
8102019 

87 

 

 

 

فاعلية الدليل التنظيمي للتنمية املهنية 
وتوطني التدريب )املقرتح( من وجهة نظر قائدات 

 املدرسة يف مدينة اخلرج

 

 أمل حمد الجمعان * 

 

 

  

وجهة نظر قائدات  يهدف هذا البحث إلى تقص ي فاعلية الدليل التنظيمي للتنمية املهنية داخل املدرسة وتوطين التدريب )املقترح( من  _امللخص

  رسة املدارس في محافظة الخرج، وتحديدا سعى البحث لإلجابة عن األسئلة اآلتية: ما مدى فاعلية الدليل التنظيمي للتنمية املهنية داخل املد

ينة بالطريقة )املقترح( من وجهة نظر قائدات املدارس في محافظة الخرج ؟ وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي، وتم اختيار الع

( قائدة مدرسة. وللتحقق من أسئلة البحث قامت الباحثة بحساب التكرارات واالنحرافات املعيارية  30العشوائية البسيطة وتتكون من )

لعام للدليل"  واملتوسطات الحسابية واملتوسط الحسابي املرجح وكانت أبرز النتائج على النحو التالي: بلغ املتوسط املرجع للمحور األول " اإلطار ا

( والذي 3,85( والذي يقابل في امليزان التقديري ملقياس ليكرت الخماس ي أوافق. وقد بلغ املتوسط املرجع للمحور الثاني " محتوى الدليل" )3,89)

( والذي يقابل في امليزان  3,88يقابل في امليزان التقديري ملقياس ليكرت الخماس ي أوافق. وقد بلغ املتوسط املرجع للمحور الثالث " توطين التدريب" )

ية التقديري ملقياس ليكرت الخماس ي أوافق. ومن ذلك خلص البحث الى أن درجة تقدير قائدات املدارس بالنسبة لفاعلية الدليل التنظيمي للتنم

. وقد خرج البحث بعدة توصيات في مجال  املهنية وتوطين التدريب كانت عالية في املحاور الثالث االطار العام , والتنمية املهنية , وتوطين التدريب

 تفعيل التنمية املهنية للمعلم داخل املدرسة.

 . : قائد املدرسة, التنمية املهنية, توطين التدريبالكلمات املفتاحية

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .رئيسة مركز التطوير املنهي التعليمي الخرج _وزارة التعليم *
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 وجهة من ( املقترح) التدريب وتوطين املهنية للتنمية التنظيمي الدليل فاعلية

 الخرج مدينة في  املدرسة قائدات نظر 
 . املقدمة 1

 في االطار االقتصادي       
ً
 وملحوظا

ً
يشهد العالم من حولنا تطورا سريعا

واملعرفي والتقني, مما يجعلنا في سباق محموم في محاولة لدفع عجلة التقدم 

ململكة املستقبل والتي تسعى من خاللها إلى   2030وهذا ما دعت اليه رؤية 

 
ً
 ومنتجا

ً
  توحيد الجهود والنهوض باملواطن ليكون فردا فاعال

ً
ومتعاونا

 وعلى درجة عالية من الحرفية واملهنية ألجل خلق مجتمع حيوي 
ً
ومتطوعا

نعيش فيه بسعادة وأمن وأمان وفكر متقد يساهم في رفعة هذا البلد 

 وتقدمه. 

إن مهنة التعليم من أّجل وأهم الركائز التي يقوم عليها تطور املجتمع       

 واجتماعيا, لذا كان من 
ً
 وثقافيا

ً
املهم توفير كافة السبل والوسائل التي علميا

تعين املعلم على أداء رسالته بالصورة املرجوة وتحقيق أهداف املؤسسات 

التعليمية, والتي تنبثق من أهداف وسياسات التعليم في اململكة العربية 

السعودية التي تسعى توفير البيئات التي تسهم في التنمية املستدامة وبناء 

القرن الواحد والعشرون بما يتمتع به من قدرة على حل  شخصية االنسان في

 مشكالته الحياتية بطرق مبتكرة وابداعية.

إن التأكيد على مكانة املعلم ودورة في تحقيق الرؤية يتضح خالل األهداف       

االستراتيجية لوزارة التعليم ومنها" تحسين استقطاب املعلمين وإعدادهم 

اخل املدرسة أو خارجها. وتعد التنمية املهنية وتأهيلهم وتطويرهم" سواء د

التي توفرها املدرسة للمعلم /ة من أهم األسس والقواعد التي ّتمكن املعلم/ة 

من تطوير القدرات واملهارات التي تعينه على ممارسة مهنة التدريس, وتفتح 

أمامه آفاقا واسعة يستطيع من خاللها أداء مهماته بصورة أكثر مهنية و 

وتعد التنمية املهنية للمعلم من أسس تطوير العملية التربوية  [1] فيةاحترا

وذلك ملا لها من أهمية بالغة في تطوير أداء املعلم, وهي املفتاح األساس ي 

وقد أكدت عدة دراسات على دور قائد  إلكساب املهارات املهنية واألكاديمية.

ف املؤسسة, حيث يتيح املدرسة في توجيه عملية التنمية املهنية لتحقيق أهدا

للمعلمين فرصة لتطوير أداءهم املنهي من خالل أدوات التنمية املهنية بصورة 

تنعكس على أداء املتعلمين, وتحفزهم لبذل املزيد من الجهد في سبيل تحسين 

ممارساته التدريسية وطريقة التواصل مع البيئة املدرسية لتحقيق 

جتماعية والحاجة للتقدير وتحقيق احتياجاتهم االنسانية مثل الحاجات اال 

 الذات في داخل إطار نجاح املجتمع املدرس ي في تحقيق أهدافه وتطلعاته

[2,3,4,5].   

وفي إطار سعي وزارة التعليم إلى تمهين املعلم وتأطير عمله أصدرت الوزارة        

لهم,  العديد من األدلة التنظيمية التي تساعد القادة على القيام باملهام املوكلة

مثل الدليل اإلجرائي للمدارس ومؤشرات األداء املدرس ي ومنظومة األداء 

اإلشرافي. لذا يمكن القول بأن عملية تطوير مهنة التعليم البد أن تسير وفق 

أطر نستطيع معها تأصيل منظومة املهارات املهنية التي يحتاجها املعلم للقيام 

ت املؤسسات التعليمية ومن بدوره على أكمل وجه, وهذا يعتبر من أولويا

 ضمنها املدرسة كوحدة تطوير والتي تسعى لتجويد العمل املؤسس ي. 

 

 الدراسة . مشكلة 2

تسعى املؤسسات التعليمية إلى تطوير املعلم وذلك من خالل برامج      

وإكسابهم املهارات املهنية، وذلك دعًما  تزودهم باملعارف التربوية التعليمية،

املهنة وتمكيًنا للمعلم من القيام برسالته الحقيقية في املجتمع ملكانة هذه 

 .[6] وفًقا للمتغيرات السريعة واملستمرة التي تحدث في املجتمع

وتعد التنمية املهنية للمعلمات من اولى اهتمامات املؤسسة التعليمية ملا      

ية لها من تأثير قوي ومباشر على األداء املنهي بشكل عام وتحقيق تنم

مستدامة, إن التوجهات الجديدة في التعليم تركز وبشكل كبير على 

استقاللية املدرسة وقدرتها على اتخاذ القرارات املناسبة في ظل الظروف 

واملشكالت املرتبطة بواقع املدرسة, حيث الحلول الناجحة تنبع من تلمس 

ا وتحقيق احتياجات موظفيها املهنية والتي تسهم في قيام املدرسة بواجباته

  .[7,8أهدافها االستراتيجية وأهداف املؤسسة التعليمية التي تنتمي اليها ]

وألن مؤشر التنمية املهنية يعد من أهم مؤشرات األداء املدرس ي واملؤثرة     

على األداء العام للمدرسة فقد حرصة الباحثة من خالل عملها في مركز 

مية املهنية لشاغالت الوظائف التطوير املنهي التعليمي والذي يختص بالتن

التعليمية على دعم تلك االدلة بمنتج يساهم في تحقيق الرؤى والتطلعات 

للمدرسة املتعلمة من خالل تقديم دليل التنمية املهنية داخل املدرسة 

لتنظيم عمل القائدة بداية بالتخطيط وانتهاء بالتقويم, وتضمين مشروع 

ن هذا املنطلق كان من املهم استطالع توطين التدريب داخل هذا اإلطار وم

آراء قائدات املدراس في مدى جودة الدليل والعائد منه على تحقيق األهداف 

 .املنشودة من إعداده

لذا تتلخص مشكلة البحث في: ما مدى فاعلية الدليل التنظيمي للتنمية      

افظة املهنية داخل املدرسة )املقترح( من وجهة نظر قائدات املدارس في مح

 الخرج؟

 دراسة أسئلة ال .أ

ما مدى فاعلية الدليل التنظيمي للتنمية املهنية داخل املدرسة)املقترح( من 

وجهة نظر قائدات املدارس في محافظة الخرج ؟ ويتفرع منه عدد من األسئلة 

 وهي:

• ما مدى جودة الدليل التنظيمي للتنمية واملهنية وتوطين التدريب من حيث 

 اإلطار العام الشكل والتنسيق؟ 

• ما مدى فاعلية الدليل التنظيمي للتنمية املهنية وتوطين التدريب من حيث 

 محتوى الدليل في مجال التنمية املهنية ؟

وتوطين التدريب من حيث • ما مدى فاعلية الدليل التنظيمي للتنمية املهنية 

 محتوى الدليل الخاص بمشروع توطين التدريب داخل املدرسة؟

 دراسة هدف ال .ب

فاعلية الدليل التنظيمي للتنمية املهنية وتوطين التدريب )املقترح( داخل 

املدرسة كمساند ومساعد للمدرسة املتعلمة في تحديد احتياجاتها املهنية 

داخل املدرسة مما يسهم في قياد التغيير نحو  وتفعيل أدوات التنمية املهنية

 االستقاللية من وجهة نظر قائدات مدارس الخرج.
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 دراسة أهمية الج. 

قد يسهم في تقديم دعم للجهود املبذولة في امليدان لتمكين املدرسة من  .1

 .
ً
 االعتماد على ذاتها لتطوير وتنمية املعلمات مهنيا

دليل التنظيمي )املقترح( بالحكم على قد يسهم البحث في دعم تطبيق ال .2

 فعاليته وجودته من قبل الفئة املستهدفة. 

املساهمة في إثراء امليدان التربوي بدليل مساند للدليل االجرائي للمدارس  .3

ومؤشرات قيادة األداء املدرس ي حيث يوفر للقائدة فرصة التطوير والتغيير 

 وفق أطر علمية واضحة ومقننه.

 راسة د. حدود الد.

 هـ  1439-1438الحدود الزمانية : السنة الدراسية 

 الحدود املكانية: مدارس الخرج بنات

الحدود املوضوعية: مكونات الدليل التنظيمي للتنمية املهنية وتوطين  

 التدريب. 

 . األساليب اإلحصائيةه

 • التكرارات والنسب املئوية 

 • املتوسطات الحسابية 

 املعيارية• االنحرافات 

 ه. مصطلحات البحث

[ بأن عملية التنمية املهنية تهدف الى تحقيق 9عرف جلوفر ]ي :التنمية املهنية

 :أربعة أهداف

 • تمكين املعلمين من معارف جديدة ذات العالقة بعملهم التعليمي.

 • تنمية املهارات املهنية 

 • تنمية القيم املهنية والقيم الداعمة لعملهم 

 تحقيق تعليم وتربية لفائدة طلبتهم.• تأهيلهم ل

بأنها هي عملية منظمة مدروسة لبناء مهارات تربوية  [10]وعرفها نصر        

وإدارية وشخصية جديدة، تلزم املعلمين لقيامهم الفعال باملسؤوليات 

اليومية، أو ترميم ما يتوفر لديهم منها بتجديدها أو إنمائها أو سد العجز فيها 

مى وهو تحسين فعالية املعلمين وبالتالي زيادة التحصيل لتحقيق غرض أس

 .الكمي والنوعي للمعلمين 

 الدليل التنظيمي للتنمية املهنية:

" بأنه مجموعة من اإلجراءات املساندة لقائدة       
ً
عرفتها الباحثة إجرائيا

املدرسة ترتكز على عملية التنمية املهنية بشكل عام وتحديد خطوات إعداد 

خطة التنمية املهنية ابتداء بتشكيل اللجان وانتهاء بالتقويم, مع كافة النماذج 

املهنية. كما يشمل على التي تحتاجها القائدة إلعداد وتنفيذ خطة التنمية 

ملحة عن مشروع توطين التدريب الذي يعتبر جزء من التنمية املهنية 

وتعليمات ومقترحات لتوطين التدريب داخل املدارس مع النماذج الخاصة 

 بتوطين التدرب داخل املدرسة 

 توطين التدريب: 

مد هو مشروع يهدف الى تفعيل دور املدرسة كمؤسسة تربوية مستقلة تست     

الدعم من داخل كيانها من خالل تأهيل العاملين فيها وتوفير كافة الوسائل  

املعينة على القيام بهذا الدور من حيث التخطيط والتنفيذ وتأهيل املدربين 

 2030من دخل املدرسة لسد االحتياجات التدريبية ملنسوباتها, لتحقيق رؤية 

 في تحقيق املدرسة املتعلمة بشكل مستدام. 

 طار النظري . اإل 3

 مكانة املعلم في العملية التعليمية: 

يتبوأ املعلم مكانة مهمة وجوهرية في قلب العملية التعليمية فهو املوجه      

وامليسر للطالب, حيث أنه هو حلقة الوصل بين الطالب والبيئة التعليمية, 

وتبنى علية تحقيق أهداف التعلم من حيث توفير بيئة تعليمية نشطة 

ة يستطيع الطالب من خاللها املرور بخبرات مثرية ومفيدة تساعده ومحفز 

على حل مشكالته وتطوير مهاراته. إن قضية ترجمة املنهج الى واقع ملموس 

من أهم األمور التي تعيل عليها العملية التعليمية تحقيق أهدافها ويعتبر 

احتياجات  املعلم تلك الحلقة التي تربط حياة الطالب باملنهج من خالل تلمس

الطلبة ومحاولة إيجاد مداخل التعلم املناسبة لهم والحتياجاتهم املعرفية 

 . [11واملهارية ]

إن أحد أهداف العملية التعليمية هي تنمية شخصية الفرد وإكسابه       

االتجاهات اإليجابية نحو املجتمع وثقافته وتحقيق تكيفه الشخص ي 

ات التي تمكنه من أداء أدواره في الحياة واالجتماعي وتزويده بالخبرات واملهار 

وحل مشكالته واملساهمة في تطوير املجتمع وإزهاره , ودور املعلم يرتبط 

بشكل مباشر وقوي بتحقيق تلك األهداف, لذا فإن قدرة املعلم على الوفاء 

بتلك املتطلبات يحتاج منه استيعاب تلك املتغيرات من حوله, وكيف يمكنه 

إلعداد الجيل وإيجاد التوافق بين مخرجات التعليم  تسخير اإلمكانيات

ومتطلبات سوق العمل, وكل ذلك مرتبط بمدى قدرته على اإليفاء بمتطلبات 

املهنة من حيث املعرفة التخصصية واملهارات التي تأهله لتصميم املوقف 

التعليمي بصورة تكاملية ما بين خبرات الطالب واألهداف واملنهج والخبرات 

التي يرغب أن يكتسبها طالبه, وهذه التكاملية تحتاج إلى وعي كامل  الجديدة

من قبل املعلم للمستجدات التربوية والتعليمية واملجتمعية وتنمية أدائه 

 . [12] وتطويره بحسب تطور وتجدد دوره كمعلم

إن فلسفة التنمية املهنية قائمة على كون اإلنسان كائن نام متنوع امللكات       

, يمكن صقله للقيام بمهامه ومسؤولياته التعليمية والتربوية والقدرات

ومساعدته في إيجاد هويته وأدواره املناطة به في إطار مهنته التي يمارسها, 

وتطبيق كافة املعايير املهنية عند أداءه ألعمال تلك املهنة. ولذا فإن التخطيط 

ت, الكليات, اإلشراف, لعملية التنمية املهنية من قبل الجهات املعنية )الجامعا

التدريب, املدرسة...( تعتبر من أهم الركائز التي تسهم بشكل كبير في مساعدة 

املعلم على تطوير وتجويد العملية التعليمية, حيث توفر تلك املؤسسات كافة 

املوارد البشرية واملادية قبل أو أثناء الخدمة لدعم دوره في تعزيز عملية 

م للطالب
ّ
   .[13]  واملعلم التعليم والتعل

وقد أثبتت عدة دراسات أهمية التنمية املهنية في تطوير فهم املعلم      

للمناهج الدراسية من عدة مهارات مثل فهم املقروء, واستيعاب املفهوم في 

العلوم, وزيادة القدرة على تحفيز الطالب, وعلى الذات التدريسية , الرضا 

 .[14,15,16,17] املنهي, والكفاءة الذاتية

  :التنمية املهنية للمعلم 

أكدت سياسة التعليم في اململكة العربية السعودية على أهمية التنمية       

املهنية؛ فقد نصت على ذلك في عدد من موادها، وهي على النحو التالي: املادة 

التي نصت على أن " تدريب املعلمين عملية مستمرة، وتوضع لغير 170

واملادة  172رفع مستواهم وتجديد معلوماتهم وخبراتهم"، واملادة املؤهلين؛ ل

في وثيقة سياسة التعليم في اململكة الصادرة  198، واملادة 197، واملادة 196
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هـ. كما أن خطة التنمية التاسعة في اململكة سعت إلى دعم التعليم 1416عام 

العمل"، ومتابعة والتدريب املستمر لقوة العمل الوطنية " التدريب على رأس 

تبع ذلك رؤية 
َ
ورؤية  2030ما يستجد من علوم وتقنيات تطوير املهارات. كما أ

والتي من أحد أهدافها املهمة " تحسين استقطاب املعلمين وإعدادهم  2020

[. لذا يحب أن تتحول التنمية املهنية في التعليم الى  1وتأهيلهم وتطويرهم" ]

عليم والتعلم وتوفير بيئة داعمة ومحفزة عملية مستدامة تقوم على دعم الت

 على اإلنتاج والتقدم والتعلم مدى الحياة. 

ويمكن النظر الى عملية التنمية املهنية للمعلم على أنها أي خبرة منظمة      

يتعرض لها املعلم تزيد من معلوماته أو تنمي مهاراته أو تؤثر أيجابا على 

ضمنها أي نشاط منظم يقوم به اتجاهاته أو تصحح فهمه لعمله, فيدخل 

املعلم لتحديث مهاراته أو معلوماته. فهي أي عملية تعليم ُتصمم ملساعدة 

املعلمين على أداء أعمالهم بكفاءة أكبر مما سيكون له األثر اإليجابي في 

م املتعلمين.
ُ
ايضا هي عملية تستهدف إضافة معارف،  تحسين نواتج تعل

املعلم لتحقيق تربية فاعلة وتعلم ايجابي  وتنمية مهارات، وقيم مهنية لدى

 .[2] لدي املتعلمين 

عشرة مبادئ أساسية اعتبرها مفاتيح  [18]وقد حددت دراسة كالود        

 للتنمية املهنية الناجحة وتتلخص في اآلتي : 

 • ضرورة مشاركة جميع الفئات في بناء وتنفيذ خطة التنمية املهنية 

 وتقويمها.

 نية وتنظيمية مشجعة للتطور والتحسين. • إيجاد بيئة مه

 • االنتقال إلى البناء على الثراء املعرفي والخبرات التراكمية التي يملكها 

 من التركيز على 
ً
املعلمين في كليات التربية ومحاولة تحسينها وتطويرها بدال

 توظيف نتائج البحوث والدراسات في مجال التعليم والتعلم والقيادة.

 برات الداخلية في مجاالت املادة العلمية وطرائق التدريس • تنمية الخ

 واستخدام التكنولوجيا للوصول لتدريس متميز يحقق نتائج طالبية قيمة.

 • ضرورة التعامل مع التنمية املهنية كعمليات وليس كنتائج.

 • التخطيط الجماعي للتنمية املهنية.

 • بناء خطة متكاملة وطويلة األجل

 • توفير الوقت الكافي واملوارد املناسبة لبرامج التنمية املهنية والتوعية. 

 • ضرورة قياس أثر التنمية املهنية على املتعلمين

وهذا يجعل من عملية التنمية املهنية عملية تشاركية حيث يساعد قائد      

ي في املدرسة املعلمين من خالل تتبع احتياجاتهم ومشاركتها مع املشرف التربو 

تطوير األساليب والطرق التي تسهم في تطوره ومراقبة تلك العمليات وتقييمها 

  .[ 18] من أجل االستفادة منها مستقبال

 أهمية التنمية املهنية للمعلم 

تعد التنمية املهنية من أساسيات تحسين التعليم, وذلك ملا لها من أهمية      

وتطوير مهارات الطالب الالزمة لتحقيق في تطوير األداء التدريس ي للمعلم, 

رفع مستوي    مجتمع التعلم. إن عملية التنمية املهنية عملية منهجية هدفها

املعلم املنهي، وإكسابه املعارف واملهارات والقيم الالزمة لتطوير أدائه من 

هذا املنطلق          خالل مجموعة من السياسات والبرامج واملمارسات, من 

 :عزو االهتمام املتزايد بالتنمية املهنية للمعلم لألسباب التاليةيمكن أن ن

• التسارع الكبير في عملية التطوير والتجديد في العملية التعليمية وفق 

 معايير عاملية. الثورة في مجال تقنيات التعليم واالتصاالت.

التحول في أدوار املعلم وتعدد مسؤولياته في مجال التدريس التجديد  •

 ستمر في وسائل واستراتيجيات التدريس وأدواته وتقويم املخرجات. امل

• التوجه العاملي نحو الجودة الشاملة واالعتماد االكاديمي حيث تحقق 

 . [19] التنمية املستدامة للمجتمع

 أن أهداف التنمية املهنية للمعلم في ما يلي: [19] وذكر الحنثاوي 

يس والوسائل التعليمية وتقنيات . وقوف املعلمين على أحدث طرائق التدر 1

 التعليم وكيفية تطبيقها ميدانيا. 

. معرفة الجديد من وسائل التقويم واألساليب الحديثة في االختبارات 2

 الشفهية والتحريرية.

 وثقافيا.3
ً
 وشخصيا

ً
 ومهنيا

ً
 . تنمية املعلمين في كافة الجوانب: أكاديميا

تنمية وتأكيد القيم املهنية  ن . إضافة معارف مهنية جديدة إلى املعلمي4

 الداعمة لسلوكهم. 

. تمكينهم من تحقيق تربية ناجحة لطالبهم تنمية الجوانب اإلبداعية لديهم 5

 و تحفيزهم على أن يشمل تدريسهم تلك الجوانب اإلبداعية.

. ربط املعلم ببيئته ومجتمعه املحلي والعاملي و تدريبه على مهارات التخطيط 6

 قويم هذه الخططتبينه وبين بيئته املحلية ومهارات تنفيذ و لتوثيق الصلة 

[19].  

 أهداف التنمية املهنية للمعلم 

تستهدف التنمية املهنية للمعلم على أهداف عدة تركز جميعها على تنمية       

دائية والعلمية, ه وتطوير كفاياته االكاديمية واأل املعلم شخصيا وتطوير قدرات

تحقيق أدواره ومهامه ومسؤولياته التعليمية واإلدارية والتي تعمل على 

املساندة لعملية التعلم وبشكل عام يمكن تحديد أهداف التنمية املهنية 

 :للمعلمين تصلح لجميع املراحل

 • تعميم ونشر ثقافة الجودة التعليمية وتوليد اتجاهات إيجابية نحوها.

 م باملدرسة التي يعملون بها.• تعزيز ثقة وانتماء املعلمين بأنفسهم ووظيفته

• التأكيد على القيمة املهنية واالحترافية في التعليم املدرس ي الحديث واملساند 

 للطالب.

• تطوير مهارات وقدرات )كفايات( املعلمين باملدرسة ملواكبة التطورات 

املستمر في املهام واألدوار الوظيفية بما يتناسب منع معايير الجودة التعليمية 

 تطور العلمي والتقنية وال

• تشجيع املعلمين على تبادل الخبرات واألفكار حول العملية التعليمية مثل 

التخطيط ومهارات التدريس الفعال وطرق التدريس والتقويم والجوانب 

التخصصية واألكاديمية عن طريق تبادل الزيارات بينهم ومجتمعات التعلم 

   .[20] املهنية

 ة للمعلممجاالت التنمية املهني

, وهذا يتماش ى     
ً
هناك عدة مجاالت للتنمية املهنية تسعى لتنمية املعلم مهنيا

والتي تتطلع  2030مع ما أقرته وزارة التعليم في خططها والتي تتوافق مع رؤية 

من خاللها الى الوصول الى تنمية مهنية مستدامة في مجال التعليم وعلى وجه 

 من 
ً
املفهوم الشامل للتنمية املهنية املستدامة الخصوص املعلم, و انطالقا

 للمعلمين, واملبادئ التي تقوم عليها, فإنها تتضمن املجاالت التالية:

• مجال العالقات اإلنسانية: وهو النمط الكلي للسلوك الذي يقوم عليه 

جماعة من األفراد املشروط ببيئتهم املادية وبأفكارهم وقيمهم وعاداتهم وهي 

 ل الى جيل تراكمية من جي
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 • املجال األكاديمي التخصص ي: وهي معرفة املعلم بتخصصه األكاديمي.

• املجال التربوي املسلكي: وهو العمل على اكساب املعلم املهارات املسلكية 

الضرورية ملهنة التعليم )تخطيط, أساليب تدريس, أساليب تقويم, نظريات 

 . [21] (التعلم

 :التنمية املهنيةقائد املدرسة ودوره في 

ال يخفى على املمارس التربوي أهمية دور قائد املدرسة في تحسين أداء      

املدرسة بشكل عام, واملعلم بشكل خاص فيما يتعلق بالجانب اإلداري 

والتعليمي. ومن ضمن تلك الجوانب التنمية املهنية للمعلم حيث تعد تلك 

طمح لتحقيق نتائج قوية ودائمة العملية من أولويات القائد الناجح, والذي ي

في مستوى أداء الطالب التحصيلي. ولذا فإن القائد يحاول أن يخطط وينفذ 

ويّقِيم أدوات التنمية املهنية التي يوفرها ليحصل على نتائج يستطيع من 

خاللها تحسين وتطوير أداء املعلم. ويعد القائد بحكم مكانته هو الدعامة 

ب السلطة والقوة واملسؤول القيادي األول من األساسية للعمل, ألنه صاح

 . [2] الناحية اإلدارية والفنية عن جميع ما يحدث داخل املدرسة

ويلعب قائد املدرسة دور املشرف التربوي املقيم في مدرسته الذي يلعب       

يسهم في تسيير العملية التربوية وانجاحها ويدعم التغيير االيجابي, وهو 

توفير بيئة تربوية وعلمية إيجابية وصحية تعمل على دعم املسؤول عن 

التطوير املنهي للمعلمين وتحسين أدائهم, وإشراكهم في التخطيط للعملية 

التعليمية, وتشجيعهم على تبادل الزيارات الصفية وتنمية طاقاتهم وقدراتهم 

 ومساعدة املعلمين على إيجاد فرص تعلم تشوق الطلبة وتحفزهم. كما أنه له

دور كبير في إيجاد الحلول للمشكالت التي تواجه املجتمع املدرس ي, وبذلك 

يستطيع القائد ان يلم بكل ما يتعلق باملعلم، وألن قائد املدرسة هم حلقة 

مية فهو املحور البناء 
ّ
االتصال والتواصل بين عناصر العملية التعليمية التعل

 . [22]  ولةوالفاعل في تحقيق الرؤى والتطلعات للمدرسة وللد

ويستطيع مدير املدرسة الفعالة استخدام اإلجراءات التالية من أجل      

:
ً
 تنمية املعلمين مهنيا

دراسة وتحديد الحاجات املهنية للمعلمين؛ وضع برنامج للنمو املنهي في       

ضوء الحاجات واإلمكانات املتوافرة؛ القيام بدراسات وأبحاث إجرائية 

ل وممارسات املعلمين أو توظيف أبحاث أخرى موجهة نحو تحسين العم

منتمية؛ دراسة وتحليل خطط املواد الدراسية ومذكرات الدروس التي يعدها 

 املعلمون، وتزويدهم بالتغذية الراجعة الهادفة الالزمة. 

توظيف أساليب وأدوات والنمو املنهي املتاحة في إطار اإلمكانيات القائمة؛ 

 إيجاد نظام للتقويم املستم
ً
 وجماعيا

ً
  .[21] ر لعمل املعلمين ومتابعتهم فرديا

 الدراسات السابقة . 4

[ بدراسة هدفت الى معرفة مدى فاعلية إدراك القادة 23قام كاران فارند ]      

واملعلمين الى أسس وممارسات اإلشراف اإلكلينيكي )العالجي(, من خالل 

الذي توصل فيه الي استبيان اجراه للمعلمين ومديري املدراس والسلطات, و 

اتفاق السلطات والقادة على فاعلية تلك املمارسات اإلشرافية, في حين كان 

تقييم املعطيات ضمن الهيئة التدريسية أقل ولكنهم اتفقوا على أهمية دور 

 القائد في االشراف اإلكلينيكي والذي يتضمن التنمية املهنية للمعلم.

ا النمو املنهي ملعلمي املدارس الحكومية كما قام حسب هللا بدراسة عنوانه      

بقطاع غزة ودور مديري املدرسة في تطويره من وجهة نظرهم, حيث تناولت 

دور قائد املدرسة في النمو املنهي للمعلمين وكيفية تعزيز ذلك, من خالل 

استبيان مكون من اربع مجاالت. وقد توصل البحث الى أن دور مدير املدرسة 

 .[24]  % 79,17 ملعلميه واضح وملموس بنسبةفي النمو املنهي 

دراسة بعنوان دور مدير املدرسة في تنمية النمو املنهي  [21وأجرى الشقيفي ] 

للمعلم بمحافظة القنفذة, هدف البحث الى تحديد درجة ممارسة مدير 

املدرسة لدوره في النمو املنهي للمعلمين في املادة التخصصية واالستراتيجيات 

التدريسية. وقد توصلت البحث الى أن مدير املدرسة يمارس دورة بشكل كبير 

(, واملحور 3,49ما يتعلق باملحور األول )املادة التخصصية(, بلغ متوسطه ا)في

(. 3,74الثاني )االستراتيجيات التدريسية( أيضا بشكل كبير, بلغ متوسطها )

أوصت البحث بضرورة اهتمام مدير املدرسة بالنمو املنهي للمعلم حيث   وقد

 .أظهرت البحث أنها أقل الجوانب ممارسة بصورة تكامليه

[ على أهمية دور مدير املدرسة في رفع كفايات 25] وقد أكد النحيلي      

املعلمين في مجاالت البحث املختلفة؛ العلمية, واالجتماعية واإلدارية وغرس 

الثقة بالنفس؛ وإكساب املعلمين املهارات الالزمة في معالجة املشكالت التي 

يمية, حيث هدفت البحث تعترضهم في مجال طرائق التدريس والوسائل التعل

الى الكشف عن دور مدير املدرسة في رفع كفاية املعلمين من خالل معرفة رأي 

مديري املدارس االبتدائية واملتوسطة والثانوية وامللتحقين بالدورات التدريبية 

التي عقدتها كلية املعلمين بأبها للفصول الدراسية األولى والثانية. وقد  

( محاور 6( عبارة مقسمة على )60مكون من ) استخدم الباحث استبيان 

واستخدم التكرارات واملتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية في تحليل 

 النتائج.

[ دراسة لتحديد ما إذا كانت هناك اختالفات كبيرة 26] وقد أجرى برايان       

في مستوى تنفيذ استراتيجية التطوير املنهي، وموقف املعلمين من هذه 

ستراتيجيات في التطوير املنهي، ومدى معرفة املعلمين بهذه االستراتيجيات. اال 

وبعد تدريب املعلمين على استراتيجيات التطوير املنهي، تم استخدام ثالثة 

معالجات في املشروع: املالحظات اإلدارية التغذية الراجعة؛ املشاركة في 

انتقال التدريب. شملت  (؛ التدريب ومتابعة أثرPLCمجتمعات التعلم املنهي )

معلما من مناطق مختلفة في الواليات املتحدة األمريكية خالل فترة 24البحث 

أسابيع وقد استخدم الباحث استبيان من أعداده. وبعد تحليل ومعالجة  8

البيانات تبين أن مستوى الداللة عالي لكل املجموعات ولجميع املقاييس: 

ستخدام تلك النماذج وتنوعها تسهم في املعرفة؛ االتجاه؛ التطبيق, وأن ا

 عملية تطوير منهي مستدام للمعلمين.

[ بدراسة تهدف الى معرفة دور مدير املدرسة تجاه النمو 2] وقد قام محمد     

املنهي للمعلم في املدارس األساسية والثانوية, وقد تم تطبيق استبانة على 

مة على ثالث محاور عبارة مقس 40املعلمين ومديري املدارس مكونة من 

)الجانب التربوي, الجانب االجتماعي, الجانب اإلنساني( على مقياس ليكرت 

الثالثي. وخلص البحث الى اتفاق املعلمين ومديري املدارس على أهمية ارشاد 

املعلم في الخطط التعليمية, ومتابعة الطالب الضعاف, وتحفيز املتميزين, 

دوات وتخصيص وقت اكبر لتوجيه املعلم ونشر روح املحبة واملشاركة في الن

 الجديد, وخلق جو من التعاون واالنسجام واالتصال الفعال بين الجميع. 

بدراسة هدفت الى الكشف عن درجة فاعلية  [27قام أبو سردانه ] كما     

برنامج التطوير املنهي املستمر للمعلم القائم على املدرسة في تحسين 

في مدراس وكالة الغوث الدولية في األردن من ممارسات املعلمين الصفية 

خالل وجهة نظر مديري املدارس واملشرفين التربويين, وقد استخدم الباحث 
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املنهج الوصفي املسحي. أداة البحث كانت عبارة عن استبانة موزعة على ست 

محاور هي: التخطيط, وتقديم الدرس وتنفيذه, طرح األسئلة, التقويم 

توظيف الوسائل التعليمية, إدارة البيئة الصفية. وقد  والتغذية الراجعة,

توصلت الدراسة الى جاءت جميع محاور برنامج التطوير املنهي املستمر القائم 

على املدرسة في تحسين املمارسات الصفية للمعلين بدرجة عالية لدى كل من 

امج املديرين واملشرفيين وتوجد فروق ذات داللة إحصائية لجميع محاور البرن

راجعة للمسمى الوظيفي مدير مشرف لصالح املدير وتوجد فروق ذات داللة 

إحصائية لجميع محاور البرنامج راجعة ملتغير سنوات الخبرة لصالح األعلى 

 من عشر سنوات.

وبنظرة فاحصة للبحوث ونتائجها نجد أن دور قائد املدرسة مهم في       

ية للمعلمين, حيث يقع عليه عاتق الجوانب الفنية واملتعلقة بالتنمية املهن

تحديد االحتياج املنهي للمعلمين في جميع املهارات والكفايات التي تتعلق بمهنة 

التدريس بشكل عام, والعمل على وضع الخطط العالجية او التطويرية 

 للتنمية املهنية وتنفيذها وتقويمها.

 الطريقة واإلجراءات . 5

 دراسة المنهج  أ.

املنهج الوصفي التحليلي الذي يحاول فيه وصف طبيعة  ةالباحث تاعتمد     

 الظاهرة موضع البحث فيشمل ذلك تحليل بنيتها، وبيان العالقة بين مكوناتها

حيث يستخدم هذا املوضوع للوقوف على قضية ورأي معين متعلق  .[28]

بفئة معينة وخاصة من فئات املجتمع، حيث ال يتوقف املنهج الوصفي 

التحليلي على جمع بيانات وصفية حول ظاهرة معينة .ولذا فإن الباحث 

يسعى الستيضاح رأي قائدات املدارس في الخرج عن مدى فاعلية الدليل 

يل التنمية املهنية وتوطين التدريب من خالل خطوات إجرائية املقترح في تفع

 تساعد على ذلك.

 دراسة الب. مجتمع وعينة 

تكون مجتمع البحث من جميع قائدات املدارس في محافظة الخرج البلغ     

هـ وتم اختيار عينة البحث بالطريقة 1439-1438( لعام 153) عددهن

من خالل تطبيق الدليل على  داتالعشوائية البسيطة الستطالع رأي القائ

مدى فاعليته في التنمية املهنية وتوطين التدريب داخل املدرسة. وتتميز 

مجموعة جزئية من املجتمع االحصائي لها  العينة العشوائية البسيطة بأنها

أفراد          نفس الفرصة لتختار كعينة من ذلك املجتمع، أي بمعنى أن جميع

  .[ 29املجتمع لهم فرصة في أن ُيختاروا، ويرجع ذلك إلى أن املجتمع متجانس ] 

 الدراسة أداة  ج.

استخدمت الباحثة أداة االستبانة كأداة ملناسبتها للدراسة امليدانية       

[ وقد اختارت 29] للحصول على املعلومات والبيانات من قبل عينة البحث

الباحثة االستبيان ذي االسئلة املغلقة واملفتوحة لرغبتها في تطوير الدليل 

 بشكل دقيق وفعال.  

: إعداد االستبانة 
ً
 اوال

تحديد املحاور التي يجب أن تشملها االستبانة والجوانب التي يمكن أن  .1

)اإلطار العام, محتوى تقيس مدى فاعلية الدليل وقد تم تقسيم املحاور الى 

 .(الدليل, توطين التدريب

 .صياغة الفقرات التي تقع تحت كل محور من املحاور الثالثة .2

كتابة االستبانة وعرضها على مجموعة من قادات املدارس واالكاديميين  .3

 .إلبداء الرأي

 .كتابة االستبانة بصورتها النهائية .4

: حساب الثبات والصدق
ً
  ثانيا

الثبات من خالل معامل ألفا كرنباخ حيث يعد  لفا كرنباخ: تم حساب معامل أ

 و يفضل استخدام معامل ألفا في حالة 
ً
الفا كرونباخ من أكثر الطرق شيوعا

  [ 30] ..(3, 2, 1) اختبارات االتجاهات التي تتطلب اإلجابة عنها أخذ درجات

 لكل
ً
محور من  وأظهرت النتائج قيمة عالية أللفا كرنباخ ودالة إحصائيا

 (. 1املحاور وفي املجموع الكلي كما في الجدول رقم )

 1 جدول 

 لكل محور من املحاور واالستبانة بشكل كلي  معامل الثبات ألفا كرنباخ

 معامل ألفا كرنباخ محاور االستبانة

 0,873 محور اإلطار العام

 0,945 محور مضمون الدليل 

 0,721 محور توطين التدريب 

 0,943 املجموع الكلي

الصدق البنائي: أحد مقاييس صدق األداة، يقيس مدى تحقق األهداف التي 

 تريد األداة الوصول اليها. ويقيس مدى ارتباط كل مجال من مجاالت  

 : (2[ كما في الجدول رقم )29] البحث بالدرجة الكلية لفقرات االستبانة

 بين عبارات كل محور مع باقي محاور االستبيان  قيم معامالت االرتباط. 2جدول 

 معامل االرتباط محاور االستبيان 

 )**( 0,965 املحور األول 

 )**( 0,740 املحور الثاني

 )**( 0,850 املحور الثالث

كاديميين صدق املحكمين: تم عرض االستبانة على عدد من املحكمين اال

: دقة الصياغة اللغوية و مالئمة العبارات ألهداف إلبداء وجهة النظر حول 

االستبانة, وقد تم تعديل الصياغة في بعض العبارات وحذف البعض منها, 

 بناء على مالحظات املحكمين.
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 3 جدول 

 قيم معامالت االرتباط بين عبارات املحور األول 

 معامل االرتباط فقرات املحور األول 

1 0,946 )**( 

2 0,858 )**( 

3 0,701 )**( 

4 0,698 )**( 

5 0,869 )**( 

 صدق االتساق الداخلي )معامل بيرسون(:

 أظهرت نتائج االتساق الداخلي البنائي نتائج جيدة في معامالت االرتباط     

 :( ما عدا0,01) ما بين عبارات املحور األول عند مستوى داللة 

 4 جدول 

 قيم معامالت االرتباط بين عبارات املحور الثاني 

 االرتباطمعامل  فقرات املحور الثاني 

1 0,894 )**( 

2 0,894 )**( 

3 0,639 )**( 

4 0,939 )**( 

5 0,720 )**( 

6 0,939)**( 

7 0,859)**( 

8 0,849)**( 

9 0,701)**( 

10 0,895)**( 

11 0,842)**( 

12 0,831)**( 

 5جدول 

 قيم معامالت االرتباط بين عبارات املحور الثالث 

 معامل االرتباط فقرات املحور الثالث 

1 0,508 )**( 

2 0,508 )**( 

3 0,847 )**( 

4 0,819 )**( 

5 0,698 )**( 

فقد أظهرت النتائج أن هناك انخفاض في معامل االرتباط غير  2الفقرة رقم 

 لهذه الفقرة مع باقي عبارات املحور 
ً
وتعديل لذا فقد تم حذفها  دال إحصائيا

 :قيمة الثبات بناء على القيمة املحذوفة

 ث. إجراءات البحث 

. إعداد الدليل التنظيمي بصورته األولية من خالل االطالع على أهمية 1

التنمية املهنية في تطوير أداء العاملين في قطاع التعليم بشكل عام ودور 

الدليل التنظيمي قائدة املدرسة من خالل االسترشاد بعدد من املصادر منها 

للمدراس والدليل التنظيمي الصادر من اإلدارة العامة للتدريب واالبتعاث, 

 . الخبرات السابقة

 . عرض الدليل على مجموعة من القائدات لتطبيقه بصورة أولية ومن 2

خالل الزيارات امليدانية تم مناقشة القائدات في محتوى الدليل للتعديل 

 .من خالل التطبيق لتحقق أفضل نتيجة درسيةبحكم ممارستهم للقيادة امل

. تعميم الدليل التنظيمي بصورته النهائية لتطبيقه داخل املدارس في 3

 .محافظة الخرج

. تم تحديد محاور االستبيان بناء على الهدف من تقديم الدليل التنظيمي 4

 .للتنمية املهنية

ة من املحكمين كتابة االستبيان في صورته األولية وعرضها على مجموع .5

 ت.العباراإلبداء آرائهم حول االستبيان من حيث الصياغة ومناسبة 

( وحذف بعض SPSS. حساب الصدق والثبات لالستبيان من خالل برنامج )6

 ناسبة.املغير العبارات 

 . تطبيق األداء على عينة البحث.7

واملرجح . جمع البيانات ومعالجتها احصائيا وحساب املتوسط الحسابي 8

 والتكرارات واالنحرافات املعيارية.

 كتابة النتائج ومناقشتها على ضوء سؤال البحث لإلجابة عليه. .9
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 . النتائج ومناقشتها6

لإلجابة على سؤال البحث )ما مدى فاعلية الدليل التنظيمي للتنمية املهنية  

 )املقترح( من وجهة نظر قائدات املدارس في محافظة داخل املدرسة

 لخرج؟( ا 

قائدة مقسمة  30تم جمع البيانات ورتبت كالتالي: تكونك عينة البحث من 

( لإلجابة على سؤال البحث تم حساب 6بحسب نوع املرحلة كما في الجدول )

اعتماد ميزان تقديري ملقياس ليكرت الخماس ي للحكم على االتجاه  ما يلي:

رجح لكل محوركما في العام لكل من عبارة من عبارات املحور مع املتوسط امل

 (.7الجدول )

 6 جدول 

 قيم معامالت االرتباط بين عبارات كل محور مع باقي محاور االستبيان

 التكرار املرحلة الدراسية

 10 املرحلة االبتدائية

 8 املرحلة املتوسطة

 12 املرحلة الثانوية

 7 جدول 

 التقديري ملقياس ليكرت امليزان 

 االتجاه العام  املتوسط املرجح االستجابة 

 عدم املوافقة بشدة  1,8إلى  1من  ال أوافق بشدة 

 عدم املوافقة 2,6إلى 1,81من  ال أوافق

 محايد 3,40إلى  2,61من  محايد

التنظيمي للتنمية واملهنية وتوطين إجابة السؤال األول: ما مدى جودة الدليل 

 التدريب من حيث اإلطار العام الشكل والتنسيق؟

لإلجابة على السؤال األول نقوم بتحليل استجابة عينة البحث على عبارات  

 ( ما يلي: 8) املحور األول يتضح من الجدول رقم

بشكل  ( والتي تنص على " أقسام الدليل مفصلة 5ن عبارة الفقرة رقم )إ       

بلغت قيمته  جيد" جاءت في الترتيب األول بين الفقرات الخمسة بمتوسط

"موافق" في امليزان التقديري ملقياس ليكرت  الذي يقابل االتجاه (3,94)

( والتي تنص على " أبعاد 4( و)2) الخماس ي. وجاءت بعدها عبارتي رقم

اسقة في املخططات التنظيمية مناسبة للهدف ومتن" " و الهوامش مناسبة"

( الذي يقابل االتجاه “موافق" في 3,91بمتوسط بلغت قيمته ) الترتيب الثاني

( والتي تنص 1امليزان التقديري ملقياس ليكرت الخماس ي, وجاءت العبارة رقم )

على “الغالف مناسب من حيث التصميم واللون" في الترتيب الثالث بمتوسط 

فق" في امليزان التقديري ملقياس ( الذي يقابل االتجاه “موا3,88بلغت قيمته )

( والتي تنص على " العناوين 3ليكرت الخماس ي, بينما جاءت العبارة رقم )

( 3,82) الرئيسة والفرعية بنسق موحد" في املرتبة الرابعة بمتوسط قيمته

 "موافق" في امليزان التقديري ملقياس ليكرت الخماس ي.  الذي يقابل االتجاه

( والذي 3,89) ملرجع للمحور األول " اإلطار العام للدليل"وقد بلغ املتوسط ا    

 يقابل في امليزان التقديري ملقياس ليكرت الخماس ي أوافق

 للدليل  العام   اإلطار  األول  املحور  عبارات على البحث عينة استجابة.  8جدول 

 م 

 املحور األول 
وافق   أ

 بشدة 
وافق  محايد  أ

ال 

وافق  أ

وافق  ال أ

املتوسط   بشدة 

 املرجح

االنحراف 

 املعياري 
 الترتيب

االتجاه 

 العدد  العدد  العدد  العدد  العدد  اإلطار العام  العام 
 

% % % % % 

1.   
الغالف مناسب من حيث التصميم  

 واللون 

0 29 4 0 0 
 موافق 3 0,331 3,88

0% 12,1% 87,9% 0% 0% 

 أبعاد الهوامش مناسبة   .2
0 30 3 0 0 

 موافق 2 0,292 3,91
0% 90,9% 9,1% 0% 0% 

3.   
العناوين الرئيسة والفرعية بنسق  

 موحد

0 27 6 0 0 
 موافق 4 0,392 3,82

0% 81,8% 18,2% 0% 0% 

4.   
املخططات التنظيمية مناسبة للهدف 

 ومتناسقة

0 30 3 0 0 
 موافق 2 0,292 3,91

0% 90,9% 9,1% 0% 0% 

 أقسام الدليل مفصلة بشكل جيد   .5
0 31 2 0 0 

 موافق 1 0,242 3,94
0% 93,9% 6,1% 0% 0% 

 موافق 3,89 املجموع  

وتوطين ما مدى جودة الدليل التنظيمي للتنمية املهنية  :إجابة السؤال الثاني

التدريب من حيث محتوى الدليل الخاص بمشروع توطين التدريب داخل 

 املدرسة؟

لإلجابة على السؤال الثاني نقوم بتحليل استجابة عينة البحث على      

  ( ما يلي:9عبارات املحور الثاني "يتضح من الجدول رقم )
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ز الهدف من ( والتي تنص على " تم إبرا15, 12, 6ن عبارة الفقرة رقم )إ     

ساعدت أمثلة النماذج املدرجة داخل "  دليل التنمية املهنية داخل الدليل

الدليل في توضيح املطلوب " " ساعد الدليل في تنظيم عملية التنمية املهنية " 

 ( 3,91بلغت قيمته ) جاءت في الترتيب األول بين الفقرات الخمسة بمتوسط

 "موافق" في امليزان التقديري ملقياس ليكرت الخماس ي. الذي يقابل االتجاه

( والتي تنص على " املخطط التنظيمي 13, 7) وجاءت بعدها عبارتي رقم

في  وضوح املفاتيح الخاصة بكل نموذج"" و " لبرنامج التنمية املهنية متناسق

"موافق" في  ( الذي يقابل االتجاه3,88بمتوسط بلغت قيمته ) الترتيب الثاني

( 16, 11, 9يزان التقديري ملقياس ليكرت الخماس ي. وجاءت العبارة رقم )امل

" مرحلة التخطيط منظمة بطريقة جيدة" و" إمكانية تطبيق  والتي تنص على

ما جاء في دليل التنمية املهنية" و" أدوات مرحلة التقويم مناسبة للقياس" في 

االتجاه “موافق" في  ( الذي يقابل53.8الترتيب الرابع بمتوسط بلغت قيمته )

( والتي 10امليزان التقديري ملقياس ليكرت الخماس ي. وجاءت العبارة رقم )

تنص على “ نماذج تحديد االحتياج التدريبي متكاملة" في الترتيب الثالث 

"موافق" في امليزان  ( الذي يقابل االتجاه3,82بمتوسط بلغت قيمته )

( والتي 14, 8اءت العبارة رقم )التقديري ملقياس ليكرت الخماس ي, بينما ج

شامل لكل جوانب برنامج التنمية املهنية " و"  تنص على " املخطط التنظيمي 

ساعد الدليل في تقص ي االحتياج التدريبي للمعلمة " في املرتبة الخامسة 

"موافق" في امليزان التقديري  الذي يقابل االتجاه .(3,79) بمتوسط قيمته

وقد بلغ املتوسط املرجع للمحور الثاني " محتوى ملقياس ليكرت الخماس ي. 

( والذي يقابل في امليزان التقديري ملقياس ليكرت الخماس ي: 3,85) الدليل"

 أوافق 

إجابة السؤال الثالث: ما مدى جودة الدليل التنظيمي للتنمية املهنية وتوطين 

التدريب من حيث محتوى الدليل الخاص بمشروع توطين التدريب داخل 

 رسة؟املد

 استجابة عينة البحث على عبارات املحور الثاني محتوى الدليل . 9 جدول 

 م 

 املحور الثاني 
وافق   أ

 بشدة 
وافق  محايد  أ

ال 

وافق  أ

وافق  ال أ

املتوسط   بشدة 

 املرجح

االنحراف 

 املعياري 
 الترتيب

االتجاه 

 العدد  العدد  العدد  العدد  العدد  محتوى الدليل  العام 

  % % % % % 

1.   
تم إبراز الهدف من دليل التنمية املهنية 

 داخل الدليل 

0 30 3 0 0 
 موافق 1 0,292 3,91

0% 90,9% 9,1% 0% 0% 

2.   
املخطط التنظيمي لبرنامج التنمية املهنية 

 متناسق

0 29 4 0 0 
 موافق 2 0,331 3,88

0% 12,1% 87,9% 0% 0% 

3.   
شامل لكل جوانب   املخطط التنظيمي

 برنامج التنمية املهنية

0 29 4 0 0 
 موافق 5 0,485 3,79

0% 12,1% 87,9% 0% 0% 

 مرحلة التخطيط منظمة بطريقة جيدة    .4
0 27 5 1 0 

 موافق 3 0,364 3,85
0% 81,8% 15,2% 3% 0% 

 االحتياج التدريبي متكاملةنماذج تحديد    .5
0 28 5 0 0 

 موافق 4 0,392 3,82
0% 84,8% 15,2% 0% 0% 

6.   
إمكانية تطبيق ما جاء في دليل التنمية 

 املهنية

0 27 6 0 0 
 موافق 3 0,364 3,85

0% 81,8% 18,2% 0% 0% 

7.   
ساعدت أمثلة النماذج املدرجة داخل  

 املطلوب الدليل في توضيح 

0 28 5 0 0 
 موافق 1 0,292 3,91

0% 84,8% 15,2% 0% 0% 

 وضوح املفاتيح الخاصة بكل نموذج    .8
0 30 3 0 0 

 موافق 2 0,331 3,88
0% 90,9% 9,1% 0% 0% 

9.   
ساعد الدليل في تقص ي االحتياج التدريبي 

 للمعلمة

0 29 4 0 0 
 موافق 5 0,485 3,79

0% 12,1% 87,9% 0% 0% 

10.   
ساعد الدليل في تنظيم عملية التنمية 

 املهنية

0 27 5 1 0 
 موافق 1 0,292 3,91

0% 81,8% 15,2% 3% 0% 

 أدوات مرحلة التقويم مناسبة للقياس    .11
0 30 3 0 0 

 موافق 3 0,364 3,85
0% 90,9% 9,1% 0% 0% 

12.   
تتوافق مع ما جاء في سابقا مرحلة التقويم 

 في مرحلة التخطيط والتنفيذ 

0 28 5 0 0 
 موافق 5 0,415 3,79

0% 84,8% 15,2% 0% 0% 

 موافق 3,85 املجموع  

لإلجابة على السؤال الثالث نقوم بتحليل استجابة عينة البحث على      

(  10الثالث "توطين التدريب" يتضح من الجدول السابق رقم ) عبارات املحور 

في  ( والتي تنص على " وضوح املطلوب19, 18)  أن عبارة الفقرة رقم ما يلي:

نماذج إقامة دورة أو ورشة " و" تساعد اإلرشادات في قسم توطين التدريب 



8102019 

96 

ت على قيام املنسقة بعملها بفعالية " جاءت في الترتيب األول بين الفقرا 

"موافق" في امليزان  الذي يقابل االتجاه (3,94بلغت قيمته ) بمتوسط

 .التقديري ملقياس ليكرت الخماس ي 

( والتي تنص على " ساعدت التنظيمات 22)  وجاءت بعدها عبارة رقم        

املدرجة بشأن الجدول الدراس ي في توفير وقت إلقامة الدورات " في الترتيب 

(, الذي يقابل االتجاه "موافق" في امليزان 3,82قيمته )الثاني بمتوسط بلغت 

 ( والتي تنص على 21التقديري. ملقياس ليكرت الخماس ي .وجاءت العبارة رقم ) 

متدربات( مناسب إلقامة الدورة داخل املدرسة " في  10عدد املتدربات )

"موافق" في  ( الذي يقابل االتجاه3,79الترتيب الثالث بمتوسط بلغت قيمته )

( والتي 20امليزان التقديري ملقياس ليكرت الخماس ي, وجاءت العبارة رقم )

في  ساعات(" 3" عدد الساعات التدريبية لليوم التدريبي مناسب ) تنص على

"موافق" في  ( الذي يقابل االتجاه3,76بمتوسط بلغت قيمته ) الترتيب الرابع

 امليزان التقديري ملقياس ليكرت الخماس ي.

( والذي 3,88) املتوسط املرجع للمحور الثالث " توطين التدريب" وقد بلغ     

يقابل في امليزان التقديري ملقياس ليكرت الخماس ي: أوافق . ويوضح الشكل  

 البياني التالي ترتيب فقرات املحور الثالث.

تم طرح عدد من األسئلة املفتوحة على قائدات املدارس من أجل منحهم      

آراءهم بشكل أكبر وقد تكون هذا الجزء من خمسة الفرصة للتعبير عن 

 أسئلة وهي كالتالي:

 10 جدول 

 استجابة عينة البحث لعبارات املحور الثالث توطين التدريب 

وافق   املحور الثالث  م  أ

 بشدة 

وافق ال  محايد  أ

وافق  أ

وافق  ال أ

 بشدة 

املتوسط  

 املرجح

االنحراف 

 املعياري 

االتجاه  الترتيب

 العام 

 العدد  العدد  العدد  العدد  العدد  توطين التدريب 

  % % % % % 

 موافق 1 0,242 3,94 0 0 2 31 0 في نماذج إقامة دورة أو ورشة وضوح املطلوب   .1

0% 93,9% 6,1% 0% 0% 

تساعد اإلرشادات في قسم توطين التدريب على     .2

 قيام املنسقة بعملها بفعالية

 موافق 1 0,242 3,94 0 0 2 31 0

0% 93,9% 6,1% 0% 0% 

عدد الساعات التدريبية لليوم التدريبي مناسب     .3

 ساعات( 3)

 موافق 4 0,502 3,76 0 1 6 26 0

0% 78,8% 18,2% 3% 0% 

متدربات( مناسب إلقامة  10عدد املتدربات )   .4

 الدورة داخل املدرسة 

 موافق 3 0,485 3,79 0 1 5 27 0

 أجابه السؤال األول من األسئلة املفتوحة

 التي تواجهها املدرسة في تطبيق "دليل التنمية املهنية  "ما أهم التحديات

 ؟"داخل املدرسة

 11ل جدو 

 التوزيع النسبي للتكرارات عينة البحث بالنسبة ألهم التحديات التي تواجهها املدرسة في تطبيق دليل التنمية املهنية

 املرحلة أهم التحديات

 الثانوية املتوسطة  االبتدائية

 8 3 6 نصاب الغياب, االنتداب, حصص االنتظار(الوقت املناسب )

 3 2 4 , وجود املدرب الجيد, عدم وجود دافع للعمل والتطوير( الغياب, كثرة أعباء القائداملوارد البشرية )كثرة 

 4 2 1 عدم توفر غرفة مصادر واملكان املناسب للتدريب, املباني املستأجرة, األدوات الالزمة للتدريب ( املوارد املادية )

( التوزيع النسبي للتكرارات ومن خالل تحليل 11)ويوضح الجدول رقم      

اإلجابات أتضح توافق كبير في اإلجابة حيث جاءت في املرتبة األولى توفر 

الوقت املناسب للتدريب ومنها: ارتفاع أنصبة الحصص الدراسية للمعلمات 

مما يؤثر على إيجاد الوقت املناسب لهن إلقامة الدورات التدريبية يأتي بعده 

االنتداب للمعلمات, كثرة الغياب, وتكليف املعلمات بمهام مختلفة, عدم كثرة 

وجود دافع للعمل وتطويره, عدم وعي املعلمة بالضعف املنهي لديها. وجاءت في 

املرتبة الثانية املوارد البشرية ومنها: كثرة غياب, وعدم الرغبة الجادة من قبل 

في العمل و كبر السن, كثرة اعمال املعلمات نظرا لكثرة االعباء الخبرة الطويلة 

 الدافع   قائدة املدرسة, عدم وجود

 والرغبة في التطوير بالنسبة لطاقم العمل توفير كوادر مدربه تدريب جيد.

بعدها جاءت املوارد املادية في املرتبة األخيرة ألهم التحديات التي تواجهها       

ني عدم وجود مكان مناسب املدرسة ومنها: املبنى املستأجر ضيق مساحه املب

للتدريب, عدم وجود غرفة مصادر مجهزه, عدم اكتمال املرافق والتجهيزات 

املدرسية املخصصة للتدريب, عدم توفر االمكانات إجابة السؤال الثاني من 

األسئلة املفتوحة: "ما البدائل في رأيك التي تحتاجينها لتجاوز تلك التحديات؟" 

 املقترحة من قبل عينة البحث تمثلت بالتالي: هناك بعض البدائل والحلول 

 زمن ثابت للدورات املقامة في املدرسة بتواريخ محدده اختيار املدرب  • توفير

 املناسب ذا عطاء مميز وتأهيله.

عداد خطة تدريب بديلة لتالفي التعارض واالستفادة من االيام ما قبل إ• 

 البحث واسابيع االختبارات. 
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لجدول اليومي الدراس ي للتنمية املهنية بكل مدرسه • تخصيص ساعات با

 ويكون ش يء اساس ي كل عام. 

 • وضع خطه للتدريب مدرجه في الخطة التفصيلية لتوزيع املنهج.

 5إلى  4• تخصيص يوم في األسبوع يخرج فيه الطالبات باكرا يكون اليوم من 

 حصص فقط ويستفاد من هذا اليوم لنشر املعرفة والتدريب. 

 ريب منسقة التدريب في املدرسة على تفعيل مهمتها بالشكل املطلوب.• تد

وتعقيبا على ما ذكرته عينة البحث, فإن الدليل التنظيمي للتنمية املهنية      

وضع نماذج لخطة التوطين والتي يتم ارسالها ملركز التدريب حتى يتسنى 

الشهادات التدريبية. كما للمركز دراستها واكتمال مسوغاتها تمهيدا إلصدار 

 على خطة التنمية املهنية ملنسوبات املدرسة بشكل عام 
ً
يحوى الدليل ايضا

)مجتمعات تعلم منهي, تدريب أقران, قراءة حرة ...الخ( حيث أن عملية التنمية 

لدى كثير من  وهذي الفكرة موجودة املهنية ال تقف عند حد التدريب فقط,

ة من الدليل في حل املشكالت املهنية من حيث القيادات لذا يمكن االستفاد

اختيار األداة املناسبة لتطوير أداء منسوبات املدرسة فإذا لم يكن هناك 

وقت إلعطاء دورة هناك عدد من األدوات مثل مجتمعات التعلم املنهي ملناقشة 

مواطن الضعف بشكل عام ليستفيد الجميع, أو تدريب األقران كأدوات بديلة 

وقت في حال كانت هناك ضغوط على املدرسة. وكما نعلم بأن مناسبة لل

الدوافع تختلف من شخص الى شخص بناء على دراسة حالة كل معلمة 

واحتياجاتها املهنية لتطويرها والبحث في الدوافع التي يمكن نستغلها ونحفزها 

للقيام بعملية التطوير إما معنويا أو فكريا أو حتى من خالل منح مميزات 

 عاونات.للمت

فيمكن من االستفادة من أمينة املصادر في  وبالنسبة للكوادر البشرية      

التدريب, أو أحد املعلمات ذا كانت تجيد ذلك واالستفادة من الدعم الذي 

يقدمه مركز التدريب من خالل دوراته التدريبية التي تأهل شاغالت الوظائف 

ع لقسم التدريب في الرغبة في التعليمية باالضطالع بمهامهم. كما يمكن الرف

تقديم دورة تدريبية بقيادة أحد منسوبات التدريب أو الهيئة اإلشراقية, أو 

يمكن للمدرسة وهو من ضمن صالحياتها استضافة مدرب خارجي بعد 

 التنسيق مع مركز التطوير املنهي التعليمي.

رة "ارتقاء" برنامج وتفعيل مباد أما بالنسبة املوارد املادية يمكن االستفادة      

شراكة املدرسة مع األسرة واملجتمع إليجاد وسيلة ملساعدة املدرسة في 

تنشيط تلك الشراكة وتطوير املدرسة سواء باألدوات, أو حتى باملشاركة في 

 أنشطة املدرسة واشراك املجتمع واألسرة في وضع الخطط والتنمية املهنية

 بناتنا. لالرتقاء باملستوى التعليمي ألبنائنا و 

 إجابة السؤال الثالث من األسئلة املفتوحة:

 "ما املقترحات التي ترين إضافتها للدليل التنظيمي للتنمية املهنية؟" 

من خالل التغذية الراجعة الصادرة من اإلدارة العامة للتدريب واالبتعاث 

تم تحدد عدد من املقترحات التي ساعدت  )بنات( وباإلجابة على هذا السؤال,

 ى تطوير الدليل منها: عل

 .• تم تعديل منسقة التدريب لتكون القائمة عليها أمينة مصادر التعلم

 ( ليحمل عنوان موحد ليكون أ, ب, ج لكل1• كما تم تعديل نموذج رقم )

 من املشرفة, القائدة, املعلمة. 

( ووضع خانة السم املعلمة, وتم تعديل النموذج 2• تم عنونة نموذج رقم )

 وضوع أو املهارة املطلوبة واألداة املناسبة لها.ليشمل امل

ب( نموذج القائدة تم إدراج مثال توضيحي ملستوى  1• في نموذج رقم )

 الحاجة واالرتباط.

 • تم تحميل الدليل من خالل رابط إلكتروني ملوقع إدارة تعليم الخرج.

 م املالحظ( خطة التنمية املهنية تم تحديد املقصود باملعل4• في نموذج رقم )

( من خالل املناقشات خالل الزيارات امليدانية 3• استحداث نموذج رقم )

 لقائدات املدارس.

( بحيث يشمل إضافة الى التكرارات املوضوع أو 3• تم تعديل نموذج رقم )

 املهارة وأسماء املعلمات املشاركات في تطبيق هذه األداة.

مثال توضيحي لطريقة استخدام كل  ( تم إدراج 3• في نهاية النموذج رقم )

 نماذج التنمية املهنية.

 التوصيات .7

والهدف العام  من خالل نتائج االستبيان للمتدربات عن البرنامج التدريبي     

 من املشروع وآراء املدربين خلص التقرير إلى التوصيات التالية:

• تعميم الدليل التنظيمي للتنمية املهنية داخل املدرسة وتوطين التدريب على 

 املدراس حيث يدعم دور املدرسة في عملية التنمية املهنية ملنسوبات املدرسة. 

• تفعيل أدوات التنمية املهنية وتنوعها من قبل قائدة املدرسة بما يتناسب 

 واالحتياجات املهنية ملنسوبات املدرسة.

لبحث عن وسائل لتحفيز وإثارة الدافع للتطوير وتحديد االحتياجات • ا

املهنية ووضع خطط عالجية وتطويرية ملنسوبات املدرسة بما يتوافق مع 

قدراتهن وإمكانيتهن لتحقيق اقص ى استفادة من خطة التنمية املهنية التي 

 تنتهجها املدرسة.

مبادرة ارتقاء ومشروع  • االستفادة من كافة مبادرات ومشاريع الوزارة مثل

التطوير املنهي للمعلمات املواد وغيرها, إضافة للصالحيات املمنوحة لقائدة 

املدرسة لتوفير كافة اإلمكانيات املادية والبشرية الالزمة لتنفيذ خطة التنمية 

 املهنية ملنسوبات املدرسة.

 توصل البحث للمقترحات التالية:

تبيان رأي قائدات املدارس على خلفية • تطبيق الدليل في مناطق آخري واس

 تطبيق الدليل التنظيمي للتنمية املهنية وتوطين التدريب.

 • دراسة أثر الدليل على التنظيم اإلداري للتنمية املهنية داخل املدرسة.

 املراجع 

 املراجع العربية أ. 

-3-1(. تم االسترجاع في تاريخ 2020)التحول الوطني  2030[ رؤية اململكة 1]

  https://vision2030.gov.sa/arه 1439

(. دور مدير املدرسة تجاه النمو املنهي للمعلم في 2012) [ محمد, فرج.2]

 املدراس األساسية والثانوية. جامعة عمر املختار: الدار البيضاء.

( املدرسة كمنظمة متعلمة واملدير كقائد تعليمي من 2011) جبران, علي. [3]

املعلمين في األردن. مجلة الجامعة اإلسالمية، سلسلة وجهة نظر 

 ص.458-427(, 1)19الدراسات اإلنسانية، 

.التنمية املهنية املستدامة للمعلمين أثناء  (2004) نصر، نجم الدين  [4]

، جامعة 46، مجلة كلية التربية، عالعوملةالخدمة في مواجهة تحديات 

 الزقازيق. 
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إعداد املعلم وتنميته  .(2009) رد، إيهاب محمد[ الناقة، صالح أحمد وأبو و 6]

الواقع   –منهي املستقبلية، مقدم للمؤتمر التربوي املعلم الفلسطيني 

 م.2009واملأمول، يونيو 

 [ غير موجود بالدراسة.7]

رؤى املستقبل نحو تطوير إعداد املعلم العربي  (.2009نصر, محمد ) [10]

معايير الجودة لتطوير التعليم  وتدريبه ونموه املنهي ونوعيته في ضوء

 مصر. .2009 قبل الجامعي. املؤتمر القومي السادس عشر.

( أساسيات التدريس 2000)[ عبد السالم، عبد السالم مصطفي 11]

 والتطوير املنهي للمعلمين القاهرة: دار الفكر العربي. 

و دور مديري املدارس الثانوية في تطوير النم (.2007) كناني, محمد. [12]

املنهي للمعلمين من وجهة نظرهم في اململكة العربية السعودية. رسالة 

 ماجستير غير منشورة. جامعة اليرموك: األردن.

(. إعداد الرسالة الجامعية وكتابتها دليل عملي 2006[ الخطيب, جمال. )13]

   لطلبة الدراسات العليا. عمان: دار الفكر.

املمارسات التربوية ألعضاء الهيئة التدريسية في ( 2012شاهين, محمد ) [16]

جامعة القدس املفتوحة وعالقتها باتجاهاتهم نحو التطور املنهي الذاتي 

في ضوء بعض املتغيرات. مجلة جامعة األزهر بغزة, سلسلة العلوم 

 . 208-181ص .2العدد ,14اإلنسانية: املجلد 

 [ غير موجود بالدراسة.17]

(. مستوى التنمية املهنية لدى أعضاء 2010) الشخشير, حال محمود [18]

الهيئة التدريسية في جامعة النجاح الوطنية من نظرهم. رسالة 

 ماجستير غير منشورة, جامعة النجاح الوطنية :نابلس, فلسطين.

االداء املهني  (. دور املعلوماتية في تنمية2009) [ حثناوي, واثق نجيب19]
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ABSTRACT_This research aimed to investigate the effectiveness of the organizational guide for professional 

development inside the school and the localization of training (proposed) from the viewpoint of the female 

school leaders in Al-Kharj governorate, and specifically, the research sought to answer the following questions: 

How effective is the organizational guide for professional development inside the school (proposed) from the 

viewpoint of the female school leaders in Al-Kharj governorate, and  the following questions were branched 

from this question  : What is the extent of the quality of the organizational guide for the professional development 

and the localization of the training in terms of the overall framework of the guide (format and coordination  . 

What is the extent of the effectiveness of the organizational guide for the professional development and the 

localization of the training in terms of the guide content in the field of the professional development.? What is the 

extent of the effectiveness of the organizational guide for the professional development and the localization of 

the training in terms of the guide content related to the project of the localization of training inside the study ? 

The researcher used descriptive analytical methodology and the sample was chosen using the random sampling 

way and consisted of (30) female school leaders. To verify research questions, the researcher calculates the 

frequencies, standards deviations and the means and the weighted average . The most prominent results were the 

following: The weighted average of the first axis “the general framework of the guide “was (3.89) which 

corresponds to the estimated balance of the Likert quintet scale “I agree   “  The weighted average of the second 

axis “the guide content” was (3.85) which corresponds to the estimated balance of the Likert quintet scale “I 

agree  “  The weighted average of the third axis “localization of training “was (3.88) which corresponds to the 

estimated balance of the Likert quintet scale “I agree  .“ The research concluded that the degree of rating female 

school leaders for the effectiveness of the organizational guide for the professional development and the 

localization of the training was high in the three axes; the general framework, professional development and the 

localization of training. In light of these results the researcher concluded the following recommendations : 

Mainstreaming the organizational guide for professional development inside the school and the localization of 

training in schools where it supports the role of the school in the process of the professional development for the 

school staff .Activating the tools of professional development in all forms in localization in accordance with the 

needs of the school, its staff and others in educational training only . Looking for ways to motivate and excite 

motivation for development, identifying professional needs, and developing treatment plans for the school staff 

in accordance with their abilities and potentials to achieve the most of the school professional development plan . 

To benefit from all initiatives and the projects of the ministry such as the promotion initiative, and the 

professional development project for female teachers, subjects, and others in addition to the powers granted to 

the female school leader for the provision of all potentials and human resources necessary for the 

implementation of the professional development plan for the school staff. 

KEY WORD: Professional Development, Localization of Training, School Leaders. 

 

 


