تتمثل في ما يمي، المنؤلوليات القيادية من حيث لوضع نيانة المؤننة 
الخطط  لوانتراتيجيات العمل فيها لوفهم لوتحديد األهداف العامة لممؤننة التعميمية لولوضع

اآلتية لوالمنتقبمية لها، كما تعةى بتينير الةشاط اليلومي في المؤننة لوبإبقاء األجهزة 
البشرية لواألدلوات عامة لوالمحافظة عميها لومتابعة لوحل المشكالت اآلتية المتكررة، 
لومنئلولية شئلون الطالب لوهم ملوضلوع العممية التربلوية لوتةصب عمى فهمهم ةفنًيا 

عهم بأنملوب يشعرهم فيه بالمحبة لوالتقدير، لوالعةاية بهم جنمًيا لواجتماعًيا لوالتعامل م
لوصحًيا لوأكاديمًيا لوأخالقًيا، لومنئلولية العالقات العامة، حيث يةظر الى المدرنة عمى أةها 

أبعد حد مع البيئة لوالمجتمع، لومنئلولية األبةية  إلىةظام اجتماعي مفتلوح يتفاعل 
 لمكتبية لوالكتابية.لوالصياةة المدرنية لومنئلولية األعمال ا

 
  المهام الفةية: .8

لوتتمثل فيما يمي، تةمية المعممين مهةًيا لومنمكًيا لوالمشاركة في تطلوير المةاهج 
لوالمقررات المدرنية، لوالتةنيق بين المعممين في التعالون فيما بيةهم، لوتأمين األجهزة 

في المدرنة، لوتةظيم  لواللونائل التعميمية لوانتعمالها، لوالقيام بممارنة األناليب اإلشرافية



 م 8188لول  أبريل لنةة الجزء األ  878مجمة كمية التربية، جامعة األزهر، العدد: )
 

 -567- 

الةشاطات المدرنية لوالعمل عمى إةجاحها، لوالتقلويم اإلشرافي لوذلك بالتنجيل في نجل 
  .56-58، ص8485التقلويم لممعمم لورفع التقارير الفةية عةه)الشهراةي، 

 الشرلوط التي يجب أن تتلوفر في مدير المدرنة كمشرف مقيم:
أن فاعمية القائد  إلىلوأشار ذكر فدلر مجملوعة من الشرلوط في هذا المجال  

 : كاآلتيتتلوقف عمى مدى ملواءمة هذا اللوضع له لوهي 
 عالقة القائد باألعضاء لومدى تعالوةه لوتفاهمه معهم. . أ

 تةظيم المهام لولوضح األهداف لولونائل تحقيقها. . ب

تباع الصالحيات المةلوطة به، لوالقرارات التي  . ت قلوة مركز القائد)مدير المدرنة  لوا 
 يتخذها.

ة فدلر الملوقفية إلى أةه إذا لوجد القائد في مةظمة تتلوافر فيها لوتظهر ةظري
العالقات الجيدة بيةه لوبين األعضاء، لوتكلون فيها المهمات مةظمة تةظيًما عالًيا، لومركز 

م، 8115القائد قلوًيا، يكلون اللوضع عةدئذ مؤاتًيا كي يقلوم بدلور قيادي فعال)الطعاةي، 
  .844ص

ن أن يضاف لزيادة فاعمية المدير كقائد لوالشرط اآلخر اللوضعي الذي يمك
هةاك عالقة  أنإشرافي، هلو تلوفر المةاخ المفتلوح في المدرنة، لوقد دلت الدرانات عمى 

إيجابية عالية بين معةلويات المعممين لورضاهم من العمل لوبين المةاخ المدرني 
  .844م، ص8115المةفتح)الطعاةي، 

 مهارات المشرف المقيم:
ة يةبغي تلوفرها في المشرف المقيم حتى ينتطيع القيام هةاك مهارات أناني

بعممه عمى أكمل لوجه، لوال يشترط أن تكلون هذه المهارة فطرية، لولكن يقصد بالمهارة التي 
يكلون هلو العمل  أنلممهارة يجب  األنانيأداء العمل، لولذا فإن المعيار  أثةاءتظهر 

دل عمى أن اإلدارة الةاجحة ترتكز الكفء تحت أي ظرلوف، لومعالجة األملور بهذه الطريقة ت
 عمى ثالث مهارات أنانية لوهي:

لويقصد بها تفهم العمل لوأداؤه بإتقان، لوتتطمب هذه المهارة الفةية  المهارة الفةية: .8
 معرفة متخصصة لوقدرة عمى التحميل في ةطاق التخصص.

 لويقصد بها قدرة المشرف المقيم عمى العمل بةجاح كعضلو في المهارة اإلةناةية: .8
مجملوعة لوأن يبث رلوح التعالون في الفريق الذي يقلوده، لوتتجمى هذه المهارة في 
الطريقة التي يةظر بها الفرد إلى رؤنائه لوزمالئه لومرؤلونيه لوفي الطريقة التي 

 يكيف بها نملوكه لوفًقا لتمك الةظرة.
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لويقصد بها القدرة عمى إدراك أي ملوضلوع ككل لويتضمن ذلك  المهارة اإلدراكية: .4
اللوظائف المختمفة في أي مؤننة تتلوقف كل مةها عمى  نأإدراك 

  . 8118األخرى)الرديةي، 

 كفايات المشرف المقيم:
لكي يقلوم المشرف المقيم بدلوره اإلداري لواإلشرافي البد لوأن يكلون مؤهاًل لممارنة 

   كالتالي: 8485ة عمى مجملوعة من الكفايات ألوجزها األكمبي)يهذا الدلور لوالبد من تدريب
: من خالل تدريب المشرف المقيم عمى إيجاد الجلو ات االتصال لوالتفاعلكفاي .8

 الصحي لعممية االتصال بحيث يشعر المعمملون باألمن لوالطمأةيةة.
: أي أن يكلون المشرف المقيم قادًرا عمى تحميل عممية التعمم كفايات فةية .8

 لوانتخدام األناليب اإلشرافية المتةلوعة بشكل متقن.
: أن يكلون قادًرا عمى تحميل مادة التعميم لوتحديد درانيكفايات التخطيط ال .4

 األهداف النملوكية لوأناليب تحقيقها لولونائل تقلويمها.
دراك كفايات تةمية المعممين .4 : أن يكلون قادًرا عمى مناعدة المعممين عمى الةملو لوا 

 أدلوارهم المتغيرة.
ملوعات : أن يكلون قادًرا عمى تةظيم العمل في مجكفايات العمل مع الجماعات .5

 صغيرة، لومجملوعات كبيرة.
: أن يكلون قادًرا عمى ممارنة التلوجيه الذاتي لوحريًصا كفايات التربية المنتمرة .6

 عمى الةملو المهةي المنتمر.
 : أن يكلون قادًرا عمى درانة لوتحميل المةاهج لوتقلويمها.كفايات تطلوير المةاهج .7
ة متةلوعة لوانتخدام أن يكلون قادًرا عمى انتخدام لونائل تقلويميكفايات التقلويم:  .8

 التقلويم التكلويةي. 
: أن يكلون قادًرا عمى انتخدام أناليب البحث العممي، كفايات التغيير لوالتطلوير .9

، 8485لولوضع انتراتيجية مةانبة إلحداث التغيير لوالتطلوير التربلوي)األكمبي، 
  .87ص

 
 

 أهمية الدلور اإلشرافي لقائد المدرنة كمشرف مقيم:
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 كثير من الةظم التعميمية جزئًيا ألو كمًيا إلى قائد المدرنة  لوظيفة اإلشراف تنةد في
عمى أناس أةه أكثر معايشة لمبيئة المدرنية لومشكالتها لوحاجاتها، لوأكثر معرفة 

 بقدرات لوحاجات المعممين، لوالطمبة، لوالبيئة المحمية. 

  قائد المدرنة هلو المشرف المقيم الذي يعيش في المدرنة لويعرف مشكالتها
، لويعرف قدرات المعممين لومشكالتهم لوحاجاتهم، لويعرف أيًضا حاجات لوحاجاتها

 الطمبة لوالبيئة المحمية.
  عمل قائد المدرنة ةظام فرعي من الةظام اإلشرافي التربلوي، فعميه منئلوليات

، لوله دلور بارز في ةجاح العممية اإلشرافية لوتطلورها في ظل إشرافيةلولواجبات 
قائد تربلوي في مدرنته لومشرف تربلوي مقيم  المفاهيم اإلشرافية الحديثة، فهلو

  .8188أيًضا)عطية، 

 دلور قائد المدرنة كمشرف مقيم لوأثره في تحنين العممية التربلوية:
يمعب قائد المدرنة المشرف المقيم في مدرنته دلوًرا هاًما في تنيير العممية 

ةجاحها، لويدعم التغيير اإليجابي لوهلو المنئلول عن تلوفير بيئ ة تربلوية إيجابية التربلوية لوا 
لوصحية تعمل عمى التطلوير المهةي لممعممين، لوتطلوير المةهج لوتحنيةه لوتلوفير اللوقت 
لمتخطيط المشترك بين المعممين، لوالقيام بلورش عمل لهم لوتشجيعهم عمى تبادل الزيارات 
شراكهم في المنئلولية لوالنمطة في إدارة المدرنة،  الصفية لوتةمية طاقاتهم لوقدراتهم لوا 

التالميذ لوتحفيزهم لمتعمم بتلوفير الجلو المةانب، لوهلو المنئلول عن إيجاد الحملول  لوتشلويق
النميمة لممشكالت التي تلواجه العاممين معه ألو تالميذ مدرنته، لوبذلك ينتطيع المدير أن 
يمم بكل ما يتعمق بالمعمم، لوألن قائد المدرنة هلو الحمقة االتصال لوالتلواصل بين عةاصر 

، ةجاحهفهلو المحلور البةاء لوالفاعل، لوةجاح المؤننة التربلوية ةابع من العممية التعميمية 
لوحيث أن قائد المدرنة يدرك أن المتالك المعممين لهذه المهارات أثًرا لواضًحا في تحنين 
التعمم في مدرنته، فإةه يجب أن ينعى جاهًدا إلى تحنين هذه المهارات لوتطلويرها لويتمثل 

 هذه الدلور فيما يمي: 
   أهمية مهةة التعميم لوعظم المنئلولية لواألماةة الممقاة عمى من يةتمي إلى تلوضيح

 هذه المهةة.

  تحديد منئلوليات المعمم التي تمكةه من القيام بعممه عمى اللوجه المطملوب لوحثه عمى
 أن يكلون قدلوة صالحة لطالبه.

 م شرح معايير تقلويم األداء لهم لوحل ما يعترضهم من مشكالت تؤثر عمى أداء رنالته
 التربلوية.
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  الطريقة الصحيحة إليصال المعملومة إلى  إيجادلوضع البرامج التي تناعدهم عمى
 الطالب لوزيادة ةملوهم المعرفي لوالمهةي.

  انتخدام اللونائل اإلشرافية كاالجتماعات الفردية لوالجماعية لوالةشرات التربلوية
 لوالقراءات الملوجهة.

  بلوية لوالةشرات لوالدلوريات لوغيرها من حثهم عمى القراءة لواالطالع لوتلوفير الكتب التر
 لونائل التثقيف المهةي.

  انتخدام األناليب اإلشرافية المةانبة لكل معمم مثل الزيارات الصفية لوالدرلوس
 الةملوذجية، لواللورش التربلوية لوتبادل الزيارات بين المعممين.

 ق حاجة إلحاق المعممين بالبرامج التدريبية المختمفة التي تقيمها اإلدارة لوذلك لوف
المعمم لمبرةامج، لوذلك يتطمب من قائد المدرنة عمل حصر لالحتياجات التدريبية 

  669، ص8186المطملوبة لكل معمم )الرباط، 
 المحلور الثاةي: التةمية المهةية لممعمم

 مفهلوم التةمية المةية لممعمم:
ر التةمية المهةية عممية منتمرة، لوتعةي جميع التغيرات التي تطرأ لوبشكل منتم

 عمى مهارات المعمم، لوقدراته لملواكبة كل ما ينتجد في هذا العصر.
هي عبارة عن "مجملوعة من الخبرات لوالمهارات لواألناليب لواالتجاهات 
لوالممارنات لوالمعارف التي يكتنبها المعمملون بطريقة مباشرة، لوغير مباشرة، مقصلودة، 

لتربلوية عمى منتلوى لوغير مقصلودة بهدف تحنين ادائهم لورفع قدراتهم العممية لوا
التدريس، لوالبحث العممي، لوالمشاركة في العمل اإلداري، لوكل ما من شأةه اإلنهام في 

  .48، ص8181ةجاح العممية التعميمية بالمدرنة، لوتحقيق الجلودة الشاممة")قحلوان، 
كما عرفت بأةها "اللونائل المةهجية لوالغير مةهجية الهادفة إلى مناعدة 

هارات جديدة، لوتةمية قدراتهم في الممارنات المهةية، لوطرق المعممين عمى تعمم م
التدريس، لوانتكشاف مفاهيم متقدمة تتصل بالمحتلوى لوالمصادر لوالطرق لكفاءة العمل 

  .446، ص8186التدريني")الرباط، ، 
"تعتبر التةمية المهةية عممية طلويمة المدى)تعمم مدى الحياة  تتضمن خبرات لو

زيز الةملو لوالتطلور في المهةة، لوهذا التطلور الجديد لمفهلوم مةظمة لومخططة من أجل تع
التةمية المهةية يعد ةملوذًجا يعتمد عمى البةائية أكثر من كلوةه يتمركز حلول تلوصيل لوةقل 



 م 8188لول  أبريل لنةة الجزء األ  878مجمة كمية التربية، جامعة األزهر، العدد: )
 

 -578- 

المعملومات، لومن ثم فالمعمملون في هذا الةملوذج متعمملون ةشطلون، لهم مهام مثل 
 . 84، ص8445التدريس، لوالتقلويم لوالمالحظة")الصاعدي، 

"التةمية المهةية بشكل عام عبارة عن تعديل إيجابي في نملوكيات المعمم من لو
الةاحية المهةية ألو اللوظيفية، لويتم ذلك من خالل المتابعة لكل ما ينتجد في مادة 
تخصصه لوطرائق تدرينها لواللونائل المعيةة، لوبذلك يكلون عمى دراية كافية بالخبرات 

مهةته من لوقت آلخر، لوالتفاعل مع تمك الخبرات بطريقه التربلوية المختمفة التي تتةقل إلى 
، 8441إيجابية لوالعمل عمى تلوظيفها من أجل تحنين العممية التعميمية")الحارثي، 

  .84ص
لومن التعريفات النابقة يتبين لمباحثة أن "التةمية المهةية لممعمم" مصطمح يشير 

تعمق بالةملو المهةي لواألكاديمي إلى مفهلوم شامل ألونع من التدريب بمعةاه القريب، لوهلو ي
لوالشخصي لممعمم من خالل تقديم نمنمة من الخبرات لوالةشاطات الدرانية التي يكلون فيها 

 التدريب بمعةاه القريب مجرد جاةب لواحد مةها.
 أهمية التةمية المهةية لممعمم لومبررات الحاجة إليها:

ي كل مكان، لوالبد أن يتطلور العالم يلوًما بعد يلوم، لوتظهر ةظريات لواختراعات ف
ترتبط التربية بما يدلور حلولها، فهي لينت بمعزل عن العالم، بل هي اللوعاء الذي تصب 
فيه قةلوات التغيير، لوتبملورها في خبرات متكاممة لومتجاةنة، في ةنق تعميمي تزكية 
 األناليب التربلوية الحديثة، لوتطلوعه لمدركات المتعمم لوانتعداداته، لولكي ينتمر المعمم في
مهامه لوأدلواره، كان البد من تةميته مهةًيا، لوعدم االعتماد عمى معرفته األكاديمية النابقة، 

  .81، ص8181خاصة مع تلونع مجاالت المعرفة لواالبتكارات التكةلوللوجية)طاهر، 
  مجملوعة من المبررات التي تبرز الحاجة لالهتمام 8184لويجمل القحطاةي)
 بالتةمية المهةية لممعمم في:

 امي النريع في ةظم المعرفة لوتةلوعها:التة (1

مما ينمح بعطاء عممي لوتقةي جديد لومتالحق، لويكشف عن مجاالت تطبيقية 
جديدة لهذه المعارف، فمم يقف التطلور عةد المقدار التي انتلوعبه المعمم في فترة إعداده 

ًا عن قبل التخرج، ألن المعارف تةملو لوتتطلور لوتزداد لو لوال يمبث المعمم حتى يصبح متخمف
منتلوى التطلور العممي، لوهةا تظهر الحاجة إلى تزلويد المعممين بكل جديد بين حين لوآخر، 

 في برامج التدريب أثةاء الخدمة. 
 تطلور المةاهج التربلوية: (2
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إن التغيرات التي تحصل في بةية المةاهج التربلوية لومحتلواها، لوالتطلورات التي 
، داخل المدرنة لوخارجها، ةتيجة لمعالقات ترافقها في تقةيات التعميم لوأناليب انتخدامها

القائمة بين محتلوى المةاهج، لوطرائق التعميم، لوالتقةيات المالئمة، أمر ينتدعي تجديًدا في 
ثراء خبراته العممية.  تأهيل المعمم، لوا 

 تجديد الخطط التةملوية: (3
إن التغيرات المتعاقبة، لوالتجديدات التي تتصف بها الخطط التةملوية، لوأناليب 

ةفيذها، لوخاصة ما يطرأ مةها عمى ملواصفات الخريجين من الجلواةب الفةية ت
لواختصاصاتهم، لومجاالت عممهم، لومنتلوى تأهيمهم، لوما يحصل من تفريغ التعميم، لوتةلويع 
مناقاته لوأةماطه، لوطبيعة منتمزماته الفةية لوالمادية، تتطمب بطبيعة الحال تطلويًرا، لوتعدياًل 

 ات المعممين عمى حد نلواء. يالئم خطط التربية، لوكفاي
 معالجة الةقص الحاصل في فترة اإلعداد:  (4

لم يتمقى الكثير من المعممين في أثةاء إعدادهم ما يؤهمهم ألداء لوظائفهم 
الميداةية أداء كاماًل، فبعضهم يعجز عن العطاء العممي المةتظر، لومن ثم يةبغي أن يتم 

لوإلةقاذ المعمم من اليأس، لوالشعلور بالةقص تدريبهم عمى ما فاتهم أثةاء عممية اإلعداد، 
 الذي ال يمكةه من التكيف مع لوظيفته في الحياة. 

 تطلور الةظريات التربلوية:  (5
تظهر بين الحين لواآلخر تطلورات في الةظريات التربلوية، لوفي الفمنفات التربلوية 

هداف المجتمع، فتتغير من أجل ذلك األ ألوالتي تعتمدها األةظمة التربلوية في الدلولة 
التعميمية لوطرائق التدريس لوالتدريب، فأصبح من الضرلوري أن يحاط القائملون بالتعميم 
عممًا بكل جديد، لوبتغير أدلوارهم في كل فمنفة تربلوية جديدة، لوالبد من إعادة تدريبهم 

-84، ص8184، حتى يقلوملوا بلوظائفهم خير قيام) القحطاةي، األدلوارلمتكيف مع هذه 
88.  

 المهةية لممعمم:أهداف التةمية 
تكمن أهداف التةمية المهةية إلى إضافة معارف جديدة لممعممين، كذلك تةمية 
مهاراتهم المهةية لوالتأكد عمى تةمية القيم لواألخالق الداعمة لنملوكهم من خالل حب 
المهةة لوالعمل من أجمها، ألن رنالة التعميم رنالة نامية، لوكذلك بةاء القيادات التربلوية 

 المدارس. اللواعية ب
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 لوتحقق التةمية المهةية لممعمم مجملوعة من األهداف أهمها:
  ملواكبة المنتجدات في مجال ةظريات التعميم لوالتعمم لوالعمل عمى تطبيقها لتحقيق

 الفعالية في التعمم. 

  ترنيخ مبدأ التعمم المنتمر لوالتعمم مدى الحياة لواالعتماد عمى أناليب المتعمم
 الذاتي. 

 رية لوالتطبيق في المجاالت التعميمية. الربط بين الةظ 

  .المناهمة في تكلوين مجتمعات تعمم متطلورة تقدم خدمات فاعمة لممجتمع 

  .المناهمة بشكل فاعل في معالجة القضايا التعميمية بأنملوب عممي لومتطلور 

  .تةمية المعممين في كافة الجلواةب، أكاديمًيا، مهةًيا، شخصًيا لوثقافيًا 

 م المهةية الداعمة لنملوكهم. تةمية لوتأكيد القي 

  عمى مهارات التخطيط لتلوثيق  لوتدريبهربط المعمم بيئته لومجتمعة المحمي لوالعالمي
، 8186الصمة بيةه لوبين بيئته المحمية لومهارات تةفيذ لوتقلويم هذه الخطط)الرباط، 

  .447ص

 خصائص التةمية المهةية لممعمم:
تمرة، لوشاممة لجميع مقلومات مهةة تعتبر التةمية المهةية لممعمم عممية ةملو من

 التعميم، حيث تؤدي إلى تحنين كفاءاتهم المهةية لوتطلويرها.
 لوتتنم التةمية المهةية لممعمم بمجملوعة من الخصائص لعل أبرزها أةها:

 حيث تنتهدف اإلةنان لوتعتمد عميه، لوتؤثر فيه، لوتتأثر عممية إةناةية اجتماعية :
ي، لوتكنب الفرد مجملوعة من المهارات ألداء به، كما أةها تتم في إطار اجتماع

عمل معين لوفي لوظيفة محددة، لواالحتفاظ به عمى منتلوى عال من الخدمة 
المطملوبة، لويكلون أكثر كفاءة لوقدرة نلواء في أعماله الحالية ألو التي يتلوقع 
منتقباًل القيام بها، لولذلك يجب أن تتم في إطار اجتماعي تعالوةي، لولوفق فمنفة 

 دة.لواضحة لومحد

 :حيث تعةي تطلويًرا في نملوك لوأداء المعممين عمى أن يكلون هذا  عممية نملوكية
لوتعديمه محدًدا لولواضًحا لوقاباًل لمقياس، كما ترتكز عمميات  تغييرهالنملوك المراد 

التةمية المهةية عمى تغيير معارفهم لومهاراتهم لوتطلويرها، لوانتحداث معارف 
حداث الرضا اللوظيفي. لومهارات جديدة، باإلضافة إلى تعديل في  االتجاهات، لوا 

  :فالتةمية المهةية ةشاط منتمر ألةها تنعى إلى تةمية المعارف عممية منتمرة
لوالمهارات، لوتغيير االتجاهات، لوعممية التةمية المهةية ال تتلوقف عةد حد معين، 

فجر فتعقد الحياة العممية، لوتعدد التطلورات التكةلوللوجية المنتمرة، لوتزايد المعرفة، لوت
المعملومات، يؤدي إلى تغيير في أناليب العمل، مما يتطمب إكناب المعممين 
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نلويدان،  آلمهارات لومعارف جديدة، ال يمكن ملواجهتها إال بالتةمية المهةية)
  .84، ص8446

 أةلواع اإلةماء المهةي:
يختمف برةامج اإلةماء المهةي باختالف الهدف مةه لومع تعدد األهداف تتعدد   

 برامج اإلةماء المهةي لومةها ما يمي:أةلواع لو 
 :تتمثل في المناعدة في تأهيل المعمم المنتجد، لوالمعممين الذين  برامج التأهيل

يحمملون مؤهالت غير تربلوية ُتعقد لهم برامج ألو دلورات تناعدهم عمى االطالع 
عمى أناليب األداء لوطرق التدريس لواإلبداع في انتخدام اللونائل لوفن تلوصيل 

 ت. المعملوما
  :لوتكلون للوجلود أي قصلور لدى المعممين نلواء من الةاحية برامج العالج

 التربلوية.  ألو اإلدارية ألوالشخصية الو الفةية 
 تعقد عادة بشكل دلوري لتعريف المعممين بالةظريات التربلوية برامج التجديد :

 الحديثة لوالمعارف الجديدة في مجال تخصصهم في التربية لوالتعميم. 
 تعقد لممتلوقع ترقيهم إلى مةاصب إدارية بهدف تعريفهم بمتطمبات  :برامج الترقي

  .451، ص8186العمل الجديد)الرباط، 

 مجاالت الةملو المهةي:
يتفق عدد من التربلويين عمى أن مجاالت التةمية المهةية لممعمم تتركز في ثالث 

 مجاالت هي:
لمادة الدرانية : الذي يختص بالدرجة األلولى بمهارات االمجال التربلوي المهةي .1

لوالمعملومات لوالمعارف لوالكفايات العقمية لواألكاديمية التي يشتمل عميها تحصيل 
المعمم العممي لوالتعميمي العام، لوكيفية تينير اكتناب المتعممين لها مثل المادة 
الدرانية، لوطرق لوأناليب التدريس المختمفة، لواألهداف التربلوية لوالنملوكية، 

، 8485ميم، لوتطلوير ملواد التعميم لوالتدريس)الرميح، لولونائل لوتكةلوللوجيا التع
  .44ص

دارة لوقت اإلداريالمجال  .2 : الذي يركز عمى إجراءات التدريس لوالتعميم لوتةظيم لوا 
المتعممين مثل االتصال لوالتفاعل اإلةناةي، لوالتلوجيه، لوالقيادة التربلوية 

ل النملوك لممتعممين، لوتحفيز لوتعزيز التعمم، لوتخطيط لوتحضير الدرلوس، لوتعدي
لوتقييم التحصيل، لوتخطيط لوتةفيذ األةشطة الصفية  الصفي، لواإلدارة الصفية،

  .44، ص8485لوالغير صفية)الرميح، 
: الذي يهتم بخصائص المعممين اإلةناةية البةاءة لمتعمم المجال الشخصي .3

لوالتدريس مثل المظهر، القيم، االتجاهات، لواألخالق المتصمة في مهةة التعميم 
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 آلل في مجملوعها نمة االلتزام بالمهةة لواالةتماء إليها لواالعتزاز بها)التي تشك
  .87، ص8446نلويدان، 

 دلور قائد المدرنة في التةمية المهةية لممعمم:
ليكلون القائد مشرًفا ةاجًحا في مدرنته البد أن يتبع بعض الطرق التي تحقق له 

 الةجاح ليكلون عضلًوا فعااًل بمدرنته لومن هذه الطرق:
 ن يرى من معه عمى أةهم أخلوة يعمملون معه بحيث يبادلهم االحترام في كل أ

 لوقت.

  العدل فال يقدم شخص عمى آخر بل الكل نلوانية يعاممهم معاممة لواحدة ال فرق
 بيةهم.

 .اللوقلوف مع المعمم لواحترام رأيه أمام زمالئه 

  بأهميتهم. إشعارهمالمرلوةة مع الزمالء لوالبعد عن الرلوتين لومحالولة 

 نتماع آلراء المعممين لوأخذها بعين االعتبار لوتطبيقها بما يخدم مصمحة اال
  .78، ص8181المدرنة لوالعممية التربلوية فيها)نمةلودي، 

لويعتبر اإلشراف التربلوي أحد األدلوار التي تقلوم بها قائدة المدرنة بطريقة لواقعية 
يادة فعالية البرةامج لتحقيق األهداف من خالل آخرين، لوتحنين عممية التعميم لوالتعمم لوز 

التعميمي كما أةه يرتبط بالقيادة الةاجحة اللواعية، لويعمل عمى تهيئة الفرص أمام المعممين 
  .96، ص8181لكي يةملو مهةًيا)نمةلودي، 

 لوتتحدد أدلوار قائد المدرنة في تةمية المعممين مهةيًا في الةقاط التالية:

 ي تةانب ميلولهم.يمةح المعممين الفرص في العمل في المجاالت الت 

 .يخصص بعض اللوقت الجتماعات المجان خالل اليلوم الدراني 

 .يبةي قلواعد مدرنية بزيادة منؤلوليات المجان المختمفة في المدرنة 

 .االطالع عمى أحدث المعملومات لواألناليب التربلوية 

 .تلوصيل هذه المعملومات إلى المعممين بأناليب األشراف المختمفة 

 ية لتبادل الخبرات بين المعممين.تشجيع الدرلوس التلوضيح 

  ،8186مناعدة المعممين الجدد لومن هم بحاجة إلى مناعدة)الرباط ،
  .445ص

 لويمكن ذكر أبرز األدلوار في مجال التةمية المهةية في األقنام التالية:
 التةمية األكاديمية: ( أ

 لوتتم من خالل عدة ةلواحي مةها: 
  زمة لممعممين لوالطالب.تةمية مكتبة المدرنة لوتزلويدها بالكتب الال 
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 .تلوثيق صمة المدرنة بالكميات العممية المتلوفرة في البيئة المحيطة 

  حث المعممين عمى االلتحاق ببرامج الدرانات في الجامعات لومناعدتهم
 في ذلك.

 .عقد الةدلوات العممية التي يشارك فيها المعمملون لويناهملون في إعدادها 

 متخصصة. ترشيح المعممين لحضلور دلورات تدريبية 

 .إحضار متخصصين إللقاء محاضرات عممية في التخصصات المختمفة 

 التةمية المهةية )المنمكية : ( ب
 يمكن تةمية المعممين في مجاالت التالية:

 .التخطيط 
 .أناليب التدريس الحديثة 
 .انتعمال اللونائل التعميمية 
 .القياس لوالتقلويم 
 .تةظيم النجالت 
 .تحميل الكتب لوالمةاهج المدرنية 
 .التعامل مع الطمبة لواإلداريين لوألولياء األملور 

 لولكي يتم ذلك لمقائد أن يقلوم بما يمي:
 .تنهيل التحاق المعممين بالبرامج التربلوية التي تقدمها الجامعات 

 .تةمية مكتبة المدرنة بالكتب الجديدة لومتابعة كل جديد في هذا المجال 

 ت.إحضار مختصين إللقاء محاضرات تربلوية لوعقد الةدلوا 

 .ترشيح المعممين لحضلور الدلورات التدريبية المختمفة 

 ج التعامل مع المعممين لوالتةنيق بيةهم لوذلك من خالل:
 .تةظيم برامج تبادل الزيارات بين المعممين في المدرنة 

 .إتاحة الفرصة لممعممين التخاذهم قراراتهم بأةفنهم 

 بداعحدث المعممين لوتشجيعهم عمى القيام بالبحث لوالتجريب لواإل 
  .848، ص8115)الطعاةي، 

 لولتحقيق ذلك يجب أن ينتعين القائد بعدة أناليب مةها:
 .االهتمام بةملوه المهةي المبةي عمى جهلوده الذاتية في هذا الجاةب 

 .االهتمام بالزيارات الصفية بشكل مةتظم لومخطط 

  االهتمام بتةظيم االجتماعات الفردية لوالجماعية بهدف التعرف عمى
 عممين لمتطلوير المهةي.حاجات الم
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  تهيئة النبل لمناعدة المعممين عمى تفهم األهداف التربلوية لوكيفية
 تحقيقها.

  تةمية مهارات المعممين التدرينية عن طريق تلوفير الفرص المةانبة
 مثل لورش العمل لوتبادل الزيارات فيما بيةهم.

 .تشجع أنملوب العمل ضمن مجملوعات تعالوةية 

 ة باالتصال باآلخرين لومناعدة المعممين عمى تةمية المهارات المتعمق
 تلوصيل ما لديهم من معملومات لومهارات لغيرهم.

 مناعدة المعممين عمى اكتناب المهارات المتعمقة باتخاذ القرار 
  .889، ص8115)الطعاةي، 

إن أهمية دلور قائد المدرنة في تطلوير الةملو المهةي لممعممين، إةما تةبع من 
صمة منتمرة يلومًيا مع المعممين عمى عكس المشرفين التربلويين  كلون قائد المدرنة عمى

 الذين تقتصر زيارتهم عمى مرات معدلودة في العام الدراني بأكممه.
أبـرز تجـارب الــدلول المتقدمـة فــي مجـال التةميــة المهةيـة لممعممــات مـن خــالل 

 المشرف المقيم. 
إلى فعالية إشراف من المالحظ ةجاح مدارس القرن الحادي لوالعشرين الذي يرجع 

المديرة بلوصفها قائدة تربلوية لوالتي نتكلون قادرة عمى إحداث تجديدات جلوهرية تنهم في 
 تدعيم إةجازات المعممة.

من خالل المنح التربلوي لمدرانات لوالبحلوث األجةبية أمكن التلواصل إلى أهم 
حدة األمريكية االتجاهات العالمية الحديثة في اإلشراف التربلوي في كل من اللواليات المت

 لوالمممكة المتحدة لوهلولةدا لوةيلوزيمةدا لوكةدا لوانتراليا، لوتم تصةيفها في األبعاد التالية:
 .عممية اإلعداد 
 .القيادة التشاركية لوتفلويض النمطة لوتحنين األداء التعميمي 
 .المةاخ التربلوي لوعالج المشكالت النملوكية 
 .التةمية المهةية لممعممين 
 د عمى الذات لواالبتكار.االنتقاللية لواالعتما 
 .انتخدام تكةلوللوجيا المعملومات لولونائل االتصال عن بعد 
 .تطبيق مبادئ التربية الخاصة لوفمنفتها 
 .التةمية المهةية لمديرة المدرنة 
  ،المحانبية لوالتفتيش في تقلويم األداء اإلشرافي لمديرة المدرنة)نمةلودي

  .818، ص8181
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التةمية المهةية تمعب قائدة المدرنة دلوًرا  لوفيما يتعمق بدلور قائدة المدرنة في
مهًما في رفع الةملو المهةي لممعممات، لوبث الثقة في ةفلونهم، لوابتكار التةمية الفعالة لهم 

المقدمة لمطالب،  لوالتربلويةمما يةعكس عمى أدائهم التعميمي لومنتلوى الخدمة التعميمية 
طالعية حلول ما تؤديه   االنتHenershot ،1996لوفي هذا النياق جاءت درانة )

الممارنات المتحلولة لمقيادة لدى مدير المدرنة عن التةمية المهةية لممعمم منتخدًم 
المةهج اإلثةلوجرافي، معتمًدا عمى مالحظة المشاركين لوالمقابالت المةظمة لواللوثائق، في 

ترقية جمع البياةات لوتحميمها، لوقد تلوصمت الدرانة إلى ألوجه التفاعل التي تعبر عن كيفية 
 مدير المدرنة لمةملو المهةي لممعمم، لوذلك من خالل التركيز عمى:

 .ةشاء العالقات  خمق الرلوابط لوا 
 .تشجيع الةملو عن طريق تحديد االهتمامات لواالحتياجات 
 .التزلود بالملوارد الضرلورية 
 .الممارنات الرنمية لوغير الرنمية لالشتراك في صةع القرار لواتخاذه 
 884، ص8181ماعات)نمةلودي، االعتراف باألفراد لوالج.  

  لوأن عمى مدير المدرنة إدراك ما يمي:
 .أن الةملو المهةي لممعمم هلو عممية تطلور فردية لوجماعية في آن لواحد 
  أن هةاك عالقة إيجابية مباشرة بين اةخراط المعمم في الفرص المتاحة لمةملو

 لوبين ةظرة المدير ألهمية الةملو المهةي لممعمم.
 المتبادل هي المفتاح لةملو لوتطلور المعمم. أن صيغة االتصال 
 .أن التعالون عممية مهمة إلى التلوجه ةحلو ةملو المعمم 

 .الةظر إلى المعممين عمى أةهم شركاء فعميلون في البرمجة التعميمية لممدرنة 
لوقد تلوصمت الدرانة إلى ةتيجة ةهائية لوهي "الثقة" حيث تةملو الثقة بين المدير 

ن لوبعضهم البعض من خالل المنئلولية، القدرة عمى التةبؤ، لوالمعممين، لوبين المعممي
 لوالثبات لدى هؤالء األفراد لوالجماعات.

في  8984لومع إعالن المجةة الدلولية الخاصة باالمتياز في مجال التربية عام 
اللواليات المتحدة األمريكية، لوالتي أخذت عمى منئلوليتها ملواجهة لوحل أزمات التعميم العام، 

من أجل التةمية المهةية مع إبراز دلورة لوأهمية المدير في تحديد ةجاح  لوبذل الجهلود
  عمى المدير كقائد، Dufour ،1998برةامج الهيئة العاممة بالمدرنة. ركزت درانة)

لوكيف يبتكر مةاًخا لمتةمية المهةية الفعالة لهيئة العاممين بالمدرنة لوكيف يعمل عمى 
لوكيف يبدأ في ممارنة تةمية مهةية فعالة لهذه  لوضع صيغة تربط بين اللواجب لولاللتزام،

الهيئة لوربط هذه التةمية بإشراف المعمم مع تقديم المداخل البديمة إلحداثها، لوقد تةالولت 
 هذه الدرانة أربعة افتراضات.
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 .تطلوير المدرنة يعةي تطلوير األفراد 
 طلوير يعتبر المدير بمثابة المفتاح في تحقيق أقصى ةجاح ألي مجهلود يبذل في ت

لوبالتالي فهلو يقلوم بدلور مهم لورئيني في تطلوير  لوتةمية هيئة لوأفراد المدرنة،
 المدرنة.

  أن المدارس التي تبحث عن التطلوير الفعال يجب أن تمتزم ببرامج تطلوير
  .885، ص8181المعممين بها ذات األغراض لواألهداف المباشرة)نمةلودي، 

 تجربة أمريكا:
ات المتحدة األمريكية ُتعد ةشاًطا منتمًرا لوشاماًل إن التةمية المهةية في اللوالي

يتجه من أنفل إلى أعمى حيث يحدد العاممين في المدرنة احتياجاتهم التدريبية، لويحظى 
هذا الةشاط باهتمام كبير بهدف تةمية قدرات العاممين عمى تحنين األداء التةظيمي 

ات المدرنة عمى التغيير لوالفردي عمى منتلوى المدرنة، لويتم تلوجيهه لدعم بةاء قدر 
عداد مجتمع تعمم مهةي، لوتطلوير قاعدة معرفية تعتمد عمى المشاركة الفعمية)ةبهان،  لوا 

  .844، ص8117
لوقد تبين من خالل البحلوث لوالدرانات التي طبقت فيها أن المعممين في المدارس 

المهةية الةاجحة في تطبيق اإلشراف الذاتي يشاركلون بفاعمية أكبر في أةشطة التةمية 
المعتمدة عمى المدرنة أكثر من التةمية المهةية التي تتم خارجها، لومةها لورش العمل التي 

  .844، ص8117تتم تحت رعاية المةطقة التعميمية ألو الجامعات)ةبهان، 
لوةتيجة ألن انتقاللية المدرنة في صةع القرارات الخاصة بها من متطمبات 

ارس يتم عمى طرق صةاعة لواتخاذ القرارات تلوطين اإلشراف فالتدريب في هذه المد
المدرنية لوالخاصة بالميزاةية، طرق التدريس، منئلوليات القيادة، طرق حل المشكالت، 

  .844، ص8117تةمية المعارف الخاصة بالمةهج لوبعممية التعميم لوالتعمم)ةبهان، 
 تجربة انتراليا:

مل هام لتحقيق جلودة ُتعد القيادة التربلوية عامل مهم في هذه المدرنة فهي عا
التعميم، فالقيادة اإلدارية تمعب دلوًرا هاًما في ةجاح عممية اإلدارة الالمركزية في التعميم 
عمى كل المنتلويات، لوهةا ينتدعي عدة أملور مةها أن تكلون القيادة مدربة تدريًبا جيًدا 

عمى تطلوير  لوكذلك المدرنلون لواآلباء لوأعضاء المجتمع المحمي، لولتحقيق ذلك يتم التدريب
الثقافة النتمرار تحنين القدرات لوالمهارات لوالفهم لزيادة اإلبداع لواالبتكار، تحنين القدرة 
عمى التكيف مع المتغيرات لواالنتجابة لمبيئة الخارجية، طرق فعالية المدرنة باألهداف 
 الخاصة بالتعميم، المةهج، الةتائج المتلوقعة، لويترك لممدرنة الحرية في طرق التةفيذ

  .856-855، ص8117لتحقيق الةتائج المطملوبة)ةبهان، 
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لوهةا يلوضح أن دلور مدير المدرنة يتمثل في تفعيل اإلدارة المدرنية لوعممياتها 
اليلومية لومصادر التملويل لوبرامج التعميم لوالتخطيط لتطلوير التعميم لوعممياته لوبرامجه 

الالزمة لمتةمية المهةية  لونيانة المدرنة، لوتحديد ةلوعية البرامج التعميمية لوالتربلوية
  .856، ص8117لممعممين)ةبهان، 

لويتم تدريب المعممين لوالعاممين في المدرنة من خالل صياغة برامج تدريب  
داخمها حيث تتلولى المدرنة لوضع البرةامج التدريبي طبقًا لالحتياجات التدريبية الفعمية 

مم النةلوية. حيث تلوضح هذه حنب خطة التعميم التي تعدها المدرنة لومن خالل خطة المع
الخطة األهداف األنانية التي تنعى المدرنة إلى تحقيقها لوتلوضح المهارات لوالمعارف 
الالزمة لتحقيق هذه األهداف. لذا يكلون هةاك تالزم مباشر بين برامج التدريب لوالتطلوير 

األلول المهةي لوالتطبيق الميداةي، لوهذا المةهج في التدريب يجعل من المدرنة المنئلول 
ةما المدرنة هي  عن تطلوير معمميها، فمم ُيعد التدريب منئلولية مركزية تهتم بها الدلولة، لوا 
المؤننة التعميمية األنانية التي تنهم في تطلوير أفرادها لوتةميتهم مهةًيا. لوكل معمم 
فيها له ةصيب من التدريب لوالتطلوير بما يةانب أهدافها لواحتياجاتها، لوبذلك فالمدرنة 

ئة تربلوية تشجع عمى اإلبداع لوتقديم األفكار الجديدة لواألناليب المقيدة لوتبادل تلوفر بي
الخبرات لوالمهارات بين المعممين لوالعاممين فيها، لوهذا يلوضح أن التةمية المهةية لوالتدريب 
في المدارس ذاتية اإلشراف في انتراليا تنعى لتطلوير التعميم لوالتعمم لوتحنين مخرجاته 

لوربط برامج التدريب التربلوي بالتغيرات ي لمنيرة إصالح التعميم، لوهلو الهدف األنان
الجديدة في المةاهج لومتطمبات التعميم الحديثة، لوتمبية احتياجات المعممين الشخصية في 

  .857، ص8117التعميم لوالتطلوير المهةي)ةبهان، 
 تجربة ةيلوزيمةدا:

اإلدارة التعميمية  م محالولة القضاء عمى مركزية8989بدأت ةيلوزيمةدا مةذ عام 
لوالنيطرة عمى المدارس الحكلومية، لوطبًقا لخطة عرفت بانم إصالحات مدارس الغد قام 
البرلمان بإلغاء إدارة التعميم لوالتي تلولت اإلشراف عمى مدارس الدلولة لفترات طلويمة من 
ير الزمن، لومةحت صالحيات اإلدارة المدرنية لمجالس األمةاء بالمدارس لويحتار اآلباء لومد

المدرنة، لوممثل عن هيئة العاممين بالمدرنة، لوممثل عن الطالب في المدارس الثاةلوية، 
لومةذ ذلك اللوقت أصبحت المدارس لوحدات منتقمة بذاتها حيث مثمت مهام مجالس األمةاء 
عداد ميثاق  في تعيين أعضاء هيئة التدريس لوتةميتهم، لوصياةة المباةي المدرنية، لوا 

ا لورنم نيانتها عمى ضلوء الخطلوط اإلرشادية الكمية لمتعميم المدرنة لوتحديد أهدافه
القلومي، لوالتعالون مع المجتمع المحمي، لومن ثم تتلولى الدلولة تملويل المدارس لوتةمية 

  .868، ص8117العاممين فيها)ةبهان، 
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لومن خالل تمك التجارب فإةه يمكن بيان ألوجه االنتفادة من تمك التجارب في 
مدرنة المشرف المقيم في عممية اإلشراف التربلوي لوالتةمية المهةية تفعيل دلور قائدة ال

 لممعممات:
تفعيل دلور قائدة المدرنة في الممارنات القيادية داخل المدرنة من خالل تفعيل  .1

ةهج الالمركزية لواإلدارة الذاتية لممدرنة ألن المعممين يشاركلون بصلورة أكثر في 
 ريكية.تمك المدارس كما تبين من التجربة األم

تفعيل القلواةين التي تعطي لممدرنة انتقالليتها لوذاتيتها ألن تجربة المشرف  .2
 المقيم حنب الدليل اإلرشادي لقائد المدرنة المشرف المقيم إةما ةبعت من تبةى

 )التربلوي الخبير تطلوير)ةملوذج لمدارس اإلشرافي األةملوذج أةملوذًجا يجمع بين
عادة لمدرنةا داخل اإلشراف تلوطين ةحلو تلوجه الذي  لومنؤلوليات تةظيم أدلوار لوا 

 الذاتية القيادة لوأةملوذج إشرافي تشاركي مجتمع لوبةاء اإلشرافية عةاصر العممية

 المدرنة داخل من اإلشرافي لوالفريق قائد المدرنة تأهيل خالل لممدرنة، من

العام  األداء المهةية، لوتقلويم كفاءتهم من لوالرفع المعممين تطلوير أداء ليتلولى
 .مخرجاتها لتحنين درنةلمم

دعم التكامل بين الدلور الفةي لواإلداري لدى قائدة المدرنة تحت مظمة اإلشراف  .3
التربلوي لوتشجيعها لممعممات بصلورة شخصية لتعزيز مشاركتهن في إدارة 

 المدرنة بحيث يتلوفر مزيج من المةاخ اإلشرافي لوقيادة جماعية تامة الرضا. 
تغيير ثقافة المدرنة بما يعلود بالةفع عمى ةجاح تعزيز قدرة قائدة المدرنة عمى  .4

 تجربة قائدة المدرنة بلوصفها مشرًفا لومقيًما.

جراءاتها  مةهجية الدرانة لوا 
 مةهج الدرانة:

اعتمدت الدرانة في مةهجها عمى المةهج اللوصفي التحميمي لوالذي ينتخدم في 
تها، لوالعلوامل المؤثرة درانة األلوضاع الراهةة بظلواهر من حيث خصائصها، أشكالها، لوعالقا

في ذلك، لوهذا يعةي أن المةهج اللوصفي يهتم بدرانة حاضر الظلواهر لواألحداث بعكس 
المةهج التاريخي الذي يدرس الماضي، مع مالحظة أن المةهج اللوصفي يشمل كثير من 
األحيان عمى عمميات تةبؤ لمنتقبل الظلواهر لواألحداث التي يدرنها)عميان لوغةيم، 

  .78م، ص8184
يقلوم المةهج اللوصفي عمى رصد لومتابعة دقيقة لظاهرة ألو حدث معين بطريقة 
كمية ألو ةلوعية في فترة زمةية معيةة ألو عدة فترات، من أجل التعرف عمى الظاهرة ألو 
الحدث من حيث المحتلوى لوالمضملون، لوللوصلول إلى ةتائج لوتعميمات تناعد في فهم 

 . 78م، ص 8184اللواقع لوتطلويره )عميان لوغةيم، 
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لوهلو ما نيتم في الدرانة الحالية من خالل اللوقلوف عمى التعرف عمى دلور  
قائدة المدرنة كمشرف تربلوي مقيم في التةمية المهةية لممعممات في مديةة الرياض من 

 لوجهة ةظرهن.

 مجتمع الدرانة:
تكلون مجتمع الدرانة من جميع المعممات في مدارس المرحمة الثاةلوية المطبقة 

  معممة 484لمدرنة المشرف المقيم في مديةة الرياض لوالبالغ عددهن )لمشرلوع قائد ا
 تقريًبا، لوقد تم الحصلول عمى هذا العدد باالتصال المباشر مع تمك المدارس.

 عيةة الدرانة:
تم اختيار عيةة الدرانة بصلورة عشلوائية لوقد تم تعبئة االنتباةة إلكترلوةًيا من 

طبقة لمشرلوع قائد المدرنة المشرف المقيم، لوقد خالل االتصال المباشر مع المدارس الم
   معممه.848بمغ عدد المعممات الممثالت لعيةة الدرانة في صلورتها الةهائية)

 :أداة الدرانة
لقد اعتمدت الدرانة الحالية عمى االنتباةة كأداة لجمع البياةات لوقد تم االعتماد 

الحصلول عمى البياةات المتعمقة  عميها دلون األدلوات األخرى ةظرًا لنهلولتها لونرعتها في
بملوضلوع الدرانة، لوتعرف االنتباةة بأةها أداة لجمع المعملومات المتعمقة بملوضلوع البحث 
عن طريق انتمارة معيةة تحتلوي عمى عدد من األنئمة، مرتبة بأنملوب مةطقي مةانب، 

 يجري تلوزيعها عمى أشخاص معيةين لتعبئتها.
األلول يتضمن متغيرات الدرانة ألو المعملومات  لوتكلوةت االنتباةة من جزأين، الجزء

الشخصية لواللوظيفية المتعمقة بالمعممات المشاركات في الدرانة لوتشمل)المؤهل العممي، 
الخبرة في مجال التعميم، حنب الدلورات التدريبية في مجال التعميم  لوالجزء الثاةي من 

   عبارة مقنمة إلى ثالثة أبعاد:48االنتباةة تكلون من)
دلور قائدة المدرنة كمشرف تربلوي مقيم في التةمية المهةية لممعممات عمى د األلول: البع

   عبارات.10منتلوى التخطيط لوتكلون من)
دلور قائدة المدرنة كمشرف تربلوي مقيم في التةمية المهةية لممعممات عمى البعد الثاةي: 

   عبارات.9منتلوى المتابعة لوتكلون من)
ة كمشرف تربلوي مقيم في التةمية المهةية لممعممات عمى دلور قائد المدرنالبعد الثالث: 

 .  عبارة88منتلوى التدريب لوالةملو المهةي لوتكلون من)
 صدق أداة الدرانة: 
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لقد تم التأكد من صدق االنتباةة عن طريق الصدق الظاهري لوهلو ما يعرف 
بصدق المحكمين لوصدق االتناق الداخمي بانتخدام األناليب اإلحصائية المةانبة 

 انتخدام معامل ارتباط بيرنلون، لوفيما يمي بيان ذلك فيما يمي:ب
 الصدق الظاهري ) صدق المحكمين  ألداة الدرانة:  -أ 

لمتعرف عمى مدى صدق أداة الدرانة في قياس ما لوضعت لقيانه، تم عرضها 
لوقد تم   8  ممحق رقم)4عدد من المحكمين من ذلوي الخبرة، لوقد بمغ عدد المحكمين)عمى 
بعض الفقرات بما يتالءم مع أهداف الدرانة لوقد بمغ عدد فقرات االنتباةة في  تعديل

   عبارًة ملوزعة عمى ثالثة أبعاد.48صلورتها الةهائية)
 صدق االتناق الداخمي:-ب

بعد التأكد من الصدق الظاهري ألداة الدرانة قامت الباحثة بتطبيقها عمى عيةة 
لون لمعرفة صدق االتناق الداخمي لالنتباةة، الدرانة، لوقد تم حناب معامل ارتباط بيرن

حيث تم حناب معامل االرتباط بين درجة فقرات كل بعد من األبعاد الثالثة لوالدرجة الكمية 
لمبعد الذي تةتمي، كما تم حناب معامالت االرتباط بين درجة كل بعد من أبعاد الدرانة 

تائج الخاصة بحناب االتناق   تلوضح الة4، 8 ،8بالدرجة الكمية لالنتباةة لوالجدالول) 
الداخمي بين درجة كل عبارة لوالبعد الذي تةتمي إليه، لودرجة كل بعد من أبعاد الدرانة 

 بالدرجة الكمية لالنتباةة.
 .معامل االرتباط بين درجة فقرات البعد األلول لو البعد األلول ككل  8جدلول )

 رقم 
 الفقرة

 معامل 
 االرتباط

 رقم 
 الفقرة

 معامل 
 طاالرتبا

 رقم 
 الفقرة

 معامل 
 االرتباط

 رقم 
 الفقرة

 معامل 
 االرتباط

8 ** ،616 4 ** ،519 7 ** ،714 81 **، 676 

8 ** ،712 5 ** ،696 8 ** ،742 

 

4 ** ،647 6 ** ،696 9 ** ،683 

 01، 0عةد منتلوى معةلوية  إحصائيادالة **
ارة من عبارات   أن معامالت االرتباط بين درجة كل عب8يتضح من الجدلول )

البعد األلول، دلور قائدة المدرنة كمشرف تربلوي مقيم في التةمية المهةية لممعممات عمى 
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  لوأن 18، 1منتلوى التخطيط، لوالدرجة الكمية لمبعد جميعها دالة إحصائيًا عةد منتلوى)
قيم معامالت االرتباط جميعها ملوجبة، مما يشير إلى اتناق داخمي بين درجة كل عبارة 

 ة الكمية لمبعد.لوالدرج
   معامل االرتباط بين درجة فقرات البعد الثاةي لو البعد الثاةي ككل.8جدلول )

 رقم 
 الفقرة

 معامل 
 االرتباط

 رقم 
 الفقرة

 معامل 
 االرتباط

 رقم 
 الفقرة

 معامل 
 االرتباط

8 ** ،716 4 ** ،738 7 ** ،811 

8 ** ،781 5 ** ،651 8 ** ،739 

4 ** ،774 6 ** ،702 9 ** ،713 

 1، 0عةد منتلوى معةلوية  إحصائيادالة **

  أن معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات 8يتضح من الجدلول )
البعد الثاةي، دلور قائدة المدرنة كمشرف تربلوي مقيم في التةمية المهةية لممعممات عمى 

  لوأن قيم 18، 1منتلوى) منتلوى المتابعة، لوالدرجة الكمية لمبعد جميعها دالة إحصائيًا عةد
معامالت االرتباط جميعها ملوجبة، مما يشير إلى اتناق داخمي بين درجة كل عبارة 

 لوالدرجة الكمية لمبعد الذي تةتمي إليه.
   معامل االرتباط بين درجة فقرات البعد الثالث لوالبعد الثالث ككل.4جدلول )

 رقم 
 الفقرة

 معامل 
 االرتباط

 رقم 
 الفقرة

 معامل 
 تباطاالر 

 رقم 
 الفقرة

 معامل 
 االرتباط

 رقم 
 الفقرة

 معامل 
 االرتباط

8 ** ،778 4 ** ،549 7 ** ،812 81 ** ،765 

8 ** ،759 5 ** ،625 8 ** ،804 88 ** ،785 

4 ** ،763 6 ** ،749 9 ** ،687 88 ** ،732 

 1، 0عةد منتلوى معةلوية  إحصائيادالة **
الرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات   أن معامالت ا4يتضح من الجدلول )

البعد الثالث، دلور قائد المدرنة كمشرف تربلوي مقيم في التةمية المهةية لممعممات عمى 
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، 1منتلوى التدريب لوالةملو المهةي لوالدرجة الكمية لمبعد جميعها دالة إحصائيًا عةد منتلوى)
تناق داخمي بين درجة كل   لوأن قيم معامالت االرتباط جميعها ملوجبة، مما يشير إلى ا18

 عبارة لوالدرجة الكمية لمبعد الذي تةتمي إليه.
 .معامالت االرتباط بين درجة بعد من إبعاد الدرانة بالدرجة الكمية لالنتباةة  4جدلول )

 معامل االرتباط البعد
 924، ** البعد األلول

 922، ** البعد الثاةي

 923، ** البعد الثالث

   فأقل18، 1لة )** دال عةد منتلوى دال 
  أن معامالت االرتباط بين درجة كل بعد من أبعاد 4يتضح من الجدلول )

  مما 1.18جميعها دالة إحصائيًا عةد منتلوى) لوالدرجة الكمية لالنتباةةاالنتباةة الثالث 
 يشير إلى صدق بةائي مرتفع لهذه االنتباةة.

 ثبات أداة الدرانة: 
طريق انتخدام معامل)ألفا كرلوةباخ  لكل  لقد تم حناب معامل ثبات األداة عن

   يلوضح تمك الةتائج.5بعد من أبعاد االنتباةة لواالنتباةة ككل، لوالجدلول )
 " ألبعاد االنتباةة لواالنتباةة ككل.α  معامالت ثبات كرلوةباخ ألفا "5جدلول )

  معامل ألفا كرلوةباخ  البعد
 ،864 البعد األلول

 ،894 البعد الثاةي

 ،984 البعد الثالث
 ،956 الدرجة الكمية لالنتباةة

  أن قيم معامالت الثبات ألفا كرلوةباخ ألبعاد االنتباةة 5يتضح من الجدلول )
  ، 956، ، 984، ، 894، ، 864لوالدرجة الكمية لالنتباةة قد جاءت عمى الةحلو التالي)

ى صالحية لوهذه تشير إلى ثبات مرتفع لألبعاد لوالدرجة الكمية لالنتباةة، مما يشير إل
 االنتباةة لمتطبيق الميداةي لوقدرتها عمى تحقيق أهداف الدرانة.

 ةتائج الدرانة لومةاقشتها:
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مقيم في  تحميل لومةاقشة الةتائج المتعمقة بدلور قائدة المدرنة كمشرف تربلوي
 ؟بصفة عامةالتةمية المهةية لممعممات في مديةة الرياض من لوجهة ةظرهن 

شرف تربلوي مقيم في التةمية المهةية لممعممات في لبيان دلور قائدة المدرنة كم
مديةة الرياض من لوجهة ةظرهن تم عرض الةتائج المرتبطة بأبعاد التةمية المهةية كما 
تةالولتها الدرانة الحالية لوالتي تشمل) دلور قائدة المدرنة كمشرف تربلوي مقيم في التةمية 

درنة كمشرف تربلوي مقيم في المهةية لممعممات عمى منتلوى التخطيط، دلور قائدة الم
التةمية المهةية لممعممات عمى منتلوى المتابعة، دلور قائدة المدرنة كمشرف تربلوي مقيم 

 في التةمية المهةية لممعممات عمى منتلوى التدريب لوالةملو المهةي .
 ألوال: الةتائج المرتبطة بالتةمية المهةية لوأبعادها.
م في التةمية المهةية لممعممات تم لبيان دلور قائدة المدرنة كمشرف تربلوي مقي

حناب التكرارات، لوالمتلونطات الحنابية، لواالةحرافات المعيارية، لودرجة الملوافقة لوترتيب 
  .6أبعاد التةمية المهةية، كما يلوضحها ةتائج الجدلول)

المتلونطات الحنابية لواالةحرافات المعيارية لوالرتبة لودرجة الملوافقة دلور قائدة   6جدلول )
كمشرف تربلوي مقيم في التةمية المهةية لممعممات في مديةة الرياض من لوجهة  المدرنة

 ةظرهن مرتبة تةازليًا.
 
 البعد 

 
 العدد

المتلونط 
 الحنابي 

االةحراف 
 المعياري 

 
 الرتبة
 

درجة 
 الملوافقة

التةمية المهةية  البعد األلول:
 لممعممات عمى منتلوى التخطيط

 ملوافقة 4 492 ، 36، 2 142

التةمية المهةية  لثاةي:البعد ا
 لممعممات عمى منتلوى المتابعة

 ملوافقة 8 452 ، 56، 2 142

التةمية المهةية  البعد الثالث:
لممعممات عمى منتلوى التدريب 

 لوالةملو المهةي

 ملوافقة 8 510 ، 48، 2 142

الدرجة الكمية لالنتباةة)التةمية 
 المهةية لممعممات 

 ملوافقة 447 ، 47، 2 142

  4تلونط الحنابي من )درجة الم
يالحظ من انتجابات المعممات المشاركات في الدرانة حلول دلور قائدة المدرنة  

في التةمية المهةية لممعممات في مديةة الرياض من لوجهة ةظرهن أن كمشرف تربلوي مقيم 
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هةاك ملوافقة عمى دلورها في التةمية المهةية حيث بمغت قيمة المتلونط الحنابي العام 
لوهلو المتلونط الذي يقع في   11، 4من  47، 8عن الدرجة الكمية لالنتباةة )الذي يعبر 

  لوالتي تشير 4إلى  44، 8الثالثي لومداه يترالوح من)الفئة الثالثة من فئات مقياس ليكرت 
إلى درجة) ملوافقة ألو عالية   في أداة الدرانة كما أن انتجابات المعممات عمى أبعاد 

متلونطات الحنابية لهم في المدى ملوافق ألو ملوافقة لوجاءت التةمية المهةية جاءت قيم ال
التةمية ، التةمية المهةية لممعممات عمى منتلوى المتابعةمرتبة تةازلًيا عمى الةحلو التالي)

التةمية المهةية لممعممات عمى ، المهةية لممعممات عمى منتلوى التدريب لوالةملو المهةي
  .منتلوى التخطيط

تقلوم بدلور كبير في كمشرف تربلوي مقيم مدرنة لوهذا يدل عمى أن قائدة ال
 التةمية المهةية لممعممات في مديةة الرياض.

  مع الدرانة الحالية في الةتائج الخاصة 8184لوتتشابه ةتائج درانة البارقي)
بأبعاد التةمية المهةية، فقد بيةت ةتائج الدرانة المتعمقة بالمعممين في ضلوء التحديات 

درجة ممارنة مديري المدارس الثاةلوية بمحافظة جدة لمهامهم التربلوية لمعلولمة أن 
 كمشرف مقيم في ضلوء تحديات العلولمة، المتعمقة بالمعممين كاةت بمجممها عالية.

  8184)  لوالزهراةي8184  لودرانة حمد)8184لوتتفق مع ةتائج درانة العةتر)
مى عبارات محالور حيث أشارت قيمة المتلونط العام الحنابي النتجابات عيةة الدرانة ع

الدرانة)التخطيط، المتابعة، التدريب، البةية المعرفية، البيئة االجتماعية  يشير إلى أن 
 /كبيرة.درجة إدراك المديرين لدلورهم القيادي في تةمية المعممين مهةيًا كاةت بدرجة عالية

  حيث جاءت ةتائج الدرانة 8184لوتختمف هذه الةتيجة مع درانة البارقي)
ة بدرجة ممارنة مدير المدرنة لمهامهم ككل في ضلوء التحديات التربلوية لمعلولمة المتعمق

أن درجة ممارنة مديري المدارس الثاةلوية لمهامهم كمشرفين مقيمين في ضلوء تحديات 
العلولمة بشكل عام متلونطة تصدرها الُبعد المتعمق بالطالب، ثم تالها الُبعد المتعمق 

ُبعد المتعمق بالمعممين، ثم الُبعد المتعمق بالمباةي لوالتجهيزات بالمةاهج الدرانية، ثم تبعه ال
 المدرنية بدرجة متلونطة لوأخيرًا الُبعد المتعمق بألولياء األملور لوالمجتمع المحمي.

 
دلور قائدة المدرنة ما  تحميل لومةاقشة الةتائج المتعمقة بالتناؤل األلول:

 .منتلوى التخطيطكمشرف تربلوي مقيم في التةمية المهةية لممعممات عمى 
لبيان انتجابات المعممات المشاركات في الدرانة ةحلو العبارات التي تصف دلور 
قائدة المدرنة كمشرف تربلوي مقيم في التةمية المهةية لممعممات عمى منتلوى التخطيط، 
تم حناب التكرارات، لوالمتلونطات الحنابية، لواالةحرافات المعيارية، لودرجة الملوافقة، لوتم 
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  تمك 7) تترتب فيه هذه العبارات لوفق درجة االنتجابة، لويلوضح الجدلوللوضع عملود 
 الةتائج.
المتلونطات الحنابية لواالةحرافات المعيارية لوالرتبة لودرجات االنتجابة لمعبارات   7جدلول )

التي تصف البعد األلول: التةمية المهةية لممعممات عمى منتلوى التخطيط من لوجهة ةظر 
 .المعممات مرتبة تةازلياً 

غير  العبارة م
 ملوافقة

إلى حد 
المتلونط  مج ملوافقة ما

 الحنابي
االةحراف 
درجة  الترتيب المعياري

 الملوافقة

8 
تضع قائدة المدرنة 
خطة تدريبية 
لتطلوير الةملو 
 المهةي لممعممات.

 142 77 56 9 ك

2 ،48 

 

، 616 

 
 100 2 ،54 4 ،39 3 ،6 % ملوافقة 4

8 
تعد قائدة المدرنة 

تربلوية  ةشرات
ملوجهة تبعًا 

 لالحتياج المهةي.

 142 73 47 22 ك

2 ،36 

 

، 737 

 
 100 4 ،51 1 ،33 5 ،15 % ملوافقة 6

4 

تخطط قائدة 
المدرنة آلية تةفيذ 
الدرلوس التطبيقية 
داخل المدرنة 
 لوخارجها.

 142 63 48 31 ك

2 ،23 

 

، 785 

 
 100 4 ،44 8 ،33 8 ،21 % إلى حد ما 9

4 

ل قائدة المدرنة تفع
برامج تبادل الزيارات 

الصفية بين 
المعممات في كل 
 التخصصات.

 142 87 40 15 ك

2 ،51 

 

، 682 

 
 100 3 ،61 2 ،28 6 ،10 % ملوافقة 8

5 

تشارك قائدة 
المدرنة في لوضع 
الخطط العالجية 

لممشكالت التعميمية 
لوالتربلوية التي 

 142 89 34 19 ك

2 ،49 

 

، 722 

 
 100 7 ،62 9 ،23 4 ،13 % ملوافقة 4
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غير  العبارة م
 ملوافقة

إلى حد 
المتلونط  مج ملوافقة ما

 الحنابي
االةحراف 
درجة  الترتيب المعياري

 الملوافقة

 تلواجهك.

6 

تناةد قائدة 
المدرنة المعممة 
في لوضع برامج 
تعميمية خاصة 

بالطالبات المتأخرات 
 درانيا.

 142 66 48 28 ك

2 ،27 

 

، 771 

 
 100 5 ،46 8 ،33 7 ،19 % إلى حد ما 7

7 

تشجع قائدة 
المدرنة المعممة 
عمى لوضع برامج 
تعميمية خاصة 
بالطالبات 
 الملوهلوبات.

 142 90 37 15 ك

2 ،53 

 

، 681 

 
 100 4 ،63 1 ،26 6 ،10 % ملوافقة 8

8 

تقيم قائدة المدرنة 
لورش عمل 

لممعممات لمتغمب 
عمى ةلواحي القصلور 

 في األداء.

 142 78 46 18 ك

2 ،42 

 

، 708 

 
 100 9 ،54 4 ،32 7 ،12 % ملوافقة 5

9 

تناعد قائدة 
المعممة المدرنة 

في إعداد لونائل 
تعميمية مةانبة 
لوفق إمكاةات 
 المدرنة.

 142 67 40 35 ك

2 ،23 

 

، 820 

 
 100 2 ،47 2 ،28 6 ،24 % إلى حد ما 8

81 

تدرج قائدة المدرنة 
خطة الصرف من 
الميزاةية التشغيمية 
لمتةمية المهةية 
 لممعممات.

 142 60 46 36 ك

 100 3 ،42 4 ،32 4 ،25 % إلى حد ما 81 808 ، 17، 2
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غير  العبارة م
 ملوافقة

إلى حد 
المتلونط  مج ملوافقة ما

 الحنابي
االةحراف 
درجة  الترتيب المعياري

 الملوافقة

 ملوافقة 492 ، 36، 2 المتلونط الحنابي العام
  الذي يبين المتلونطات الحنابية لواالةحرافات المعيارية 7تشير ةتائج الجدلول )

لوالرتبة لودرجات االنتجابة لمعبارات التي تصف البعد األلول، التةمية المهةية لممعممات عمى 
أن درجة االنتجابة تجاه هذا البعد جاءت في  لمعمماتمنتلوى التخطيط من لوجهة ةظر ا

المدى ملوافق، حيث بمغت قيمة المتلونط العام النتجابات المعممات عمى عبارات هذا 
  لوهلو المتلونط الذي يقع في الفئة الثالثة من فئات مقياس 4.11من  46، 8البعد)

رجة انتجابة ملوافقة،   لوالتي تشير إلى د4إلى  44، 8ليكرت الثالثي لومداه يترالوح من)
 ألو درجة تطبيق) مرتفعة   في أداة الدرانة.

كما تبين ةتائج الدرانة أن درجة انتجابة أفراد عيةة الدرانة عمى العبارات 
  جاءت في درجة ملوافقة، ألو درجة تطبيق )مرتفعة  لوذلك ألن 8، 7، 5، 4، 8، 8رقم)

  لوالتي تشير إلى درجة 4إلى 44، 8مدى المتلونط الحنابي لتمك العبارات يترالوح من )
 انتجابة ملوافقة، ألو درجة تطبيق)مرتفعة  في أداة الدرانة.

  التي أشارت إلى أن درجة لواقع 8184لوتتشابه تمك الةتائج مع درانة الزهراةي)
دلور اإلدارة المدرنية في تجلويد برامج التةمية المهةية لمعممي المدارس المتلونطة كان 

  لوالتي أشارت إلى أن الدرجة الكمية 8184مع ةتائج درانة حمد) بدرجة كبيرة، كما تتفق
لدرجة ممارنة مدير المدرنة بصفته مشرًفا مقيًما في التةمية المهةية لممعممين في 

، 76  أي)4.88المدارس الخاصة في الضفة الغربية من لوجهات ةظر المعممين بمغت)
ة، لوتختمف مع درانة %  لوهي ةنبة كبيرة حنب المقياس المعد لهذه الدران4

  التي أشارت إلى أن درجة ممارنة المديرين لدلورهم القيادي في تةمية 8184العةتر)
 المعممين مهةيًا هي بدرجة)متلونطة .

كما تبين ةتائج الجدلول أن درجة انتجابة أفراد عيةة الدرانة عمى العبارات 
لونطة  لوذلك ألن   جاءت في درجة إلى حد ما، ألو درجة تطبيق)مت81، 9، 6، 4رقم)

  لوالتي تشير إلى 44، 8إلى 8 ،67مدى المتلونط الحنابي لتمك العبارات يترالوح من)
درجة) متلونطة  في أداة الدرانة، لوالتي تشير إلى درجة انتجابة إلى حد ما، ألو درجة 

 تطبيق) متلونطة  في أداة الدرانة.
 تالي:لوقد جاء ترتيب االنتجابات عمى عبارات هذا البعد الةحلو ال
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تشجع قائدة المدرنة المعممة عمى لوضع برامج تعميمية خاصة )  7احتمت العبارة رقم)-8
بالطالبات الملوهلوبات  المرتبة)األلولى  من حيث ملوافقة أفراد الدرانة لعبارات البعد 

  54، 8األلول، التةمية المهةية لممعممات عمى منتلوى التخطيط بمتلونط حنابي)
. لوتعزى هذه الةتيجة عمى لوضع برامج خاصة تقلوم بها  688، 1لوباةحراف معياري)

قائدة المدرنة مع المعممة بهدف تةمية الطالبات الملوهلوبات لورعايتهن، لوأن أدلوار 
 قائدة المدرنة في التةمية المهةية ترتبط بالمعممة لوبالطالبة نلواًء بنلواء.

ت الصفية بين المعممات   )تفعل قائدة المدرنة برامج تبادل الزيارا4احتمت العبارة رقم)-8
في كل التخصصات  المرتبة)الثاةية  من حيث ملوافقة أفراد الدرانة لعبارات البعد 

  58، 8األلول، التةمية المهةية لممعممات عمى منتلوى التخطيط بمتلونط حنابي)
 . لوربما تعزى هذه الةتيجة ألهمية تفعيل برامج تبادل 688، 1لوباةحراف معياري)
بين المعممات في التةمية المهةية، لذا يمعب قائد المدرنة المشرف الزيارات الصفية 

المقيم في مدرنته دلوًرا هاًما في تشجيع المعممين عمى تبادل الزيارات الصفية لوتةمية 
  .669، ص8186طاقاتهم لوقدراتهم)الرباط، 

  )تشارك قائدة المدرنة في لوضع الخطط العالجية لممشكالت 5احتمت العبارة رقم)-4
لتعميمية لوالتربلوية التي تلواجهك  المرتبة)الثالثة  من حيث ملوافقة أفراد الدرانة ا

لعبارات البعد األلول، التةمية المهةية لممعممات عمى منتلوى التخطيط بمتلونط 
  لوتدل تمك الةتيجة عمى أهمية مشاركة 788، 1  لوباةحراف معياري)49، 8حنابي)

عالجية لممشكالت التعميمية لوالتربلوية قائدة المدرنة المعممة في لوضع الخطط ال
بصلورة منتمرة لوأن تكلون تمك الخطط حديثة لومرةة لوتتةانب مع طبيعة المشكمة لوقد 

  عمى أن هذه الةقطة من ضمن الةقاط التي تؤكد عمى حاجة 8184أكد القحطاةي)
 المعممات لمتةمية المهةية بصلورة منتمرة.

درنة خطة تدريبية لتطلوير الةملو المهةي   )تضع قائدة الم8احتمت العبارة رقم )-4
المرتبة )الرابعة  من حيث ملوافقة أفراد الدرانة لعبارات البعد األلول، التةمية  )لممعممات

   لوباةحراف معياري48، 8المهةية لممعممات عمى منتلوى التخطيط بمتلونط حنابي)
لوضع خطة لوتدل هذه الةتيجة عمى أن أهم مهام المشرف التربلوي المقيم   686، 1)

لتطلوير الةملو المهةي لممعممات لوتكلون مصاغة لوفق حاجات كل تدريبية محددة 
، لومن المالحظ أن تجربة انتراليا تبين أةه يتم تدريب المعممين لوالعاممين في معممة

المدرنة من خالل صياغة برامج تدريب داخمها حيث تتلولى المدرنة لوضع البرةامج 
ريبية الفعمية حنب خطة التعميم التي تعدها المدرنة التدريبي طبًقا لالحتياجات التد

لومن خالل خطة المعمم النةلوية، حيث تلوضح هذه الخطة األهداف األنانية التي 
تنعى المدرنة إلى تحقيقها لوتلوضح المهارات لوالمعارف الالزمة لتحقيق هذه 

لوالتطبيق األهداف، لذا يكلون هةاك تالزم مباشر بين برامج التدريب لوالتطلوير المهةي 
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الميداةي، لوهذا المةهج في التدريب يجعل من المدرنة المنئلول األلول عن تطلوير 
  .857، ص8117معمميها)ةبهان، 

  )تقيم قائدة المدرنة لورش عمل لممعممات لمتغمب عمى ةلواحي 8احتمت العبارة رقم)-5
ت البعد القصلور في األداء  المرتبة )الخامنة  من حيث ملوافقة أفراد الدرانة لعبارا
  8148األلول، التةمية المهةية لممعممات عمى منتلوى التخطيط بمتلونط حنابي)

  لوتدل هذه الةتيجة عمى أهمية إقامة لورش عمل 718، 1لوباةحراف معياري)
 لممعممات لمتغمب عمى ةلواحي القصلور في األداء.

 )حتياج المهةي  )تعد قائدة المدرنة ةشرات تربلوية ملوجهة تبًعا لال8احتمت العبارة رقم)-6
المرتبة )النادنة  من حيث ملوافقة أفراد الدرانة لعبارات البعد األلول، التةمية المهةية 

، 1  لوباةحراف معياري)46، 8لممعممات عمى منتلوى التخطيط بمتلونط حنابي)
747.  

  )تناةد قائدة المدرنة المعممة في لوضع برامج تعميمية خاصة 6احتمت العبارة رقم)-7
  المرتبة )النابعة  من حيث ملوافقة أفراد الدرانة لعبارات المتأخرات درانياً  بالطالبات

، 8البعد األلول، التةمية المهةية لممعممات عمى منتلوى التخطيط بمتلونط حنابي)
  لويعزى ذلك إلى اقتةاع قائدة المدرنة بالدلور الهام 778، 1  لوباةحراف معياري)87

ضع برامج تعميمية خاصة بالطالبات المتأخرات لوالتشاركي بيةها لوبين المعممات في لو 
 .درانياً 

  )تناعد قائدة المدرنة المعممة في إعداد لونائل تعميمية مةانبة 9احتمت العبارة رقم)-8
المرتبة)الثامةة  من حيث ملوافقة أفراد الدرانة لعبارات البعد  )لوفق إمكاةات المدرنة

لتخطيط المعرفية بمتلونط األلول، التةمية المهةية لممعممات عمى منتلوى ا
،   لوقد جاءت االنتجابة لتدل عمى أن 718  لوباةحراف معياري)4، 88حنابي)

مناعدة قائدة المدرنة في إعداد لونائل تعميمية مةانبة لوفق إمكاةات المدرنة تتم 
بالمنتلوى المطملوب مما يلوحي باقتةاع قائدة المدرنة بأهمية ذلك في التةمية المهةية 

 لممعممات.
  )تخطط قائدة المدرنة آلية تةفيذ الدرلوس التطبيقية داخل 4احتمت العبارة رقم) -9

المدرنة لوخارجها  المرتبة)التانعة  من حيث ملوافقة أفراد الدرانة لعبارات البعد 
  84، 8األلول، التةمية المهةية لممعممات عمى منتلوى التخطيط بمتلونط حنابي)

عدم قيام بعض قائدات المدارس بلوضع    لوهذا يدل عمى881، 1لوباةحراف معياري)
 آلية تةفيذ الدرلوس التطبيقية داخل المدرنة لوخارجها.
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  )تدرج قائدة المدرنة خطة الصرف من الميزاةية التشغيمية 81احتمت العبارة رقم) -81
لمتةمية المهةية لممعممات  المرتبة)العاشرة  من حيث ملوافقة أفراد الدرانة لعبارات 

، 8لتةمية المهةية لممعممات عمى منتلوى التخطيط بمتلونط حنابي)البعد األلول، ا
  لوقد جاءت االنتجابة عمى تمك العبارة إلى حد ما 818، 1  لوباةحراف معياري)88

لتدل عمى أن بعض قائدات المدارس ال تتدرج ميزاةية لمتةمية المهةية لممعممات، لوقد 
ر صرف من الميزاةية التشغيمية، يرجع ذلك إلى عدم انتقاللية المدرنة في اتخاذ قرا

  التي ألوصت بزيادة الدعم المادي 8184لويتفق ذلك مع تلوصيات درانة الزهراةي)
دخال الحلوافز ضمن خطة التةمية المهةية.  المخصص لمتةمية المهةية لممعممين لوا 

دلور قائدة المدرنة ما  :ثاةيتحميل لومةاقشة الةتائج المتعمقة بالتناؤل ال
 .يم في التةمية المهةية لممعممات عمى منتلوى المتابعةكمشرف تربلوي مق

لبيان انتجابات المعممات المشاركات في الدرانة ةحلو العبارات التي تصف دلور 
قائدة المدرنة كمشرف تربلوي مقيم في التةمية المهةية لممعممات عمى منتلوى المتابعة، 

عيارية، لودرجة الملوافقة، لوتم تم حناب التكرارات، لوالمتلونطات الحنابية، لواالةحرافات الم
  تمك 8لوضع عملود تترتب فيه هذه العبارات لوفق درجة االنتجابة، يلوضح الجدلول)

 الةتائج.
 
 
 
 
 
 

  المتلونطات الحنابية لواالةحرافات المعيارية لوالرتبة لودرجات االنتجابة لمعبارات 8جدلول )
عة من لوجهة ةظر التي تصف البعد الثاةي: التةمية المهةية لممعممات عمى منتلوى المتاب

 المعممات مرتبة تةازلياً 

غير  العبارة م
 ملوافقة

إلى حد 
المتلونط  مج ملوافقة ما

 الحنابي
االةحراف 
درجة  الترتيب المعياري

 الملوافقة

 ملوافقة 8 553 ، 68، 2 142 102 34 6 كتشرف قائدة  8
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غير  العبارة م
 ملوافقة

إلى حد 
المتلونط  مج ملوافقة ما

 الحنابي
االةحراف 
درجة  الترتيب المعياري

 الملوافقة

المدرنة عمى 
اإلةجازات التربلوية 
 لوالمهةية لممعممات.

% 4، 2 23، 9 71، 8 100 

  

8 
تتابع قائدة المدرنة 
التزام المعممات 
بالخطط العالجية 

 لواإلثرائية.

 142 80 54 8 ك

2 ،51 

 

، 604 

 
 100 3 ،56 0 ،38 6 ،5 % ملوافقة 6

4 

تحرص قائدة 
المدرنة عمى 
متابعة تةفيذ 
التلوصيات التي 
تقرر في 
 االجتماعات.

 142 95 41 6 ك

2 ،63 

 

، 566 

 
 100 9 ،66 9 ،28 2 ،4 % ملوافقة 4

4 

تتخذ قائدة المدرنة 
 األزمةاإلجراءات 

لتةفيذ تلوصيات 
المشرفات التربلويات 
الخاصة باألداء 
 التربلوي لوالمهةي.

 142 85 49 8 ك

2 ،54 

 

، 603 

 
 100 9 ،59 5 ،34 6 ،5 % ملوافقة 5

5 

تزلود قائدة المدرنة 
المعممات بخطة 
زمةية لتةفيذ 

ة األعمال. لومتابع
 لوالتكاليف.

 142 104 34 4 ك

2 ،70 

 

، 516 

 
 100 2 ،73 9 ،23 8 ،2 % ملوافقة 8

6 
تةظم قائدة المدرنة 
الزيارات المتبادلة 
بين المعممات داخل 
 المدرنة لوخارجها.

 142 82 40 20 ك

2 ،44 

 

، 729 

 
 100 7 ،57 2 ،28 1 ،14 % ملوافقة 9
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غير  العبارة م
 ملوافقة

إلى حد 
المتلونط  مج ملوافقة ما

 الحنابي
االةحراف 
درجة  الترتيب المعياري

 الملوافقة

7 
 تطمع قائدة المدرنة
عمى النجالت 

بصفة دلورية لوتزلود 
 بالتغذية الراجعة.

 142 83 44 15 ك

2 ،48 

 

، 681 

 
 100 5 ،58 0 ،31 6 ،10 % ملوافقة 8

8 

تبحث قائدة 
المدرنة عن أنباب 
اةخفاض التحصيل 
الدراني لمطالبات 
 بشكل دلوري.

 142 82 47 13 ك

2 ،49 

 

، 660 

 
 100 7 ،57 1 ،33 2 ،9 % ملوافقة 7

9 
تدعم قائدة المدرنة 
تةفيذ األةشطة 

 صفية.الالصفية لوال

 142 96 37 9 ك

 100 6 ،67 1 ،26 3 ،6 % ملوافقة 4 606 ، 61، 2

 ملوافقة 452 ، 56، 2 المتلونط الحنابي العام
  الذي يبين المتلونطات الحنابية لواالةحرافات المعيارية 8تشير ةتائج الجدلول )

نتجابة لمعبارات التي تصف البعد الثاةي، التةمية المهةية لممعممات لوالرتبة لودرجات اال
عمى منتلوى المتابعة من لوجهة ةظر المعممات أن درجة االنتجابة تجاه هذا البعد جاءت 
في المدى ملوافق، حيث بمغت قيمة المتلونط العام النتجابات المعممات عمى عبارات هذا 

ي يقع في الفئة الثالثة من فئات مقياس   لوهلو المتلونط الذ4.11من  56، 8البعد)
  لوالتي تشير إلى درجة انتجابة ملوافقة، ألو 4إلى 44، 8ليكرت الثالثي لومداه يترالوح من)

درجة تطبيق)مرتفعة  في أداة الدرانة، مما يدل عمى عدم لوجلود اختالف ألو تشتت في 
 إجابات المعممات ةحلو هذا البعد.

نتجابة أفراد عيةة الدرانة عمى جميع عبارات كما تبين ةتائج الدرانة أن درجة ا
هذا البعد قد جاءت في درجة انتجابة ملوافقة، ألو درجة تطبيق) مرتفعة  في أداة الدرانة، 

  التي أشارت إلى أن درجة لواقع دلور 8184لوتتشابه تمك الةتائج مع درانة الزهراةي)
لمدارس المتلونطة كان بدرجة اإلدارة المدرنية في تجلويد برامج التةمية المهةية لمعممي ا

  لوالتي أشارت إلى أن الدرجة الكمية لدرجة 8184كبيرة، كما تتفق مع ةتائج درانة حمد)
ممارنة مدير المدرنة بصفته مشرًفا مقيًما في التةمية المهةية لممعممين في المدارس 
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ي %  لوه4، 76  أي )4.88الخاصة في الضفة الغربية من لوجهات ةظر المعممين بمغت)
 ةنبة كبيرة حنب المقياس المعد لهذه الدرانة.

 لوقد جاء ترتيب االنتجابات عمى عبارات هذا البعد الةحلو التالي:
  )تزلود قائدة المدرنة المعممات بخطة زمةية لتةفيذ لومتابعة 5احتمت العبارة رقم)-8

بعد األعمال لوالتكاليف  المرتبة)األلولى  من حيث ملوافقة أفراد الدرانة لعبارات ال
  71، 8الثاةي، التةمية المهةية لممعممات عمى منتلوى المتابعة بمتلونط حنابي)

  لوهذا يدل عمى أن المعممات يقدرلون جهد قائدة المدرنة 586، 1لوباةحراف معياري)
في تزلويدهن بخطة زمةية لتةفيذ لومتابعة األعمال لوالتكاليف لوتعتبر هذا الدلور من أهم 

 مؤشرات ةجاح تةفيذ األعمال.
  )تشرف قائدة المدرنة عمى اإلةجازات التربلوية لوالمهةية 8احتمت العبارة رقم)-8

لممعممات  المرتبة )الثاةية  من حيث ملوافقة أفراد الدرانة لعبارات البعد الثاةي، 
  لوباةحراف 68، 8التةمية المهةية لممعممات عمى منتلوى المتابعة بمتلونط حنابي)

قائدة ة عمى اقتةاع المعممات بأهمية إشراف لوتدل هذه الةتيج  554، 1معياري)
المدرنة عمى اإلةجازات التربلوية لوالمهةية لممعممات، لوأن اإلشراف الفعال يزيد من 
اإلةجازات التربلوية لوالمهةية لممعممات. لوقد أكدت درانة كل من باتريك 

  التي بيةت أن أهم عامل في جلودة برةامج التطلوير المهةي هلو 8188ماةاريةلو)
قائد المبدع، كما كشفت هذه الدرانة عن اختالف الطرق الةاجحة التي تنتخدمها ال

المةاطق التعميمية في المدارس العامة التي تقع في غرب بيةنيمفيةيا لوالتي تنتخدم 
من خاللها فرص التعميم عبر اإلةترةت من أجل تمبية االحتياجات المهةية التعميمية 

عد المعممين عمى مشاركة األفكار لوالتعالون مع في الجامعة لوخمق الفرص التي تنا
 زمالئهم في أي لوقت لوأي مكان.

  )تحرص قائدة المدرنة عمى متابعة تةفيذ التلوصيات التي تقرر 4احتمت العبارة رقم)-4
في االجتماعات  المرتبة)الثالثة  من حيث ملوافقة أفراد الدرانة لعبارات البعد الثاةي، 

  لوباةحراف 64، 8عمى منتلوى المتابعة بمتلونط حنابي) التةمية المهةية لممعممات
  لوهذا يدل عمى تأكيد المعممات عمى أهمية متابعة لوتةفيذ التلوصيات 556، 1معياري)

 التي تقرر في االجتماعات حتى تؤتي االجتماعات الثمرة المرجلوة مةها.
لالصفية    )تدعم قائدة المدرنة تةفيذ األةشطة الصفية لوا9احتمت العبارة رقم)-4

المرتبة)الرابعة  من حيث ملوافقة أفراد الدرانة لعبارات البعد الثاةي، التةمية المهةية 
، 1  لوباةحراف معياري)68، 8لممعممات عمى منتلوى المتابعة بمتلونط حنابي)

  لومعةى ذلك أن تدعيم األةشطة الصفية لوالالصفية من أهم مهام المشرف 616
 المعممات لومتابعتهن في تةفيذها.المقيم لويكلون تةفيذها عن طريق 
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  )تتخذ قائدة المدرنة اإلجراءات الالزمة لتةفيذ تلوصيات 4احتمت العبارة رقم)-5
المشرفات التربلويات الخاصة باألداء التربلوي لوالمهةي  المرتبة)الخامنة  من حيث 
ى ملوافقة أفراد الدرانة لعبارات البعد الثاةي التةمية المهةية لممعممات عمى منتلو 

  لوهذه الةتيجة تدل 614، 1  لوباةحراف معياري)54، 8المتابعة بمتلونط حنابي)
عمى أهمية التعالون بين قائدة المدرنة كمشرف مقيم لوالمشرفات التربلويات لتةمية 
المعممات مهةًيا بمعةى أن تطبيق مشرلوع المشرف المقيم ال يتعارض مع اإلشراف 

 التربلوي.
قائدة المدرنة التزام المعممات بالخطط العالجية لواإلثرائية     )تتابع8احتمت العبارة رقم)-6

المرتبة )النادنة  من حيث ملوافقة أفراد الدرانة لعبارات البعد الثاةي، التةمية المهةية 
، 1  لوباةحراف معياري)58، 8لممعممات عمى منتلوى المتابعة بمتلونط حنابي)

تطبيق الخطط العالجية    لومن المالحظ اقتةاع المعممات أةفنهن بضرلورة614
 لواإلثرائية في تةميتهم مهةيًا.

  )تبحث قائدة المدرنة عن أنباب اةخفاض التحصيل الدراني 8احتمت العبارة رقم)-7
لمطالبات بشكل دلوري  المرتبة)النابعة  من حيث ملوافقة أفراد الدرانة لعبارات البعد 

  49، 8ة بمتلونط حنابي)الثاةي، التةمية المهةية لممعممات عمى منتلوى المتابع
  لوتدل تمك الةتيجة عمى أن التةمية المهةية لممعممات 661، 1لوباةحراف معياري)

عمى منتلوى المتابعة يتطمب من قائدة المدرنة متابعة أنباب اةخفاض التحصيل 
 الدراني لولوضع الحملول مع المعممة لمحد من تمك األنباب قدر اإلمكان.

ع قائدة المدرنة عمى النجالت بصفة دلورية لوتزلود بالتغذية   )تطم7احتمت العبارة رقم)-8
الراجعة  المرتبة)الثامةة  من حيث ملوافقة أفراد الدرانة لعبارات البعد الثاةي، التةمية 

  لوباةحراف 48، 8المهةية لممعممات عمى منتلوى المتابعة المعرفية بمتلونط حنابي)
جالت في تقديم التغذية الراجحة   لوهذا يدل عمى أهمية متابعة الن688، 1معياري)

 لبرامج التةمية المهةية لممعممات.
  )تةظم قائدة المدرنة الزيارات المتبادلة بين المعممات داخل 6احتمت العبارة رقم) -9

المدرنة لوخارجها  المرتبة)التانعة  من حيث ملوافقة أفراد الدرانة لعبارات البعد 
  44، 8منتلوى المتابعة بمتلونط حنابي) الثاةي، التةمية المهةية لممعممات عمى

  لوهذا يدل عمى أهمية الزيارات المتبادلة في التةمية 789، 1لوباةحراف معياري)
 المهةية لويجب أن تتةلوع تمك الزيارات بين المعممات داخل المدرنة لوخارجها.

دلور قائدة المدرنة  :ثالثتحميل لومةاقشة الةتائج المتعمقة بالتناؤل ال
مقيم في التةمية المهةية لممعممات عمى منتلوى التدريب  كمشرف تربلوي
 . لوالةملو المهةي
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لبيان انتجابات المعممات المشاركات في الدرانة ةحلو العبارات التي تصف دلور 
قائدة المدرنة كمشرف تربلوي مقيم في التةمية المهةية لممعممات عمى منتلوى التدريب 

نطات الحنابية، لواالةحرافات المعيارية، لودرجة لوالةملو المهةي، تم حناب التكرارات، لوالمتلو 
الملوافقة، لوتم لوضع عملود تترتب فيه هذه العبارات لوفق درجة االنتجابة، لويلوضح 

   تمك الةتائج.9الجدلول)
  المتلونطات الحنابية لواالةحرافات المعيارية لوالرتبة لودرجات االنتجابة لمعبارات 9جدلول )

مهةية لممعممات عمى منتلوى التدريب لوالةملو المهةي التي تصف البعد الثالث: التةمية ال
 من لوجهة ةظر المعممات مرتبة تةازليًا.

غير  العبارة م
 ملوافقة

حد  إلى
المتلونط  مج ملوافقة ما

 الحنابي
االةحراف 
درجة  الترتيب المعياري

 االنتجابة

8 
تةشر قائدة المدرنة 

ثقافة التةمية 
المهةية بين 
 المعممات.

 142 81 45 16 ك

2 ،46 

 

، 691 

 
 100 0 ،57 7 ،31 3 ،11 % ملوافقة 8

8 
تحدد قائدة المدرنة 

االحتياجات 
التدريبية لكل 

 معممة.

 142 69 50 23 ك

2 ،32 

 

، 739 

 
 100 6 ،48 2 ،35 2 ،16 % إلى حد ما 81

4 

تتعرف قائدة 
المدرنة عمى 
أناليب التدريب 
المةانبة لكل 

 معممة.

 142 62 61 19 ك

2 ،30 

 

، 694 

 
 100 7 ،43 0 ،43 4 ،13 % إلى حد ما 88

4 

تزلود قائدة المدرنة 
المعممات بالتعاميم 
المتعمقة بالتةمية 
المهةية بشكل 

 دلوري.

 142 116 21 5 ك

2 ،78 

 

، 493 

 
 100 7 ،81 8 ،14 5 ،3 % ملوافقة 8

تنتثمر قائدة  5
المدرنة إمكاةيات 

 61، 2 142 98 32 12 ك

 

، 641 

 
 100 0 ،69 5 ،22 5 ،8 % ملوافقة 4
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غير  العبارة م
 ملوافقة

حد  إلى
المتلونط  مج ملوافقة ما

 الحنابي
االةحراف 
درجة  الترتيب المعياري

 االنتجابة

ت المعممات المتميزا
في تدريب 
 زميالتهن.

6 

تشجع قائدة 
المدرنة عمى 
ممارنة التقلويم 
الذاتي لألداء 
 التعميمي.

 142 92 33 17 ك

2 ،53 

 

، 702 

 
 100 8 ،64 2 ،23 0 ،12 % ملوافقة 5

7 

تحث قائدة المدرنة 
المعممة عمى 
االلتحاق ببرامج 
التدريب التي تمبي 
 االحتياج المهةي.

 142 103 30 9 ك

2 ،66 

 

، 594 

 
 100 5 ،72 1 ،21 3 ،6 % ملوافقة 8

8 

تحفز قائدة المدرنة 
المعممة عمى 

االنتمرار في الةملو 
الذاتي إلثراء الخبرة 
 في مادة التخصص.

 142 99 31 12 ك

2 ،61 

 

، 640 

 
 100 7 ،69 8 ،21 5 ،8 % ملوافقة 4

9 

تدعلو قائدة المدرنة 
المختصين 

التربلويين إللقاء 
محاضرات لوتةفيذ 
لورش العمل داخل 
 المدرنة لممعممات.

 142 87 35 20 ك

2 ،47 

 

، 731 

 
 100 3 ،61 6 ،24 1 ،14 % ملوافقة 7

81 

تقلوم قائدة المدرنة 
بمتابعة األداء 

لوقياس أثر البرامج 
التدريبية بعد 
 التدريب.

 142 83 43 16 ك

2 ،47 

 

، 691 

 
 100 5 ،58 3 ،30 3 ،11 % ملوافقة 6
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غير  العبارة م
 ملوافقة

حد  إلى
المتلونط  مج ملوافقة ما

 الحنابي
االةحراف 
درجة  الترتيب المعياري

 االنتجابة

88 
تفعل قائدة المدرنة 
نجل الةملو المهةي 

 لممعممة.

 142 78 44 20 ك
2 ،41 

 

، 726 

 
 100 9 ،54 0 ،31 1 ،14 % ملوافقة 9

88 

تمةح قائدة المدرنة 
حلوافز لممعممات 
الحاصالت عمى 

ةمية برامج الت
 المهةية.

 142 74 37 31 ك

 100 1 ،52 1 ،26 8 ،21 % إلى حد ما 88 808 ، 30، 2

 ملوافقة 510 ، 48، 2 المتلونط الحنابي العام
  الذي يبين المتلونطات الحنابية لواالةحرافات 81تشير ةتائج الجدلول )

ث، التةمية المهةية المعيارية لوالرتبة لودرجات االنتجابة لمعبارات التي تصف البعد الثال
أن درجة  لممعممات عمى منتلوى التدريب لوالةملو المهةي من لوجهة ةظر المعممات

االنتجابة تجاه هذا البعد جاءت في المدى ملوافق، حيث بمغت قيمة المتلونط العام 
  لوهلو المتلونط الذي يقع 4.11من  48، 8النتجابات المعممات عمى عبارات هذا البعد)

  لوالتي 4إلى 44، 8من فئات مقياس ليكرت الثالثي لومداه يترالوح من)في الفئة الثالثة 
تشير إلى درجة انتجابة ملوافقة، ألو درجة تطبيق) مرتفعة  في أداة الدرانة، لوتتفق هذه 

  لوالتي أشارت إلى أن الدرجة الكمية لدرجة ممارنة 8184الةتائج مع ةتائج درانة حمد)
التةمية المهةية لممعممين في المدارس الخاصة في  مدير المدرنة بصفته مشرًفا مقيًما في

%  لوهي ةنبة كبيرة 4، 76  أي)4.88الضفة الغربية من لوجهات ةظر المعممين بمغت)
 حنب المقياس المعد لهذه الدرانة.

، 8كما تبين ةتائج الدرانة أن درجة انتجابة أفراد عيةة الدرانة عمى العبارات رقم)
جاءت في درجة ملوافقة، ألو درجة تطبيق)مرتفعة  لوذلك   88، 81، 9، 8، 7، 6، 5، 4

  لوالتي تشير إلى درجة 4إلى 44، 8ألن مدى المتلونط الحنابي لتمك العبارات يترالوح من)
 انتجابة ملوافقة، ألو درجة تطبيق)مرتفعة  في أداة الدرانة.

، 8)كما تبين ةتائج الجدلول أن درجة انتجابة أفراد عيةة الدرانة عمى العبارات رقم
  جاءت في درجة إلى حد ما، ألو درجة تطبيق)متلونطة  لوذلك ألن مدى المتلونط 88، 4

    لوالتي تشير إلى درجة) متلونطة44، 8إلى  67، 8الحنابي لتمك العبارات يترالوح من)
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في أداة الدرانة، لوالتي تشير إلى درجة انتجابة إلى حد ما، ألو درجة تطبيق) متلونطة   
 في أداة الدرانة.

 قد جاء ترتيب االنتجابات عمى عبارات هذا البعد الةحلو التالي:لو  
  )تزلود قائدة المدرنة المعممات بالتعاميم المتعمقة بالتةمية 4احتمت العبارة رقم)-8

المهةية بشكل دلوري  المرتبة )األلولى  من حيث ملوافقة أفراد الدرانة لعبارات البعد 
تلوى التدريب لوالةملو المهةي، بمتلونط الثالث، التةمية المهةية لممعممات عمى من

  لوتدل تمك االنتجابة عمى ملوافقة 494، 1  لوباةحراف معياري)78، 8حنابي)
المعممات لواتفاق لوجهة ةظرهن حلول أهمية تزلويدهن بالتعاميم المتعمقة بالتةمية 

 المهةية حتى يتم معرفة كل جديد في مجال التربية المهةية لوالةملو المهةي.
  )تحث قائدة المدرنة المعممة عمى االلتحاق ببرامج التدريب التي 7رة رقم)احتمت العبا-8

تمبي االحتياج المهةي  المرتبة)الثاةية  من حيث ملوافقة أفراد الدرانة لعبارات البعد 
الثالث، التةمية المهةية لممعممات عمى منتلوى التدريب لوالةملو المهةي بمتلونط 

لوهذا يدل عمى أهمية الدلور الذي تقلوم   594، 1  لوباةحراف معياري)66، 8حنابي)
به قائدة المدرنة كمشرف مقيم في حث جميع المعممات عمى أهمية البرامج التدريبية 
في تطلويرهن مهةًيا بل لومن خالل خبرتها تحدد ةلوع البرامج التدريبية المالئمة لكل 

 معممة.
نتمرار في الةملو الذاتي   )تحفز قائدة المدرنة المعممة عمى اال8احتمت العبارة رقم)-4

إلثراء الخبرة في مادة التخصص  المرتبة)الثالثة  من حيث ملوافقة أفراد الدرانة 
لعبارات البعد الثالث، التةمية المهةية لممعممات عمى منتلوى التدريب لوالةملو المهةي 

  لوتدل هذه الةتيجة عمى لوجلود 648، 1  لوباةحراف معياري)68، 8بمتلونط حنابي)
ثراء برامج التةمية المهةية عالقة ار  تباطية بين زيادة الةملو المهةي لمقائدة ةفنها لوا 

 كما بيةت التجارب األجةبية في مجال المشرف المقيم.
  )تنتثمر قائدة المدرنة إمكاةيات المعممات المتميزات في تدريب 5احتمت العبارة رقم)-4

نة لعبارات البعد الثالث، التةمية زميالتهن  المرتبة)الرابعة  من حيث ملوافقة أفراد الدرا
  68، 8المهةية لممعممات عمى منتلوى التدريب لوالةملو المهةي بمتلونط حنابي)

  لوتتلوقف تمك الممارنة عمى خبرة قائدة المدرنة في 648، 1لوباةحراف معياري)
 تحديد المتميزات لوكيفية االنتفادة مةهن في تدريب زميالتهن.

ع قائدة المدرنة عمى ممارنة التقلويم الذاتي لألداء   )تشج6احتمت العبارة رقم)-5
التعميمي  المرتبة )الخامنة  من حيث ملوافقة أفراد الدرانة لعبارات البعد الثالث، 

، 8التةمية المهةية لممعممات عمى منتلوى التدريب لوالةملو المهةي بمتلونط حنابي)
  .718، 1  لوباةحراف معياري)54
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لوم قائدة المدرنة بمتابعة األداء لوقياس أثر البرامج   )تق81احتمت العبارة رقم)-6
التدريبية بعد التدريب  المرتبة)النادنة  من حيث ملوافقة أفراد الدرانة لعبارات البعد 
الثالث، التةمية المهةية لممعممات عمى منتلوى التدريب لوالةملو المهةي بمتلونط 

لورة لوجلود خطة   لوهذا يدل عمى ضر 698، 1  لوباةحراف معياري)47، 8حنابي)
محكمة لتقلويم برامج لوأةشطة التةمية المهةية بحيث يمكن من خاللها تقدير هذه 

 البرامج لوالتعرف عمى مدى فاعميتها لوقياس أثرها.
  )تدعلو قائدة المدرنة المختصين التربلويين إللقاء محاضرات 9احتمت العبارة رقم)-7

النابعة  من حيث ملوافقة أفراد لوتةفيذ لورش العمل داخل المدرنة لممعممات  المرتبة)
الدرانة لعبارات البعد الثالث التةمية المهةية لممعممات عمى منتلوى التدريب لوالةملو 

  لوهذا يدل عمى اقتةاع 748، 1  لوباةحراف معياري)47، 8المهةي، بمتلونط حنابي)
 المعممات بزيادة اهتمام قائدة المدرنة بدعلوة المختصين التربلويين إللقاء محاضرات

 لوتةفيذ لورش العمل داخل المدرنة لممعممات. 
  )تةشر قائدة المدرنة ثقافة التةمية المهةية بين المعممات  8احتمت العبارة رقم)-8

المرتبة)الثامةة  من حيث ملوافقة أفراد الدرانة لعبارات البعد الثالث، التةمية المهةية 
  لوباةحراف 46، 8ي)لممعممات عمى منتلوى التدريب لوالةملو المهةي بمتلونط حناب

  لوهذا يدل عمى أن من أهداف اإلشراف التربلوي المقيم داخل 698، 1معياري)
 المدرنة أن تقلوم قائدة المدرنة بةشر لوتةمية ثقافة التةمية المهةية بين المعممات.

  )تفعل قائدة المدرنة نجل الةملو المهةي لممعممة  88احتمت العبارة رقم) -9
يث ملوافقة أفراد الدرانة لعبارات البعد الثالث، التةمية المهةية المرتبة)التانعة  من ح

  لوباةحراف 48، 8لممعممات عمى منتلوى التدريب لوالةملو المهةي بمتلونط حنابي)
  لوهذا يدل عمى اقتةاع المعممات بأهمية قيام قائدة المدرنة بتفعيل 786، 1معياري)

يمها. لويتم ذلك باالنتخدام نجل الةملو المهةي لممعممة حتى ينهل متابعتها لوتقي
الفعال لتكةلوللوجيا المعملومات نلواء في عقد االجتماعات مع المعممين لواإلداريين في 
أي لوقت بانتخدام اإلةترةت، ألو في اتخاذ القرارات اإلدارية لوالفةية في اللوقت 
المةانب، ألو في حفظ لوتخزين البياةات لوالمعملومات لوتبادلها لوةشرها، ألو في حفظ 

عداد الجدالول المدرنية لوغيرها النجالت  .لوا 

  )تحدد قائدة المدرنة االحتياجات التدريبية لكل معممة  8احتمت العبارة رقم) -81
المرتبة)العاشرة  من حيث ملوافقة أفراد الدرانة لعبارات البعد الثالث، التةمية المهةية 

اةحراف   لوب48، 8لممعممات عمى منتلوى التدريب لوالةملو المهةي بمتلونط حنابي)
  لوهذا يدل عمى ضعف دلور قائدة المدرنة في االهتمام بتحديد 749، 1معياري)

االحتياجات التدريبية لكل معممة، لوذلك راجع كما بيةت التجارب األجةبية إلى عدم 
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لوجلود انتقاللية لممدرنة لوتفعيل ممارنات اإلدارة الذاتية فمن المالحظ ضعف في 
حتياجات الفعمية لهم بنبب غياب آليات التقلويم االرتباط بين تدريب المعممين لواال

 الذاتي لكل مدرنة.
  )تتعرف قائدة المدرنة عمى أناليب التدريب المةانبة لكل 4احتمت العبارة رقم) -88

معممة  المرتبة )الحادية عشر  من حيث ملوافقة أفراد الدرانة لعبارات البعد الثالث، 
، 8لتدريب لوالةملو المهةي بمتلونط حنابي)التةمية المهةية لممعممات عمى منتلوى ا

  لوتؤكد تمك االنتجابة عمى أن هذا الدلور يتم بدرجة 694، 1  لوباةحراف معياري)41
متلونطة ألو إلى حد ما، لذا يجب االهتمام بتحديد أناليب التدريب المةانبة لكل 

 معممة.
اصالت عمى برامج   )تمةح قائدة المدرنة حلوافز لممعممات الح88احتمت العبارة رقم) -88

التةمية المهةية  المرتبة)الثاةية عشر  من حيث ملوافقة أفراد الدرانة لعبارات البعد 
الثالث، التةمية المهةية لممعممات عمى منتلوى التدريب لوالةملو المهةي، بمتلونط 

  لوتدل هذه الةتيجة عمى أن تشجيع 818، 1  لوباةحراف معياري)41، 8حنابي)
ق ببرامج التةمية المهةية لوالحصلول عميها يتم بصلورة متلونطة المعممات عمى االلتحا

لذا جاءت االنتجابة عمى تمك العبارة في المرتبة األخيرة، لويجب االةتباه إلى أن 
 ضعف الحلوافز المشجعة لممعممين يتنبب في ضعف أدائهم التربلوي لواللوظيفي.

 
 لومقترحاتها: تلوصيات الدرانة

مدرنة كمشرف تربلوي مقيم في التةمية المهةية لممعممات في ضلوء ةتائج دلور قائدة ال-8
 عمى منتلوى التخطيط، فإن أهم التلوصيات المرتبطة بهذا البعد ما يمي:

  إدراج قائدة المدرنة كمشرف تربلوي مقيم خطة لمصرف من الميزاةية التشغيمية
 لمتةمية المهةية لممعممات.

 ل المدرنة لوخارجها.االهتمام بلوضع آلية تةفيذ الدرلوس التطبيقية داخ 

  أن تناعد قائدة المدرنة كمشرف تربلوي مقيم المعممة في إعداد لونائل تعميمية
 مةانبة لوفق إمكاةات المدرنة.

  أن تناةد قائدة المدرنة كمشرف تربلوي مقيم المعممة في لوضع برامج تعميمية
 خاصة بالطالبات المتأخرات درانًيا.

شرف مقيم في تربلوي التةمية المهةية لممعممات في ضلوء ةتائج دلور قائدة المدرنة كم-8
 عمى منتلوى المتابعة، فإن أهم التلوصيات المرتبطة بهذا البعد ما يمي:
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  زيادة اهتمام قائدة المدرنة كمشرف تربلوي مقيم بتةظيم الزيارات المتبادلة بين
 المعممات داخل المدرنة لوخارجها.

 باالطالع عمى النجالت بصفة  زيادة اهتمام قائدة المدرنة كمشرف تربلوي مقيم
دلورية لوتزلود بالتغذية الراجعة حتى يتم تفعيل برامج التةمية المهةية لممعممات 

 بصلورة منتمرة. 
  أن تبحث قائدة المدرنة كمشرف تربلوي مقيم عن أنباب اةخفاض التحصيل

الدراني لمطالبات بشكل دلوري لوأن تضع الحملول مع المعممات حتى يتم الحد من 
ةتاجيتها التربلوية.تمك الم  شكمة التي تؤثر في فعالية المدرنة لوا 

في ضلوء ةتائج دلور قائدة المدرنة كمشرف تربلوي مقيم في التةمية المهةية لممعممات -4
 عمى منتلوى التدريب لوالةملو المهةي، فإن أهم التلوصيات المرتبطة بهذا البعد ما يمي:

 ج التةمية المهةية.االهتمام بمةح حلوافز لممعممات الحاصالت عمى برام 
 .أن تتعرف قائدة المدرنة عمى أناليب التدريب المةانبة لكل معممة 
 .تحدد قائدة المدرنة االحتياجات التدريبية لكل معممة 

ضرلورة تلوفير قاعدة بياةات لومعملومات دقيقة عن برامج لوأةشطة التةمية المهةية  -4
م، لومحتلوى البرامج لوةلوعية األةشطة لوأعداد لوةلوعية المتدربين، لوةلوعية المدربين لومؤهالته

 لوغيرها.

تفعيل دلور قائدة المدرنة كمشرف تربلوي مقيم في تحقيق التةمية المهةية لممعممات  -5
 بالتعميم العام في ضلوء مدخل المدرنة كمجتمع تعمم.

تصلور مقترح لتفعيل ممارنة قائدة المدرنة كمشرف تربلوي مقيم في ضلوء التجربة  -6
 األمريكية.
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