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 قدمة:  امل .1

يم والحضارات، كما يعد التعل  األمم  هذا العصر وذلك ألهميتها في تطوير    ىبين مختلف املهن منذ القدم وحت  مرموقةتحتل مهنة التعليم مكان  

م واالتجاهات واملهارات الالزمة ليصبحوا جميع فئات املجتمع ويزودهم باملعارف واملعلومات والقي تناول حيث ي ،نسانية في املجتمعاتأهم األنظمة اإلمن 

   .وتحسينه طوير العملالالزمة لتمد سوق العمل واملؤسسات باملوارد البشرية املتعلمة واملؤهلة واملدربة ، كما أنه ياعضاء فاعلين في مجتمعاتهم 

  ستلزم تنمية كفاءته تربويويوتطوير مهنة التعليم يتطلب تنمية املعلم من جميع الجوانب،  
ً
 وأكاديميا

ً
 ومهنيا

ً
 وثقافيا

ً
قد  و .  (2015،2،  )البوش يا

، وخصصت له امليزانيات الضخمة لت اململكة العربية السعودية قطاع التعلِيم اهتماأو في ظل تحقق أهدافها التي  2030 اململكة رؤيةأكدت ذلك 
ً
 بالغا

ً
ما
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 امللخص:

الدراسة   التمي  الأثر  تعرف  إلى  هدفت  تعزيز  في  للمعلمين  املهنية  نظر  تنمية  املكرمة من وجهة  بمكة  العام  التعليم  ملدارس  املؤسس ي  ز 

وتكون مجتمع الدراسة من  ،، واستبانة من إعداد الباحث لجمع املعلوماتياإلرتباطاملنهج الوصفي  . وقد استخدم الباحثوييناملشرفين الترب

(318، 
ً
 تربويا

ً
 (  282)تها من  عينو   ( مشرفا

ً
وبمتوسط حسابي    ،متوسطةبدرجة  واقع التنمية املهنية للمعلمين جاء  وأظهرت النتائج أن    ،مشرفا

العلمي(  α≤  0.05حصائية عند مستوى الداللة )إ اللة  ذات دروق  ا بينت النتائج عدم وجود فكم  (3.09)  بلغ وسنوات   ،تعزى ملتغيري املؤهل 

كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق  (، 3.18) بمتوسط حسابي بلغ ة،متوسط جاءتؤسس ي لتميز املا  درجةأن إلى  كما أشارت النتائج  الخبرة، 

ية إيجابية  . وأظهرت نتائج الدراسة كذلك وجود عالقة ارتباطاالت محور التميز املؤسس يعلى مج  وسنوات الخبرة   علميتعزى ملتغيري املؤهل ال

ودالة    وموجبة 
ً
الداللة  إحصائيا مستوى  املؤسس يبين    (0.01)عند  والتميز  للمعلمين  املهنية  بلغ)  التنمية  ارتباط  بينت  (.  0.673بمعامل  كما 

الداللإ ة  دالل  ي ذأثر  النتائج وجود   للمدارس،    α≤0.05ة  حصائية عند مستوى  املؤسس ي  التميز  للمعلمين في تعزيز  املهنية  وفي ضوء  للتنمية 

مجملأو النتائج   في  تسعى  التوصيات  من  بعدد  الدراسة  على  إلى  ها  صت  املدارس  قادة  للمعلمين  إ حث  املهنية  التنمية  برامج  أو يالء  في  لوية 

 دارس وزارة التعليم.  لتميز املؤسس ي املنشود في مجل تحقيق ا أ نشطتها من أ املدرسة و 

 . كة املكرمةمدارس التعليم العام بم ؛ن املشرفون التربويو ؛ التميز املؤسس ي؛ املعلمون ؛ التنمية املهنية الكلمات املفتاحية:

 

http://www.refaad.com/
https://www.refaad.com/views/EPSR/Home.aspx
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أفِضل ما يمكن لضمان الحصول على نوعية متميزة من املتعلمين. كما أكدت وزارة   إلىسؤلين عنه باإلهتمام بتدريب املعلمين للرقي بمستوياتهم  وحثت امل

 م لالتعليم على أن التنمية املهنية للمعلمين والعاملين في الحق
ً
 من مدخال التربوي يعد مدخال

ً
 وأساسيا

ً
   .ت العملية التعليمية هما

 
ً
للمعلم عنصرا املهنية  التنمية   أ   وتمثل 

ً
 تط  أساسياتمن    ساسيا

ً
تعليما ليكون  التعليم     وير 

ً
املجتمع وحاجاته، كما    قادرا تلبية متطلبات  ن  أ على 

للم املهنية  بالتنمية  تعد قضية  عاالهتمام  و   مهمةلم  العوملة  التي فرضتها  القضايا  التقنيمن  للمعلمين  ،ةالثورة  املهنية  التنمية  أن     عملية مستمرة  كما 

ومواكبة املستجدات في مجال ردية والجماعية التي ُتمكن املعلمين من تحسين كفاءتهم املهنية في التدريس، تهتم بتنوع الخبرات الفخالل سنوات الخدمة 

   (.212، 2017،خليل، وأحمد، وأبو الوفا، جمال  تخصصاتهم )

املؤسسة    املؤسس يميز  لتوا  استغالل  التخطيط  يعبر عن  إطار  في  املتاحة  إل اإل للفرص  وااللتزام  الفعال،  يسودها  ستراتيجي  رؤية مشتركة  دراك 

األداء، على  والحرص  املصادر،  وكفاية  الهدف  ال  وضوح  على  املشكالتوالتركيز  على  التركيز  من   
ً
بدال و فرص  واأل ،  املتغيرات  مواجهة  على  ع  ضاو القدرة 

املحيطة   ومكوناتباملؤسسة  الخارجية  بين عناصرها  الكامل  والتناسق  الترابط  تحقيق  لها  تكفل  كما  ناحية،  المن  املحورية، ها  واستثمار قدراتها    ذاتية 

 (. 63، 2016الدويبسمية، ) لكل العاملين باملؤسسة التعليمية واملنتسبين إليهاوتحقيق الفوائد واملنافع 

التميز  ويمكن   خالل  ا   فيتحقيق  من  التعليمية  التميزملؤسسات  على  العاملين  ُتحفز  حديثة  إدارية  مفاهيم  بيانات  تبني  قاعدة  وتوفير  في ، 

والتهديدات والفرص  املشكالت  وتوقع  االداء  تقدم  الدالة على  املؤشرات  املعلومات الستخراج  مع هذه  الواعي  والتعامل  التعليمية  تعزيز  و   ،املؤسسات 

 (.18، 2015ية، ونشر ثقافة التميز في املؤسسة، )نصير، تطبيق معايير التميز العاملمشاركة العاملين في 

  
ً
التعليم العام  في مدارسالتميز املؤسس ي  في تعزيزالتنمية املهنية للمعلمين أثر  التحقق منإلى  فإن الدراسة الحالية تسعى  ما سبق، إلى  واستنادا

 .ينبمكة املكرمة من وجهة نظر املشرفين التربوي

   :هاسوأس مشكلة الدراسة .1.1

إال أنها تواجه بعض القصور في أدائها مما يترتب عليه عدم معلمين،  برامج التنمية املهنية لل  لتفعيلمن قبل وزارة التعليم  الجهود املبذولة    رغم 

 (. Ouint, 201، و 2013ي،  ومرس ؛ 2014شاهين، مثل، ) بعض الدراساتتحقيقها لكثير من أهدافها، وهو األمر الذي أشارت إليه نتائج 

(  160،  2006ضعف إعداد املعلمين )البهواش ي،  إلى  حاالت  وتعزو كثير من الدراسات والبحوث ضعف املخرجات التربوية للتعليم في كثير من ال

والتخصص( لخريجي الجامعات   أن نسب نتائج اختبارات الكفايات )العامإلى  حيث أشارت النتائج    هـ1441ويؤكد ذلك اختبارات كفايات املعلمين لعام  

( وهذه هـ1441)املركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي،    ،من املتوسط  أقللى الوظائف التعليمية خالل العامين املاضيين جاءت  املتقدمين ع

 .النسبة تزيد من صعوبة وتكلفة تدريبهم وتطوير مهاراتهًم عن طريق برامج التنمية املهنية

املستدامة    أنى  إلإضافة   املهنية  التنمية  تحقيق  من  تتمكن  لم  للمعلمين  تعقد  التي  التقليدية  التدريب  وقدطلوبةاملبرامج  مفاهيم   ،  ظهرت 

تتم االتجاهاتاواتجاهات حديثة  وتعقدها، ومن هذه  الحياة  طبيعة     ش ى مع 
ً
مهنيا املعلمين  بتنمية  هنا جاءت هذه ومن  (  4،  2017) غنيم،    االهتمام 

املؤسس ي  أثر  عن لكشف  ل  الدراسة التميز  تعزيز  في  للمعلمين،  املهنية  خالل   التنمية  السؤال    من  عن  التالي:اإلجابة  املهنية أثر  ما    الرئيس  التنمية 

 التميز املؤسس ي ملدارس التعليم العام بمكة املكرمة من وجهة نظر املشرفين التربويين؟ تعزيز  فيللمعلمين، 

 ة: اآلتيويتفرع منه األسئلة 

 ؟ واقع التنمية املهنية للمعلمين بمكة املكرمة من وجهة نظر املشرفين التربويين ام •

للمعلمين بمدارس التعليم  لواقع التنمية املهنيةتقدير أفراد عينة الدراسة في ( α≤  0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) هل توجد فروق •

عزى  والتي؛ العام بمكة املكرمة
ُ
 (؟، سنوات الخبرة املؤهل العلمي) اتير متغإلى يمكن أن ت

 ؟ املشرفين التربويين كرمة من وجهة نظرالتعليم العام بمكة امل مدارسدرجة التميز املؤسس ي في ما  •

لدرجة التميز املؤسس ي في مؤسسات التعليم  تقدير أفراد عينة الدراسة  ( في  α≤    0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) •

عزى يمكن أن ؛ والتي م بمكة املكرمةالعا
ُ
 ، سنوات الخبرة(؟املؤهل العلميمتغيرات )إلى ت

واقع التنمية املهنية للمعلمين ودرجة التميز املؤسس ي في مدارس  ( بين α≤  0.05قة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )هل توجد عال  •

 ؟التعليم العام بمكة املكرمة

يوجد   •  حإ دال  أثر  هل 
ً
)  صائيا داللة  في مα≤    0.05عند مستوى  املؤسس ي  التميز  تحقيق  في  للمعلمين  املهنية  للتنمية  بمكة  (  العام  التعليم  دارس 

 ؟املكرمة
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 أهداف الدراسة:   . 2.1

واقع التنمية  ة. وتعرف  التنمية املهنية للمعلمين في تعزيز التميز املؤسس ي بمدارس التعليم العام بمكة املكرمأثر  الكشف عن  إلى  تسعى الدراسة  

 من وجهة نظر املشرفين التربويين. والعالقة بينهما املهنية للمعلمين، ودرجة التميز املؤسس ي بمدارس التعليم العام بمكة املكرمة، 

 أهمية الدراسة:   . 3.1

 األهمية النظرية    .1.3.1

   .ةالخدمالتنمية املهنية أثناء لذي تعالجه، واملتمثل في من أهمية املوضوع ا  -من الناحية النظرية -تنبثق أهمية الدراسة الحالية •

 عديد من التغيرات والتحوالت والتحديات التي تتمثل في التنافسية القائمة على الجودة، ب يتسم  ي مع سمات هذا العصر الذهذه الدراسة تتماش ى   •

 لتحقيق التميز املؤسس ي بمدارس التعليم العام
ً
   .والتي تعد مدخال

  .املدرسية والتربوية حول التنمية املهنية للمعلمين، والتميز املؤسس ي في مدارس التعليم العام دارة اإل بة مكت اءأثر  •

للمعلمين،   • املهنية  التنمية  يتعلق بكل من:  الباحثين فيما  أمام  للبحث  الحالية على فتح مجاالت أخرى  الدراسة  نتائج  أن تعمل  املؤمل  التميز  من 

التعليم   بمدارس  يؤدي  املؤسس ي  ما  وهو  في إلى  العام،  املرجو  املؤسس ي  التميز  تحقيق  في  تسهم  أن  يمكن  جديدة  بحثية  مداخل  عن  الكشف 

 ات التعليم العام. مؤسس

 التطبيقية األهمية    .2.3.1

 :ما يلي تأتي أهمية الدراسة على الجانب التطبيقي من خالل

التربويين  تناول  • املشرفين  لفئة  الح  -الدراسة  الدراسة      -اليةأفراد 
ً
قربا األكثر  ملباعتبارهم   

ً
التنمية وإدراكا برامج  وانعكاسات  املعلمين  ستوى عمل 

يحة لتحقيق األهداف يمكن توظيف إدراكاتهم حول واقع برامج التنمية للمعلمين في تطوير هذه البرامج وتوجيهها الوجهة الصح املهنية عليهم، ولذا 

 املرجوة منها.

إليه   بما تتوصل  -على عمل املعلمينواالشراف املباشر    اإلرتباطالسيما الجهات ذات    -ةن على وزارة التعليم باململكمن املؤمل أن يستفيد القائمو  •

والوصول به    بمدارس التعليم العام بمكة املكرمة،  األداء املؤسس ي  التنمية املهنية للمعلمين وتعزيزية بين  اإلرتباطالدراسة من نتائج حول العالقة  

 .يز املؤسس يتمالمستوى إلى 

ة املقدمة للمعلمين، وذلك باالعتماد على ما تصل إليه إمكانية تحديد األداء املتوقع من املؤسسات التعليمية بناًء على نوعية برامج التنمية املهني •

 التنمية املهنية في تعزيز التميز املؤسس ي في مدارس التعليم العام.  أثر الدراسة من نتائج حول 

 الدراسة:مصطلحات   . 4.1

 : ةاآلتياملصطلحات الدراسة الحالية  تتناول

 Professional Development for Teachers:    التنمية املهنية للمعلمين

هي   املهنية  تهدف  "التنمية  مؤسسية  ومواقف  إلى  عملية  مهارات  املعلمين  تغيير  املعلمين  وسلوك  حاجات  ملقابلة  وفاعلية  كفاءة  أكثر  لتكون 

 ( 47،  2011 )عامر، واملجتمع

بأنها:  تعرف  فيما    
ً
املعلمين، وتهدف  إجرائيا لبناء وتطوير وتأهيل  أساليب  إلى  عملية منظمة ومخططة ومستمرة  املهنية من خالل  رفع كفاياتهم 

املختلفة املهنية  التنمية  التي  ووسائل  بالدرجة  وتقاس  التربويون ،  املشرفون  الدراسة    يقدرها  أداة  الغرض  املعدة على  معن  لهذا  األ د  )واقع و حورها  ل 

 . التنمية املهنية للمعلمين(

   Institutional Excellence:  التميز املؤسس ي

امل التميز  بأنه  يعرف  ا ؤسس ي  من  ا إل حالة  والتفو إل بداع  عالية  تحالتنظيمي    ق داري  مستويات  ا   غيرقق  من  للعمليات أل عادية  والتنفيذ  داء 

وا إل ا  والتسويقية  وإنجنظمة،  ملا   فيا  وغيرهالية  ملنتاجية  نتائج  عنه  ينتج  تتفو بما  ما    ق ازات  املنافسون على  العماليحققه  عنها  ويرض ى  وأصحاب ،  ء، 

 (. 11،   2010 النعيمي،)نظمة ملا  فيصلحة كافة ملا 

تقييم    عرفيفيما   بأنه: عملية   
ً
املدرسة،  لإجرائيا فيهاموقو فاعلية  العمل  ومرونة  التنافس ي  الخ،  فها  املعايير  بجائزة وذلك وفق مجموعة  اصة 

لو  املؤسس ي  التعليم،  التميز  ا زارة  الدراسة  أداة  على  التربويون  املشرفون  يقدرها  التي  بالدرجة  )التميز وتقاس  الثاني  محورها  عند  الغرض  لهذا  ملعدة 

 . املؤسس ي في مدارس التعليم العام(

 حدود الدراسة:  . 5.1

 ة: اآلتيالدراسة الحالية وفق مجموعة الحدود تحدد 
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 التميز املؤسس ي في مدارس التعليم العام. ها في أثر و  على التنمية املهنية للمعلمين اقتصر موضوع الدراسةية: املوضوعالحدود  •

 على املشرفين التربويين بمكة املكرمة. اقتصرحدود البشرية: ال •

 الحدود املكانية: تم تطبيق أداة الدراسة في جميع مكاتب اإلشراف التربوي بمكة املكرمة. •

 .هـ1441 /1440لعام الدراس ي  من ا  ل و األ مانية: تم تطبيق أداة الدراسة في الفصل د الز الحدو  •

 اإلطار النظري  .2

الجان في هذا  أمكن  لألدب ب  يعرض  والذي  للدراسة؛  رئيسين،    النظري  ملحورين  للمعلمين، وثانيهما  التن  تناول لهما  أو تقسيمه  املهنية    تناول مية 

 .  ذلكلصيل يلي تف ، وفيمافي املؤسسات التميز املؤسس ي

   التنمية املهنية للمعلمين  . 1.2

 جميع تعلم  وتطوير له، التدريس ي  األداء تطوير في بالغة أهمية من لها امل وذلك التعليم، تحسين أساسيات من للمعلم  املهنية التنمية تعد

 عن سواء واألكاديمية، املهنية تا املهار  الكتساب األساس املفتاح يه  املهنية والتنمية التعلم، مجتمع تحقيقإلى   يؤدي  مما لهم  الالزمة تا للمهار  الطالب

 واإللكترونيات املعلومات نظم  في الهائلة الطفرة  ساعدت ولقد الذاتي، التعلم  أساليب باستخدام أو الرسمية، التدريب مجا بر  في املباشرة  األنشطة طريق

 إعداد مجال  في الحديثة  التربوية االتجاهات من  الكثير وظهور  والتعليم، التربية  ال جم في جديدة  أساليب ظهور إلى   االتصاالت وأساليب  والحاسبات

  وتنميته املعلم 
ً
 . مهنيا

   :تنمية املهنية مفهوم ال . 1.1.2

ة على  عملية شاملة منظمة مستمرة قائم"( على أنها  339،  2016رفها الديحاني )ت التنمية املهنية للمعلمين فقد عتناولالتعريفات التي    تتعدد

 . "كافة ُموجهه نحو تحسين وتطوير قدرات األفراد الوظيفية في املجاالت أساليب تدريبية تعليمية،

 ما  جودة  لتحسين  وقدراتهم  ومهاراتهم  لتعزيز معارفهم  ومساعدتهم  ودعمهم  املعلمين "تطوير  بأنها  املهنية  التنمية (67،  2007خطاب ) ويعرف

 يقدمونه".

( البوش ي  بأنها  17،  2015وُيعرفها  التي "(  والسلوكيات  واإلجراءات  واملهارات  املعارف  بمجموعة من  املعلم  تزود  ومنظمة  شاملة  عملية مستمرة 

 . "ي جميع جوانب العملية التعليميةُتحسن أداءه ف

 تطوير معلومات عملية نهااشتملت عليها التعريفات السابقة في أن التنمية املهنية للمعلم على أ  التي العامة الفكرية املضامين ويمكن تلخيص

 النوعي أداءه  وتطوير  فعاليته لغرض تحسين املعلم  وسلوك  وتوجهات وأداء ومعارف واتجاهات
ً
بمساعدة املؤسسة التعليمية، وهي عملية    أو  ، تتم ذاتيا

الن وتحقيق  والتطوير  التحسين  وهو  هدف  ولها  محددة،  إجرائية  خطوات  وفق  وتسير  عشوائية،  وليست  منظمة  ومتابعة مخططة  الوظيفي،  مو 

 املستجدات والتطورات التي تحدث ومستمرة مدى الحياة الوظيفية. 

 : للمعلم أهداف التنمية املهنية .2.1.2

ا  ليتمثل  العام  املهنية  لهدف  في  لتنمية  مستو للمعلمين  الالزمةاهم  رفع  والكفايات  والخبرات  واملعارف  باملهارات  تزويدهم  خالل  يعود  بما    ،من 

 . (29، 2010املهنية فتتمثل في )رشيدة،أما األهداف الخاصة للتنمية (. 21، 2015ة التعليمية )البوش ي، لعمليى جميع عناصر ا بالنفع عل

هم بشكل جيد في الربط في امليدان، ألن هذا الحوار ُيس  صة إلقامة حوار بين معلمي املعلمين الذين أشرفوا على إعدادهم واملعلمينإتاحة الفر  •

 .بيق في امليدانوالتطبيق، وجعل النظرية قابلة للتطبين النظرية 

لبي كفيل بتراجع وربما تعطيل العلية التعليمية، كون املعلم  تغيير االتجاهات السلبية لدى بعض املعلمين نحو مهنة التدريس، فهذا االتجاه الس •

   .أحد أهم دعائم هذه العملية

   .قد تواجههم وُسبل مواجهتها وتعزيز ثقتهم بأنفسهم مع تبصيرهم باملشكالت التي مساعدة املعلمين الجدد في املهنة لتيسير انتظامهم  •

و  • القدامى  املعلمين  تواجه  التي  املشكالت  الحديثة،    طالعهم إ حل  التعليم  وتقنيات  الفعالة،  والطرق  والنفسية،  التربوية  النظريات  أحدث  على 

العا جميع  أداء  جودة  وتحسين  الجديدة،  األساليب  ملواجهة  واستخدام  ومساعدتهم  الفردية  املعلمين  مهارات  تنمية  خالل  من  باملدرسة  ملين 

   .متطلبات العمل املتجددة، وحثهم على النمو الشخص ي والذاتي

  .رفع معايير األداء املتوقعة ملهنة التدريس بإزالة وتخفيف املعوقات التي قد تواجه املعلمين أثناء عملهم  •

 عن  من خالل مساعدته  الوظيفي للمعلميناالمن  تحقيق   •
ً
م في تحقيق الترقي والتقدم الوظيفي، وتأهيلهم لتحسين دخلهم وزيادة مرتباتهم، فضال

 وتوفير الفرص لذلك؛ فالتنمية املهنية للمعلمين هي مسؤولية ا املدرسي دارة تدعيم دور اإل 
ً
، كما أن الجو التفاعلي  دارة إل ة في تنمية املعلمين مهنيا

 مية في تحقيق التنمية املهنية للمعلمين. ين له أهواملعلم دارة اإل  بين
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القرارات،  إنجاز في وجعله مشارك فاعل هومعارف املعلم  قافةث تجديد أن من أهم األهداف التي تحققها التنمية املهنية للمعلمين  انويرى الباحث

 املعلمين إعداد في القصور  نواحي تعويض و الذاتية الرقابة عيل مبدأ ا وتفالعلي دارة اإل  من األداء ورقابة واملتابعة لإلشراف الحاجة تهدف لتقليل كما أنها

 أهدافه. و  ومناهجة في التعليم  تغيرات من يستجد بما وتعريفهم  مهنيا

   أساليب التنمية املهنية ملعلمين .3.1.2

حتى يتمكنوا من مالحقة املستجدات واملستحدثات تطورات تستدعي توفير برامج للتنمية والتدريب املستمر للعاملين فيه، املجال التربوي يشهد 

 :للملمين منهاأساليب التنمية املهنية  من  عدد إلى ( 64، 2004أحمد ) (. وقد أشار197،  2017معها )الدقح وآخرون، املهنية والتعامل 

 العلمية: املؤتمرات •

املؤتمرات   فيإ فرصة  تعد  واألفكار  الخبرات  لتالقي  جمعي،    يجابية  الجديدةللتدر فرصة  و شكل  واألفكار  اآلراء  من  واالستفادة  واملناقشة    ؛ يب 

 .من املعلومات والخبرات واملهارات مزيدأنها فرصة الكتساب إلى باإلضافة 

 : ورش التعليميةال •

أفض تحظمن  التي  املهنية  التنمية  أساليب  تعل  نظام  وفق  تسير  واالنتشار ألنها  النجاح  كبير من  بقدر  أ أو ي  أسس من  في ضوء  همها وجود  ني 

 .متخصصون يتوافر لديهم الوعي بنظام العمل بالورش، والتخطيط الجيد للورشة بما يضمن نجاحها وتحقق أهدافهاوخبراء و 

   :بعد  عنالتعليم   •
ر مهاراتهم  هو نموذج يعمل على توفير التعلم ونقل املعرفة للمتعلمين وتطو ، و املعلم م بالحصول على املعرفة والعلم والتدريب الذي يحتاجه  هتي

 .في مختلف التخصصات

 الزيارات املتبادلة: •

على الطرق واألساليب التي يتبعونها في األداء، على أن تتم بعد  وتكون بين املعلمين، وخاصة الذين يقومون بتدريس املنهج الدراس ي ذاته لالطالع  

يتسم   تربوي  في جو  لتالفيها  وامللحوظات  لتدعيمها  اإليجابيات  مناقشة  تتم الزيارة  أخرى  ناحية  ومن  املعلمين،  بين  املتكاملة  الخبرة  يحقق  باملودة مما 

 .لى تجاربها وخبراتها والدروس الريادية التي تعقد فيها سواء أكانت املدارس حكومية أم خاصةالزيارات املتبادلة بين املعلمين باملدارس األخرى لالطالع ع

 التدريب: •

املهن الكفاءة  التدريبية  الدورات  أسلو ترفع  تطوير  في  تسهم  ألنها  للمعلمين  األداء  ية  والوسائل   أوب  التقنيات  استخدام  في  واإلبداع  تنوعه 

جه  أوالتعليمية   وفن  التدريس من خالل  التدريس  أساليب وطرائق  في  تعقد  التي  الدورات  وأيًضا  املعلومات،  تكنولوجيا  واالستفادة من  الحاسوب،  از 

بين األقسام العلمية في املدرسة    أوبين املدارس على مستوى املنطقة التعليمية    أوالتي تعقد من قبل التوجيه الفني    توصيل املعلومة وغيرها من الدورات

 .الخبرة املتكاملة في التخصصات املختلفة الواحدة لتحقيق

املعلوم نتيجة ثورة  املعلوماتية يواجه عدة تحديات برزت  املنهي في عصر  املعلم  أن  املعرفي،  يتضح لنا مما سبق  حيث ات واالتصاالت واالنفجار 

إضافة  لهنا واملتالحقة،  املتسارعة  التكنولوجية  التطورات  العديد من  املعلومات  إلى  ك  أدوات ووسائل ازدحام  وتنوعت  تعددت  كما  وتعدد مصادرها، 

أرا  إذا ما   
ً
 جديدا

ً
 ودورا

ً
املعلم واقعا التحديات تفرض على  التدريس والتدريب، كل هذه  التعليمية والتربوية، وطرائق  أن يحافظ على مكانته ورسالته  د 

  
ً
الوقت، يسعى دائما  في نفس 

ً
 ومتعلما

ً
أن يكون معلما للمعلم  بد   إلى  لذلك ال 

ً
أدوارا التحديات تفرض  أن هذه  ، كما 

ً
 وتكنولوجيا

ً
 وفنيا

ً
تطوير ذاته مهنيا

ة والتدريبية التابعة لها، إذا ما أرادت أن ترتقي بمستوى جودة مخرجات النظام  ومسؤوليات جديدة تلقى على عاتق وزارة التعليم واملؤسسات التعليمي

السياسات ووضع االستراتيجيات، وأن توفر  إلى  أن تنظر بعين االعتبار  التعليمي في جميع مراحله وأنواعه، وهذا يتطلب منها   التحديات عند رسم  تلك 

 .ها واستراتيجياتهاجميع اإلمكانات البشرية واملادية من أجل تنفيذ خطط 

 املؤسس يالتميز   . 2.2

 مفهوم التميز املؤسس ي: . 1.2.2

 للتميز كأساس الكفاءة  مفهوم حدد العلمية  دارة اإل  جعيته، فمدخل املؤسس ي، من عدة مداخل كل حسب مر  التميز مفهوم الباحثون  تناول 

اإلنسانية مدخل أضاف حين  في املؤسس ي، ا تمي لعملية البشري  البعد العالقات  الحاجات التركيز تم  املدخل هذا  وبموجب  املؤسس ي، ألداءز   على 

 للتميز. وفي امليدان التربوي   يعد فاعليةال مفهوم أن اإلدارية املعاصرة  املداخل أشارت فيما للعاملين، االجتماعية
ً
من  املؤسس ي  يعد مفهوم التميز  أساسا

   وسنعرض لعدد منهم فيما يلي: ،نالباحثيعديد قبل الها من تناولاملفاهيم الحديثة التي تم 

 املوازنة لتحقيق  للمنظمة ملموسة إنجاز نتائج بكيفية يرتبط منهج على  تعتمد إدارية وفلسفة  فكري  نمط أنه" على (114،  2007)  السيد يعرفه

 . املستمر والتحسين داعواإلب التعلم  ثقافة إطار في ككل، املجتمع أواملصلحة  أصحاب من  سواء كافة، األطراف احتياجات إشباع في
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 والكفء الناجح املتفرد األداء تعكس والتي ملؤسسة معينة واإلجرائية الصريحة املعرفة من املقدرة  بأنه "الخبرة  ( 6،  2009) الصيرفي يعرفه كما

 .متميزة  بطريقة  مهمة أية ألداء املوجه

رين، وبالتالي فإنه ال بد من ترسخ ثقافة  اتها بشكل تتفوق فيه على اآلخ" قدرة املنظمة على تقديم خدم بأنه  (259،  2015حداد وجودة،  )عرفه  و 

 أداء املنظمة"  التميز في إلى املنظمة والعاملين فيها للوصول  إدارة التميز لدى 

 على درسة(مل)ا  املؤسسة قدرة  في يتمثل إداري  أسلوب  :هو املؤسس ي التميز أن الباحث يرى  املؤسس ي التميز ملفهوم السابق العرض خالل ومن

والتفوق  من  حالة  خالل  من  إيجابي بشكل املساهمة لالرتقاء   املصادر،  وكفاية  الهدف  وضوح يسودها مشتركة رؤية  بإدراك وااللتزام األداء، في التفرد 

إشباع متوازنة ملموسة نتائجإلى   والوصول  أهدافها وتحقيق واإلتقان، الصفرية األخطاء حدإلى   باملدرسة  )املعلمين، األطراف يعمج احتياجات في 

 .وير املستمر والتط التحسين وضمان ،)املحلي املجتمع الطلبة،

 :معايير التميز املؤسس ي .2.2.2

والجعبري   (؛45،  2003): بني حمدان  كما في  عديد من الدراساتجموعة من املعايير التي قدمتها  م  نه البد من توفرفإلتحقيق التميز املؤسس ي  

 (، ويمكن تفصيل هذه املعايير كالتالي: 349، 2012(؛ واملليجي )45، 2012(؛ والقاعوري )11، 2010)(؛ وعجمي 24، 2009)

 :القيادة وااللتزام •

العليا   و   تأثيرللقيادة  األفراد،  تنمية قدرات  وذلك من خالل  التميز،  وذلك من خالل  مباشر على  والتميز،  اإلبداع  نحو  بالتوجه  لهم  تشجيعها 

وقيمها ورسالتها  تطوير القيادة لرؤية املؤسسة تقليد، و يادية وعالقات العمل الفعالة، والقدرة على التفكير املتجدد الذي يبتعد عن التميزها باملهارة الق

التميز،وتح لثقافة  القدوة  وتقديم  أهدافها  العمل  ديد  أنظمة  تطوير  في  للقيادة  الشخصية  وتحديثها  واملشاركة  القيادة مع جوتطبيقاتها  ميع ، وتعامل 

ياب املعلومات والتقليل من املركزية في صناعة القرارات داخل املؤسسة مما يسهل انسن ورضا تلك الفئات،  و اأكيد التزامهم بتحقق تعالفئات املعنية وت

 . واألفكار االبتكارية

 اإلستراتيجية: تميز  •

تحديد خالل  من  واملستقبلية    وذلك  الحالية  والتوقعات  ومدى  للمؤسسةاالحتياجات  معلومات  اعتماد  ،  على  املؤسسة  واستراتيجية  سياسة 

 . اإلستراتيجيةيفية شرح وإيصال السياسة و ، وك اإلستراتيجيةكيفية إعداد ومراجعة السياسة و و دقيقة ناتجة عن قياس األداء والبحوث، 

 : البشرية واملادية املواردتميز  •

ي مكان العمل،  التي تمكنهم من أداء مهامهم  بفاعلية والتعامل مع املوافق ف   هي تمتع املرؤوسين بقدر كاف من الكفاءات واملهارات السلوكياتو 

العليا إال في الحاالت   دارة ختلف املستويات اإلدارية التخاذ القرارات املناسبة دون الرجوع  لإل في متتبنى أسلوب التفويض، وفسح مجال الحرية للعاملين و 

 . املعلومات واملعرفة  إدارة املوارد التقنية، و  إدارة املمتلكات )املباني، األجهزة، املوارد(، و  إدارة لية، و املوارد املا إدارة  إلى باإلضافة  الضرورية

 :بالحقائق دارةاإل   •

إبداعية  العمليات  إدارة هجية تصميم و من العمليات بطرق  املتعاملين واملعنيينغير تقليدية،  ، وتحسين  إرضاء  املؤسسة من    تضمن  بما تقدمه 

 . وتقوية عالقات املتعاملين إدارة لمتعاملين وتوقعاتهم، و االحتياجات الفعلية لعلى  تطوير وتقديم الخدمات بناءً ميم و ، وتصخدمات

إلى سبق فإنه يمكن القول بأن التميز املؤسس ي محصلة لتطبيق مجموعة من املعايير التي تمكن املؤسسات التعليمية من التوصل  وبناء على ما  

ن تحقيق أهدافها، لذا فإن السعي لتطبيق معايير التميز باملؤسسات التعليمية هو مطلب أساس ي في ظل سبوقة، وتسهم في ضمانتائج تنافسية غير م

الب األداء للوصول  إلى  يئية والتنافسية والسعي  التغيرات  الصعوبات وإحداث تفوق وتطوير في  بيئة إلى  النهوض وتخطي  البقاء واملنافسة في  القدرة على 

 ا وتتقادم املنتجات وتتغير فيها العمليات بسرعة. ها األساليب واالستراتيجيات وتتطور التكنولوجيتتحول في

   املؤسس ي التميز إدارة أهداف. 3.2.2

 ومزايا كثيرة للمؤسسة منها ما  إدارة ق ُتحق
ً
 ( على النحو التالي: 116، 2013رده جاد الرب )أو التميز أهدافا

التميز تبحث عن االختالف عن املنافسين من خالل تركيزها على العناصر ذات    إدارة ا إن  ا كثيرة للمؤسسة منهالتميز أهداف ومزاي  إدارة تحقق   •

  بية عن غيرها من املنافسين.التي لها فيها ميزة نس أوالقيمة 

الفرص   إدارة  -الجودة الشاملة إدارة  -اتاملخاطر واألزم إدارة  -العمليات إدارة التميز هي اهتمامات استراتيجية فهي تركز على ) إدارة إن اهتمامات  •

املعرفة  إدارة   -والتهديدات العاملين  إدارة   -أعمال  مع  لقيا  -العالقة  الكمية  املقاييس  التميزاستخدام  و   -س  العاملين  املال   إدارة تمكين  رأس 

  عمليات اإلبداع واالبتكار(. إدارة  -الفكري 

أن   األمثل  إدارة ويتضح مما سبق  الخيار  هي  أن  التميز  أرادت  ما  متى  وتستخدم    للمؤسسة  وتحافظ على والء ورضا عمالئها،  تتفرد عن غيرها 

 .زها قدر اإلمكان واالستفادة القصوى من إمكانياتها املتاحةو افها وتعمل على تجمواردها الحالية االستخدام األمثل وتحديد نقاط ضع
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أن   الباحث  التوج  تتمثل  التميز  إدارة مفاتيح  ويرى  مجموعة  التفي  اإلدارية  تنظيمية  هات  ثقافة  وتنمية  بناء  في  تشترك  التميز   معززة ي  لفرص 

م سلوكية  أنماط  عن  اإلدارية  التوجهات  تلك  وتعبر  بمواصفات  والتفوق.  يلتزم  الذي  لألداء  واألدوات  واآلليات  الظروف  أفضل  توفير  تستهدف  تفوقة 

العم وتوقعات  رغبات  مع  واملتوافق  الشاملة  الجودة  يتاح  ومتطلبات  ما  أغلى  استثمار  تستهدف  جديدة  إدارية  فلسفة  عن  تعبير  حقيقتها  في  وهي  الء، 

 .بعالقات وثيقة وفعالة مع كافة األطراف املؤسسة، كما تحقق ارتباط دفينفها بما يخدم العمالء املستهمن موارد وتوظي للمؤسسة

 السابقة الدراسات   . 3.2

 :اآلتيعلى النحو ، وذلك األقدمإلى من األحدث  ترتيب تنازليوفق معلمين، والتميز املؤسس ي  ملهنية للالتنمية ا ب املتعلقة  الدراسات    تناول تم 

 املهنية للمعلمينت التنمية تناولل: دراسات و املحور األ 

املهنية ملعلمي املرحلة الثانوية في  إلى  هدفت  دراسة    (2017)  عطير   أجرى  • التابعة  التعرف على دور اإلشراف التربوي في التنمية  املدارس الحكومية 

 ومعلمة من معلمي املرحلة الثانو  ( 170)طولكرم، وقد تكونت عينة الدراسة من  ملديرية التربية والتعليم/
ً
ية في املدارس الحكومية في محافظة معلما

ن دور املشرف التربوي في  أ تائج  رت الن، وأظهكأداة لجمع املعلوماتاستخدم االستبانة  اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، بطولكرم، وقد  

 كما أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق دالة    ،مية املهنية للمعلمين جاء مرتفعاالتن
ً
 ملتغيرات عينة    جميع متغيرات الدراسةعلى    إحصائيا

ً
تبعا

 . الدراسة الديموغرافية

بالكشف عن درجة ممارسة مدإلى  دراسة هدفت    (. 2017)  جرت مها الغامديأو  • الحكومية  املدارس  املنهي  يرات  النمو  الباحة لدورهن في  منطقة 

مجتمع الدراسة وعينتها من جميع   ا استخدم املنهج الوصفي املسحي، وتكون كمواستخدمت استبانة لجمع البيانات، وجهة نظرهن،  للمعلمات من

النمو املنهي للمعلمات  املدارس لدورهن في درجة ممارسة مديراتوأظهرت النتائج أن ،  ( مديرة 159والبالغ عددهن ) مديرات مدارس منطقة الباحة

كبيرة،   إحصائية  و جاءت  داللة  ذات   عدم وجود فروق 
ً
العلمي،    ي ملتغير   تبعا واملؤهل  التعليمية،     ووجوداملرحلة 

ً
تبعا إحصائية  داللة  ذات    فروق 

 .( سنوات فأكثر10ملتغير الخبرة لصالح فئة )

اتبعت الدراسة  ثانوي العام أثناء الخدمة، و الكشف عن واقع التنمية املهنية ملعلمي التعليم الإلى  دراسة هدفت    (2017كما أجرت كريمة غنيم )  •

، طبقت عليهم االستب(1079)ي حيث تم اختيار عينة من املعلمين بلغت  املنهج الوصف
ً
أن أساليب التنمية املهنية  إلى  انة، وتوصلت الدراسة  معلما

النظري بصورة أكبر من الجانب العملي التطبيقيللمعلمين تركز على الج حصائية بين املعلمين في إدراكهم إ وجد فروق ذات داللة  ، وأنه ال تانب 

ب )الذكور لواقع  واملعلمات  املعلمين  بين  احصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال  كما  )املحافظة(،  املنطقة  لهم حسب  املقدمة  املهنية  التنمية  رامج 

 . برامج التنمية املهنية املقدمة لهم هم لواقع في إدراك واإلناث(

• ( نبيلة شرتيل  دراسة  للمعلميإلى    (2016في حين سعت  املهنية  التنمية  العصر، وكذلك الكشف عن  ملواكبة متغيرات  بليبيا  التعليم  بمرحلة  ن 

التعليم األساس ي في ليبيا، مع وضع تصور م للمعلمين بمرحلة  املهنية  التنمية  املهنيةالتعرف على واقع  أن يسهم في تحسين كفاءتهم  ،  قترح يمكن 

التحليلي، الوصفي  املنهج  )  واستخدمت  من  الدراسة  عينة  تكونت  ت86وقد   
ً
معلما بمدينة (  األساس ي  التعليم  مدارس  من   

ً
عشوائيا اختيارهم  م 

أهمها:   النتائج  الدراسة عن مجموعة من  وأسفرت  للدراسة،  كأداة  االستبانة  واستخدمت  استخدام أن  مصراته،  استطاعوا  املتدربون  املعلمون 

التدريبي،   البرنامج  انتهاء  بعد  تدريس جديدة  املوأن  طرق  املهنية ساعدت  التنمية  والعمل على برامج  أدائهم  في  الضعف  في معرفة جوانب  علمين 

التقدم  استخدام األساليب املتطإلى  للتدريب تفتقر  البرامج الحالية    أنإلى  كما توصلت  تقويتها وتحسينها،   والتطور في هذا املجال ورة التي تواكب 

 ها.مع قلة استخدام الوسائل التكنولوجية أثناء تنفيذ

الكشف عن واقع التنمية املهنية ملعلم املرحلة االبتدائية من وجهة نظر املعلمين بمحافظة العال في ضوء  كان الهدف    ( 2015دراسة البوش ي )   وفي •

وقد الجديد،  املعلم  مشروع  )  توجهات  من  الدراسة  عينة  املنهج ب  معلمين(  103تكونت  الباحث  واستخدم  العال،  بمحافظة  االبتدائية  املرحلة 

املسحي لتحقيق هد الدراسة  الوصفي  نتائج  الدراسة، وقد توصلت  بقت على عينة 
ُ
استبانة ط الباحث  أعد  الدراسة، وقد  التنمية إلى  ف  أن واقع 

  يد بدرجة عالية.ظة العال في ضوء توجهات مشروع "املعلم الجديد" هو واقع جاملهنية ملعلم املرحلة االبتدائية بمحاف

وقد ،  درجة التميز التنظيمي لدى قائدات مدارس منطقة الباحة من وجهة نظر املعلماتتعرف  إلى  هدفت    دراسة    (2018الغامدي )ريم  أجرت   •

، وأظهرت النتائج أن درجة التميز التنظيمي  ( معلمة345من )  نة الدراسةيع  تتكوناستخدم  املنهج الوصفي املسحي واالستبانة لجمع البيانات، و 

في درجة التميز التنظيمي لدى قائدات مدارس منطقة الباحة روق ذات داللة إحصائية جود فوو  لدى قائدات مدارس منطقة الباحة جاءت كبيرة،

  من وجهة نظر املعلمات
ً
 .لعلمي لصالح فئة الدراسات العلياملتغير املؤهل ا و ة املتوسطة، ملتغير املرحلة التعليمية لصالح املرحل تبعا

الغامدي  جرتأو  • نظر  من  الباحة  منطقة بمدارس التميز إدارة  تطبيق متطلبات ر توف درجة  تحديدإلى  هدفت  دراسة    ( 2017)  حنان   وجهة 

نت املنهج الوصفي، واستخدمت واملعلمات، املديرات،  نتائج بينت وقد  املعلومات، لجمع كأداة  استبانة بناء تم  دوق معلمة،( (476 عينتها من  وتكو 
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 فروق وجودو متوسطة،   املديرات واملعلمات جاءت نظر وجهة من الباحة منطقة بمدارس التميز  إدارة  تطبيق متطلبات توفر درجة الدراسة أن

  دالة
ً
 .فأكثر سنوات 10فئة  لصالح  ملتغير الخبرة   تعزى واملعلمات  املديرات، وجهة نظر من التميز إدارة  متطلبات  توفر درجةفي تحديد   إحصائيا

ترحة للتميز املؤسس ي باملدرسة الثانوية بدولة الكويت، من وجهة نظر  استراتيجية مقعلى فعالية  تعرف  للدراسة هدفت    ( 2016أجرى القالف )و  •

املدارس ومساعديهم  و و   ،مديري  األقسام،  الوصفي،    تعتمدارؤساء  الاملنهج  ،  234على )طبقت  بانة والتي  باحث االستواستخدم 
ً
ظهرت  وأ ( فردا

توفرأ النتائج   درجة  الكويتالتميز  معايير    ن  بدولة  الثانوية  فعالية  متوسطةجاءت    باملدارس  تقييم  درجة  وأن  للتميز  املستراتيجية  اال ،  قترحة 

 . و رؤساء األقسام كانت عالية املؤسس ي باملدرسة الثانوية بدولة الكويت، من وجهة نظر مديري املدارس ومساعديهم،

) جرى  أو  • هدفت    (2016الثبيتي  الثانوية على  تعرف  الإلى  دراسة  باملدارس  التنظيمي  التميز  الطائف،    مستوى  املنهج  و بمدينة  الباحث  استخدم 

، وقد  317)وتكونت عينة الدراسة من  االستبانة لجمع البيانات،  و ي،  اإلرتباطالوصفي  
ً
ا أن مسبينت النتائج  ( معلما التنظيمي باملدارس توى  لتميز 

الطائف جاء متوسط  الثانوية بمدينة 
ً
التميزعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  و  ، ا الطائف   في مستويات  الثانوية بمدينة  باملدارس    التنظيمي 

 بكالوريوس.فئة اللصالح ل العلمي اختالف املؤهإلى عزى تالخبرة. بينما وجدت فروق ذات داللة إحصائية  متغيرإلى تعزى من وجهة نظر املعلمين 

ربي للتميز وسبل  و افظات غزة في ضوء النموذج األ تعرف واقع األداء املؤسس ي بمدارس دار األرقم بمحإلى  فقد هدفت    (2013أما دراسة الدجني ) •

 )أكاديمي178تطويره، واتبعت الدراسة املنهج الوصفي حيث تم تطوير استبانتين وتطبيقهما على )
ً
أن درجة  إلى  سة  إداري( وخلصت الدرا   -( عضوا

 توجد فروق دالة    بدرجة متوسطة، والتقدير العاملين بمدارس دار األرقم لألداء املؤسس ي ملدارسهم قد جاءت  
ً
قييم األداء املؤسس ي  في ت   إحصائيا

 لخبرة.ينة الدراسة تعزى للوظيفة، فيما وجدت فروق بين استجابات علعزى من قبل عينة الدراسة ت

هدفت    ( 2015)  عامر   فاتن  اسةودر  • فاعلية  على  تعرف  للالتي  مد  إدارة درجة  في  األساسية  ة  الحكومي  املدارس  ملديري  املؤسس ي   ميز  ات الت  يري 

الباحثة بتصميم ة من وجهات نظر املديرين أنفسهم. ولتحقيق هدف الدراسة قامت  فة الغربية وعالقتها باألنماط القيادي    محافظات شمال الض 

 ومديرة من مديري املدارس األساسية في شمال الضفة الغربية البالغ عددهم )260)  من. تم تطبيقها على عينة  استبانة
ً
أظهرت   (. وقد932( مديرا

املؤسس ي ملديري املدارس األساسية في مديريات محافظات شمال الضفة الغربية من وجهات نظر املديرين كانت    إدارة مستوى  نتائج أن  ال التميز 

.  كبيرة 
ً
 جدا

سيدهو) • فوك،  و  Sidhu . & (Fook . 2009ودراسة  ماليزيا،  في  املتميز  املدرسة  ملدير  القيادية  الخصائص  عن  الكشف  هدفت  خدم استالتي 

واملالحظة املقابلة  )  ،الباحثان  وعينتها من  الدراسة  وتكون مجتمع  العفوية،  واملحادثات  املدرسية،  الوثائق  ،( معلم87وتحليل 
ً
 1105و)  ا

ً
طالبا  )، 

 . والتمكين املناسب لرؤية الواضحة،ا إلى شراكة كاملة ومشاركات من جميع األطراف املعنية، باإلضافة إلى أن نجاح املدرسة يحتاج  النتائجوأظهرت 
 :تعقيب على الدراسات السابقة

 :بين الدراسة الحالية و الدراسات السابقة التشابه جهأو  .1

دراسا:  املوضوع • مع  الحالية  الدراسة  األ تتشابه  املحور  في  و ت  )مثلتناولل  للمعلمين  املهنية  للتنمية  فودة،  و ؛  2017غنيم،  و ؛  2017عطير،  ،  ها 

 (.2016القالف، ،  2018الغامدي ،  ،ها للتميز املؤسس ي )مثلتناولكما تشابه مع دراسات املحور الثاني في (، 2016؛ ونبيلة شرتيل، 2017

الدراسة   • الدراساتالحالية  املنهج: تتشابه  اتبعت  مع  أهدافها،    التي  الوصفي لتحقيق  الغامدي  )  مثلاملنهج  الغامدي،  2018ريم  ،  2017، وحنان 

 (.2015البوش ي، 

 ت الدراسات املعروضة في محوري الدراسات السابقة االستبانة كأداة لجمع املعلومات. األدوات: استخدم •

 : الدراسات السابقةبين الدراسة الحالية و  االختالفجه أو  .2

؛  2017؛ وكريمة غنيم،  2017عطير،    ،ت متغيراتها من وجهة نظر املعلمين )مثلتناولتختلف الدراسة الحالية عن الدراسات التي  العينة:  املجتمع و  •

 (. 2012عثمان وآخرين،  ،قادة املدارس )مثل أو( 2015والبوش ي، 

 ي للدراسات السابقة.التي اتبعت املنهج التحليل (Quint, 2011)كوينت مع دراسة الدراسة  تختلفاملنهج:  •

 الدراسة وإجراءاتها منهج  .3

 منهج الدراسة:   . 1.3

بصورته   الوصفي  املنهج  استخدام  على  الحالية  الدراسة  دراسة  يةرتباطاإل تعتمد  في  املتمثلة  الدراسة  أهداف  لتحقيق  املناسب  املنهج  وهو   ،

 ة اعتبار التنمية املهنية أداة لتعزيز التميز املؤسس ي من جهة أخرى. العالقة بين متغيري التنمية املهنية والتميز املؤسس ي من جهة، وإمكاني
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 الدراسة:وعينة   مجتمع  .2.3

 318والبالغ عددهم )  ،التربويين بمكة املكرمةاملشرفين    جميعمن  الدراسة الحالية    مجتمعكون  ت
ً
   ( مشرفا

ً
تعليم   إدارة ت  إحصائياحسب    تربويا

جميع املشرفين التربويين بعد استثناء العينة االستطالعية والتي   تكونت عينة الدراسة منو  . (1440، م مكةتعلي  إدارة )1441 /1440مكة للعام الدراس ي 

 ل30)  تكونت من 
ً
 إ ، حيث وزعت االستبانة  غايات التحقق من الصدق والثبات( مشرفا

ً
 288)على    لكترونيا

ً
   ( مشرفا

ً
( استبانة 282منها )  استرد وقد    ، تربويا

   %(98)بلغت  استردادبنسبة 
ً
 ) املؤهل العلمي وسنوات الخبرة(.( يبين توزيعهم حسب املتغيرات الديموغرافية1والجدول ) ،تقريبا

 الدراسة حسب متغيراتها) املؤهل العلمي، سنوات الخبرة(  توزيع افراد عينة (1جدول)

 النسبة املئوية  العدد  الفئات  املتغيرات 

 املؤهل العلمي 

 % 73 206 بكالوريوس

 % 27 76 أعلى فماجستير 

 % 100 282 املجموع 

 سنوات الخبرة في اإلشراف 

 % 31.6 89 سنوات  5من  أقل 

 % 37.9 107 سنوات  10من  أقل  -5من 

 % 30.5 86 نوات فأكثر س 10

 % 100 282 املجموع 

 الدراسة:  أداة . 3.3

النباالعتماد على   الغامدي )االدب  السابقة مثل دراسة  البوش ي)2017)  ة غنيم (، كريم2016ظري والدراسات  املهنية،  2015(،  التنمية  ( ملحور 

الدراسة وهي عبارة عن استبانة   تم بناء أداة ر التميز املؤسس ي،  ( على محو 2013والدجني)(  2016)   القالف ( ودراسة  2018ريم الغامدي )ودراسة كل من  

 .(املؤسس يمحور التميز  نية للمعلمين.واقع التنمية امله - لعينة الدراسةالبيانات ) ثالثة أقسام، وهي:مكونة من 

 صدق األداة:  . 4.3

   تم التحقق من صدق أداة الدراسة بالطرق التالية

التدريس  تم صدق املحكمين )الصدق الظاهري(:   • القرى في    عرض االستبانة على مجموعة من أعضاء هيئة  أم   ين( محكم8وعددهم )،  جامعة 

ومناسب(  2ملحق) للمتغيرات مللحكم على شمولية محتواها،  وانتمائها  القياس.ة فقراتها،  تعديل صياغة  وضع  تم  بناء على   وقد  الفقرات  بعض 

 ( فقرة للتميز املؤسس ي.37)و( فقرة للتنمية املهنية، 26فقرة، منها ) (63فاصبح عدد الفقرات الكلية لألداة )، مالحظاتهم 

الداخلي إ تم  ومع الدرجة الكلية للمحور    مجاالتهامع  للتحقق من صدق البناء الداخلي للفقرات      صدق االتساق الداخلي: • جراء صدق االتساق 

 االستبانة دالة  بين كل فقرة من فقرات    اإلرتباطمعامالت  وجاءت  الذي تنتمي إليه    للمحور   مع املجال والدرجة الكلية  االستبانة  لفقرات
ً
   إحصائيا

. كما حساب معامالت ارتباط الدرجات الكلية الدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه ( مع كل من املجال الذي تنتمي إليه ومع0.05( أو )0.01عند )

للمحو  الكلية  الدرجة  ومع   بعضها  مع  االستبانة  مجاالت  وجاءت  لكل  املجال،  إليه  ينتمي  الذي   دالة    اإلرتباطمعامالت  ر 
ً
مستوى   إحصائيا عند 

 . (0.01الداللة)

 بات األداة:  ث . 5.3

أن قيمة معامل كرونباخ ألفا ملحور    وأظهرت النتائج أن  لكل محور  و الكلية    لألداة لفا إليجاد معامل الثبات  أ قة كرونباخ  ريط  اناستخدم الباحث

للمعلم املهنية  بلغتالتنمية  ثبات كرونباخ    (،0.948)   ين  )أ بينما معامل  بلغ  للمدارس  املؤسس ي  التميز   قيم معامل  أنإلى  ( وهذا يشير  0.971لفا ملحور 

 .يدة وتسمح بإجراء الدراسةات جالثب

 املعالجات اإلحصائية:  . 6.3

 ة: اآلتيتم استخدام األساليب اإلحصائية 

)  اإلرتباطمعامل   • لبيرسون  لالستبانة  لحساب   (؛ Pearson Correlationsالبسيط  الداخلي  التجانس  السؤال    .صدق  عن  لإلجابة  وكذلك 

 . الخامس من أسئلة الدراسة

 لحساب ثبات االستبانة. Cronbach-Alpha coefficient معادلة كرونباخ ألفا •

 . والثالثل و لإلجابة عن سؤالي الدراسة األ  واالنحراف املعياري  املتوسط الحسابي املوزون  •

 . املؤهل العلميي: بالنسبة ملتغير  الثاني والرابعالدراسة  يمتوسطات استجابات عينتين مستقلتين، لإلجابة عن سؤال بين  T-testت( اختبار ) •

 لإلجابة عن سؤال  الدراسة الثاني والرابع بالنسبة ملتغير  سنوات الخبرة. تحليل التباين األحادي  •



 الغامدي&  أنديجاني                                  ....                           م بمكة املكرمةأثر  التنمية املهنية للمعلمين في تعزيز التميز املؤسس ي ملدارس التعليم العا  

 48-28، ص: 2021 -1العدد، 10املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 37 

 

 لإلجابة عن السؤال السادس من أسئلة الدراسة.   Regression Analysisأسلوب تحليل االنحدار املتدرج   •

 تصحيح املقياس   . 7.3

 اإلجا  وتتم   ( فقرة،  63يتكون املقياس بصورته النهائية من )
ً
  3،ومتوسطة =  4،وكبيرة =  5=  بة عن كل فقرة وفق سلم إجابات خماس ي )كبيرة جدا

= صغيرة ،  2= وصغيرة ، 
ً
  1جدا

 نتائج الدراسة مناقشتها وتفسيرها  .4

 :   ل ومناقشتها وتفسيرهاو نتائج السؤال األ   . 1.4

اقع التنمية املهنية للمعلميننص على:  الذي  و  ولإلجابة عن    املشرفين التربويين؟مكة املكرمة من وجهة نظر  في مدارس التعليم العام ب  ما و

(  2)  الذاتية والدرجة الكلية للمحور كما في جدول   دارة هذا السؤال تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لكل بعد من أبعاد محور اإل 

 : اآلتي

افات املعيارية مل :(2) جدول        املتوسطات الحسابية واالنحر
 
 حسب متوسطاتها الحسابية جاالت محور التنمية املهنية مرتبة تنازليا

اقع    الرتبة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي املجال   م   درجة الو

23.3 وتقنيات التعليم الوسائل  4  64.0  متوسطة  1 
09.3 التدريب والتطوير 2  58.0  متوسطة  2 

06.3 ية الصفية وتقويم العملية التعليم دارةاإل  5  60.0  متوسطة  3 
04.3 التخطيط للتدريس الصفي  3  50.0  متوسطة  4 
01.3 التمكين ومساعدة املعلمين  1  50.0  متوسطة  5 

 متوسطة  - 0.56 3.09 ر الدرجة الكلية ملجاالت املحو 

في جدول  النتائج  للمعلمين  2)  تشير  املهنية  التنمية  ملجاالت محور  العام  املتوسط  أن  التع(  بمكفي مدارس  العام  نظر  ليم  املكرمة من وجهة  ة 

التربويين   بلغاملشرفين  وبمتوسط حسابي  بدرجة متوسطة،  )09.3)  جاء  وانحراف معياري قدره  النحو  (56.0(   على 
ً
تنازليا املجاالت مرتبة  جاءت  وقد   ،

، ودرجة متوسطة، يليه مجال التدريب والتطوير، (64.0)  ، وانحراف معياري قدره (23.3)  : مجال الوسائل وتقنيات التعليم، بمتوسط حسابي بلغاآلتي

ا 99.0)  ( وانحراف معياري قدره 09.3)  بمتوسط حسابي بلغ ة التعليمية، بمتوسط حسابي  الصفية وتقويم العملي  دارة إل (، ودرجة متوسطة، يليه مجال 

 ( وانحراف معياري قدره04.3بمتوسط حسابي بلغ ) فييليه مجال التخطيط للتدريس الص (، ودرجة متوسطة،  60.0)  ( وانحراف معياري قدره 06.3بلغ )

(،كما تشير  50.0)  (، وانحراف معياري قدره 01.3متوسط حسابي بلغ )، بالتمكين ومساعدة املعلمين  مجال  األخيرة وفي املرتبة  ،  (، ودرجة متوسطة50.0)

  عينة الدراسة. تجانس وتقارب وجهات نظر أفراد  إلى  مما يشير  د صحيح  من واح  أقلجاءت  أن االنحرافات املعيارية للمجاالت والدرجة الكلية  إلى  النتائج  

بتنظيم أعمال التدريب   واملشكالت املتعقلةوقت املعلم للتدريب أثناء الخدمة،    إدارة عوبات  صإلى  تقدير أفراد عينة الدراسة  إلى  وقد تعزى هذه النتيجة  

ضعف العالقة والتنسيق بين إلى  كما يمكن ارجاع هذه النتيجة    هي عليه،بصورة أفضل مما    التي يجب أن تقننوالتأهيل أثناء الخدمة ملعلمي املدارس  

   .التربية، وأجهزة التدريب في وزارة التعليم  مؤسسات إعداد املعلم املتمثلة في كليات

راسة  متوسطة، بينما اختلفت مع نتائج ددرجة التنمية املهنية للمعلمين    أنإلى  أشارت  ، والتي  (2007وهذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسة نصر )

املهنية للمعلمين مرتفعة، كما تختلف مع نتائج دراسة مها  درجة التنمية    بينت أن(  والتي  2012)  تيم (، ودراسة عثمان، ودبوس، و 2017)  كل من عطير 

 . التنمية املهنية للمعلمين كبيرة  درجة أنإلى أشارت نتائجها (، والتي 2010(، ودراسة هناء الرويلي )2016(، ودراسة الغامدي)2017) الغامدي 

األ  املرتبة  التعليملى مجال  و وقد جاء في  بلغ )بمتوسط ح  الوسائل وتقنيات  وقد  ودرجة متوسطة،    (0.64)( وانحراف معياري قدره  3.23سابي 

 إلى  يعزى هذا  
ً
مهنيا املعلمين  وتنمية  بتدريب  التعليم  وزارة  الت  اهتمام  تقنيات  توظيف  تعلفي مجال  وبرامج  جل  أ لكترونية من  إ يمية  عليم من حواسيب 

التدريس ي،  أ تطوير   بالرغم من  دائهم  املعلمين عنوذلك  التعليمية  عزوف بعض  التقنيات والوسائل  جهد ومتابعة عند  إلى  ألنها تحتاج    ،استخدام هذه 

   .توظيفها

، وهذا (،ودرجة متوسطة0.96)  ( وانحراف معياري قدره 3.01بي بلغ )بمتوسط حسا  ساعدة املعلمينالتمكين وممجال    األخيرة وقد جاء في املرتبة  

ثناء زياراتهم للمدارس من ضعف التمكين لدى املعلمين، وقلة مشاركتهم في صنع القرار، أ املشرفين التربويين فراد عينة الدراسة من أ ما يالحظه إلى يعزى 

 . وعزوف الكثير من املعلمين عن االدوار واملراكز القيادية في املدرسة وح لدى املعلمين،  انخفاض مستوى الطمإلى  افة  إض  .وغياب املشاركة الفاعلة لهم 

  أن الإلى  وقد يعزى  
ً
إجراًء ينفذ، بقدر ما هو ثقافة يجب نشرها في املدرسة، والعمل على ممارستها لتعميق قيمها وفكرها، ومن ثم   أوتمكين ليس شيئا

   .داعمة إلقامة مجتمع التعلم توفير بيئة 
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 النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني مناقشتها وتفسيرها:       .2.4

على:   نص  إحصائي"والذي  داللة  ذات  فروق  توجد  ) هل  الداللة  مستوى  عند  اقع  (  α≤0.05ة  و التربويين حول  املشرفين  استجابات  بين 

 
 
لسؤال تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات  عن هذا ا لإلجابة    "سنوات الخبرة،(؟ملتغيرات )املؤهل العلمي، و   التنمية املهنية للمعلمين تبعا

 :وذلك كالتاليي وتحليل التباين األحاد، T.testاملعيارية، واختبار )ت( 

 أو 
 
 ال

 
 ملتغير املؤهل العلمي:   : الفروق تبعا

 ؤهل العلميللمعلمين تبعا ملتغير امل االت محور التنمية املهنية)ت( لدراسة الفروق بين استجابات عينة الدراسة على مج اختبار  :(3جدول )

 املجال 

 t.test  اختبار ت (76)  أعلىماجستير ف (206بكالوريوس )

متوسط  

 حسابي

 انحراف 

 معياري 

متوسط  

 حسابي

انحراف  

 معياري 
 مستوى الداللة  قيمة ت 

 التمكين ومساعدة املعلمين 
3.00 .49 3.01 .53 .183 .855 

 843. 198. 51. 3.08 60. 3.10 ب والتطويرالتدري

 865. 170. 47. 3.03 51. 3.05 التخطيط للتدريس الصفي 

 189 . 138. 65. 3.24 64. 3.23 الوسائل وتقنيات التعليم

 222. 1.224 56. 3.14 61. 3.04 . الصفية وتقويم العملية التعليمية دارةاإل 

 760. 306. 45. 3.10 46. 3.08 الدرجة الكلية  

  لواقع التنمية في درجة تقدير أفراد العينة ( α ≤05.0عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة )إلى  ( 3)تشير النتائج في جدول 

 ملتغير املؤهل العلمي على جميع املجاالت والدرجة الكلية  املهنية للمعلمين
ً
راسة وبغض النظر عن أتفاق وجهات نظر أفراد عينة الدإلى  وهذا يعزى    .تبعا

عادة  إوزارة التعليم من خالل كبر من قبل الجهات الرسمية ممثلة بأ اهتمام إلى ن درجة التنمية املهنية للمعلمين ما زالت بحاجة  أ هم العلمية  على  مؤهالت

ي وجهات ا االتفاق فوقد يعزى هذ ،اليب التدريبسأ ، والتجديد في النظر في عملية اختيار املعلمين بوضع معايير مهنية محددة، وزيادة الحوافز للمعلمين

   .ع التنمية للمعلمين متقاربةن املمارسات اإلشرافية على املعلمين  متشابهة وبالتالي جاءت وجهات نظرهم حول واقأ إلى  النظر  
ً
وهذه النتيجة تتفق جزئيا

عطير دراسة  نتائج  الغامدي 2017)  مع  مها  ودراسة  غني2017)  (،  كريمة  ودراسة  أشارت  2017)  م (،  والتي  املؤهل إلى  (  ملتغير  تعزى  فروق  وجود  عدم 

  .شارت لوجود فروق لصالح فئة الدراسات العليا( والتي أ 2012العلمي، وتختلف هذه النتيجة مع نتائج دراسة عثمان، ودبوس، وتيم )

 :
 
 ثانيا

 
 : ملتغير سنوات الخبرة  الفروق تبعا

اف :(4جدول)  شراف التربوي سنوات الخبرة في اإل ات املعيارية لفئات متغير املتوسطات الحسابية واالنحر

 املجاالت 

 الدرجة الكلية  سنوات  10أكثر من   سنوات   10 -1 سنوات   5من   7

متوسط  

 حسابي

حراف  ان 

 معياري 

متوسط  

 حسابي

انحراف  

 معياري 

متوسط  

 حسابي

انحراف  

 معياري 

متوسط  

 حسابي

انحراف  

 معياري 

04.3 التمكين ومساعدة املعلمين   50.0  95.2  45.0  04.3  55.0  01.3  50.0  

09.3 التدريب والتطوير  61.0  05.3  55.0  15.3  59.0  09.3  58.0  

05.3 التخطيط للتدريس الصفي   48.0  98.2  46.0  12.3  56.0  04.3  50.0  

27.3 الوسائل وتقنيات التعليم  64.0  22.3  61.0  20.3  69.0  23.3  64.0  

الصفية وتقويم العملية   دارةاإل 

 ليمية التع
05.3  58.0  02.3  56.0  14.3  66.0  06.3  60.0  

10.3 الدرجة الكلية    46.0  04.3  41.0  13.3  50.0  09.3  45.0  

 ( وجود فروق ظاه4) يتبين من جدول 
ً
سنوات   10كثر من أ جاءت فئة الخبرة حيث سنوات الخبرة،  لفئات متغير رية في املتوسطات الحسابية تبعا

األ  املرتبة  بلغلى بمتوسط حسو في  بلغ )  5من    أقلالخبرة    (، تالها فئة13.3)  ابي  املرتبة  10.3سنوات، بمتوسط حسابي  الخبرة    األخيرة (، وفي    10  -5فئة 

  α  ≤ 05.0(، ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين املتوسطات الحسابية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  04.3)  غ سنوات، بمتوسط الحسابي بل

 :اآلتي( 5التباين األحادي، وجاءت نتائجه كما في الجدول )تم تطبيق تحليل 
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   اختبار تحليل التباين االحادي لدراسة الفروق بين استجابات عينة الدراسة :(5) جدول 
 
 ملتغير سنوات الخبرة على محور التنمية املهنية للمعلمين تبعا

 مستوى 

 الداللة 
 املجاالت  مصدر التباين ربعات مجموع امل درجات الحرية  توسط املربعات م ف  قيمة

0.331 

 

1.110 

 

284.0  2 568.0  التمكين ومساعدة املعلمين  بين املجموعات  

 256.0  داخل املجموعات  71.345 279 

475.0  

 

746.0  

 

256.0  2 512.0  بين املجموعات  
 التدريب والتطوير

343.0  279 783.95  داخل املجموعات  

176 .0 

 

1.747 

 

442.0  2 848.0  التخطيط للتدريس الصفي  بين املجموعات  

 253.0  279 594.70  داخل املجموعات  

742.0  

 

299.0  

 

127 .0 2 253.0  بين املجموعات  
 التعليمالوسائل وتقنيات 

424.0  داخل املجموعات  118. 193 279 

377.0  979.0  
359.0  . عليميةالصفية وتقويم العملية الت  دارةاإل  بين املجموعات  0.717 2 

366.0  داخل املجموعات  102.240 279 

405.0  908.0  
192  .0 2 384.0  الدرجة الكلية   بين املجموعات  

0.211 279 995.58  داخل املجموعات  

جدول  في  النتائج  )إلى  (  5)  تشير  الداللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  الدراسة    (α≤05.0عدم  عينة  أفراد  تقدير  واقع لفي 

للمعلمين املهنية  ملتغير    التنمية   
ً
الخبرة تبعا املحور   ،سنوات  للمجاالت    وعلى جميع مجاالت  الكلية  فراد  أ نظر  تقارب وجهات  إلى  وهذا قد يعزى  والدرجة 

حول   الثالث  الفئات  في  الدراسة  للمعلمينعينة  املهنية  التنمية  اإل فامل  واقع  للمشرفين  فيةا شر مارسات  تق،  موحدة  املنهي وبالتالي  النمو  لدرجة  ديرهم 

 مع نتائج دراسة عطير .للمعلمين متقاربة
ً
( ، ونتائج  2012دبوس، وتيم )(، ودراسة عثمان، و 2016) ( ، ودراسة الغامدي 2017) وهذه النتيجة تتفق جزئيا

الرويلي افراد عيإلى  ( والتي أشارت  2007(  ودراسة نصر)2010)  دراسة هناء  املهنية تعزى عدم وجود فروق في استجابات  التنمية  الدراسة في درجة  نة 

اإل ملتغير   في  الخبرة  الغامدي سنوات  دراسة مها  نتائج  مع  النتيجة  وتختلف هذه  أشار 2017)  شراف،  والتي   ) 
ً
تبعا لوجود فروق  الخبرة   ت  ملتغير سنوات 

  .سنوات فاكثر 10لصالح الخبرة 

 : رهاالنتائج املتعلقة بالسؤال الثالث ومناقشتها وتفسي . 3.4

ولإلجابة عن هذا السؤال  "  ما درجة التميز املؤسس ي في مدارس التعليم العام بمكة املكرمة من وجهة نظر املشرفين التربويين؟"   والذي نصه

 :تياآل( 6) املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لكل مجال من مجاالت التميز املؤسس ي  والدرجة الكلية للمحور كما في جدول  تم حساب

  :(6) جدول 
 
افات املعيارية لفقرات مجال ملجاالت محور التميز املؤسس ي للمدارس مرتبة تنازليا  ةحسب متوسطاتهما الحسابي  املتوسطات الحسابية واالنحر

 درجة التميز     الرتبة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي املجال   م 

33.3 التنمية املهنية والتدريب  6  53.0  متوسطة  1 
27.3 التعلم والتعليم  3  36.0  متوسطة  2 

17.3 الثقافة املؤسسية  2  60.0  متوسطة  3 
12.3 الشراكة املجتمعية  4  57.0  متوسطة  4 
08.3 التميز القيادي 1  57.0  متوسطة  5 

05.3 التغيير والتطوير 5  40.0  متوسطة  6 

18.3 الدرجة الكلية ملجاالت املحور   34.0  متوسطة  - 

ف النتائج  جدول تشير  املؤسس ي  6)  ي  التميز  محور  ملجاالت  العام  املتوسط  أن  املشرفين (  نظر  وجهة  من  املكرمة  بمكة  العام  التعليم  ملدارس 

 على النحو  34.0( وانحراف معياري قدره )18.3)  بمتوسط حسابي بلغجاء بدرجة متوسطة، و التربويين  
ً
: مجال  اآلتي(، وقد جاءت املجاالت مرتبة تنازليا

(، ودرجة متوسطة، يليه مجال التعلم والتعليم، بمتوسط حسابي 53.0) ، وانحراف معياري قدره (33.3) ملهنية والتدريب ، بمتوسط حسابي بلغالتنمية ا 

  (،60.0)  ( وانحراف معياري قدره 17.3( ودرجة متوسطة، يليه مجال الثقافة املؤسسية، بمتوسط حسابي بلغ )36.0)  حراف معياري قدره ( وان27.3)  بلغ

يليه مجال  ودرجة متوسطة املجتمعية،  بلغ )الشراكة  بمتوسط حسابي  وانحراف معياري قدره 12.3،  بمتوسط  57.0)  (،  القيادي  التميز  يليه مجال   ،)

بلغ املرتبة  57.0)  وانحراف معياري   (،08.3)  حسابي  بلغ  مجال  األخيرة (، وفي  (، كما 40.0)  (، وانحراف معياري 05.3)  التغير والتطوير بمتوسط حسابي 

النتائج   الكلية جاءت  إلى  تشير  للمجاالت والدرجة  املعيارية  االنحرافات  أفراد عينة إلى  من واحد صحيح مما يشير    أقلأن    تجانس وتقارب وجهات نظر 

 . الدراسة

ي الوصول إلى درجة عالية تعقد من مهمة القيادة املدرسية فتنظيمية والتي  العوقات  بعض املما تعانيه املدارس من  إلى  وقد تعزى هذه النتيجة  

 وضعف عملية اخلية والخارجية،  للتكيف مع املتغيرات الد  وذلك مثل املعوقات املرتبطة بالهياكل التنظيمية ومدى مرونتها وقابليتهاالتميز،    من تحقيق

 . ة مما يحد من فرص تحقيق  التميز تفويض الصالحيات اإلداري
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ا  حنان  دراسة  نتائج  مع  تتفق  النتيجة  )ملغاوهذه  ودراسة  (2017دي  )قال ال،  )2016ف  الثبيتي  ودراسة  أشارت  2016(  والتي  مستوى  إلى  (  أن 

التميز التنظيمي جاء بدرجة إلى  (، والتي أشارت  2018الغامدي )  اختلفت  مع نتائج دراسة ريم التميز التنظيمي جاء بدرجة متوسطة، بينما   أن مستوى 

 إلى ي أشارت (، والت2015كبيرة، ومع دراسة فاتن عامر )
ً
   .أن مستوى التميز التنظيمي جاء بدرجة كبيرة جدا

األ  املرتبة  في  جاء  املهنية  لى مجال  و وقد  )  بالتدريو التنمية  بلغ  وانحراف معياري قدره  3.33بمتوسط حسابي  وقد    (،0.53)(  ودرجة متوسطة، 

التعليم بتحقيق التميز املؤسس ي من خالل تنمية املعلمين وتدريبهم   إدارة و   أن هناك اهتمام من قبل الجهات الرسمية ممثلة بوزارة التعليم إلى  يعزى هذا  

نه أ منه، إال  آمية، من توظيف لتقنيات التعليم، واستراتيجيات التدريس والتقويم، وتوفير بيئة مدرسية  على جوانب مختلفة في العملية التعليمية التعل

التدريس،  إ املعلمين روتينية سوى في    رغم هذا االهتمام ما زالت املمارسات لدى الكثير من التقويم، وعزوف عن توظيف التكنولوجيا،   أوستراتيجيات 

 مية املهنية للغرفة الصفية.والتن وعدم نقل أثر  التدريب

ذا قد يعزى  ، ودرجة متوسطة، وه(0.40)  ( وانحراف معياري قدره 3.05بمتوسط حسابي بلغ )  التغير والتطويرمجال    األخيرة وقد جاء في املرتبة  

جديدة تلقى على كاهل املعلم، وغياب الحوافز يحمل بين طياته مهام ومسؤوليات    هنأ   هم العتقادوالتغير،  التطوير  إلى  املعلمين للحاجة    عدم إدراكإلى  

 .التي تشجع املعلم على التجديد والتطوير، وغياب استراتيجيات التثقيف والتوعية للمعلمين بأهمية التغير والتطوير

 النتائج املتعلقة بالسؤال الرابع مناقشتها وتفسيرها:    . 4.4

بين استجابات املشرفين التربويين حول درجة التميز  (  α≤0.05وى الداللة )والذي نص على: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مست

وسنوات   العلمي،  )املؤهل  ملتغيرات  تبعا  املكرمة  بمكة  العام  التعليم  ملدارس  املتوسطات    برة،(؟ الخاملؤسس ي  حساب  تم  السؤال  هذا  عن  لإلجابة 

 :كالتالي، T.testواالنحرافات املعيارية، واختبار )ت( 

 أو 
 
 : اال

 
   :ملتغير املؤهل العلمي لفروق تبعا

  :(7جدول )
 
 ل العلمير املؤهملتغي اختبار )ت( لدراسة الفروق بين استجابات عينة الدراسة على مجاالت محور التميز املؤسس ي للمدارس تبعا

 املجال 

 t.test اختبار ت (76)  أعلىماجستير ف ( 206) بكالوريوس

 متوسط حسابي
انحراف  

 معياري 
 يمتوسط حساب 

انحراف  

 معياري 
 مستوى الداللة  قيمة ت 

07.3 التميز القيادي  59.0  10.3  51.0  883.0  698.0  

21.3 الثقافة املؤسسية   64.0  07.3  47.0  792.1  074.0  

26.3 م والتعليالتعلم   83.0  31.3  62.0  032.1  033.0  

11.3 الشراكة املجتمعية   62.0  13.3  40.0  172.0  828.0  

70.3 التغيير والتطوير  41.0  98.2  63.0  668.1  096.0  

33.3 التنمية املهنية والتدريب   53.0  31.3  52.0  772.0  782.0  

18.3 الدرجة الكلية    63.0  16.3  72.0  557.0  578.0  

التميز ة  لدرجفي درجة تقدير أفراد العينة  (  α  ≤05.0حصائية عند مستوى الداللة )إ عدم وجود فروق ذات داللة  إلى  (  7ي جدول )نتائج فتشير ال

 املؤسس ي ملدارس التعليم العام بمكة املكرمة  
ً
ات نظر  تفاق وجهإ إلى  وهذه النتيجة تشير    .ملتغير املؤهل العلمي على جميع املجاالت والدرجة الكلية  تبعا

العلمية النظر عن مؤهالتهم  الدراسة وبغض  الدراسة من ممارساإلى  وقد يعزى ذلك    .أفراد عينة  افراد عينة  املدارس ال ترتقي ملرحلة  ما يالحظه  ت في 

وهذه     .جتمع املحلين مع املأو املدرسة، وغياب التعإلى  التميز، وغياب العمل الجماعي والثقافة املؤسسية في املدارس، وعدم نقل أثر  التدريب والتطوير  

تعزى ملتغير املؤهل العلمي، وتختلف توى التميز املدرس ي في تقديرات مسعدم وجود فروق إلى ( والتي أشارت 0162النتيجة تتفق مع نتائج دراسة الثبيتي )

 .ت العليالدراسا( والتي أشارت لوجود فروق تعزى ملتغير املؤهل العلمي لصالح ا 0182) مع نتائج دراسة ريم الغامدي 

 :
 
 ثانيا

 
 : ملتغير سنوات الخبرة  الفروق تبعا

افات املعيارية ملتغير  :(8) جدول   سنوات الخبرة املتوسطات الحسابية واالنحر

 سنوات الخبرة  

 املجاالت 

 الدرجة الكلية سنوات 10أكثر من  سنوات  10إلى 5 سنوات  5من  أقل

متوسط 

 حسابي 

انحراف  

 معياري 

متوسط 

 حسابي 

حراف  ان

 ري معيا

متوسط 

 حسابي 

انحراف  

 معياري 

متوسط 

 حسابي 

انحراف  

 معياري 

15.3 التميز القيادي   59.0  08.3  55.0  01.3  57.0  08.3  57.0  

20.3 الثقافة املؤسسية  .65 16.3  59.0  17.3  57.0  17.3  60.0  

28.3 التعلم والتعليم   . 93  27.3  193.0  26.3  73.0  27.3  63.0  

31.3 الشراكة املجتمعية  .61 41.3  58.0  07.3  52.0  12.3  57.0  

08.3 التغيير والتطوير  .43 05.3  43.0  03.3  43.0  05.3  40.0  

31.3 ريب التنمية املهنية والتد  .52 31.3  52.0  36.3  56.0  33.3  53.0  

20.3 الدرجة الكلية   . 83  18.3  92.0  16.3  53.0  18.3  43.0  
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التميز املؤسس ي ملدارس التعليم العام سنوات الخبرة درجة    سابية تبعا لفئات متغيروسطات الح( وجود فروق ظاهرية في املت8)  يتبين من جدول 

املكرمة   ملتغيربمكة  الخبرة سنوا   تبعا  فئة    .ت  األ   5من    أقلحيث جاءت  املرتبة  في  بلغو سنوات  بمتوسط حسابي  فئة  02.3)  لى  تالها  سنوات    10  -5(، 

( بلغ  حسابي  املرتبة  18.3بمتوسط  وفي  من  فئ  ألخيرة ا (،  أكثر  بلغ سنوات  10ة  الحسابي  بمتوسط  بين 16.3)  ،  الفروق  كانت  إذا  فيما  ولتحديد   ،)

 :اآلتي( 9تم تطبيق تحليل التباين األحادي، وجاءت نتائجه كما في الجدول )(   α≤0.05)لة إحصائية عند مستوى الداللة املتوسطات الحسابية ذات دال

 ألحادي لداختبار تحليل التباين ا :(9) جدول 
 
 ملتغير سنوات الخبرة راسة الفروق بين استجابات عينة الدراسة على مجاالت محور التميز املؤسس ي للمدارس تبعا

 ى مستو 

 الداللة 

 قيمة

 ف 

متوسط  

 املربعات 

درجات  

 الحرية 
 املجاالت  مصدر التباين مجموع املربعات 

962.0  

 

222.1  

 

403.0  2 807.0  التميز القيادي  بين املجموعات  

 033.0  792  073.92  داخل املجموعات  

912.0  

 

093.0  

 

035.0  2 069.0  الثقافة املؤسسية بين املجموعات  

 373.0  279 550.104  داخل املجموعات  

962.0  

 

038.0  

 

005.0  2 010.0  بين املجموعات  
 التعلم والتعليم 

131.0  279 492.63  داخل املجموعات  

702.0  

 

355.0  

 

117.0  2 342.0  الشراكة املجتمعية  جموعات بين امل  

 330.0  279 970.91  داخل املجموعات  

729.0  

 

163.0  

 

052.0  2 104.0  لتغيير والتطوير ا بين املجموعات  

 164.0  279 753.45  داخل املجموعات  

822.0  

 

196.0  

 

057.0  2 113.0  التنمية املهنية والتدريب  بين املجموعات  

289.0  279 523.80  موعات داخل املج 

737.0  053.0  
036.0  2 072.0  الدرجة الكلية  بين املجموعات  

118.0  279 880.32  داخل املجموعات  

النتائج في جدول   )إلى  (  9)  تشير  الداللة  الدراسة  (    α≤05.0عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  أفراد عينة  ملستوى  في تقدير 

للمدارس املؤسس ي  ملتغير  م  التميز   
ً
تبعا التربويين  املشرفين  نظر  وجهة  االشرافن  في  الخبرة  املحور   ،سنوات  مجاالت  جميع  الكلية   وعلى   والدرجة 

تتفق وهذه النتيجة    .تقارب وجهات نظر افراد عينة الدراسة في فئات الخبرة الثالث حول درجة التميز املؤسس ي في املدارسإلى  للمجاالت، وهذا قد يعزى  

نتائج   الثبيتي )دمع  نتائج در إ عدم وجود فروق ذات داللة  إلى  ( والتي أشارت  0162راسة  الخبرة، وتختلف مع  ملتغير  الغامديحصائية تعزى   اسة حنان 

  .سنوات 10وجود فروق تبعا ملتغير سنوات الخبرة لصالح الخبرة أكثر من إلى ( والتي أشارت 0172)

 فسيرها:   تها وتالخامس مناقشالنتائج املتعلقة بالسؤال  . 5.4

ة املكرمة من وجهة نظر  عام بمكوالذي نصه: هل هناك عالقة ارتباطية بين التنمية املهنية للمعلمين والتميز املؤسس ي ملدارس التعليم ال

العالقة    املشرفين؟ ا اإلرتباطوللكشف عن  التعليم  للمدارس في مدارس  املؤسس ي  للمعلمين والتميز  املهنية  التنمية  بين واقع  بية  تم  لعام  املكرمة،  مكة 

علمين  والدرجة الكلية للمحور، وبين درجة كل  ( بين درجة كل مجال من مجاالت محور التنمية املهنية للمPearson)بيرسون،    اإلرتباطحساب معامل  

 : (10) مجال من مجاالت محور التميز املؤسس ي، ودرجته الكلية، كما هو موضح بجدول 

اقع التنمية املهنية للمعلمين والتميز املؤسس ي للمدارس اإلرتباطلدراسة العالقة بيرسون معامالت ارتباط  :(10جدول )  ية بين و

 التميز املؤسس ي 

 املهنية للمعلمين  التنمية

 التميز

 القيادي 

 الثقافة 

 املؤسسية 

 التعلم 

 والتعليم 

الشراكة  

 املجتمعية 

التنمية املهنية   التغير والتطوير 

 والتدريب 

الدرجة الكلية  

 يزللتم

500.0 مكين ومساعدة املعلمين الت ** 893.0 ** 732.0 ** 093.0  485.0 ** 089.0  465.0 ** 

456.0 التدريب والتطوير ** 563.0 ** 583.0 ** 633.0 ** 482.0 ** 295.0 ** 483.0 ** 

163.0 التخطيط للتدريس الصفي  ** 400.0 ** 633.0 ** 042.0  642.0 ** 346.0 ** 428.0 ** 

732.0 الوسائل وتقنيات التعليم ** 448.0 ** 590.0 ** 132.0 * 532.0 ** 362.0 ** 675.0 ** 

الصفية وتقويم العملية   دارةاإل 

 التعليمية 
953.0 ** 487.0 ** 643.0 ** 682.0 ** 082.0 ** 753.0 ** 485.0 ** 

الدرجة الكلية ملحور التنمية  

 املهنية للمعلمين 
613.0 ** 577.0 ** 625.0 ** 122.0 * 438.0 ** 273.0 ** 638.0 ** 

 (0.05عند ) إحصائيا دال   اإلرتباط(  * معامل 0.01عند ) إحصائيا دال  اإلرتباط ** معامل            

ارتباط موجبة ودالة  ( وجود عالق10يتبين من جدول)   ة 
ً
التنظيمي    إحصائيا للمعلمين بشكل عام والتميز  املهنية  بشكل عام،  بين واقع التنمية 

ارتباطية موجبة ودالة  إلى  وتشير هذه النتائج    .(0.485،  0.675،  0.428،  0.483 .0.456)  لى التواليللمجاالت ع  اإلرتباطحيث بلغت قيم   أن هناك عالقة 

 
ً
للمعلمين بشكل عام والتميز  (  0.01الداللة )عند مستوى    إحصائيا املهنية  التنمية  بلغ )بشكل عام  املؤسس يبين واقع  ارتباط  (،   0.638، بقيمة معامل 
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 نه كلما زاد االهتأ إلى وهذا يشير 
ً
تحسين  زيادة اإلنتاج، و إلى نعكس ذلك على التميز املؤسس ي املدرس ي بشكل إيجابي، وأدى ذلك ا   مام بتنمية املعلمين مهنيا

 . عمليات التعلم والتعليم، وبناء ثقافة مؤسسية داعمة للتميز

ودالة   ارتباط موجبة  يتبين وجود عالقة   كما 
ً
التمكين ومسا  إحصائيا والبين مجال  املعلمين  للمدارس عدة  املؤسس ي  التميز  ملحور  الكلية  درجة 

( وهذه نتيجة منطقية فعندما يتم تمكين املعلمين 0.500) ي بمعامل ارتباط بلغعالقة بين التميز القياد أعلى(، وجاءت 0.465) اإلرتباطحيث بلغ معامل 

، وتحمل املسؤوليات وتفويضهم بعض الصالحيات القرارات  صة املشاركة في صنعمن املهارات واملعلومات وغرس القيم واالتجاهات لديهم  ومنحهم فر 

 .كلما زاد تميزهم القيادي 

ودالة موجبة  ارتباط  عالقة     وجود 
ً
ا   إحصائيا مجال  والتطويربين  معامل   لتدريب  بلغ  حيث  للمدارس  املؤسس ي  التميز  ملحور  الكلية  والدرجة 

برامج  فكلما كانت هناك  ،( وهذا أمر طبيعي ونتيجة منطقية0.673) يم بمعامل ارتباط بلغمجال التعلم والتعلعالقة بين  أعلى(، وجاءت 0.483) اإلرتباط

 . دائهم التعليمي، وتحسن التعلم والتعليم في املدرسة وكذلك جودة العمليات التعليميةأ م املنهي وبالتالي انعكس على للمعلمين تحسن نموه تدريبية

ارتباط موجب ودالة  وجود عالقة   ة 
ً
بلغ  ب  إحصائيا للمدارس حيث  املؤسس ي  التميز  ملحور  الكلية  والدرجة  الصفي  للتدريس  التخطيط  ين مجال 

يمكن  ( وهذه نتيجة  0.400)  عالقة بين التخطيط للتدريس الصفي ومجال الثقافة املؤسسية بمعامل ارتباط بلغ  أعلىجاءت  (، و 0.428)  اإلرتباطمعامل  

بأنه  املعلمين في  ناك رؤية مشتركة لدى  كلما كانت ه  تفسيرها  بين  الصفي من حيث وجود قيم وتوقعات مشتركة  للتدريس  التخطيط  املعلمين في مجال 

  .داءالذاتي والتقويم املعتمد على األ  ستراتيجيات التقويم إ اتيجيات التعلم النشط و ستر إ االلتزام بتوظيف 

ودالة   ارتباط موجبة   وجود عالقة 
ً
الو   إحصائيا التعليبين مجال  وتقنيات  بلغ سائل  للمدارس، حيث  املؤسس ي  التميز  ملحور  الكلية  والدرجة  م 

كذلك أشارت    .(0.732)  بمعامل ارتباط بلغالتميز القيادي  لوسائل وتقنيات التعليم، ومجال  عالقة بين مجال ا   أعلى(، وجاءت  0.675)  اإلرتباطمعامل  

 عالقة ارتباط موجبة ودالة  لوجود  
ً
ويم العملية التعليمية والدرجة الكلية ملحور التميز املؤسس ي للمدارس، حيث الصفية وتق  دارة اإل   بين مجال  إحصائيا

معامل   وجاءت  0.485)  اإلرتباطبلغ  اإل   علىأ (،  مجال  بين  بلغ   دارة عالقة  ارتباط  بمعامل  والتعليم  التعلم  ومجال  التعليمية،  العملية  وتقويم   الصفية 

الة تشكل عملية تفاعل إيجابي بين املعلم وتالميذه، من خالل نشاطات منظمة ومحددة تتطلب  اإلدارة الصفية الفعوتعزى هذه النتيجة لكون    (0.643)

 مناسبة ت
ً
 وشروطا

ً
  وهي بذلك تعمل على تهيئة البيئة التي يحدث فيها التعلم وعلى فعالية عملية التعلم نفسها. عمل اإلدارة الصفية على تهيئتها،ظروفا

في مدارس التعليم   في تعزيز التميز املؤسس ي للمدارس مناقشتها وتفسيرها: ما أثر  التنمية املهنية للمعلمين  املتعلقة بالسؤال السادس  النتائج    . 6.4

 بمكة املكرمة ؟ العام

العالقة    وقوة  اهمية  ولتحليل  السؤال  هذا  عن  املتغياإلرتباطلإلجابة  إسهام  مدى  على  والتعرف  الدراسة،  متغيرات  بين  املستقل  ية  ة التنمير 

دد، وذلك باستخدام املعادلة الخطية في املهنية للمعلمين في تفسير التباين في املتغير التابع التميز املؤسس ي تم استخدام أسلوب تحليل االنحدار املتع

 يوضح ذلك :  اآلتي( 11) االنحدار الخطي املتعدد والجدول 

 ملؤسس ي ملدارس التعليم العام في مكة املكرمة هنية على التميز امعامالت االنحدار ألثر  التنمية امل :(11جدول)

 مستوى الداللة   قيمة ت  املعامل  R2قيمة Rقيمة النموذج  

 0.000 16.760 1.659 0.537 0.738 ت قيمة الثاب

144.0 - - التمكين ومساعدة املعلمين   619.2  009.0  

417.0 - - التدريب والتطوير  048.4  000.0  

103.0   دريس الصفي التخطيط للت  472.0  637.0  

607.0 - - الوسائل وتقنيات التعليم  302.11  000.0  

582.0 - - الصفية وتقويم العملية التعليمية  دارةاإل   023.6  000.0  

 املتغير التابع: التميز املؤسس ي               املتغير املستقل:  التنمية املهنية للمعلمين                                                                       

تفسيره من خالل    % من التباين في التميز املؤسس ي للمدارس تم53.7،  أي أن  0.537املتعدد(=    اإلرتباط)مربع معامل    R2أن قيمة   (11)  يتضح من جدول 

 متغير التنمية املهنية للمعلمين، كما يتبين من الجدول أن اإلسهام األكبر في تفس 
ً
أثير دال ملتغير التنمية املهنية  مما يعنى وجود ت .التنمية املهنية إلى ير التباين كان راجعا

  ، والتطوير  التدريب   ، واملساعدة  التمكين  في مجاالت  املؤسس ي  التميز  واإل على مستوى   ، التعليم  وتقنيات  التعليمية، حيث    دارةوالوسائل  العملية  وتقويم  الصفية 

الت  ظهرت فروق ذات داللة  لم تظهر فروق على مجال  املجاالت في حين  للتدريس الصفياحصائية على هذه  تنمية مهنية للمعلمين  إلى  وهذا يشير    . خطيط  أن وجود 

 في تحقيق تميز  
ً
 كبيرا

ً
والشراكة    ،والعليم  مؤسس ي للمدارس في مجاالت القيادة  وبناء الثقافة املؤسسية للعاملين في املدرسة، وفي مجال التعلميمكن أن تسهم إسهاما

  .املجتمعية والتغيير والتطوير

تفردت قد    وقد  دراسة  أي  الباحث  يجد  لم  املؤسس ي، حيث  التميز  تعزيز  في  للمعلمين  املهنية  التنمية  أثر   بدراسة  الدراسة  ت هذا ناولتهذه 

 .املوضوع من قبل
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 نتائج الدراسة: ملخص  . 7.4

  متوسطة، وبمتوسط حسابي بلغجاء بدرجة التنمية املهنية للمعلمين في مدارس التعليم العام بمكة  ملجاالتأظهرت النتائج أن املتوسط الحسابي  •

( وانحراف  3.23) ، وبمتوسط حسابي بلغمتوسطةبدرجة لى و في املرتبة األ  الوسائل وتقنيات التعليم (، وجاء مجال 0.45) وانحراف معياري  (،3.09)

واليليه مجال    ، (0.64)  معياري  وبمتوسط حسا  تطويرالتدريب  بلغ )بوبدرجة متوسطة،    دارة اإل ليه مجال  وي  (. 0.58)  وانحراف معياري   (، 3.09ي 

التعليمية   العملية  وتقويم  بلغمتوسطة  بدرجة  الصفية  حسابي  معياري 3.06)  وبمتوسط  وانحراف  التخطيط  (.0.60)  (،  مجال  بدرجة   يليه 

وسطة  مجال التمكين ومساعدة املعلمين بدرجة مت األخيرة (، وفي املرتبة الخامسة و 0.50( وانحراف معياري )3.04) متوسطة وبمتوسط حسابي بلغ

 (.   0.50( وانحراف معياري )3.01) وبمتوسط حسابي بلغ

لواقع في درجة استجابات عينة الدراسة  (  α  ≥0.05عند مستوى الدالة)  حصائيةإ ة  عدم وجود فروق ذات دالل  T. Test  ظهرت نتائج اختبار )ت( أ  •

 نمية املهنية للمعلمين في مدارس التعليم العام بمكة املكرمة  الت
ً
 ONE  كما أظهرت نتائج اختبار تحليل التباين األحادي   .هل العلميبمتغير املؤ   تبعا

WAY ANOVA    الداللة )عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند الدراسة  (    α≤0.05مستوى  أفراد عينة  املؤسس ي  في تقدير  التميز  ملستوى 

 ملتغير ل
ً
 والدرجة الكلية للمجاالت. وعلى جميع مجاالت املحور  ،سنوات الخبرة في االشرافلمدارس من وجهة نظر املشرفين التربويين تبعا

درجة  أ  • أن  النتائج  للمدارس  ظهرت  املؤسس ي  بلغجاءت متوسطةالتميز  وبمتوسط حسابي  وانحراف معياري 3.18)  ،  جاءت مجاالت و   (،0.34)  ( 

   املحور مرتبة
ً
  يليه  (،0.53( وانحراف معياري )3.27)  وسط حسابي بلغلى بمتو في املرتبة األ   التنمية املهنية والتدريب: مجال  اآلتيعلى النحو    تنازليا

والتعليم،مجال   بلغ   التعلم  حسابي  معيا3.27)  بمتوسط  وانحراف  مجال  (،0.36)  ري (،  املؤسسية،يليه  بلغ)  الثقافة  حسابي  (  3.17بمتوسط 

م )وانحراف  مجال  0.60عياري  يليه   ،)، املجتمعية  بلغالشراكة  حسابي  معياري 3.12)  بمتوسط  وانحراف  القيادي  (،  0.57)  (،  التميز  مجال  ليه 

 (،وانحراف معياري 3.05بمتوسط حسابي بلغ)  لتغير والتدريب،ا مجال    األخيرة وفي املرتبة  (،  0.57)  ( وانحراف معياري 3.08)    بمتوسط حسابي بلغ

(0.40).   

في درجة استجابات عينة الدراسة لدرجة  (  α≥0.05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) t.testت نتائج اختبار )ت أظهر  •

 وجود فروقاألحادي عدم  تحليل التباين  نتائج اختبار  كما أظهرت    العلمي،  املؤهل    تبعا ملتغيرالتميز املؤسس ي ملدارس التعليم العام بمكة املكرمة  

لتميز املؤسس ي ملدارس التعليم العام بمكة املكرمة لدرجة ا في درجة استجابات عينة الدراسة  (  α  ≥0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالة)

 . سنوات الخبرة تبعا ملتغير 

 وجبة دالة  بينت النتائج وجود عالقة ارتباط م  •
ً
للمعلمين والدرجة الكلية ملحور التميز التنمية املهنية    بشكل عام بين الدرجة الكلية ملحور   إحصائيا

 ( وهو دال 0.673الكلي) اإلرتباطبلغ معامل املؤسس ي ملدرس التعليم العام بمكة املكرمة حيث 
ً
 ( 0.01عند مستوى الداللة ) إحصائيا

 إحصائيدال أثر بينت النتائج وجود  •
ً
املؤسس ي في مدارس التعليم العام بمكة  ( للتنمية املهنية للمعلمين في تعزيز التميز0.05عند مستوى الداللة ) ا

 . املكرمة

 توصيات الدراسة:  . 8.4

 ما توصل إليه من نتائج بما يلي: يوص ي الباحث في ضوء 

على   • املدارس  قادة  الدوراتحث  خالل  من  للمعلمين  املهنية  بالتنمية  و وال  ،االهتمام  التدريبية،  املدرسية،  إ ورش  القرارات  صناعة  في  شراكهم 

 .الحيات، والعمل بروح الفريقوتفويض الص 

متنوعة   • تدريبية  برامج  قادة   للمعلمينتقديم  قبل  من  املدرسة  املتميزين  داخل  واملعلمين  خالل    .املدارس  من  واإل   إدارة وخارجها  شراف التعليم 

 والتدريب. 

على   • املعلمين  العمل  تواجههم   املشكالتحل    منتمكين  التي  خالل    بأنفسهم.  التعليمية  فإ من  بعض شراكهم  وتفويضهم  القرارات،  صنع  ي 

 ، والتوجيه واالرشاد. الصالحيات

املعلمين على   • الو إ تشجيع  دعم نتاج  معارض  في  واشراكهم  لهم  الالزمة  املواد  توفير  املناسبة، من خالل  التعليمية  التعليم   سائل  ، وورش وتطوير 

 . ات التعليم تقني

املؤسس ي • التميز  ألهمية  املعلمين  إدراك  مستوى  وكيفية التميز أهمية حول  ودورات ندوات بعقد رفع   مستمر، وبشكل مستواه  رفع املؤسس ي 

 .والتحسين املستمرين بداعاإل  لىع املوظفين وتشجيع

جازة الصيفية في فادة من اإل يل خدمة املجتمع املدرس ي، واإل ن مع املجتمع املحلي للمساعدة في تقديم خدمات للمدارس، وتفعو اليات للتعآ توفير   •

 شطة ترفيهية وتعليمية للطالب.  نأ اد د عإ 
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 مقترحات الدراسة  . 9.4

 اآلتية فإن الباحث يقترح اجراء الدراسات ليها الدراسإ في ضوء التوصيات التي توصلت 
ً
 . ة مستقبال

 . مكة املكرمة من وجهة نظر املعلمينمعوقات التنمية املهنية للمعلمين في مدارس التعليم العام ب •

 تحقق التنمية املهنية للمعلمين. دور البرامج التدريبية في •

 . دور قادة املدارس في تحقيق التميز املؤسس ي في املدارس •

 . مدارس مكة املكرمةناث في حالية على مدارس اإل دوات الدراسة الأ من خالل تطبيق راسة مقارنة جراء دإ  •

 :املراجع

 :
 
 جع العربية:املراأوال

. املؤتمر القومي السنوي الحادي عشر )العربي  دامة لألستاذ الجامعي في ضوء متميزات العصرالتنمية املهنية املست(.  2004أحمد، حافظ فرج ) .1

 . 2004ديسمبر جامعة عين شمس القاهرة،  19-18الفترة  "،تعليم الجامعي العربي بعنوان "أقدام اإلصالح والتطويرالثالث( ال

. )رسالة دكتوراه ية وأثر ها في بناء رأس املال الفكري وتحقيق امليزة التنافسيةنظم معلومات املوارد البشر   (. 2003حمدان، خالد محمد طالل )  بني .2

 بغداد، العراق.  غير منشورة(، جامعة

 .رة، عالم الكتبالقاه .املدرسة الفاعلة: مفهومها، إدارتها، آليات تحسينها( 2006البهواش ي، السيد عبد العزيز ) .3

التنمية املهنية ملعلم املرحلة االبتدائية من وجهة نظر املعلمين بمحافظة العال في ضوء توجهات  واقع  (.  2015البوش ي، محمد بن سعود بن علي ) .4

 . )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة امللك سعود. وع املعلم الجديدمشر 

الاملع  إدارة   (.2016الثبيتي، خالد محمد مستور) .5 الثانوية بمدينة  باملدارس  التنظيمي  بالتميز  .) رسالة ماجستير غير منشورة(. طائفرفة وعالقتها 

 جامعة امللك عبد العزيز 

 . القاهرة: مطابع الدار الهندسية. بداع والتميز التنافس ياإل  إدارة (. 2013جاد الرب، سيد محمد ) .6

ستير غير منشورة(، جامعة . )رسالة ماجر أداء مؤسسات التعليم العالي في الضفة الغربيةالتميز في تطوي  إدارة دور  (.  2009الجعبري، تغريد عيد، ) .7

 الخليل، فلسطين.

8. ( أحمد  محفوظ  وجودة،  إبراهيم،  شفيق  تحق  .(2015حداد،  األداء  مدى  لتميز  الثاني  هللا  عبد  امللك  بجائزة  الفائزة  واملؤسسات  الوزارات  يق 

 .  (2)11 :األعمال إدارة  املجلة األردنية في .وجهة نظر العاملين فيها ومتلقي الخدمة الحكومي والشفافية لثقافة التميز من

الوفا، جمال محمد .9 إبراهيم وأبو  الثالثة: دراسة  (.  2017)  خليل، ميسر يوسف وأحمد، أحمد  األلفية  للمعلمين في ظل  املهنية  التنمية  محددات 

 . 261-211 :(110)28مصر، -جامعة بنها: ية. مجلة كلية التربتحليلية ورؤية عصرية

10. ( يحيى  علي  ا (.  2013الدجني،  األ واقع  النموذج  ضوء  في  غزة  بمحافظات  األرقم  دار  بمدارس  املؤسس ي  تو ألداء  وسبل  للتميز  رسالة طويره ربي   (.

 ماجستير غير منشورة(، الجامعة اإلسالمية بغزة. 

 . القاهرة: املكتب الجامعي الحديث. والتعليممعلم املستقبل (. 2011الدسوقي، عيد أبو املعاطي ) .11

والعجم .12 علي  ناجي  سمير  )الدقح،  إبراهيم  محمد  منهى  وغنايم،  عبده  حسنين  محمد  ملدي(.  2017ي،  املهنية  التنمية  التربية  متطلبات  مكاتب  ري 

اليمنية بالجمهورية  إب  محافظة  مديريات  في  واملعرفة والتعليم  القراءة  مجلة  جام  :.  التربية  للنشر  کلية  املنظومة  دار  مصر،  شمس،  عين  عة 

 .227-195 :(185اإللكتروني. )

 درمان أم .) رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعةؤسس يامل التميز على البشرية للموارد اإلستراتيجية دارة اإل  أثر(. 2016بسمية، مهند مولود )الدوي .13

 االسالمية، السودان 

 . 45-20 :(116واألعمال، ) دارة التميز على تطوير قطاع األعمال. مجلة اإل  إدارة   (. أثر 2010الرحاحلة، عبد الرزاق سالم ) .14

15. ( موس ى  هناء  و   .(2010الرويلي،  املدارس  مديرات  التنمدور  في  التربويات  معلمات  املشرفات  نظر  وجهة  من  املتوسطة  املرحلة  ملعلمات  املهنية  ية 

 األردن. )رسالة ماجستير غير منشورة(، كلية التربية، جامعة اليرموك،  .راسة مقارنةمنطقة الجوف التعليمية باململكة العربية السعودية : د 

 .مصر القاهرة، والتوريدات، للتسويق العربية املتحدة  الشركة .العالية اإلدارية املهارات ذوي  األفراد لدى  التميز عادات .(2007) رضا السيد، .16

. مجلة  ملدارساملهنية املتوقعة من املشرفين التربويين من وجهة نظر املعلمين ومديري ا   مطالب التنمية(.  2014الرحمن بن يوسف ) شاهين، عبد .17

 . 374-333 :(2)157، جامعة األزهر :التربية
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. تصور مقترح-بليبيا ملواكبة متغيرات العصر  الخدمة أثناء في س ياألسا التعليم  بمرحلة للمعلمين املهنية التنمية(.  2016)  شرتيل، نبيلة بلعيد سعد .18
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 .القاهرة. مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع . 1ية للمعلم، التدريب أثناء الخدمة. طالنمو والتنمية املهن .(2011عامر، طارق ) .21

 . 167-165 :(88جامعة األزهر، ): . مجلة التربيةالتنمية املهنية للمعلم أثناء الخدمة(. 2000حميد، أحمد ربيع )عبد ال .22

و عث .23 خليل  الحكوم(.  2012)  تيم، حسن محمدو   دبوس، محمدمان، عالن محمد  املدارس  في  دور مديري  للمعلمين  املهنية  التنمية  في  الثانوية  ية 

 . 16-1 :(1)39عمادة البحث العلمي،  -لجامعة األردنية ا  : دراسات: العلوم التربوية .شمال الضفة الغربية

الدين ) .24 والجودة (.  2010عجمي، عصام  املؤسسية  الفعالية  العالي  دور  التعليم  ملؤسسات  املؤسس ي  التميز  تحقيق  األ في  العربي  امللتقى  حو .  ول  ل 

 .39 – 1اإلدارية، مصر،  املنظمة العربية للتنمية  .جودة التعليم في املؤسسات التعليمية األمنية العربية

25. ( املرحلة(.  2017عطير، ربيع شفيق لطفي  ملعلمي  املهنية  التنمية  التربوي في  الحكومة: دراسة ميدانية بمحافظة   دور اإلشراف  باملدارس  الثانوية 

 . 651-621  :(1)18فلسطين،  -املركز القومي للبحوث   :لتربوية والنفسيةمجلة العلوم ا  طولكرم،

 .  التميز التنظيمي لدى قائدات مدارس منطقة الباحة من وجهة نظر املعلمات (.2018أحمد )الغامدي،  ريم  .26
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Abstract: The study aimed to identify the effect of teacher's professional development on motivating the 
institutional excellence of public educational schools in Makah from the educational supervisor's 
perspective. The researcher used the descriptive relational approach. and a questionnaire to collect the 
information from the study sample. which consisted of (282) educational supervisors. and the study 
population consisted of (318) educational supervisors. The results showed that the reality of teacher's 
professional development was medium with mean of (3.09). The results also showed that there were no 
statistically significant differences at the significance level α≤ 0.05 due to educational qualification and 
experience. The results also indicated that the degree of institutional excellence was medium with mean of 
(3.18). And also showed that there were no statistically significant differences at the significance level α≤ 
0.05 due to qualification and experience. The results of the study also showed a positive correlation and 
statistic function at the level of significance (0.01) between the teacher's professional development of and 
institutional excellence with a correlation coefficient of (0.673). The results also showed that there is 
statistically significant effect at the significance level of α= 0.05 for the teachers professional development 
on motivating the institutional excellence of schools. In light of the results. the study recommended a number 
of recommendations that seek in their entirety to urge school leaders to give professional development to 
teachers a priority in school programs and activities in order to achieve the desired institutional excellence 
in schools of the Ministry of Education. 

Keywords: Professional Development; Teachers; Institutional Excellence; Educational Supervisors. 
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