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 املقدمة: .1

التعليمية، وأكثرها تأثيًرا على   -عد املشرف التربوي الحلقة األقوى لتنمية املعلم مهنًيا وتربوًيا، إذ يعتبر املعلم من أهم مدخالت العملية التعلميةي  

والتجديد   اإلصالح  يقوم عليها  التي  األساسية  الدعامة  باعتباره  الطالب،  املشرف  تعلم  بد من وجود  ال  التربوية  العملية  في  تطوير  فأي عملية  التربوي. 

ان في تحديد نوعية التعليم واتجاهه، كما أن مشاركتهما الفاعلة تعمل على تحديد نوعية مستقبل وحياة  ئيسالتربوي واملعلم مًعا؛ ألنهما يعتبران عامالن ر 

 جميع مدخالت ومخرجات العملية التعليمية التعلمية. 
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 :امللخص

املدارس  في  األولية  الصفوف  ملعلمات  املستدامة  املهنية  التنمية  تحقيق  في  التربوية  املشرفة  دور  على  التعرف  إلى  الدراسة  هدفت 

القائدات   الدراسة الحكومية بمدينة جدة من وجهة نظر  واتبعت  الخبرة على مجاالتها.  العلمي وسنوات  املؤهل  أثر متغيري  واملعلمات، وبيان 

( تألفت من  التي  البيانات من عينتها  لجمع  التحليلي  الوصفي  و)38املنهج  قائدة،  دور  220(  أن مستوى  إلى  الدراسة  نتائج  وتوصلت  ( معلمة. 

الص ملعلمات  املستدامة  التنمية  تحقيق  في  )متوسطة(املشرفة  بدرجة  جاء  القائدات  نظر  وجهة  من  األولية  ،  (3,35)بمتوسط حسابي  فوف 

مئوية )كبيرة(%(67)  وبنسبة  بدرجة  جاء  فريق  ضمن  العمل  ومجال   ،  ( )3,42بمتوسط حسابي  مئوية  وبنسبة  )االتصال  (68.4%(  ومجال   ،

بدرجة   والتطوير(  التدريب  املعلومات،  تكنولوجيا  )والتواصل،  بين  حسابي  بمتوسط  )3,39-3,27)متوسطة(  بين  مئوية  -%65.4(ونسبة 

بمتوسط    (، ومستوى دور املشرفة في تحقيق التنمية املستدامة ملعلمات الصفوف األولية من وجهة نظر املعلمات جاء بدرجة )كبيرة(%67.8

)،  (3,42)حسابي   مئوية  االت%(68.4وبنسبة  املعلومات،  )تكنولوجيا  مجال  وجاءت  )كبيرة( ،  بدرجة  فريق(  ضمن  العمل  والتواصل،  صال 

(  3,01بمتوسط حسابي )  %(، ومجال التدريب والتطوير بدرجة )متوسطة(73,0-%69.8(ونسبة مئوية بين )3,65-3,49بمتوسط حسابي بين )

املدارس حول دور املشرفة في تحقيق   %(.60.2وبنسبة مئوية ) وكشفت النتائج عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية الستجابة قائدات 

فة التنمية املستدامة ملعلمات الصفوف األولية تعزى ملتغيري املؤهل العلمي وسنوات الخبرة. وأوصت الدراسة بضرورة العمل على تواصل املشر 

قائدات املدرسة في رسالة ورؤية وأهداف املعلمة، وإعداد املشرفة املواد التدريبية لتلبية حاجات التنمية املهنية  مع املجتمع املحلي لزيادة وعي  

 املستدامة للمعلمات.

 معلمات الصفوف األولية.؛ التنمية املهنية املستدامة ؛املشرفة التربوية الكلمات املفتاحية:

http://www.refaad.com/
https://www.refaad.com/views/EPSR/Home.aspx
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م وتنميته   
ً

متواصال تدريًبا  وتدريبه  جيًدا  إعداًدا  املعلم  إعداد  تستوجب  املستقبلية  ومتطلباته  نعيشه  الذي  العصر  طبيعة  فإن  هنًيا  وبالتالي 

الثالثة،   األلفية  املطلوبة منه في  األدوار  أداء  ليكون قادًرا على  العصر؛  التفاعل مع متطلبات تخصصه ومستجدات  لتمكينه من  تلقى باستمرار؛  حيث 

 (. 21-20، ص2002االحتياجات املعرفية واملهارية والوجدانية للمعلم األفراد اهتماًما كبيًرا في إطار مفهوم املهنة )مدبولي، 

أن  2011)البغدادي  ويرى    حتى  التعلم،  تحسين عملية  في  رئيسًيا   
ً

تعد عامال التي  للمعلم  النوعية  بالجودة  االرتقاء  "يجب  أنه  املتحدة  (  الواليات 

لهم، وذلك للحصول على   املهنة  بمزاولة  الترخيص  وتجديد  بمنح  للمعلمين  املستمرة  املهنية  التنمية  بموجبها  ربطت  أصدرت سياسة  معلمين األمريكية 

 عالًيا" )ص
ً

 (. 55مؤهلين تأهيال

(،  2012(، ومصطفى )2012وتنميتهم مهنًيا كدراسة املوجي )  لذا تشير نتائج بعض الدراسات السابقة إلى ضرورة االهتمام بإعداد وتأهيل املعلمين

أثناء الخدمة   (.  2019(، وأبو دية )2018(، وملكاوي )2017واألحمد والصليهم ) كما أكدت العديد من املؤتمرات التربوية على أهمية إعداد املعلمين في 

( الذي هو بعنوان: "املعلم وعصر املعرفة: الفرص والتحديات" على عدد من 2016د )وتنميتهم مهنًيا، حيث ركز املؤتمر التربوي الدولي بجامعة امللك خال

 املحاور، اهتمت بإعداد املعلمين وتطويرهم مهنًيا في ضوء املتطلبات التربوية املتجددة. 

تن ضرورة  وتتبعها  املعلم  تطوير  املهنية  التنمية  الحديثة  التربوية  الساحة  تواكب  التي  املتطلبات  هذه  )الثقافية، ومن  األخرى  املجاالت  مية 

التربية اليوم.  1995والوجدانية، والتقنية( لديهم )السلمي،   الذي تعيشه  (. لذلك ال بد من اإليمان بأن املستقبل التربوي سيكون مغايًرا لصورة الواقع 

(، وهي عبارة عن تعليم من  2004زيادة، العتيبي، ومتولي،    ومن الواضح أيًضا أن التكنولوجيا املتغيرة عملت على إعداد بيئات تعليمية متجددة )الحامد،

ة قادرة  نوع جديد يستوعب تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، التي أصبحت جزًءا من الحياة االجتماعية للمعلمين، بحيث تزودهم بعقلية ناقدة واعي

 (.  2002جتمع ديمقراطي معرفي )نوفل، على التعامل مع منظومة املعلومات واإلفادة منها، مما يؤهلهم للحياة في م

ة مهمة التنمية املهنية املستدامة أحد نماذج التنمية املهنية التي تتبناها العديد من الدول في مجال التربية والتعليم، ويمثل التعليم وسيل  تعدلذا  

أكثر استدامة؛ فال بد من   إلى مستقبل  الحلول والتوصل  ابتكار  املعلم على  أهم  لتحسين قدرات  الذي يعتبر من  املعلم،  إعداد  إحداث تطوير في برامج 

يتوقف وعليه  أهدافها،  تحقيق  نحو  التعليمية  العملية  بتوجيه  يقوم  الذي  فهو  الطالب.  تعلم  على  أثًرا  وأكثرها  التعليمية  العملية  نجاحها   مدخالت 

وجو  دون  جيًدا  التعليم  يكون  فال  األهداف؛  تلك  نحو  التقدم  تحقيق  في  ومهامه  وفشلها  املعلم  دور  تغير  ظل  وفي  ومتخصًصا.  تربوًيا  متميًزا  معلًما  د 

التربية والتعليم؛  األدائية، وبتحوله من ملقن وناقل للخبرات إلى موجًها وميسًرا للتعلم ومحفًزا للطالب؛ فعليه يجب أن يكون مطلًعا بكل جديد في ميدان 

 (. 150، ص2010إفادة طالبه )عيس ى ورفيق،  ليواكب التطور في مجال مهنته، ويكون بذلك أقدر على

امله التنمية  تستهدف  التي  االستراتيجيات  من  العديد  تنفيذ  إلى  السعودية  العربية  اململكة  في  التعليم  وزارة  سعت  فقد  ذلك  على  نية وتأكيًدا 

رؤيتها   في  وأهداف  محاور  عدة  تخصيص  خالل  من  وذلك  للمعلمين،  تحقق  2030املستدامة  تنمية  إلى  للوصول  واملعلمات؛  املعلمين  تأهيل  إلعادة  ؛ 

 (. ه1438متطلبات الحاضر بكفاءة )وزارة التعليم، 

التربوي، وهو املدخل الذي ترتكز عليه وزارة التعليم    اإلشرافولتحقيق التنمية املهنية املستدامة للمعلمين مداخل متعددة، وفي مقدمتها مدخل  

التعليم، كما يساعد   أهداف  ال  اإلشرافوتوليه عناية خاصة لتحقيق  إحداث  النهوض التربوي على  العصر، ويتم من خالله  تغيرات ملواجهة متطلبات 

ن املعلم من القيام بدوره بشكل فاعل )املنصور،  ِّ
 
 (. 2008بالعملية التعليمية، وتطويرها، وتحسينها من خالل توفير أفضل الطرق التي تمك

فهو تربوًيا  قائًدا  يعد  التعليمية؛ حيث  العملية  في  فعال  بدور  يقوم  التربوي  يترتب عليه   فاملشرف  وهذا  أنظارهم،  للمعلمين ومحط  بذلك قدوة 

التربوي؛ لتحسين فاع املشرف  إلى  التربوية، فاملعلم بحاجة  العملية  بين جميع أطراف  اإلنسانية  العالقات  بإقامة  تتمثل  إنسانية  التعليم مسؤولية  لية 

 (.  4، ص2016ي، وتطويرها نحو األفضل فهو يقوم على تطوير كفايتهم الفنية والتربوية )العل

( الرويلي  يمكن  2017ويرى  ال  والتحديات  فالتغيرات  العصر،  تتالءم مع طبيعة  مناسبة  تعليم  بيئة  إيجاد  إلزاًما  كان  التقدم  طريق  التعليم  "أن   )

" )ص
ً

 .(28االستجابة لها إال باستراتيجيات مختلفة كًما ونوًعا، وهذا يتطلب من املشرف التربوي أن يكون متطوًرا وفعاال

( على "أهمية دور املشرف التربوي في تحسين أداء املعلمين والسعي لتحقيق كل ما من شأنه تسهيل مهامهم 2014واستناًدا على ذلك يؤكد أمبيض )

العمل ويحقق األهداف املنشودة سواء من خالل نقل الخبرات من مدرسة ألخرى، أ  و إشراك واالرتقاء بمستوى العملية التعليمية وتوفير كل ما يخدم 

 (.4املدارس في نشاطات وفعاليات تسهم في نهوضها، أو تقديم التوجيه والتقويم للمعلمين وقادة املدارس" )ص

والت الصفي  املعلم  في سلوك  اإليجابي  التغيير  إحداث  أجل  يعمل من  العالية  والكفاءة  القدرة  ذو  التربوي  املشرف  فإن  ما سبق  ربوي وتناغًما مع 

خبراته، )الفاضل،   معتمًدا على  الطلبة  بالنفع على  يعود  بما  وقدراته  مهاراته،  وتطوير  للمعلم،  املنهي  النمو  لتطوير  أفضل  بشكل  للوصول  وإمكاناته، 

 (. 177، ص  2014

( ياغي  دراسة  منها:  للمعلم  املهنية  التنمية  تحقيق  في  التربوي  املشرف  دور  أهمية  إلى  السابقة  الدراسات  بعض  أشارت  والسريحي2017وقد  ن  (، 

 .    Douglas,2010)، ودراسة "دوجالس" )Ralf)،  2011(، ودراسة "رالف" )2017)
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ألولية في وفي ضوء ما سبق فإن الدراسة الحالية تتناول التعرف على دور املشرفة التربوية في تحقيق التنمية املهنية املستدامة ملعلمات الصفوف ا 

 واملعلمات.  املدارس الحكومية بمدينة جدة من وجهة نظر القائدات

 :لتهائوأس مشكلة الدراسة  .1.1

بعض الدراسات السابقة من وجود قصور في دور املشرف التربوي في تحقيق التنمية املهنية املستدامة للمعلمين،   نتائجبناًء على ما توصلت إليه  

ية التربوية التقليدية التي تركز على تصيد العيوب واألخطاء في  اإلشرافالتربوي لألهداف املحددة الواضحة، واألساليب    اإلشرافوذلك من خالل افتقار  

التدريس ي   أحمد  األداء  للمعلمين كدراسة  املستمرة  والتنمية  التدريبية  االحتياجات  بمتابعة  االهتمام  في  التربوي  املشرف  دور  وأيًضا قصور  للمعلمين، 

(2010( عبدالجليل  ودراسة  مرتجى  (2018(،  دراسة  إلى  )2009)  باإلضافة  الشديفات  ودراسة  املشرف 2014(،  بين  عالقة  وجود  إلى  افتقروا  حيث   )

   التربوي واملعلم تدعو إلى التفاهم والتعاون فيما بينهم. 

التر  املشرفات  التي تمارسها  األدوار  أن هناك تفاوت في  امليدانية فقد الحظت  الباحثة وعملها كمشرفة تربوية، ومالحظتها  بويات،  ومن خالل خبرة 

نية املستدامة ملعلمات الصفوف األولية في املدارس الحكومية التابعة ملكتب تعليم البنات بوسط جدة، باإلضافة إلى عدم وقصور في تحقيق التنمية امله

لتدريبي واآلخر الذي  استمرارية البرامج التدريبية للمعلمات لترسيخ مفهوم التنمية املهنية املستدامة للمعلمات، مع تباعد الفترات الزمنية بين البرنامج ا 

واقع الدور الذي يلتحقن به، والتي قد تصل إلى عدة سنوات. ونظًرا ألهمية دور املشرفات التربويات في امليدان التربوي، كان ال بد من تسليط الضوء على 

 يقمن به في مجال االهتمام بجانب التنمية املهنية املستدامة ملعلمات الصفوف األولية في املدارس الحكومية. 

الحاجة املهنية   وملعرفة  التنمية  تحقيق  في  التربويات  املشرفات  دور  معرفة  حول  استطالعية  دراسة  بإجراء  الباحثة  قامت  الحالية  الدراسة  إلى 

( 30عية )املستدامة ملعلمات الصفوف األولية باملدارس الحكومية التابعة ملكتب تعليم وسط جدة من وجهة نظر املعلمات، وقد شملت العينة االستطال 

)معلمة،   على  احتوت  باستبانة  االستطالعية  الدراسة  أداة  نتائج  36وتحددت  كشفت  وقد  فقرة،  دور   الدراسة(  في  عام  وجود ضعف  االستطالعية 

لدور  النسبة املئويةاملشرفة التربوية في تحقيق التنمية املهنية املستدامة ملعلمات الصفوف األولية من وجهة نظر املعلمات في جوانبها األربعة، فقد بلغت 

%( ككل بدرجة قليلة، حيث كانت النسبة املئوية في تحقيق دور املشرفة التربوية 28,3لمعلمات )لاملشرفة التربوية في تحقيق التنمية املهنية املستدامة  

للمعلمات ) والتطوير  التدريب  التربوية20لجانب  املشرفة  في تحقيق دور  املئوية  النسبة  جاءت  حين  في  قليلة،  بدرجة  في لل  %(  املستدامة  املهنية  تنمية 

للتنمية املهنية املستدامة في جانب %( بدرجة قليلة، وأيًضا كانت النسبة املئوية في تحقيق دور املشرفة التربوية 32جانب االتصال والتواصل للمعلمات )

للتنمية املهنية املستدامة في تحقيق دور املشرفة التربوية %( بدرجة قليلة، باإلضافة إلى ذلك كانت النسبة املئوية في 25تكنولوجيا املعلومات للمعلمات )

 %( بدرجة قليلة.36للمعلمات ) جانب العمل ضمن فريق 

ملعلما املستدامة  املهنية  التنمية  تحقيق  في  التربوية  املشرفة  دور  على  للتعرف  وذلك  الدراسة،  إجراء  إلى  الحاجة  ظهرت  سبق  ما  خالل  ت ومن 

  س الحكومية بمدينة جدة من وجهة نظر القائدات واملعلمات، حيث تبلورت مشكلة الدراسة الحالية في السؤال الرئيس التالي: الصفوف األولية في املدار 

القائدات  ما دور املشرفة التربوية في تحقيق التنمية املهنية املستدامة ملعلمات الصفوف األولية في املدارس الحكومية بمدينة جدة من وجهة نظر  

 واملعلمات؟" 

 ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:

القائدات ما دور املشرفة التربوية في تحقيق التنمية املهنية املستدامة ملعلمات الصفوف األولية في املدارس الحكومية بمدينة جدة من وجهة نظر   •

 والتواصل، تكنولوجيا املعلومات، العمل ضمن فريق(؟ بجدة املتعلق بــ )التدريب والتطوير، االتصال 

املعلمات ما دور املشرفة التربوية في تحقيق التنمية املهنية املستدامة ملعلمات الصفوف األولية في املدارس الحكومية بمدينة جدة من وجهة نظر   •

 ومات، العمل ضمن فريق(؟ بمدينة جدة املتعلق بـ )التدريب والتطوير، االتصال والتواصل، تكنولوجيا املعل

توجد   • )  فروقهل  داللة  مستوى  إحصائية عند  داللة  بين متوسط05,0ذات  واملعلمات(  القائدات  استجابات  في    ات  التربوية  املشرفة  دور  حول 

 لمعلمات تعزى ملتغيري )املؤهل العلمي، وسنوات الخبرة( على مجاالت الدراسة؟ لتحقيق التنمية املهنية املستدامة 

 أهداف الدراسة:  .2.1

 تهدف الدراسة الحالية إلى:

جهة نظر  التعرف على دور املشرفة التربوية في تحقيق التنمية املهنية املستدامة ملعلمات الصفوف األولية في املدارس الحكومية بمدينة جدة من و  •

 علومات، العمل ضمن فريق(.القائدات واملعلمات املتعلق بــ )التدريب والتطوير، االتصال والتواصل، تكنولوجيا امل

( بين متوسطات استجابات القائدات واملعلمات حول دور املشرفة التربوية  05,0الكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية عند مستوى داللة ) •

 ى مجاالت الدراسة. في تحقيق التنمية املهنية املستدامة ملعلمات الصفوف األولية تعزى ملتغيري )املؤهل العلمي، وسنوات الخبرة( عل
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 أهمية الدراسة:  .3.1

 انبثقت أهمية الدراسة الحالية من خالل األهمية النظرية واألهمية التطبيقية، وذلك على النحو التالي: 

 األهمية النظرية:  .1.3.1

 املوضوع املهم.قد تثري هذه الدراسة املكتبات العربية ملا ستحتويه من أدب نظري ودراسات سابقة حول هذا  •

 التربوي. اإلشرافقد تفتح هذه الدراسة أمام الباحثين تقديم دراسات أخرى في مجال  •

 األهمية التطبيقية:  .2.3.1

، وذلك من خالل محاولة حصر  اإلبتدائية قد تساعد هذه الدراسة في تحديد الفجوة املعرفية واملهارية لدى مشرفات الصفوف األولية في املدارس  •

 لتنمية املهنية املستدامة املطلوبة لهن ومدى ممارستهن لها، وذلك كخطوة على سبيل تشخيص الواقع سعًيا لتطويره.كفايات ا 

روح   • باعتبارهن  املطلوب  بدورهن  ليقمن  الالزمة  التدريبية  االحتياجات  أهم  عن  الكشف  في  األولية  الصفوف  معلمات  الدراسة  هذه  تساعد  قد 

 سها األول وركنها الركين. العملية التعليمية ولبها وأسا

املستدامة   • املهنية  التنمية  تحقيق  في  لدورهن  ممارستهن  تفعيل  سبل  عن  راجعة  تغذية  التربويات  للمشرفات  الدراسة  هذه  تقدم  أن  يتوقع 

 للمعلمات، وذلك في ضوء ما توصلت إليها الدراسة من نتائج. 

ال • التدريب  مراكز  على  القائمين  الدراسة  هذه  نتائج  تفيد  الخاصة قد  التدريبية  والبرامج  الخطط  وضع  عند  الالزمة  القرارات  اتخاذ  على  تربوي 

 لتطوير أداء املعلمات وتحسينه بما يتالءم مع املستجدات التربوية الحديثة.

الوظيفية فيما يتعلق    التربوي إلعادة النظر في تحسين ممارسات املشرفات التربويات ألدوارهن  اإلشرافقد تفيد نتائج هذه الدراسة املسؤولون في   •

 بتحقيق التنمية املهنية املستدامة للمعلمات. 

ج والنظم قد تفيد نتائج هذه الدراسة املعنيين في وزارة التعليم، لالستفادة من نتائجها عند وضع السياسات التعليمية، وفي تصميم وتطوير البرام •

 التربوية.

 حدود الدراسة:  . 4.1

الحكومية من   الحدود املوضوعية: • املدارس  األولية في  الصفوف  املستدامة ملعلمات  املهنية  التنمية  التربوية في تحقيق  املشرفة  التعرف على دور 

 وجهة نظر القائدات واملعلمات.

 الحكومية التابعة ملكتب تعليم البنات بوسط مدينة جدة. اإلبتدائية املدارس  الحدود املكانية: •

 . اإلبتدائية وعينة أخرى من قائدات املدارس الحكومية  اإلبتدائية معلمات الصفوف األولية في املدارس عينة من  الحدود البشرية: •

 . م2020هـ/1441خالل الفصل الدراس ي الثاني من العام األكاديمي  الحدود الزمانية: •

 مصطلحات الدراسة:  . 5.1

• ( التربوية  املشرفة  )  (:Educational Supervisor  The Roleدور  ناصر  عرف  "2016ي  بأنه:  اصطالًحا  الدور  تحقيق (  في  واالجتهاد  الجهد  بذل 

العملية األهداف التربوية املناطة به، وذلك عبر االستعانة بالطرق واألساليب التربوية املبتكرة والحديثة، التي تتجاوز حدود األدوار التقليد ية في 

 (.238صالتعليمية التعلمية" )

الدور  الباحثة  عرف 
 
املشرفة   وت الحكومية بهدف تسهيل دور  املدارس  بها قائدات  التي تقوم  بأنه: مجموعة من اإلجراءات واملهام واألعمال  إجرائًيا 

 التربوية في تحقيق التنمية املهنية املستدامة ملعلمات الصفوف األولية باملدارس الحكومية بمدينة جدة. 

عرف دليل املشرف التربوي ) ة التربوية بأنها: "خبيرة فنية وظيفتها الرئيسة مساعدة املعلمات على النمو املنهي، وحل املشكالت  ( املشرفه1419كما وي 

 (.  99التعليمية التي تواجههن، باإلضافة إلى تقديم الخدمات الفنية، لتحسين التدريب، وتوجيه العملية التربوية الوجهة الصحية" )ص

ف   بأنها: الشخص املتخصص ببذل الجهد والوقت املناسب لتنمية املهارات التعليمية واملهارية واملهنية لدى  املشرفة التربوية إجرائًيا    الباحثةوتعر 

الت الظروف  وتهيئة  وتقويم،  وتوجيه  ومتابعة  وتنظيم،  تخطيط  من:  التربوية  العملية  تطلبه  ما  كل  من  ينهن  
ُّ
وتمك أدائهن   لرفع  تنمي املعلمات،  ي 

   ية.استعداداتهن  وقدراتهن  املهن

•  ( املهنية  )  (:Professional Developmentالتنمية  "جسكي"  عن    (Gusky, 2016يرى  "عبارة  هي  املهنية  التنمية  واألنشطة  أن  العمليات، 

تعل وبالتالي  الطلبة،  تعلم  زيادة  على  العمل  يستطيعوا  حتى  باملعلمين  الخاصة  واالتجاهات  واملهارات،  املهنية،  املعرفة  لزيادة  كيفية  املصححة  م 

املهنية   للتنمية  العامة  السمات  تحديد  يمكن  ثم  ومن  التعليمية،  والثقافات  ني  الب  تصميم  امل  بأنهاإعادة  واملستمرة، التنمية  املقصودة  هنية 

 . واملنظمة"



  & حريري  طيب                            ....                 دور املشرفة التربوية في تحقيق التنمية املهنية املستدامة ملعلمات الصفوف األولية في املدارس الحكومية 

 237-205، ص: 2021 -1، العدد10املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 209 

 

الباحثة   فها  املعلمات    إجرائًياوتعر  أداء  في  الحاصل  التطور  ومهارًيا ووجدانًيابأنها:  ، وواجباتهن   معرفًيا  إليهن  املوكلة  بمهامهن   يقمن  يجعلهن   بما   ،

 وعلى العملية التربوية بشكل عام. التربوية، والفنية بكفاءة، وهذا ينعكس إيجابًيا على العاملين معهن  بشكل خاص،

)  يعرف  (:Sustainable Professional Developmentالتنمية املهنية املستدامة ) •  من محمد 
ً

)2011كال التنمية  2011(، ووهبة  ( على تعريف 

فئاتهم   بمختلف  للمعلمين  م  قدَّ ت  التي  املنظمة  واألنشطة  العمليات  تلك  بأنها:  املستدامة  املعارف املهنية  بمستوى  االرتقاء  بهدف  وتخصصاتهم 

وزيادة  العلمية  مهاراتهم  وتنمية  املنهي،  أدائهم  ورفع مستوى  لهم،  املستمر  املنهي  النمو  وتحقيق  لديهم،  املهنية  واالتجاهات  قدراتهم على    واملهارات 

وف أكثر كفاءة  بطريقة  املتغيرة  لألدوار  إعدادهم  أجل  في عملهم، من  والتجديد  بوسائل مختلفة من  اإلبداع  واألنشطة  العملية  وتتم هذه  اعلية، 

 أهمهما برامج التدريب املقدمة للتعلم. 

التنمية   الباحثة  معلمات   املهنيةوتعرفها  تزويد  خالل  من  املدى،  طويلة  أهداف  تحقق  لكي  مطورة؛  وعمليات  أنشطة  بأنها:  إجرائًيا  املستدامة 

هارات بواسطة التعليم، والتدريب، والدعم املنهي املستمر من قبل املشرفات التربويات؛ لتمكنهن من  املدارس الحكومية بقدر كبير من املعارف وامل

 اكتساب رؤى وأساليب جديدة في العمل تساعدهن على أداء املمارسات التعليمية املنوطة بهم.

  :اإلطار النظري  .2

التربوي، مفهومه، أهميته، أهدافه،  اإلشرافالتربوي من حيث: نشأة  اإلشراف :الدراسة الحالية وهماب موضوعين ذات صلةاإلطار النظري يتناول 

أساليبه،   املدرسةأنواعه،  في  التربوي  املشرف  وعالقة ا و .  ومهام  ومبادئها،  أهدافها،  أهميتها،  مفهومها،  نشأتها،  حيث:  من  املستدامة  املهنية  لتنمية 

 ، وفيما يلي تفصيل ذلك.  املستدامةبوي بالتنمية املهنية التر  اإلشراف

 :التربوي  اإلشراف  . 1.2

 التربوي:   اإلشرافنشأة  .1.1.2

وتطور مراحل   بنشأة  والدراسات  البحوث  بعض  )  اإلشرافاهتمت  ناجي  آل  دراسة  قامت  ولذلك  السعودية،  العربية  اململكة  في  ، 2014التربوي 

)357ص القحطاني  ودراسة  والتعل136، ص2020(،  التربية  لوزارة  الكبير  الدور  بتوضيح  وهي:  (  املراحل  تلك  بإبراز  السعودية  "التفتيش": يم  مرحلة 

مرحلة "التفتيش الفني": يتم فيها التركيز مه، ومعرفة أثره على تحصيل طالبه و لتوجيه املعلم، وتقوييقصد بها زيارة املدرسة ثالث مرات في العام الدراس ي  

والعلوم(. والرياضيات  االجتماعية،  واملواد  األجنبية،  واللغات  العربية،  )اللغة  هي:  أقسام  أربعة  إلى  وقسمت  العلمية،  الصفة  و على  "التوجيه ,  مرحلة 

اإلنساني.ارتكزت على  والتي    التربوي" الجانب  املباغتة وتصيد األخطاء، وارتكزت على مراعاة  الذي يعني  إنشاء "اإلدارة , و تدارك مسمى "تفتيش"  مرحلة 

 التربوي" وهي املرحلة الحالية. اإلشرافمرحلة "و من ثم لعامة للتوجيه التربوي والتدريب", ا 

( املرض ي  من  كل  دراسة  )3، ص2014وأبرزت  الشهري  و 8، ص2014(،   ،)( مستويات  137، ص2020القحطاني  اململكة    اإلشراف(  في  التربوي 

السعودية وهي: املستوى األول  الثالثو مثله إدارات التعليم،  وت  املستوى الثانيو مثله الوزارة،  وت  العربية  –مثله املدرسة بمديرها الذي يقوم  وت  املستوى 

 . درسة.على زمالئه املعلمين في امل اإلشرافب -كجزء من مهامه اليومية

التربوي"، وهي تتمثل في   اإلشرافالتربوي في اململكة العربية السعودية يمر في الوقت الحالي بمرحلة "  اإلشرافإن  وفي ضوء ما سبق يمكن القول  

 التربوي فيها.  اإلشرافيتم تنفيذ ثالثة مستويات: وزارة التعليم السعودية، وإدارات التعليم في املحافظات املختلفة، واملدرسة التي 

 التربوي: اإلشرافمفهوم    .2.1.2

السابقة   البحوث والدراسات  الكثير من  التربوي مفاهيم عديدة، وهناك  التربية والتعليم  لإلشراف  املفهوم، حيث وضحت وزارة  تناولت هذا  التي 

( بأن مفهوم  2010السعودية  لتحقيق   اإلشراف(  بها  يتعلق  ما  تنفيذ كل  ومتابعة  التعليمية  العملية  وتطوير  تقويم  فيها  يتم  التي  العملية  "هو  التربوي 

ي املدرسة تدريبية كانت أم إدارية أم تتعلق بأي نوع من أنواع النشاط التربوي في على جميع العمليات التي تجري ف  اإلشرافاألهداف التربوية وهو يشمل  

 (.6التفاعالت املوجودة بينها" )صاملدرسة أو خارجها والعالقات و 

رأى  )  فيما  )و (،  2019العمري  والخزاعلة  والزعبي  أن مفهوم  2012السخني  ت  اإلشراف ( على  تعاونية منظمة  تفاعلية  بين  التربوي هو عملية  جمع 

املرجوة  التعليمية  األهداف  تحقيق  من  املعلم  تمكين  إلى  وتهدف  عناصرها،  بكافة  التعليمية  التعلمية  املواقف  في  واملعلم  التربوي  ودراسة  املشرف   ،

 العوامل والظروف املؤثرة واملناسبة في تلك املواقف التعليمية وتقييمها، والعمل على النهوض بعمليتي التعلم والتعليم. 

)بي الرويلي  أشارت  دراستهما  (2011)البلوي  (،  2012نما  أن مفهوم    في  فنًيا،    اإلشرافإلى  وخبيًرا  جامعًيا،  تربوًيا   
ً

يعني كل شخص مؤهال التربوي 

على املعلمين، ومساعدتهم، ومتابعة أدائهم التدريس ي، وتقويمهم، والعمل على تطوير أدائهم ذاتًيا ومهنًيا، والعمل على التنسيق بين    اإلشرافومختص ب

أه  التعليمية وتحقيق  العملية  بما يحقق رفع مستوى  التي تشرف عليه من جهة أخرى، وذلك  التعليم  التي يشرف عليها من جهة وإدارة  دافها  املدارس 

 ملنشودة.ا 
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 التربوي: اإلشرافأهمية    .3.1.2

  ( في2010(، والقاسم )2012التعليمية وتطويرها، وهي ما اتفقت عليه كل من خليل )  -للمشرف التربوي أهمية بالغة في تحسين العملية التعلمية

مكونات   يوفر  أنه لجميع  والتقويم  والقيادة،  والتنظيم،  التخطيط،  كمستوى  املختلفة،  األنشطة  في  واإلداريين  واملعلمين  للمديرين  الراجعة  التغذية 

حطاني الق  إشرافية منظمة ومخطط لها. بينما أوضحالعملية التربوية، باإلضافة إلى تبادل الخبرات، والكشف عن القيادات التربوية، والقيام بأساليب  

أن أهمية دور املشرف التربوي تكمن في كونه ركن أساس من أركان العملية التربوية والتعليمية في أي نظام تعليمي، وهو يشغل موقًعا ( في دراسة  2020)

النشء وتعليمهم  تربية  فاعليته، وعن  وزيادة  التعليم  وتحسين  املناهج  تطوير  فهو مسؤول عن  العملية،  في هذه  وبارًزا  املنهي  مهًما  النمو  تحقيق  ، وعن 

بيئة تعليمية مناسبة، وتحقيق ظروف تعلم أفضل، وهو مطا العصر ومتطلباته، ومساعدتهم في خلق  يتناسب مع متغيرات  بما  لب للمعلمين وتدريبهم 

 بتقويمهم وحثهم على اإلبداع وتنشيط البحث التربوي. 

إلى ذلك   الدراسات كدراسة  اجمعتباإلضافة  )  بعض  التربوي من   اإلشرافأهمية  على  (  2009(، وأبو شملة )2013السبيل )و (،  2011الغامدي 

في حاجةعدة   التربوي كونه مستشاًرا وخبيرً   جوانب تمثلت  املشرف  إلى  التعليمية، وكذلك  املعلم  العملية  ا في 
ً
الجدد في مهنة ا ومشارك املعلمين  التحاق 

ف في إمكاناته عما اصطدام املعلمين القدامى بواقع التدريس الذي يختلالتربوي املخطط واملدرب واملرشد، و   التدريس يقتض ي الحاجة إلى وجود املشرف 

 مواكبة االتجاهات الحديثة في التدريس الذي يؤكد الحاجة إلى وجود املشرف التربوي.تعلموه سابًقا، وضرورة 

العربية السعودية تكمن في مدى تنمية املعلمات الجدد والقدامى مهنًيا وتربوًيا، وذلك  وفي هذا اإلطار فإن أهمية دور املشرفة التربوية في اململكة  

ات وقدراتهن   ملواكبة املستجدات واالتجاهات الحديثة في التعليم، حيث يتحدد دورها في التخطيط والتنظيم والتوجيه، لتطوير املهارات املهنية للمعلم

 إن هناك حاجة ضرورية إلى املشرفة التربوية في املدارس. التدريسية في مهنة التدريس، وبالتالي ف

 التربوي: اإلشرافهداف أ  .4.1.2

تناولت    التي  والدراسات  البحوث  في  املتأمل  )  اإلشرافإن  الخشالن  مثل  املجال  هذا  في  املتخصصين  الباحثين  من  عدًدا  يجد  (،  2017التربوي 

رصد الواقع التربوي وتحليله، ومعرفة الظروف  يهدف إلى  التربوي    اإلشراف  أن   إلىأشاروا  (  2014(، واملطلق )2017أحمد والضوي )و (،  2010العطوي )

تطوير النمو املنهي لدى كذلك  و   ،ويمها وتقديم املقترحات لتحسينهالعملية التعليمية والتربوية، وتقاملحيطة به، واإلفادة من ذلك في التعامل مع محاور ا 

ترسيخ القيم واالتجاهات التربوية لدى القائمين على   باإلضافة إلىالتربية والتعليم،  ملهنة    انتمائهم تعزيز  و ،  التدريسية، وتحسين مستوى أدائهم  نالعاملي

لتطوير إحداث التغيير وا و   ،وي، وتطبق نتائج البحوث والتجاربتنفيذ الخطط التي يضعها النظام التربوالعمل على    ،التعليمية والتربوية  تنفيذ العملية

 ،ع املؤسس ياملجتمبين  و ه  توثيق العالقة بينو   ،ي والعاملين فيهاإلشرافي للنظام  العمل على تهيئة املناخ التعليمالسعي نحو  و   ،لسلوك املشرفين التربويين

 تقويم عمل املعلمين والطالب واملشرف التربوي ذاتًيا.و 

التربوي يشجع املعلمين على التفكير الناقد، وإقامة الحوار البناء بين املشرف التربوي واملعلم، كما   اإلشرافأهداف    أن  الحالية  وتضيف الدراسة

ن العملية التربوية والتعليمية من خالل التخطيط واملتابعة والتقويم للمعلمين،   فهم حاجات الطالب وحل مشكالتهم باألساليب   إلى  م توجيهو أنه يحس ِّ

سهل نجاح املعلم في تحقيق رسالته عن طريق الدورات التدريبية لتنميتهم مهنًيا، ومتابعة عمل املعلم داخل الغرفة الصفية تفة التربوية الحديثة، باإلضا

 تقويم األخطاء التي قد يقع فيها.و 

 التربوي: اإلشرافأنواع  .5.1.2

أنواع     تبًعا لتطور مفهوم ومراحل    اإلشرافتعددت  الدور    اإلشرافالتربوي  التربوي على ممارسة  املشرف  األنواع تساعد  أن هذه  التربوي، حيث 

السابقة  اإلشراف الدراسات  بعض  وحددت  الفعال،  )كي  الغامدي  )و (،  2011دراسة  )2013السبيل  املطلق   ،)2014( وخليل  أنواع  2012(،   اإلشراف( 

   منها:التربوي، 

النوع من    اإلشراف • املوجودة لديهم بأسلوب تربوي يراعى فيه مشاعر    اإلشرافالتصحيحي: يهدف هذا  املعلمين في تصحيح األخطاء  إلى مساعدة 

وجعله  املشرف التربوي بإصالح األخطاء التي يقع فيها املعلم أثناء عمله التربوي وذلك بتصحيح مساره بقدر اإلمكان  مهمهاملعلم وإنسانيته، ويتمثل 

 بالشكل الذي يحقق األهداف التربوية.

إلى تجنيب املعلم الوقوع في األخطاء املتوقعة، وتذليل الصعوبات التي قد تواجهه من خالل خبرة    اإلشراف الوقائي: يهدف هذا النوع من    اإلشراف •

علم ويعمل على تالفيها، وأن يأخذ بيد املعلم ويساعده املشرف التربوي في هذا املجال، وتتمثل مهمة املشرف في توقع الصعوبات التي قد تواجه امل

 في تقويم نفسه ومواجهتها.

من    اإلشراف • النوع  هذا  يهدف  غير    اإلشرافالبنائي:  القديم  محل  املناسب  الجديد  وإحالل  البناء  مرحلة  إلى  التصحيح  مرحلة  من  االنتقال  إلى 

بينه املنافسة  الجديد، وتشجيع نموهم، واستشارة  التدريس  أن يكون عليه  ينبغي  للمعلمين في رؤية ما  التربوي  املشرف  م،  املناسب، وهو إشراك 

 وتوجيهها لصالح العملية التعليمية. 
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على مجرد إنتاج األحسن وتقديم أعلى نوع من النشاط وإنما يشحذ الهمم ويحرك القدرات    اإلشرافإلبداعي: ال يقتصر هذا النوع من  ا   اإلشراف •

 لتخرج أحسن ما تستطيع.

 التربوي: اإلشرافأساليب   .6.1.2

األساليب    السابقة  والدراسات  البحوث  بعض  وغير اإلشرافأوضحت  املباشرة  األساليب  بين  تنوعت  والتي  التربوي  املشرف  يستخدمها  التي  ية 

( الشهري  دراسة  لخصت  حيث  استخدامها،  مدى  على  فعاليتها  تتوقف  والتي  )73-71، ص2014املباشرة،  والنخالة  الجرجاوي  الشراب  2009(،   ،)

 ية فيما يلي:اإلشراف( أبرز األساليب 54-53، ص2015(، واملزين )34-28، ص2015بو عاذرة )(، أ 6، ص2019)

 . زيارة املدرسة: وهي إحدى األساليب املستخدمة لإلشراف على املدارس وتعرف مشكالتها واحتياجاتها وأنشطتها وواقعها التربوي واالجتماعي  •

املشرف   • زيارة  بها  يقصد  الصفية:  التفاعل الزيارات  التعليمية، ومالحظة  النشاطات  بهدف رصد  أثناء عمله،  في  الصف  قاعة  في  للمعلم  التربوي 

 الصفي، وتقويم أداء املعلم، والوقوف على أثره في الطالب.

باألمو اإلشرافاملداوالت   • املتعلقة  املسائل  التربوي واملعلم حول بعض  املشرف  بين  أو ية: هي عبارة عن كل ما يدور من مناقشات  العامة  التربوية  ر 

 أساليب التعليم أو مشكالت تعليمية تتصل بكفايات املعلم العلمية أو املهنية أو أدائه داخل الصف.

ية: هي وسيلة اتصال بين املشرف التربوي واملعلمين، يستطيع املشرف من خاللها أن ينقل إلى املعلمين بعض خبراته بقدر معقول اإلشرافالنشرة   •

 قت. من الجهد والو 

ية، وتبادل  القراءة املوجهة: هي أسلوب إشرافي هام يهدف إلى تنمية كفايات املعلمين في أثناء الخدمة من خالل إثارة اهتماماتهم بالقراءات الخارج •

 الكتب واقتنائها، وتوجيههم إليها توجيًها منظًما ومدروًسا. 

 بوية أو موضوع محدد، وفتح املجال بعد ذلك للمناقشة الهادفة املثمرة.الندوات التربوية: هي عبارة عن عرض عدد من التربويين لقضية تر  •

اجتماعات املعلمين: هي لقاءات تربوية بمعلمي مادة دراسية في تخصصات مختلفة، لتحقيق التكامل بين جهودهم، وتجميع أفكارهم في مواجهة   •

 املشكالت. 

اجتما • إلى عقد  الدعوة  الحاجة  تتطلب  قد  العامة:  تقديم  االجتماعات  بغية  املدارس  أو مجموعة من  املدرسة،  في  املعلمين  لجميع  إشرافي عام  ع 

بناء االختبارات، طرق  أساليب  السلوكية،  األهداف  للتدريس، صياغة  ملناقشة مشكلة مهنية عامة مثل )التخطيط  خدمة إشرافية لهم جميًعا، 

 تحليل نتائج االختبارات، .... إلخ(.

)التوضيح • التطبيقية  التربوي  الدروس  املشرف  يرغب  تربوية جديدة،  أساليب  بتطبيق  التربوي  املشرف  يقوم  أسلوب علمي عملي حيث  ية(: هو 

 إقناع املعلمين بفعاليتها وأهمية تجريبها، ومن ثم استخدامها. 

فسه؛ ألنه يجري في مواقف طبيعية غير  الزيارات املتبادلة بين املعلمين: هو أسلوب إشرافي مرغوب فيه، يترك أثًرا في نفس املعلم ويزيد من ثقته بن •

 مصطنعة، ويتم في زيارة معلم أو أكثر لزميل لهم داخل الفصل، وذلك تحت إشراف قائد املدرسة أو املشرف التربوي.

مهن • خبرة  ذات  تربوية  قيادات  إشراف  تحت  املعلمين  به مجموعة من  يقوم  تعاوني عملي  نشاط  التربوية(: هو  )الورشة  التربوي  بهدف  املشغل  ية 

 دراسة مشكلة تربوية مهمة.

العملية خاصة من خال • املختلفة ألطراف هذه  الحاجات  وتلبية  التربوية،  العملية  تطوير  إلى  يهدف  تشاركي  إشرافي  نشاط  اإلجرائي: هو  ل  البحث 

 املعالجة العلمية املوضوعية للمشكالت املباشرة التي تواجههم.

 ية التي سبق ذكرها.  اإلشرافوبناء على ما سبق فإن عمل املشرفة التربوية في املدرسة يتضح من خالل استخدام جميع األساليب 

 مهام املشرف التربوي في املدرسة:   .7.1.2

 ( في النقاط التالية: 2008واألغا )(، 2013هناك الكثير من املهام التي يستند إليها املشرف التربوي في املدرسة، واتفق عليها السبيل )

 حملهم على التفاني في القيام بها مساعدة املعلمون على فهم وظيفتهم، واإليمان بها إيماًنا يدفعهم إلى اإلخالص في أدائها، وي •

 مساعدة املعلمون على فهم األهداف التربوية ومراجعتها وانتقاء املناسب منها. •

 لقائمة على أسس علمية منطقية للموقف الذي توضع من أجله. املساعدة على وضع الخطط السليمة ا  •

 املساعدة في وضع برامج النشاط التربوي التي تشبع ميول املتعلمين وحاجاتهم.  •

 املساعدة على فهم وسائل التعليم وطرقه وأدواته وتوفيرها لتكون في خدمة املتعلمين. •

 واقتباس املناسب من كل جديد.املعاونة في متابعة ما يجد من أمور التعليم،  •

 املعاونة في متابعة الخطط، والعمل على تحسين الظروف املؤثرة في التعليم.  •



  & حريري  طيب                            ....                 دور املشرفة التربوية في تحقيق التنمية املهنية املستدامة ملعلمات الصفوف األولية في املدارس الحكومية 

 237-205، ص: 2021 -1، العدد10املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 212 

 

 املعاونة على تقويم العملية التعليمية كلها تقويًما سليًما على أسس صحيحة. •

 مو بمهنة التدريس، واالرتفاع بمستوى األداء فيها. جماعًيا إلى الس أوفي مهنتهم ذاتًيا، وتوجيه هذا النمو فردًيا  على النمو املعلمون  مساعدة  •

 العمل على تنسيق جهود املعلمين حول مبادئ خلقية ومهنية يجب أن يلتزموا بها. •

 :التنمية املهنية املستدامة  . 2.2

 مفهوم التنمية املهنية املستدامة: .1.2.2

  التنمية املهنية املستدامة للمعلمين، يتضح أن هناك الكثير من املفاهيم التي تختص بها. بعد االطالع على األبحاث والدراسات التربوية في مجال   

( في دراستهما إلى مفهوم التنمية املهنية للمعلمين بأنها: تنمية الشخص في إطار دوره املنهي، وتتضمن تلك  2015العنزي )و (،  2012نظر الشخيبي )حيث  

)حضور ورش العمل، واالجتماعات املهنية، واملتابعة األكاديمية(، والخبرات الرسمية، مثل: قراءة أدبيات املهنة، ومتابعة التنمية الخبرات الرسمية، مثل: 

 ما يحدث في املجال األكاديمي من خالل وسائل اإلعالم. 

تلك األنشطة التعلمية والبرامج التدريبية التي على أن مفهوم التنمية املهنية املستدامة للمعلمين هي    ( 2011(، وهبة )2011محمد )  كل من  وأجمع

، فهي عملية منهجية يشترك فيها املعلمين، لزيادة معارفهم ومهاراتهم املهنية وتطوير قدراتهم وتنمية اتجاهاتهم اإليجابية نحو تحقيق التقدم املنهي لديهم 

 اءة املهنية والتخصصية األكاديمية. ذات خطوات ومراحل محددة تساعد في زيادة النمو املنهي للمعلم لرفع الكف

( أن مفهوم التنمية املهنية املستدامة للمعلمين هي "عملية متكاملة ومتصلة تبدأ بتوصيف الوظيفة، وتستمر طاملا كان املعلم  2017ويرى هالل )

العنصر البشري إعداًدا يفي باحتياجات الوظيفة على الوجه األكمل قائًما بالعمل للحفاظ على سالمة املسار املنهي، وعملية التنمية املهنية هدفها إعداد 

 (. 400)صوتحقيق أهدافها بمستوى األداء املطلوب وزيادة االنتاجية ورفع معدالت األداء، أي تحقيق االستخدام األمثل للطاقات البشرية املتاحة" 

للمعلم املستدامة  املهنية  التنمية  إن  القول  يمكن  سبق  ما  ضوء  والكفايات  وفي  واملهارات  املعارف  نقل  على  تعمل  مستمرة،  عملية  هي  ات 

لمات هو واالتجاهات للمعلمات إلثراء خبراتهن  التدريسية، وذلك من خالل أساليب متنوعة ومخططة، وأن الغرض من التنمية املهنية املستدامة للمع

امل يجعل  وبما  املتغيرات،  استجابة  نحو  في سلوكياتهن   تغيير  ومعايير إحداث  املهنة  ملزاولة  الترخيص  وكفاياتها مع متطلبات  في مؤهالتها  متوافقة  علمة 

. االعتماد املنهي   لهن 

 التنمية املهنية املستدامة:هداف أأهمية و    .2.2.2

"أن التنمية املهنية للمعلمين ( على2011)تؤكد العبرية  تعليم والتعلم، حيث  يعد النمو املنهي املستدام للمعلمين من أساسيات تحسين مهارات ال 

أي جانب آخر له صلة    تخصصه أومد املعلمين بما يحتاجونه من برامج تدريبية في شتى املجاالت املتعلقة بعملهم، سواء فيما يخص    فيلها أهمية كبرى  

املهنية املستدامة    في أنفي دراستهما  (  2011(، محمد )2011بينما أشارت الكولي )  (.53وثيقة بالعملية التربوية والتعليمية" )ص   تكمن فيأهمية التنمية 

املنهي،   أدائهم  مستوى  لرفع  للمعلمين  املستمر  النمو  معارفهم  تحقيق  مهاراتهم  وزيادة  و و ورفع  واالبتكار,  االبداع  على  مواكبة    هم دعمقدرتهم  كافة على 

التربوية   تخصصاتهم املستجدات  و في  املعلمين عن طريق  ,  نفوس  في  املنهي  األداء  املهنيةتعميق  وكفايتهم  فعاليتهم  و زيادة  النظريات  ,  أحدث  االطالع على 

ببرامج وخطط تطوير التعليم،   هم تبصير و ملعلمين قبل التحاقهم بالخدمة،  لدى ا   عالجة نقاط الضعفوم,  لنفسية، وتقنيات التعليم الحديثةالتربوية وا 

 ودراسة حاجات املجتمع ومشكالته.

املست املهنية  التنمية  أن  إلى  اإلشارة  يجدر  ما سبق عرضه  املعلمين ومن خالل  إعداد  تواكب  التي  املهمة  االستراتيجيات  تعد من  للمعلمين  دامة 

والتعد والتنوع،  واالستمرارية،  والواقعية،  بالديمومة  تتصف  ألنها  والتقنية؛  التكنولوجية  املستحدثات  ظل  في  ومهنًيا  تربوًيا  إلى  وتأهيلهم  باإلضافة  د 

 األداء التدريس ي لدى املعلمين في ضوء املعايير القومية والعاملية إلعدادهم.  التكامل، وتحسين األداء، وكل ذلك من أجل رفع مستوى 

ل أن  املستدامةكما  املهنية  تحقيقها، حيث  لتنمية  إلى  تسعى  )كل من  دراسة    أشارت  اهداف  )و (،  2019الشمري  والجمل  محمد و (،  2016السيد 

والتعلم والعمل  التخصص ونظريات التعليم  لمستجدات فيل املعلمين مسايرة  تهدف إلىلتنمية املهنية املستدامة للمعلمين ا  أن( 2013محمد )و (، 2011)

وكذلك وتشجيعهم على تبادل األفكار والتأمل في ممارساتهم املهنية،  وتمكينهم من مهارات مصادر املعلومات والبحث عن كل ما هو جديد، ،هاعلى تطبيق

إضافية,   مسؤوليات  وتحمل  جديدة  بأدوار  لالضطالع  واالستعداد  وعاملًيا  محلًيا  التربوي  السياق  بمتغيرات  املعلمين  وعي  التعلم  و تنمية  مبدأ  ترسيخ 

واال  الذاتياملستمر،  التعلم  أساليب  على  املعاصرة إلى    باإلضافة  ،ليهم   عتماد  التعليم  تقنيات  توظيف  مهارات  ومساعدة ،  عليةبفا  واستخدامها  تنمية 

 . املعلمين الجدد على التكيف مع البيئة املدرسية، وتحسين أجواء العمل، ورفع روحهم املعنوي 

تهدف املستدامة  املهنية  التنمية  فإن  السابقة  األهداف  إلى  خالل    وبالنظر  ا في    التربوي   اإلشرافمن  إلى  الحالية   املعلمين بدور  الرتقاء  الدراسة 

التربوي،   فكرهم  وتعزيز  قدراتهم  دورهم  وتطوير  املعلميوتعزيز  وتطوير  التعليمية،  العملية  تطوير  في  املشاركة  املهنةفي  في  شركاء  بوصفهم  الجدد  ، ن 

 وا 
ً

واملهارات واالتجاهات، تساًعا وتتجاوز مجرد إكساب املعلمين املعارف  باإلضافة إلى ذلك فإن أهداف التنمية املهنية املستدامة للمعلمين أكثر شموال

   .مدى الحياة، وتمكينهم للقيام بتقديم تعليم فعال ذي كفاءة عاليةلتشمل بناء شخصية املعلمين املهنية، وإكسابهم قيم املهنة وثقافة التعلم 
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 التربوي بالتنمية املهنية املستدامة:  اإلشرافعالقة   . 3.2.2  

( األهداف 629، ص2017تؤكد عطير  تحقيق  نحو  تعليمية  خبرات  امتالك  تمكنه من  التي  التربوي  للمشرف  املختلفة  واملبادئ  املعايير  أن  ( على 

تالي فإنه يقع على عاتق املشرف التربوي مجموعة من التربوي ودوره في التنمية املهنية املستدامة للمعلمين، وبال  اإلشرافاملنشودة، ومن هنا تظهر عالقة  

 املهام واتخاذ القرارات الالزمة التي يجب تنفيذها لحل املشكالت منها:  

 إعداد وتهيئة املعلمين الجدد، وتنميتهم مهنًيا، وتطوير قدراتهم الوظيفية. •

 اتهم.الكشف عن الحاجات التدريبية للمعلمين، وعقد دورات تدريبية تتالءم مع حاج •

 إضافة معارف مهنية جديدة للمعلمين، لتمكينهم من تحسين مستواهم املنهي. •

 تعزيز اإلحساس باملسؤولية الذاتية وتدعيم روح العمل التعاوني. •

 استثمار الطاقات الكامنة لدى املعلمين وتشجيع روح البحث والتجريب واالبتكار.  •

 واإلداري للمعلمين واملشرفين التربويين بالتركيز في أكثر الطرق والوسائل واملناهج علمية وواقعية وفاعلية. رفع مستويات األداء املنهي والفني  •

 مساعدة املعلمين والطلبة في حل مشكالتهم أو التخفيف من آثارها.  •

 نشر ثقافة الجودة التعليمية وتوليد اتجاهات ايجابية نحو جودة التعليم.  •

التي يمكن أن تقدمها املشرفة التربوية في اململكة العربية السعودية ملساعدة املعلمات على تحقيق التنمية املهنية املستدامة لديهن    األساليبومن  

 ما يلي:

 التدريب والتطوير: .1

األسدي  )  يرى  االلتزام  2008ومروان  والتطوير  التدريب  جانب  لتحقيق  التربوية  املشرفة  على  يجب  أنه  تبذل  ب(  التي  في  الجهود  املعلمات  ساعد 

ال أثناء عملهن,  التغلب على  التي تعترضهن  التربوية   وأن تراعي فيصعوبات  بالجوانب  الكافي  اإلملام  املعلمات واتجاهاتهن في  مشروعاتها وخططها قدرات 

وتزويدوالتعليمية، وم وأنظمة  عليها من معلومات  يستجد  و   هنا  الفرصة  بها،  املعنوية  لهنإتاحة  روحهن   بأسلوب    لرفع  تواجههن  التي  املشكالت  وحل 

العمل    علمي، وإكسابهن )املستمرخبرات جيدة في  الذاتي  التعلم  املحلي وكذلك تعريفهن    التعاوني، ومهارات  املستويين  التربوية على  االتجاهات  ببعض 

بعض  عاملي،وال التعليمية    وأثارة  تحفزهناملشكالت  الحلول    التي  واقتراح  التفكير  العلمية  وإرشادهن    لها،على  املراجع  بعض  و إلى  استخدام واملهنية، 

 .النشرات التربوية إلعالم املعلمات بالكتب الجديدة وأهمية محتواها

 االتصال والتواصل:  .2

 ( إلى أنه يمكن للمشرفة التربوية تحقيق جانب االتصال والتواصل من خالل ما يلي:  65، ص2010يشير طاهر )

 .تنظيم الدورات والندوات واللقاءات وورش العمل املتنوعة وحث املعلمات على الحضور واملشاركة فيها وتقديم التسهيالت املناسبة لذلك •

 .املقترحة لرفع مستوى األداء التدريس ي، وذلك من خالل حلقات نقاش هادفة وفعليةاملناقشة والحوار مع املعلمات بالنسبة لألنشطة  •

 .االستماع جيًدا إلى املعلمات والحوار معهن بشأن املشكالت التعليمية املوجودة باملدرسة واقتراح الحلول لها •

 لق بالعملية التعليمية. عقد االجتماعات الفردية والجماعية الهادفة مع املعلمات للتشاور ومناقشة كل ما يتع •

ب  أن يكون لدى املشرفة سجل تراكمي عن املعلمة يتوفر فيه معلومات عن األحوال الشخصية واملهنية واالجتماعية لتساعدها في اختيار األسلو  •

 املناسب ملعاملتها.

 . أفكارها بحرية وال تشعر املعلمة بسخرية أن تحترم املشرفة التربوية آراء املعلمة حتى لو خالفت رأيها حتى تستطيع املعلمة أن تعبر عن •

األسئ • بحيث تشجع هذه  اللقاء،  أثناء  أسئلتها  اختيار  في  دقيقة  وأن تكون  اللفظي  اللفظي وغير  االتصال  أساليب  التربوية  املشرفة  تتقن  لة  أن 

 .املعلمة على الحديث 

 .أن توطد املشرفة التربوية عالقتها مع املعلمة وتعزز ثقتها بنفسها •

 توفر الوقت الكافي للقاء حتى تستطيع املعلمة أن تعبر عن نفسها. أن ي •

 تحقيق التواصل بين املعلمات وتوفير فرص التفاعل مع قضايا تربوية. •

 :( آليات أخرى لتحقيق التنمية املهنية لدى املعلمين في جانب االتصال والتواصل من أهمها2009وأضافت دراسة السيس ي )

 .يجاد لغة ورؤية مهنية مشتركة فيما بينهم إل مين من خالل الحديث مع بعضهم البعض حول ممارساتهم املهنية شجيع التواصل بين املعلت •

 .تشجيع مالحظة املعلمين لبعضهم البعض أثناء ممارساتهم التدريسية •

 .تشجيع تعليم املعلمين لبعضهم البعض •
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يدعم   • املدرسة، فذلك  داخل  الخانق  البيروقراطية  البعض الحد من  بعضهم  املعلمين  بين  والتفاعل  االتصال  قنوات  ويفتح  واالبتكار،  اإلبداع 

 .وكذلك بينهم وبين إدارة املدرسة

 .التربوي على املعلمين ومتابعتهم  اإلشرافإتباع أساليب غير تقليدية في  •

  .تشجيع االتصاالت املباشرة واملفتوحة بين املشرف التربوي واملعلمين •

 ات:تكنولوجيا املعلوم .3

 :( إلى أنه يمكن للمشرفة التربوية تحقيق التنمية املهنية املستدامة في جانب تكنولوجيا املعلومات من خالل ما يلي2011) يشير البلوي 

 توفير نماذج عملية لطرائق التدريس ووسائط التقنيات التعليمية لكي تستخدمها املعلمات.  •

 صعوبات عملية التطبيق في مجاالت التدريس. إتاحة الفرصة أمام املعلمات ملناقشة  •

 زيادة ثقة املعلمة بنفسها.  •

 إثارة دافعية املعلمات نحو تجريب واستخدام طرق واستراتيجيات ووسائل تدريس حديثة.  •

   .استخدام الحاسب اآللي في ربط املدارس ومجتمعات التعلم  •

 تحفيز املعلمات على استخدام التكنولوجيا في تحضير الدروس. •

 جه املشرفة التربوية املعلمات على استخدام التكنولوجيا في تنفيذ الدروس.تو  •

 تحفيز التقدم املنهي للمعلمة وتطوير كفاياتها.  •

 تعريف املعلمات باالتجاهات التربوية الحديثة على املستوي املحلي والدولي.  •

في • مفيدة  تعليم  وسائل  إلنتاج  غيرهم  مع  يتعاونوا  لكي  للمعلمات  الفرص  وأساليب .تدريسهم   توفير  التعليمية  املهارات  على  املعلمات  تدريب 

 . التعليم الحديثة

 العمل ضمن فريق:  .4

 من خالل ما يلي: لمعلمين في جانب العمل ضمن فريق ( أن املشرفة التربوية يمكن أن تحقق التنمية املهنية املستدامة ل2008يؤكد املنصور )

 التعاوني من أجل تحقيق أهداف مشتركة. تنمية قدرات املعلمات عن طريق العمل  •

 إيجاد املواقف املناسبة التي تقوم بها املعلمات من خاللها بتقويم جهودهن وأعمالهن. •

 تشجيع املعلمات على تكوين جماعات وفرق تعلم مهنية حقيقية وفعالة داخل املدرسة.  •

 في التعلم.  االهتمام بالعمل الجماعي وتحفيز املعلمين على تبنى الرؤية الجماعية •

 تقريب وجهات النظر بين معلمات املادة الواحدة واملعلمات بوجه عام. •

 تشجيع املعلمات على إبداء آرائهم وطرح مشكالتهم. •

 تشجيع املعلمات املبدعات وتطوير ممارساتهن التدريسية. •

املهنية املستدامة للمعلمين في كونها شاملة وتكاملية بين دور كل من املشرفة   اإلشرافبناء على ما سبق تتلخص عالقة   التنمية  التربوي ودوره في 

دام بواسطة مواكبة التربوية واملعلمات في املدارس باململكة العربية السعودية، وذلك من خالل مسؤولياتهم املهنية ورفع مستواهن  في األداء املنهي املست

 نولوجية واالتجاهات الحديثة، وأيًضا من خالل تطوير عناصر العملية التعليمية التعلمية بكافة كوادرها والعاملين فيها. املستجدات التك

 : الدراسات السابقة  . 3.2

الدراسات السابقة التي تتمحور حول دور املشرفة التربوية في تحقيق التنمية املهنية املستدامة لدى املعلمات، حيث    تستعرض الدراسة الحالية

 في األتي: يتجلى دور املشرفة التربوية في تحقيق التنمية املستدامة 

 التنمية املهنية املستدامة.دراسات تتعلق دور املشرفة التربوية في تدريب وتطوير املعلمات لتحقيق  .1.3.2

والتطوير  التدريب  حول  السابقة  الدراسات  من  العديد  )  تمحورت  القحطاني  من  كل  دراسة  أشارت  )2020حيث  العمرجي  سرور  2017(،   ،)

املتزايد الذي يوليه ( إلى  Kapusuzoglu & Balaban, 2010(، ودراسة "كابوسوزغلو وباالن" )2016(، سعدون )2015(، عبد الحكيم )2016) االهتمام 

 املشرفين التربويين لتدريب وتطوير املعلمين مهنًيا.

املعلمين،    (2020أوصت دراسة القحطاني )  • بإعطاء وقت لتطوير  املدارس  التربويين ومديرو  املشرفون  يهتم  املعلمين، وأن  بإنشاء معهد لتدريب 

 وذلك من خالل تنشيط لقاءات تربوية مع املعلمين باستمرار. 
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• ( العمرجي  دراسة  تطرقت  رؤية    (2017كما  مت  2030إلى  متنوعة  رؤية معاصرة  التربوي. فهي  لإلشراف  تنمية كمرحلة جديدة  على  قادرة  جددة 

تسهم بشكل العنصر البشري، وتفعيل دوره، وتجديد أدواته وممارساته العملية. فهذا األمر غاية في األهمية لتطوير العملية التربوية، وهذه الرؤية 

التعلمية العمليات  املعلمين واملت  -أو بآخر في تجويد  أفق  التعلم والعمل، وتخصيب  علمين لكي يتجاوز كل منهم وظيفة  التعلمية، وتعزيز دافعية 

الرؤية، والتي نأمل تفعيلها لتحقيق الطموحات املرجوة   إلى وظيفة اإلنتاج املبدع، وهذا ما تتطلع إليه هذه  من أجل  االستهالك الصامت للمعرفة 

 املستقبل املشرق.

•  ( دراسة سرور  نتائج  ال  (2016أظهرت  الثانوي  للمعلم  املقدمة  البرامج  تطوير  توصياتها  افتقار  أبرز  وكانت  للمعلمين،  املهنية  األكاديمية  فني من 

تطوير مما املعلمين من  وتمكين  مهنًيا،  وتنميتهم  املعلمين  بتدريب  تختص  بحيث  التربية  لكليات  تابعة  تكون  املهنية  للتنمية  رساتهم  إنشاء مراكز 

 اتيجياتهم ونظرياتهم.التدريسية، وصقل خبراتهم وتبادلها، وتنمية مهاراتهم، ونقد ومراجعة استر 

• ( الحكيم  عبد  دراسة  لتطبيق    (2015عرضت  مقترًحا  العوامل    اإلشرافتصوًرا  أهم  وكانت  بمصر،  الجامعي  قبل  التعليم  في  املتنوع  التربوي 

جديدة  إشرافية  وقيادات  كوادر  وتكوين  إعداد  على  العمل  أهمها  املتطلبات  من  العديد  توفير  التصور،  هذا  تحقيق  على  على    املساعدة  قادرة 

واالشتر  والتربوية،  األكاديمية  مهاراتهم  لتنمية  للمعلمين  تدريبية  دورات  وعقد  باملدرسة،  التعليمية  املنظومة  داخل  املستدامة  في التنمية  اك 

عمله في التدريس.   املسابقات والدورات التدريبية بجانب سنوات الخبرة للمفاضلة بين املعلمين ليتوافر املعلم الباحث واملشارك على مدى سنوات

املؤهلين والحاصلين على دورات تدريبية في   التربوي من  املشرف  اختيار  إلى ضرورة  التربوي   اإلشرافهذا باإلضافة  التربوي، لكي يتسنى للمشرف 

بق باملدرسة  خبرة  األكثر  التربويين  املعلمين  تربوي من  إشراف  لجنة  وتشكيل  املعلم،  تقييم  وهو  الحقيقي  بدوره  مهام القيام  لها  يكون  وزاري  رار 

 توجيه املعلمين وعمل برامج تدريبية للمعلمين بصفة مستمرة لصقل خبراتهم. 

•  ( سعدون  دراسة  املعاصرة،   ( 2012اهتمت  التربوية  االتجاهات  ضوء  في  الخاص  األساس ي  التعليم  ملعلمي  املهنية  للتنمية  مقترح  تصور  بوضع 

بما   الخاص  األساس ي  التعليم  ملعلمي  املنهي  النمو  املقدمة الحًقا إلحداث  املهنية  التنمية  وبرامج  التدريبية،  البرامج  واقع  يتوافق مع والكشف عن 

ية. وتوصلت نتائج هذه الدراسة إلى أن واقع التنمية املهنية ملعلمي التعليم األساس ي الخاص يعاني من بعض القصور في متطلبات العملية التعليم

الوسائل التدريبية الحديثة، وقلة الحوافز املشجعة للمعلمين لاللتحاق بب رامج التنمية  اإلمكانات املادية مثل: تمويل برامج التنمية املهنية، وقلة 

 والقصور في اإلمكانات البشرية. املهنية، 

• ( وباالن"  "كابوسوزغلو  دراسة  املعلمين Kapausuzoglu & Balaban, 2010هدفت  تدريب  في  األساسية  املرحلة  مشرفي  أدوار  التعرف على  إلى   )

املشرفين في املعلمين لدور  العينة من  أفراد  لتقدير  الكلية  الدرجة  أن  إلى  املهنية، وتوصلت نتائجها  تدريبهم كانت ضعيفة بخالف وجهة    وتنميتهم 

هذه  وأوصت  املشرفين،  نظر  وجهة  من  التقويم(  )التكنولوجيا،  مجاالت  في  التدريبية  الدورات  من  مزيد  إلى  املعلمون  ويحتاج  املشرفين،  نظر 

 الدراسة بضرورة تبني استراتيجية عامة لتدرب املعلمين وتنميتهم املهنية على مدار سنوات الخدمة. 

 اسات تتعلق بدور املشرفة التربوية في تعزيز االتصال والتواصل مع املعلمات لتحقيق التنمية املهنية املستدامة. در  .2.3.2

 السابقة أهمية االتصال والتواصل املتبادل بين املشرفين التربويين واملعلمين، وذلك من أجل تنمية املعلمين مهنًيا.   الدراساتأظهرت العديد من 

استخدام    ( 2013هدفت دراسة القاسم )  • التعرف على واقع  التربويين في    لكترونياإل  اإلشرافإلى  املشرفين  الحكومية من وجهة نظر  املدارس  في 

الغربية، الضفة  لإل   شمال  استخدامه  على  املشرفين  موافقة  إلى  النتائج  كما  لكترونياإلشراف  وتوصلت  اليومي،  عملهم  بتوظيف   في  أوصت 

تكون   ةإلكترونيالفنية واالرشادية واالتصال والتواصل. وشددت الدراسة على ضرورة العمل على بناء بنية تحتية  اإلشرافالتكنولوجيا في عمليات 

للعمل   املدارس واملديريات والوزارة بشبكة    لكترونياإلي  اإلشرافقاعدة  املشرفين واملعلمين،    اإلنترنتمن خالل ربط  وتوفير أجهزة حواسيب لكافة 

 وتفعيل مختبرات الحاسوب في املدارس. 

راثل وماري وكرستال   • التغ  (Rathel, Marie & Christel, 2012)سعت دراسة  آثار  اختبار  الراجعة للمشرف على زيادة معدالت سلوك  إلى  ذية 

ملناخ   االتصال اإليجابي والسلبي بين املعلمين والطلبة ذوي االضطرابات العاطفية والسلوكية، وآثار تدخل املشرفين على مستوى إدراك املعلمين

الل املشرفين لرصد تكرار سلوكيات التواصل وإدارة الغرفة الصفية. وقد استخدم الباحثون في هذه الدراسة قوائم رصد متعددة صممت من خ

اللف  وغير  للمعلميناللفظية  والسلبية  اإليجابية  نسبة  ظية  من  زادت  املعلمين  ألداء  املتكاملة  الراجعة  التغذية  أن  الدراسة  هذه  نتائج  وأشارت   .

 عن أدائهم وعن املشرفين.سلوكيات التواصل اإليجابية مقابل السلوكيات السلبية، كما زاد مستوى الرضا عند املعلمين 

• ( دراسة عطا هللا  التي   (2011وبحثت  املعوقات  والكشف عن  املدارس،  يراها معلمو  كما  التربوي  للمشرف  اإلبداعية  املمارسات  توفر  في مدى 

ملمارساته   تطبيقه  دون  وتحول  التربوي  املشرف  من اإلشرافتواجه  اإلنسانية  والعالقات  التواصل  اعتبار  إلى  نتائجها  وتوصلت  اإلبداعية.  ية 

 إلى املعوقات املادية واملعوقات اإلدارية ثم املعوقات الفنية.اإلشرافي أثناء عمله املعوقات التي تواجه املشرف التربو 
َ
 ي إضافة
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•  ( الرقاد  دراسة  املعلمين. وتوصلت    (2009سعت  نظر  الخاصة من وجهة  املدارس  ومعلمي  التربوي  املشرف  بين  العالقة  طبيعة  التعرف على  إلى 

بين   إيجابية  أن هناك عالقة  إلى  الدراسة  أن هناك نقاط ضعف تكمن في عملية  نتائج  الخاصة، كما  املدارس  التربوي ومعلمي   اإلشراف املشرف 

 التربوي من حيث قلة زيارة املشرف التربوي وتواصله مع املعلمين. 

لمين أنفسهم  عن معوقات عملية االتصال والتواصل التربوي بين املديرين واملعلمين من وجهة نظر املديرين واملع  ( 2009كشفت دراسة الدعس )  •

الوصفي  املنهج  الباحث  املعاصرة. وقد استخدم  االتجاهات  املعوقات في ضوء   ملواجهة تلك 
ً

الحكومية بمحافظة غزة، مع وضع سبال املدارس    في 

الدراسة إلى أن  ( معلًما ومعلمة. وتوصلت نتائج هذه  438( مديًرا ومديرة، و)153التحليلي، حيث تم توزيع استبانة على عينة الدراسة متمثلة في )

املرتبة الثانية   معوقات االتصال والتواصل التي تتعلق بالبيئة املحيطة بالعملية االتصالية التواصلية جاءت في املرتبة األولى عند املعلمين، يليها في

 املعوقات التي تتعلق بوسيلة االتصال والتواصل.

 دور املشرفة التربوية في تعزيز استخدام تكنولوجيا املعلومات مع املعلمات لتحقيق التنمية املهنية املستدامة. دراسات تتعلق  .3.3.2

لمين أظهرت بعض األدبيات السابقة التي تتعلق بتكنولوجيا املعلومات وكيفية استخدامها من قبل املشرفين التربويين طريقة جديدة لتنمية املع

(،  2012جاسر ) أبوو (، Garcia & Cano, 2013جارسيا وكانو )و (، 2015أبو عاذرة )و (، 2019الشمري ) كل من: وتربوًيا. ومن هذه الدراسات دراسةمهنًيا 

املشرفون  2011الغامدي )و  إلى تفعيل دور  املعلمين مهنًيا، باإلضافة  إعداد  في  املعلومات دوًرا هاًما  لتكنولوجيا  أن  نتائجها  بينت  التربويون على ( حيث 

 كيفية استخدام تكنولوجيا املعلومات في مهنة التدريس. 

البحث عن دور التعلم الرقمي في التنمية املهنية للمعلمين وانعكاس ذلك على تدريسه أثناء الخدمة، وما يحصل    (2019تناولت دراسة الشمري ) •

قمي في  عليه من دورات تدريبية خالل خدمته في التدريس. كما يتضمن البحث أهمية التنمية املهنية للمعلمين أثناء الخدمة، واستخدام التعلم الر 

يتطل التعليمية  ربط املؤسسة  وكيفية  الحديثة  التقنية  استخدام  في  واملعرفة  القدرة  للمعلمين  تكون  وأن  املعلمين  لدى  تقنية  وسائل  وجود  ب 

ي املوضوع بصور أو مقاطع فيديو، ولذلك يجب أن تكون هناك دورات تدريبية خاصة للمعلمين تجعلهم قادرين على التعامل مع نمط التعلم الرقم

 يتحتم على الطالب أن يكون قادًرا على التواصل مع أساتذته كي يوجهونه ويقومونه. في التدريس، وفي ذات الوقت

املعلومات؛ لتحسين مهاراتهم  على    ( 2015دراسة أبو عاذرة )   أوصت  • التربويين في مجال استخدام تكنولوجيا  املشرفين  تأهيل  العمل على  ضرورة 

تربوي، وتخفيف األعباء اإلدارية عن كاهل املشرف التربوي، وبخاصة أن الدراسة بينت  ال  اإلشرافوقدرتهم على استخدام تكنولوجيا املعلومات في  

التربوي    اإلشرافخاص بإدارة    إلكتروني هي العبء اإلداري الذي يعاني منه املشرف التربوي، وتصميم موقع    لكتروني اإل  اإلشرافأن أكثر معوقات  

ال تخص  التي  املعلومات  نشر  خالله  من  يتم  صفحات  اإلشرافعملية  بالوزارة،  تصميم  إلى  باإلضافة  وكذلك    ةإلكترونيية،  التربويين.  للمشرفيين 

ات،  أشارت هذه الدراسة في إطارها النظري إلى مفهوم تكنولوجيا املعلومات، ومكوناتها التي تتضمن نظم الحاسبات والبرمجيات وشبكات املعلوم

بالفو  املعلومات  التكنولوجيا  وأهميتها. وأجملت فوائد تكنولوجيا  في هذه  التقنية األشهر واألكثر استخداًما  تعتبر  ائد األساسية للحواسيب والتي 

النتائج وبدو  إظهار  الفائقة في  املال والجهد والوقت، والدقة  بما يوفر  ثانية واحدة  العمليات خالل  تنفيذ  العالية في  السرعة  يلي:  ن أخطاء،  كما 

 أي وقت وبسرعة، واالستمرارية من خالل العمل املتواصل وبدون انقطاع أو ملل.  وحفظ واسترجاع البيانات عند الحاجة في

املعلومات واالتصاالت، وذلك لتعزيز    ( Garcia & Cano, 2013كما هدفت دراسة "جارسيا وكانو" )  • إلى تقييم استراتيجيات وأدوات تكنولوجيا 

. وقد جرى تناول هذه الدراسة من منظور لكترونياإلالتربوي الذي يعزز من مشاركة املدارس في عملية التعليم والتعلم   اإلشرافالتحول النوعي في 

ا278كمي، وتم فحص املمارسات والتصورات لدى )
ً
الوارد في هذه    ( مشرف تربوًيا محلًيا في ثالث مناطق مختلفة من اسبانيا. وقد توصل التحليل 

نموذج   أن  إلى  مشكالت    لكتروني اإل  اإلشرافالدراسة  ملعالجة  جديدة  طرق  على  ويشتمل  كما  التقليدية،  الرقابة  وتقنيات  استراتيجيات  يكمل 

العملي إلى  فإن هناك حاجة  وبالتالي  التعليمية،  الويب  العملية  تطبيقات  على  تستند  التي  ب2.0ات  النموذج  تسمية  اصطلح على  وقد   اإلشراف، 

 االفتراض ي )الوهمي(، والذي يكون وجه نحو التدخل لتحليل وتحسين وتحويل عملية التعليم والتعلم في املدارس. 

)  قامت  • جاسر  املعلوما  (2012أبو  تكنولوجيا  كفايات  تنمية  في  التربوي  املشرف  دور  املعايير بتحديد  وفق  بفلسطين  الثانوية  املرحلة  ملعلمي  ت 

ا، وكانت درجات التقدير في تطوير املمارسات التعليمي
ً
ة في  الدولية. وكشفت نتائجها عن درجات تقدير املعلمين لدور املشرفين حيث جاء متوسط

الرقمية وتطبيقها قد جاء ضعيًفا. وأو  باملواطنة واملسؤولية  الرقمي واالرتباط  املهنية للمشرفين فيما  العصر  التنمية  الدراسة بضرورة  صت هذه 

الغامدي ) دراسة  وأيًضا عمدت  املهنية.  تنميتهم  في  املعلمين  ملساعدة  الرقمي  العصر  يمكن 2011يخص  التي  التربوي  املشرف  مهام  معرفة  إلى   )

األكثر مالءمة لعمل الحاسوبية  التطبيقات  الحاسوبية، ومعرفة  التطبيقات  التي تعرقل   أداؤها عبر  الصعوبات  التربوي، وكذلك معرفة  املشرف 

ا  االستفادة من هذه التطبيقات. وهدفت إلى إيجاد تصور مقترح لتفعيل التطبيقات الحاسوبية، حيث إن مهام املشرف التربوي التي يمكن أداؤه

هذه الدراسة جاءت مناسبة بدرجة عالية ومتوسطة،  ( مهمة، وإن جميع التطبيقات الحاسوبية التي وردت ب34عبر التطبيقات الحاسوبية بلغت )
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، الببليشر، اإلكسل،  لكترونياإل، املنتديات الحوارية، األكروباد، الكتاب الوردوإن التطبيقات الحاسوبية األكثر مالءمة ألداء املشرف التربوي هي: )

 املجموعات البريدية، برنامج املشرف، البالتوك، املاسنجر(.

 دور املشرفة التربوية في تعزيز العمل ضمن فريق مع املعلمات لتحقيق التنمية املهنية املستدامة. دراسات تتعلق  .4.3.2

في واملشاركة  والتعاون،  الجماعي،  كالعمل  واملشرفين،  املعلمين  من خالل  فريق  ضمن  بالعمل  تتعلق  التي  السابقة  الدراسات  من  العديد   هناك 

 فيما بينهم، وذلك بهدف التنمية املهنية لكل من املعلمين، واملشرفين التربويين مهنًيا وتربوًيا. املسؤوليات املهنية 

األداء  التي هدفت    (2017دراسة الفنتوخ ) • التعرف على واقع تقويم   اإلشرافمن وجهة نظر مديري    تطويره ي، ومعوقاته، ومقترحات  اإلشرافإلى 

الع اململكة  في  التعليم  بإدارات  األداء  التربوي  تقويم  الدراسة على  أفراد  إلى موافقة  نتائجها  وتوصلت  السعودية.  في اإلشرافربية  تمثلت  وأبرزها  ي، 

اإلدارة وقت الزيارة   جاهزية اإلدارة الستقبال الفريق من لحظة وصولهم إلى مغادرتهم، ووجود التنسيق النتائجكما    ،  املسبق مع  موافقة    كشفت 

د  ي لدى جهاز الوزارة، وعدم وجود بنو اإلشراف عدم مشاركة امليدان في بناء الخطط    وكان أهمها:  ياإلشرافأفراد الدراسة على معوقات تقويم األداء  

أو   للزيارة  املالية  للتكلفة  قبله،  خاصة  ما  يكمل  بحيث  الزائر  للفريق  تراكمي  النتائجسجل     وخلصت 
ً
بدرجة    إلى    أيضا أفراد موافقة  بين  كبيرة 

تدريب فريق التقويم قبل القيام بالزيارة التقويمية، وتبني أشخاص   هاأهمي بإدارات التعليم والتي من  اإلشرافاألداء  الدراسة على مقترحات تقويم  

  .
ً

 مميزين أثناء الزيارة ليتم االستفادة منهم مستقبال

دراسة • )  واستقصت  وسفاري"  وغاراماني  أداء    اإلشراف تقييم    ( Hoojquan, Gharamani & Safari, 2015"هوجكوان  تحسين  في  التربوي 

التربوي فعال في تحسين أداء املعلمين في مجاالت طرق التدريس، واملشاركة في   اإلشرافاملعلمين في مدارس اإلرشاد في الهند. وأظهرت نتائجها أن  

 تقديم مساقات الخدمة التعاونية، وتقوية العالقات االنسانية، وإصالح وتقوية طرق التدريس.

• ( الكريم  العبد  دراسة  نتائج  تجربة    (Alabdulkareem, 2014توصلت  تقييم  بع   اإلشرافإلى  في  املطبقة  العربية املتنوع  اململكة  مدارس  ض 

الضعف، واملعوقات، وذلك    السعودية القوة، ونقاط  النوعي لتحديد نقاط  التحليل  الدراسة على  املدرسية. واعتمدت  القيادة  كوسيلة لتحسين 

التر  املشرفون  أعدها  تقارير  أيًضا خمسة  املطبقة للنموذج، وشملت  اإلدارات  تقارير معدة من قبل  أربعة  بويون، وتشمل بعض  من خالل تحليل 

التعليم  التقارير على استبانات لبعض املعلمين ومدراء املدارس املشاركين في التطبيق. وأبرزت نتائجها أن هذا النموذج فعال، ويساعد على تحسين

ال في  التربوي  املشرف  دور  من  يعزز  وأنه  املدرسة،  داخل  املهنية  الحوارات  تعزيز  خالل  من  وذلك  املدرسية،  الحياة والبيئة  من  التعليمي  جانب 

املحفزة، كما يساعد   التربوية  القيادة  املدارس، ويعزز  التركيز على عدد من معين من  املشرف من خالل ذلك  املدارس، ويستطيع  على  اليومية في 

الضعف التي يمكن تعديلها    تحقيق خصائص املدرسة الناجحة مثل: التعلم التعاوني، الزمالة، والتطوير املنهي داخل املدرسة، ووجود بعض نقاط

 من خالل التدريب والتعاون مع غيرهم من املتخصصين، والتخطيط الدقيق والتوجيه املناسب. 

إلى تحديد واقع تطبيق مدير املدرسة للعالقات اإلنسانية ودوره في تنمية العالقات اإلنسانية وتحديد معوقات   ( 2009هدفت دراسة الدوسري ) و  •

العمل   املدرسة يشجع روح  أن مدير  إلى  نتائجها  الرياض. وتوصلت  الكريم بمدينة  القرآن  تطبيقها من وجهة نظر مديري ومعلمي مدارس تحفيظ 

كما   معه،  العاملين  لدى  جميع الجماعي  مع  العدالة  بمبدأ  ويتعامل  وبناء،  هادف  بأسلوب  األخطاء  ويعالج  لآلخرين،  اإلصغاء  حسن  يجيد  أنه 

 العاملين معه، ويساعدهم في إيجاد الوسائل التي تحسن مستوى أدائهم. 

 التعقيب على الدراسات السابقة: 

 ية املهنية املستدامة من خالل املجاالت األربعة: التدريب والتطوير،من خالل استعراض الدراسات السابقة لدور املشرف التربوي في تحقيق التنم

الحالية من حيث الهدف الذي يتجلى في  والتواصل  االتصال الدراسة  تتقاطع مع  الدراسة  أن هذه  يتبين  املعلومات، والعمل ضمن فريق،  ، وتكنولوجيا 

 تنمية املهنية املستدامة لدى املعلمين واملعلمات في املراحل الدراسية املختلفة. معرفة دور املشرفون التربويون واملشرفات التربويات في تحقيق ال

(  2009(، ودراسة الدوسري )2009(، ودراسة الدعس )Alabdulkareem, 2014وتتشابه عينة الدراسة الحالية مع عينة دراسة العبد الكريم )      

   ( في تناولها معلمي التعليم األساس ي.2012من املديرين واملعلمين، ومع عينة دراسة سعدون )

الحالية مع دراسة العبد الكريم )  ,Kapausuzoglu & Balaban(، ودراسة "كابوسوزغلو وباالن" )Alabdulkareem, 2014كما اتفقت الدراسة 

( من 2012الدراسة أيًضا مع دراسة أبو جاسر )( من حيث استخدام أداة الدراسة، وتم استخدام االستبانة كأداة لجمع املعلومات. واتفقت هذه  2010

( الدعس  دراسة  ومع  املعلومات،  بتكنولوجيا  يعني  محور  على  )االستبانة(  الدراسة  أداة  احتواء  مجال 2009حيث  على  االستبانة  احتواء  حيث  من   )

 االتصال والتواصل. 

 ,Alabdulkareem(، ودراسة العبد الكريم )2017دراسة الفنتوخ )و ،  (2017(، ودراسة العمرجي )2020القحطاني )ويجدر اإلشارة إلى أن دراسة  

 مدارس اململكة العربية السعودية.( تشابهت في الحدود املكانية مع الدراسة الحالية في 2014
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دراسة   عينة  مع  الحالية  الدراسة  عينة  اختلفت  )  من:كل  وباملقابل  )و (،  2020القحطاني  )و (،  2017الفنتوخ  الحكيم  عاذرة  و (،  2015عبد  أبو 

( التي تكونت عينتها من املشرفين التربويين، وكذلك اختلفت 2011الغامدي )و (،  2013القاسم )و (،  Garcia & Cano, 2013"جارسيا وكانو" )و(،  2015)

يًضا مع دراسة "كابوسوزغلو وباالن"  ( في عينتها من معلمي املرحلة الثانوية، وأ 2012أبو جاسر )و (،  2016)  دراستي سرورعينة الدراسة الحالية مع عينة  

(Kapausuzoglu & Balaban, 2010 .التي كانت عينتها من املعلمين واملشرفين مًعا ) 

وكرستال"    وماري  "راثل  دراسة  اختلفت  حيث   (Rathel, Marie & Christel 2012)كما  البحثية،  لألداة  استخدامها  في  الحالية  الدراسة  مع 

ة استخدمت هذه الدراسات قوائم رصد متعددة صممت من خالل املشرفين لرصد تكرار سلوكيات التواصل اللفظية وغير اللفظية اإليجابية والسلبي

 للمعلمين، في حين استخدمت الدراسة الحالية االستبانة كأداة. 

 :حالية عن الدراسات السابقةما يميز الدراسة ال

معلمات  لدى  املستدامة  املهنية  التنمية  تحقيق  في  التربوية  املشرفة  دور  موضوع  إلى  تطرقت  حيث  موضوعها،  بحداثة  الحالية  الدراسة  تتميز 

اآلونة االهتمام في  املرأة   الصفوف األولية في املدارس الحكومية من وجهة نظر القائدات واملعلمات بمدينة جدة. حيث بدا  األخيرة باألبحاث التي تخص 

طالعها على إ ومن خالل    -وعلى حسب علم الباحثة-كقائدة تربوية ومعلمة في املدارس الحكومية خصوًصا،    2030السعودية وذلك وفًقا لرؤية اململكة  

 دراسة الحالية وأغراضها. األدب التربوي واألبحاث والدراسات السابقة فإن هناك ندرة في البحث والتقص ي نحو تحقيق أهداف ال

 جوانب االستفادة من الدراسات السابقة:

الحالية الدراسة  أهدافها   استفادت  وتحديد  الدراسة،  أسئلة  اإلجابة عن  وفي  الحالية  للدراسة  النظري  اإلطار  إعداد  في  السابقة  الدراسات  من 

 تفسير نتائج الدراسة الحالية ووضع توصياتها.  و وأغراضها، وتعريف مصطلحاتها، وكيفية اختيار أداة الدراسة، ومجتمع وعينة الدراسة، 

 :منهجية الدراسة وإجراءاتها .3

 منهج الدراسة:   . 1.3

عنها تعبيًرا  اتبعت الباحثة املنهج الكمي الوصفي التحليلي، وهو يعتمد على "دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع وتهتم بوصفها وصًفا دقيًقا، ويعبر  

فيعطينا وص الكمي  التعبير  أما  ويوضح خصائصها،  الظاهرة  لنا  الكيفي يصف  فالتعبير  كمًيا  تعبيًرا  أو  أو  كيفًيا  الظاهرة  يوضح مقدار هذه  رقمًيا  ًفا 

(، وبناء عليه تم استخدام هذا املنهج بهدف التعرف على دور 191، ص2003حجمها ودرجات ارتباطها مع الظواهر املختلفة األخرى" )عدس وعبيدات،  

 املدارس الحكومية بمدينة جدة من وجهة نظر القائدات واملعلمات.املشرفة التربوية في تحقيق التنمية املهنية املستدامة ملعلمات الصفوف األولية في 

 مجتمع الدراسة:   . 2.3

( قائدة،  42الحكومية التابعة ملكتب تعليم البنات بوسط مدينة جدة البالغ عددهن  )  اإلبتدائية تمثل مجتمع الدراسة من جميع قائدات املدارس  

-ه1441العام ) في( معلمة، وذلك 516الحكومية بمدينة جدة البالغ عددهن  ) اإلبتدائية ت في املدارس وأيًضا من جميع معلمات الصفوف األولية العامال 

 ( بحسب إحصاءات املوارد البشرية في مكتب تعليم البنات بوسط مدينة جدة في اململكة العربية السعودية.م2020

 عينة الدراسة:    . 3.3

اختي بطريقة  تم  الدراسة  عينة  باملدارس  220و)  قائدة،(  38)  من  مكونة  بسيطة  عشوائيةار  األولية  الصفوف  معلمات  من  معلمة   اإلبتدائية ( 

،  StevenThompson)معادلة "ستيفن ثامبسون" )وفق حجم العينة الدراسة  وقد تم تحديدالحكومية التابعة ملكتب تعليم البنات بوسط مدينة جدة، 

، وتم ( معلمة220( قائدة، و)38يقل عن )، ووجد أن حجم العينة يجب أال 0.05)ونسبة خطأ ) 0.95)مستوى داللة )والتي تبين حجم العينة العشوائية ب

 ( التالي: 1الجدول ) فيتوضيح خصائصها، كما 

ا للمتغيرات التالية: )املهنة، املؤهل العلمي، سنوات الخبرة( 1جدول )
ً
 (: توزيع أفراد عينة الدراسة وفق

 سنوات الخبرة  املؤهل العلمي  املهنة  املتغير 

مستويات 

 املتغير 

معهد   الكلي  معلمة  قائدة

 معلمات 

 5أقل من  الكلي  دكتوراه  ماجستير  بكالوريوس

 سنوات 

  10-5من 

 سنوات 

  10أكثر من 

 سنوات 

 الكلي 

 258 177 74 7 258 23 23 171 59 258 220 38 التكرار 

النسبة  

 املئوية

14,8 % 85,2 % 100 % 22,8 % 66,3 % 8,9 % 2 % 100 % 2,7 % 28,6 % 28,6 % 100% 
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راَسة:    . 4.3 ِّ
 أداة الد 

( السريحين  دراسة  من  االستبانة  أداة  تبني  تم  الحالية،  الدراسة  بموضوع  املتعلقة  السابقة  والدراسات  التربوي  األدب  على  االطالع  (  2017بعد 

ملدارس"، لتوافقها  بعنوان: "دور املشرفين التربويين في تحقيق التنمية املهنية املستدامة ملعلمي املدارس الحكومية في لواء الرمثا من وجهة نظر مديري ا 

املدارس   ومعلمات  قائدات  من  الحالية  الدراسة  عينة  طبيعة  جدة،  اإلبتدائية  مع  مدينة  بوسط  البنات  تعليم  بمكتب  أداة   الحكومية  تكونت  حيث 

مجال دور املشرفة ، و ( فقرات10مجال دور املشرفة التربوية في التدريب والتطوير: وتكون من )  ( فقرة، موزعة على أربعة مجاالت هي:36الدراسة من )

مجال دور املشرفة  ( فقرة، و 11املعلومات: وتكون من )ا  مجال دور املشرفة التربوية في تكنولوجي( فقرات، و 7ال والتواصل: وتكون من )التربوية في االتص

 ( فقرات. 8التربوية في العمل ضمن فريق: وتكون من )

 صدق أداة الدراسة:  . 5.3

الصدق   بالغرض هما  الصدق، وأنهما يفيان  الدراسة على نوعين من  اقتصرت  ، حيث 
ً

أداة االستبانة ما وضع لقياسه فعال بأن تقيس  به  يقصد 

 االتساق الداخلي. صدق كمين(، و الظاهري )املح

 الصدق الظاهري )املحكمين(:  •

السريحين في عام   املستدامة ملعلمي املدارس   م2017قام الباحث  في دراسته املوسومة بعنوان: "دور املشرفين التربويين في تحقيق التنمية املهنية 

الصدق الظاهري ألداة الدراسة االستبانة التي تم تبنيها في الدراسة الحالية، فقد الحكومية في لواء الرمثا من وجهة نظر مديري املدارس" من التحقق من 

اإلدارة التربوية، أصول التربية، القياس والتقويم،    املتخصصين في( محكًما من أعضاء هيئة التدريس  13عرضها بصورتها األولية على لجنة مؤلفة من )

وذلك بهدف إبداء مالحظاتهم حول مدى انتماء الفقرات   دن وجامعة أم القرى في السعودية، موك في األر جامعة آل البيت وجامعة الير من    اللغة العربية

 ، ومدى سالمة الصياغة اللغوية لها، وأي مالحظات أو تعديالت يرونها مناسبة.شرف التربوي في املجاالت األربعةملجاالت دور امل

 االتساق الداخلي:صدق  •

االتساق   تنتمي تم حساب  الذي  للمجال  الكلية  بين درجة كل فقرة والدرجة  االرتباط سبيرمان  الداخلي ألداة االستبانة من خالل حساب معامل 

( من  مكونة  استطالعية  عينة  على  الباحثة  تبنتها  التي  االستبانة  في  املتمثلة  الدراسة  أداة  تطبيق  وتم  األولية  30إليه،  الصفوف  معلمات  من  معلمة   )

( يبين 2-3الحكومية التابعة ملكتب تعليم البنات بوسط مدينة جدة من داخل مجتمع الدراسة وخارج عينتها األساسية، والجدول )  بتدائية  اإل باملدارس  

 معامالت ارتباط درجة كل فقرة من فقرات أداة الدراسة مع الدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه تلك الفقرة.

 فقرة من فقرات أداة الدراسة االستبانة مع الدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه (: قيم معامل ارتباط كل2جدول )

 املجال األول: دور املشرفة التربوية في التدريب والتطوير

  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 رقم الفقرة 

معامل  

 االرتباط 

 0,75** 0,72** 0,54** 0,71** 0,63** 0,64** 0,55** 0,43** 0,64** 0,70** املجال 

 0,70** 0,70** 0,51** 0,59** 0,55** 0,59** 0,55** 0,39** 0,56** 0,61** األداة 

 0,01 0,01   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05 0,01 0,01 مستوى الداللة 

 املجال الثاني: دور املشرفة التربوية في االتصال والتواصل. 

  7 6 5 4 3 2 1 رقم الفقرة 

معامل  

 االرتباط 

 0,70** 0,51** 0,72** 0,65** 0,75** 0,65** 0,77** املجال 

 0,62** 0,56** 0,72** 0,63** 0,71** 0,67** 0,66** األداة 

   0.05   0.05 0,01   0.05 0,01   0.05 0,01 مستوى الداللة 

 املجال الثالث: دور املشرفة التربوية في تكنولوجيا املعلومات. 

 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الفقرة رقم 

معامل  

 االرتباط 

 0,68** 0,77** 0,61** 0,64** 0,57** 0,68** 0,67** 0,50** 0,56** 0,61** 0,67** املجال 

 0,68** 0,60** 0,50** 0,57** 0,56** 0,63** 0,56** 0,37** 0,54** 0,52** 0,66** األداة 

   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05 مستوى الداللة 

 املجال الرابع: دور املشرفة التربوية في العمل ضمن فريق.

  8 7 6 5 4 3 2 1 رقم الفقرة 

معامل  

 االرتباط 

 0,75** 0,69** 0,72** 0,72** 0,66** 0,65** 0,72** 0,75** املجال 

 0,69** 0,65** 0,64** 0,63** 0,54** 0,54** 0,61** 0,68** األداة 

 0,01   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05 0,01 0,01 مستوى الداللة 

 ( .  0.01**دال عند )
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( الجدول  "سبيرمان"2يوضح  ارتباط  قيم معامالت  أن جميع  السابق   )    
ً
إحصائيا دالة  الدراسة  احصائية  لجميع مجاالت  ارتباطات  عند وحققت 

فقرات مجال دور املشرفة التربوية في التدريب والتطوير باملجال نفسه بين  ارتباطات  معامالت    جميع قيم   (، حيث تراوحت  0.05و  0,01مستوى داللة )

 والتواصل جميع قيم معامالت ارتباط سبيرمان ملجال دور املشرفة التربوية في االتصال  فيما تراوحت    (،0,70-0,39(، ومع األداة ككل من )0,75  -0,43)

بين   للمجال نفسه  الكلية  )و (،  0,77-0,51)بالدرجة  األداة ككل من  حين  (،  0,72-0,56مع  سبيرمانتراوحت    أن في  ارتباط  قيم معامالت  فقرات   جميع 

املعلومات   التربوية في تكنولوجيا  املشرفة  للمجالمجال دور  الكلية  األداة ككل من )و (  0,77-0,50)  بين  بالدرجة  تراوحت جميع بينما    (،0,68  -0,37مع 

مع األداة و (  0,75-0,62)  بين الدرجة الكلية للمجال نفسهمجال دور املشرفة التربوية في العمل ضمن فريق مع  قيم معامالت ارتباطات سبيرمان لفقرات  

 (، وهذه القيم تشير إلى جودة بناء فقرات أداة االستبانة.0,69 -0,54ككل من )

االستجابة على فقرات االستبانة وفًقا لتدرج خماس ي على طريقة ليكرت "بدرجة كبيرة جًدا، بدرجة كبيرة، بدرجة متوسطة، بدرجة قليلة،  وتمت  

 ( على التوالي، وجميع الفقرات إيجابية التصحيح، وال توجد فقرات سلبية. 1، 2، 3، 4، 5بدرجة قليلة جًدا"، وتصحح بالدرجات )

 أداة الدراسة: ثبات   . 6.3

( يوضح  3، وتم إيجاد قيمة معامل ألفا ملجاالت األداة األربعة وكذلك للدرجة الكلية ألداة االستبانة، والجدول )تم استخدام طريقة ألفا كرونباخ

 ذلك: 

 (: معامالت ثبات األداة بطريقة معامل ألفا كرونباخ 3جدول )

 كرونباخ معامل ألفا   عدد الفقرات  مجاالت األداة ثبات 

 0,92 10 املجال األول: دور املشرفة التربوية في التدريب والتطوير 

 0,90 7 املجال الثاني: دور املشرفة التربوية في االتصال والتواصل 

 0,89 11 املجال الثالث: دور املشرفة التربوية في تكنولوجيا املعلومات 

 0,89 8 فريق املجال الرابع: دور املشرفة التربوية في العمل ضمن 

 0,90 36 الكلي لألداة الثبات 

( الجدول  بلغت )3يتبين من  الكلي ألداة االستبانة قد  الثبات  أن قيمة معامل  السابق  لها من )0,90(  التابعة  للمجاالت  (،  0,92-0,89(، وتراوحت 

 تطبيقها على عينة الدراسة. وهذا يدل على أن األداة تتمتع بدرجة كبيرة من الثبات، اطمأنت الباحثة إلى 

( تالئم عينة الدراسة الحالية، وأيًضا التأكد 2017وفي ضوء ما سبق ثبت أن أداة الدراسة )االستبانة( التي تم تبينها من خالل دراسة السريحين )

 .من صدقها وثباتها، يعزز مصداقية النتائج النهائية التي ستحصل عليها جراء تطبيقها في الدراسة الحالية

 : الحكم على استجابات عينة الدراسة على أداة الدراسة

الدراسة، تم حساب املدى ) (، ثم تقسيمه على عدد  4=1-5ولتحديد طول خاليا املقياس الخماس ي )الحدود الدنيا والعليا( املستخدم في مجاالت 

( وبعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في األداة )أو بداية املقياس وهو الواحد 0,80=4/5خاليا األداة للحصول على طول الخلية الصحيح أي )

  2,60إلى    1,81يمثل )درجة قليلة جًدا(، من    1,80إلى    1,00الصحيح(، وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية وهكذا أصبح طول الخاليا كما يأتي: )من  

 يمثل )درجة كبيرة جًدا(. 5,00إلى  4,21يمثل )درجة كبيرة(، من  4,20إلى  3,41يمثل )درجة متوسطة(، من   3,40إلى  2,61يمثل )درجة قليلة(، من  

 ألساليب اإلحصائية:ا  . 7.3

الحالية   الدراسة  )برنامج  استخدمت  االجتماعية  للعلوم  اإلحصائية  اإلحصائية  SPSSالرزمة  التحليالت  إلجراء  وذلك  تلك (،  األساليب    ومن 

اختبار"تحليل كذلك  و   والثاني،ل  وذلك لإلجابة عن السؤالين األو والنسب املئوية  واالنحرافات املعيارية  النسب املئوية  املتوسطات الحسابية    اإلحصائية:

 الثالث." وفًقا للمتغيرات وذلك لإلجابة عن السؤال االحادي التباين 

 :نتائج الدراسة وتفسيرها ومناقشتها .4

"ما دور املشرفة التربوية في تحقيق التنمية املهنية :  ونصهالنتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال األول    :ومناقشتها  نتائج السؤال األول وتفسيرها   . 1.4

وجهة نظر القائدات املتعلق بـ)التدريب والتطوير، االتصال والتواصل، املستدامة ملعلمات الصفوف األولية في املدارس الحكومية بمدينة جدة من 

 تكنولوجيا املعلومات، العمل ضمن فريق(؟"

التربوية في دور املشرفة  ملعرفةولإلجابة عن هذا السؤال تم حساب التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية، وذلك 

امل التنمية  القائداتتحقيق  نظر  وجهة  من  جدة  بمدينة  الحكومية  املدارس  في  األولية  الصفوف  ملعلمات  املستدامة  املتعلقة   هنية  األربعة  مجاالتها  في 

 ، مع مراعاة ترتيب املجاالت تنازلًيا وفًقا للمتوسطات الحسابية.بـ)التدريب والتطوير، االتصال والتواصل، تكنولوجيا املعلومات، العمل ضمن فريق(

 بالنسبة لنتائج املجال األول: دور املشرفة التربوية في التدريب والتطوير. 
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افات والنسب املئوية  (: املتوسطات الحسابية 4جدول )  املعيارية والترتيب لفقرات املجال األول من وجهة نظر القائدات والنسبة املئوية واالنحر

املتوسط   الفقرات  م 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

النسبة  

 املئوية

درجة   الترتيب

 التحقق

 كبيرة  2 % 76.8 0,96 3,84 تحدد املشرفة االحتياجات التدريبية للمعلمات بما يلبي متطلبات التنمية املهنية.  1

 متوسطة  7 % 64.8 1,42 3,24 تطرح املشرفة برامج تدريبية للمعلمات لتنمية املهارات التدريبية لديهن.  2

 كبيرة  1 % 78.4 1,15 3,92 املشرفة املعلمات على ضرورة بذل الجهود لتطوير مهاراتهن  وقدراتهن  الذاتية. تحث   3

 متوسطة  10 % 53.2 1,59 2,66 تشجع املشرفة املعلمات على القيام بالبحوث اإلجرائية.  4

 متوسطة  9 % 58.4 1,45 2,92 املستدامة. تقدم املشرفة حوافز للمعلمات لدفعهن لالنتساب ببرامج التنمية املهنية  5

 متوسطة  4 % 65.8 1,41 3,29 تقدم املشرفة فرص متكافئة لكافة املعلمات لحضور الدورات التدريبية.  6

 متوسطة  5 % 65.2 1,68 3,26 تطبق املشرفة مبدأ تكافؤ الفرص لحضور املعلمات برامج التنمية املهنية املستدامة. 7

املشرفة الفروق الفردية بين املعلمات أثناء تقديمها برامج التنمية املهنية  تراعي  8

 املستدامة. 

 كبيرة  3 % 70,0 1,38 3,50

 متوسطة  8 % 59.4 1,44 2,97 تعد املشرفة املواد التدريبية لتلبية حاجات التنمية املهنية املستدامة.  9

 متوسطة  5 % 65.2 1,43 3,26 تتناسب مع طرائق تعلم املعلمات.تستخدم املشرفة أساليب تدريبية متنوعة  10

 متوسطة  %65.4 1,39 3,27 املعدل الكلي للمجال األول 

( الجدول  من  املستدامة 4يتضح  املهنية  التنمية  لتحقيق  والتطوير  التدريب  مجال  في  التربوية  املشرفة  دور  األول:  للمجال  العام  املتوسط  أن   )

  ( وبدرجة65.4وبنسبة مئوية )  ( 1.39( بانحراف معياري )3.27بلغ )بمدينة جدة من وجهة نظر القائدات  ملعلمات الصفوف األولية في املدارس الحكومية  

 )متوسطة(.   

أعلى ثالث فقرات   الذاتية"  ونصها:(  3الفقرة )وجاءت  الجهود لتطوير مهاراتهن  وقدراتهن   املعلمات على ضرورة بذل  املشرفة  " بمتوسط  تحث 

( )3.92حسابي  معياري  وانحراف   )1.15 )  ( مئوية  األولى.  (78.4ونسبة  املرتبة  على  وحصلت  )كبيرة(،  )تليها    بدرجة  "ونصها(  1الفقرة  املشرفة  :  تحدد 

املهنية" التنمية  متطلبات  يلبي  بما  للمعلمات  التدريبية  )  االحتياجات  حسابي  )3.84بمتوسط  معياري  وانحراف   )0.96 )  ( مئوية  بدرجة  (  76.8ونسبة 

الثانية. املرتبة  التي تنص على: "8قرة )الفوتليها    )كبيرة( وحصلت على  املهنية (  التنمية  أثناء تقديمها برامج  املعلمات  بين  الفردية  الفروق  املشرفة  تراعي 

 لت على املرتبة الثالثة. بدرجة )كبيرة(، وحص( 70.0ونسبة مئوية )( 1.38( وانحراف معياري )3.50بمتوسط حسابي ) املستدامة"

في   فقرات  ثالث  أدنى  جاءت  املقابل  )وفي  الفقرة  املجال  "9هذا  تنص على:  التي  املهنية (  التنمية  حاجات  لتلبية  التدريبية  املواد  املشرفة  تعد 

( التي  5)  تليها الفقرة   بدرجة )متوسطة( وحصلت على املرتبة الثامنة.(  59.4ونسبة مئوية )(  1.44( وانحراف معياري )2.97املستدامة" بمتوسط حسابي )

" املستدامة"تقدم  تنص على:  املهنية  التنمية  ببرامج  لالنتساب  لدفعهن  للمعلمات  )  املشرفة حوافز  )2.92بمتوسط حسابي  وانحراف معياري   )1.45 ) 

( التاسعة.(  58.4ونسبة مئوية  املرتبة  )متوسطة( وحصلت على  تليها    بدرجة  ثم  )ومن  "4الفقرة  تنص على:  التي  القيام (  املعلمات على  املشرفة  تشجع 

 سطة( وحصلت على املرتبة العاشرة. )متو  ( بدرجة53.2ونسبة مئوية ) (1.59( وانحراف معياري )2.66" بمتوسط حسابي )اإلجرائيةبالبحوث 

والتطوير إلعداد مشرف التدريب  اإلدارية والتعليمية من خالل  البشرية واملادية واملعنوية  الكوادر  إلى وجود ضعف في  الدراسة ذلك  ات  وتعزو 

تح  مؤهالتتربويات   على  إيجابًيا  ينعكس  مما  األولية،  الصفوف  ملعلمات  املستدامة  املهنية  التنمية  بتحقيق  بهن  واملنوط  عالية،  كفاءة  سين  وذوات 

 . عمليات التربية املدرسية، ورفع فعاليتها في إحداث التغيرات املطلوبة في مخرجات التعلم.

النتيجة مع نتائج دراسة سعدون )و  املهنية ملعلمي التعليم األساس ي الخاص يعاني من 2012قد اتفقت هذه  التنمية  ( التي توصلت إلى أن واقع 

مثل:   املادية  اإلمكانات  في  القصور  لاللتحاق بعض  للمعلمين  املشجعة  الحوافز  وقلة  الحديثة،  التدريبية  الوسائل  وقلة  املهنية،  التنمية  برامج  تمويل 

نتائج دراسة "كابوسوزغلو وباالن" ) البشرية، وكذلك  اإلمكانات  املهنية، والقصور في  التنمية  التي أسفرت  Kapausuzoglu & Balaban, 2010ببرامج   )

 ية لتقدير أفراد العينة من املعلمين لدور املشرفين في تدريبهم كانت ضعيفة بخالف وجهة نظر املشرفين.نتائجها أن الدرجة الكل

 بالنسبة لنتائج املجال الثاني: دور املشرفة التربوية في االتصال والتواصل. 

افات املعيارية والترتيب لفقرات املجال الثاني من وجهة5جدول )  نظر القائدات  (: املتوسطات الحسابية واالنحر

املتوسط   الفقرات  م 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

النسبة  

 املئوية

درجة   الترتيب

 التحقق

 كبيرة  2 % 71.6 1,07 3,58 تستخدم املشرفة وسائل اتصال متنوعة مع املعلمات.  1

تشجع املشرفة املعلمات لالستماع بعناية آلرائهن حول احتياجاتهن   2

 التدريسية. 

 متوسطة  4 % 66.8 1,28 3,34
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تحث املشرفة املعلمات على متابعة املستجدات الحديثة في عملية االتصال   3

 والتواصل. 

 متوسطة  1 % 72.6 1,20 3,63

تتواصل املشرفة مع املجتمع املحلي لزيادة وعيه في رسالة ورؤية وأهداف   4

 املعلمة. 

 متوسطة  7 % 60.6 1,51 3,03

استخدام املعلمات الوسائل التقنية والتكنولوجيا  تسهم املشرفة في تفعيل  5

 واللوحات االعالنية لسرعة توصيل املعلومات الطالبات في املدرسة. 

 متوسطة  6 % 67.8 1,42 3,39

توجه املشرفة املعلمات على حل قضايا ومشاكل الطالبات التي تواجهن   6

 داخل الغرفة الصفية. 

 كبيرة  3 % 69 1,18 3,45

املشرفة املعلمات على استخدام سياسة الباب املفتوح مع األهالي  تشجع  7

 والقائدات واملعلمات الجدد.

 متوسطة  4 % 66.8 1,30 3,34

 متوسطة  %67.8 1,28 3,39 املعدل الكلي للمجال الثاني 

املستدامة ( السابق أن املتوسط العام للمجال الثاني: دور املشرفة التربوية في  5)  الجدول يتضح من   االتصال والتواصل لتحقيق التنمية املهنية 

بلغ ) القائدات، قد  الحكومية بمدينة جدة من وجهة نظر  املدارس  األولية في  الصفوف  )  ( وانحراف3.39ملعلمات  )  (1.28معياري   ( 67.8وبنسبة مئوية 

 بدرجة )متوسطة(. 

تحث املشرفة املعلمات على متابعة املستجدات الحديثة في عملية االتصال على: "  ( التي تنص3وجاءت أعلى ثالث فقرات في املجال الثاني الفقرة )

( التي 1الفقرة )تليها    )متوسطة(، وحصلت على املرتبة األولى.  ( بدرجة72.6وبنسبة مئوية )  ( 1.20( وانحراف معياري )3.63" بمتوسط حسابي )والتواصل

" اتصال  تنص على:  املشرفة وسائل  املعلمات"تستخدم  مع  )  متنوعة  )3.58بمتوسط حسابي  وانحراف معياري   )1.07)  ( بدرجة    (71.6وبنسبة مئوية 

الثانية. املرتبة  تليها    )كبيرة( وحصلت على  التي تنص على: "6الفقرة )ومن ثم  التي تواجهن (  الطالبات  املعلمات على حل قضايا ومشاكل  املشرفة  توجه 

 .يرة(، وحصلت على املرتبة الثالثةبدرجة )كب (%69) (1.18( وانحراف معياري )3.45بمتوسط حسابي ) داخل الغرفة الصفية"

( الفقرة  املجال  هذا  في  فقرتين  أدنى  جاءت  املقابل  "ونصها(  5وفي  والتكنولوجيا  :  التقنية  الوسائل  املعلمات  استخدام  تفعيل  في  املشرفة  تسهم 

توصيل   لسرعة  االعالنية  )واللوحات  بمتوسط حسابي  املدرسة"  في  الطالبات  )3.39املعلومات  وانحراف معياري   )1.42)  (  بدرجة (  67.8ونسبة مئوية 

السادسة  )مت املرتبة  الفقرة وسطة( وحصلت على  املعلمة": " ونصها(  4)  تليها  املحلي لزيادة وعيها في رسالة ورؤية وأهداف  املجتمع  املشرفة مع   تتواصل 

 ة السابعة. املرتب في وجاءت )متوسطة(  ( بدرجة60.6ونسبة مئوية ) (1.51( وانحراف معياري )3.03بمتوسط حسابي )

التواصل   مواقع  من  والتكنولوجيا  التقنية  الوسائل  استخدام  في  التربويات  املشرفات  إسهام  بضعف  القائدات  نظر  وجهة  الدراسة  فسر  وت 

داخل املدارس الحكومية للتواصل مع  اإلنترنتاالجتماعي والتطبيقات التكنولوجية الحديثة، مثل فايبر واتس آب وغيرها، وقد يكون ذلك لضعف تقنية 

رصة من  علمات، كما أن هناك ضعًفا في تواصل املشرفة مع املجتمع املحلي نتيجة عدم وجود رؤية ورسالة واضحة ألهداف هذا االتصال مما يقلل الفامل

علمات وهو الجانب  رسالتها ورؤيتها وأهدافها مع التواصل مع أولياء األمور ومؤسسات التعليم و....إلخ. إذ تهتم املشرفات التربويات بجانب واحد لدى امل

. وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة   املنهي وتهمل الجوانب األخرى النفسية والعالقات اإلنسانية، مما شكل ضعًفا ملموًسا في مجال االتصال والتواصل معهن 

ا 2011عطا هللا )دراسة   لتربوي أثناء عمله جاء في املرتبة األخيرة. ( التي أشارت إلى أن ترتيب معوقات التواصل والعالقات اإلنسانية التي تواجه املشرف 

دراسة   أوصت  )وكذلك  عمليات  2013القاسم  في  التكنولوجيا  توظيف  إمكانية  بحث  والتواصل،    اإلشراف(  االتصال  فقط  وليس  واإلرشادية  الفنية 

وتوفير أجهزة   اإلنترنتمن خالل ربط املدارس واملديريات والوزارة بشبكة    لكترونياإلي  اإلشراف تكون قاعدة للعمل    ةإلكترونيوالعمل على بناء بنية تحتية  

 حواسيب لكافة املشرفين واملعلمين. 

 ملشرفة التربوية في تكنولوجيا املعلومات.بالنسبة لنتائج املجال الثالث: دور ا

افات 6جدول )  والترتيب لفقرات املجال الثالث من وجهة نظر القائدات املئوية   املعيارية والنسبة(: املتوسطات الحسابية واالنحر

املتوسط   الفقرات  م 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

النسبة  

 املئوية

درجة   الترتيب

 التحقق

 متوسطة  1 % 73.2 1,06 3,66 املشرفة املعلمات على استخدام التكنولوجيا في تحضير الدروس.تحث   1
 متوسطة  2 % 72.6 1,13 3,63 توجه املشرفة املعلمات على استخدام الوسائل التكنولوجية في تنفيذ الدروس. 2

القضايا التي تتعلق  تشارك املشرفة املعلمات على مواقع التواصل االجتماعي ملناقشة  3

 بالتدريس.

 متوسطة  8 % 64.2 1,26 3,21

 متوسطة  5 % 66.8 1,15 3,34 التواصل مع املعلمات لحل القضايا التعليمية.  لكتروني اإلتستخدم املشرفة البريد  4
 متوسطة  6 % 66.4 1,28 3,32 تعزز املشرفة الدافعية لدى املعلمات في تفعيل تكنولوجيا املعلومات في التدريس.  5
تشجع املشرفة املعلمات على تحميل بعض البرامج التعليمية من خالل استخدام   6

 التكنولوجيا.

 متوسطة  6 % 66.4 1,80 3,32

تساعد املشرفة املعلمات على استخدام وسائل التواصل للقيام بأعمال تعاونية مع   7

 أخريات.

 متوسطة  9 % 62.6 1,45 3,13
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 كبيرة  3 % 69.4 1,37 3,47 املعلمات تقديم الدروس باستخدام العروض التقديمية. تطلب املشرفة من  8
تطلب املشرفة في املعلمات تحضير التدريبات واالمتحانات باستخدام الوسائط   9

 املتعددة. 

 متوسطة  11 % 57.8 1,37 2,89

 كبيرة  3 % 69.4 1,57 3,47 تسعى املشرفة إلحداث تغيير إيجابي مستمر للمعلمات. 10
تؤكد املشرفة على استخدام املعلمات لنظام املعلوماتية للمساهمة في تمكين   11

 شخصيتهم مهنًيا.

 متوسطة  10 % 60 1,54 3,00

 متوسطة  66.2 1,36 3,31 املجال الكلي للمجال الثالث 

تكنولوجيا املعلومات لتحقيق التنمية املهنية املستدامة ملعلمات ( أن املتوسط العام للمجال الثالث: دور املشرفة التربوية في 6) الجدول يتضح من 

ب الحكومية  املدارس  في  األولية  القائدات  الصفوف  نظر  وجهة  من  جدة  )مدينة  )3.31بلغ  معياري  وانحراف   )1.36  )( مئوية  بدرجة (  66.2وبنسبة 

 )متوسطة(.   

تحث املشرفة املعلمات على استخدام التكنولوجيا في  ( التي تنص على: "1) الثالث الفقرة وجاءت أعلى ثالث فقرات في املجال وعلى مستوى املجال، 

( 2والفقرة )  بدرجة )متوسطة(، وحصلت على املرتبة األولى. (73.2وبنسبة مئوية )  (1.06( وانحراف معياري )3.66حسابي )  بمتوسط"  تحضير الدروس

تنص   "التي  الدروس"على:  تنفيذ  في  التكنولوجية  الوسائل  استخدام  املعلمات على  املشرفة  )  توجه  )3.63بمتوسط حسابي  وانحراف معياري   )1.13 )

الدروس تطلب املشرفة من املعلمات تقديم  ( التي تنص على: "8وتساوت الفقرة )  بدرجة )متوسطة( وحصلت على املرتبة الثانية. (72.6وبنسبة مئوية )

التقديمية" املعلمات": "ونصها(  10مع الفقرة )  باستخدام العروض  إيجابي مستمر لدى  ونسبة   (3.47بمتوسط حسابي )  تسعى املشرفة إلحداث تغيير 

 بدرجة )كبيرة(، وحصلت على املرتبة الثالثة.  ( 69.4مئوية )

( الفقرة  فقرات  ثالث  أدنى  جاءت  املقابل  " ونصها(  7وفي  مع  تساعد  :  تعاونية  بأعمال  للقيام  التواصل  وسائل  استخدام  على  املعلمات  املشرفة 

( حسابي  بمتوسط  أخريات"  )3.13معلمات  معياري  وانحراف   )1.45  )( مئوية  املرتبة  )مت  بدرجة  (62.6ونسبة  على  وحصلت  فيما التاسعة،  وسطة( 

املشرفة على استخدام  : "ونصها(  11الفقرة )حصلت   املعلمة مهنًيا"تؤكد  للمساهمة في تمكين شخصية  املعلوماتية  بمتوسط حسابي    املعلمات لنظام 

تطلب املشرفة : "ونصها(  9الفقرة )في حين حصلت    املرتبة العاشرة.ووجاء في  بدرجة )متوسطة(    (60.0ونسبة مئوية )(  1.54( وانحراف معياري )3.00)

   (57.8ونسبة مئوية )  (1.37( وانحراف معياري )2.89متوسط حسابي )نات باستخدام الوسائط املتعددة" على  واالمتحامن املعلمات تحضير التدريبات  

 املرتبة الحادي عشرة. ب وجاءت بدرجة )متوسطة(

التعليمية بحاجة ملموسة إلى تحسين وتطوير؛ بسبب وجود    -النتيجة من وجهة نظر القائدات أنه ال تزال العملية التعلمية  هذه يمكن أن نفسر  

ية أنه من املفترض أن تعمل على تطوير العملية التربوية  اإلشرافالعديد من املشكالت فيها، وتبرز هذه املشكالت من خالل مهمات املشرفات التربويات  

الكبير والسريع في حصيلة  والنهوض   املعلومات على املستوى التعليمي بها، وذلك من خالل االعتماد على الوسائل والتقنيات الحديثة، ومواكبة التدفق 

التربوية في   املشرفة  إملام  إلى ضعف  القائدات  أيًضا من وجهة نظر  املتوسطة  النتيجة  املعلمات تكنولوجًيا من تحميل    اإلشرافوقد تشير هذه  ومتابعة 

واالتصاالت   املعلومات  تكنولوجيا  تفعيل  في  دافعيتها  وضعف  متعددة،  وسائل  باستخدام  واالمتحانات  التدريبات  وتحضير  التعليمية،  في البرامج 

( 2011الغامدي )مع نتيجة دراسة    تختلف   النتائج  ذه وه  التربوي.  اإلشرافالتدريس، نتيجة لضيق الوقت وكثرة ضغوط العمل عليها أثناء القيام بعملية  

( بلغت  الحاسوبية  التطبيقات  عبر  أداؤها  يمكن  التي  التربوي  املشرف  مهام  أن  إلى  توصلت  جاءت 34التي  الحاسوبية  التطبيقات  جميع  وأن  مهمة،   )

 مناسبة بدرجة عالية. 

 ن فريق. بالنسبة لنتائج املجال الرابع: دور املشرفة التربوية في العمل ضم

افات املعيارية7جدول )  والترتيب لفقرات املجال الرابع من وجهة نظر القائدات  والنسب املئوية (: املتوسطات الحسابية واالنحر

املتوسط   الفقرات  م 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

النسبة  

 املئوية

درجة   الترتيب

 التحقق

 كبيرة  2 % 70 1,27 3,50 باملدرسة إلنجاز األعمال املطلوبة. تساعد املشرفة املعلمات في بناء فريق العمل  1

تشجع املشرفة املعلمات في بناء وتكوين كفايات تدريسية مستقبلية من القائمات على   2

 العمل في املدرسة.

 كبيرة  3 % 69 1,23 3,45

املشتركة للعمل  تحث املشرفة املعلمات على منح املعلمات الجدد مزيًدا من الخبرات  3

 ضمن الفريق الواحد. 

 كبيرة  1 % 70.6 1,12 3,53

تنمي املشرفة لدى املعلمات روح املشاركة ضمن فريق العمل باألفكار واآلراء والخطط   4

 من أجل تحسين البيئة التدريسية.

 متوسطة  6 % 67.4 1,18 3,37

 متوسطة  6 % 67.4 1,20 3,37 املعلمات ضمن التخصص. تحرص املشرفة على وجود واجبات تنفذ بمشاركة كافة  5
تشجع املشرفة املعلمات على توفير بيئة عمل خالية من الصراعات والضغوط بين   6

 أعضاء فريق العمل.

 متوسطة  4 % 67.8 1,27 3,39

 متوسطة  6 % 67.4 1,27 3,37تحث املشرفة املعلمات على التقويم املستمر لجميع أعمال وأنشطة املادة التدريسية   7
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 ضمن فريق العمل أثناء تنفيذ املهمة التدريسية. 
تساعد املشرفة املعلمات في الحد من االزدواجية وتداخل الصالحيات في العمل بين   8

 فرق العمل املختلفة. 

 متوسطة  4 % 67.8 1,37 3,39

 كبيرة  %68.4 1,24 3,42 املعدل الكلي للمجال الرابع 

( السابق أن املتوسط العام للمجال الرابع: دور املشرفة التربوية في العمل ضمن الفريق لتحقيق التنمية املهنية املستدامة  7يتضح من الجدول )

الحكومية   املدارس  األولية في  الصفوف  بلغ )ملعلمات  القائدات، قد  )3.42بمدينة جدة من وجهة نظر  )(  1.24( وانحراف معياري  ( 68.4وبنسبة مئوية 

 )كبيرة(.    بدرجة

املجال،   املجال  وعلى مستوى  أعلى ثالث فقرات في  الفقرة جاءت  الجدد مزيًدا من : "ونصها(  3)  الرابع  املعلمات  املعلمات على منح  املشرفة  تحث 

الواحد"الخبرات   الفريق  للعمل ضمن  املشتركة  )  والواجبات  )3.53بمتوسط حسابي  وانحراف معياري   )1.12)  ( )كبيرة(،   (70.6وبنسبة مئوية  بدرجة 

األولى. املرتبة  على  )  وحصلت  املطلوبة" "  ونصها: (  1والفقرة  األعمال  إلنجاز  باملدرسة  العمل  فريق  بناء  في  املعلمات  املشرفة  حسابي    تساعد  بمتوسط 

(3.50( )  ( 1.27( وانحراف معياري  الثانية.  ( بدرجة %70.0وبنسبة مئوية  املرتبة  )  )كبيرة( وحصلت على  املعلمات في : "ونصها(  2والفقرة  املشرفة  تشجع 

املدرسة" في  العمل  القائمات على  )  بناء وتكوين كفايات تدريسية مستقبلية من  )( وانحراف  3.45بمتوسط حسابي  )(  1.23معياري  ( 69وبنسبة مئوية 

 رة(، وحصلت على املرتبة الثالثة. بدرجة )كبي

( الفقرة  املجال:  في هذا  ثالث فقرات  أدنى  تساوت  املقابل  "4وفي  تنص على:  التي  العمل (  املشاركة ضمن فريق  روح  املعلمات  لدى  املشرفة  تنمي 

التدريسية البيئة  بانحراف معياري قدره )باألفكار واآلراء والخطط من أجل تحسين  التي تنص على: "5الفقرة )( مع  1.18"  املشرفة على وجود (  تحرص 

العمل" فرق  الواحد  التخصص  املعلمات ضمن  كافة  بمشاركة  تنفذ  )  واجبات  )1.20بانحراف معياري  الفقرة  "7( مع  تنص على:  التي  املشرفة (  تحث 

( 1.27وأنشطة املادة التدريسية ضمن فريق العمل أثناء تنفيذ املهمة التدريسية" بانحراف معياري قدره )املعلمات على التقويم املستمر لجميع أعمال  

 حصلت على املرتبة السادسة.  وبدرجة )متوسطة(، كما  ( 67.4وبنسبة مئوية ) (3.37وجميعها جاءت بمتوسط حسابي )

فسر هذه النتيجة من وجهة نظر القائدات أن املعلمات   يمارسن  الواجبات املشتركة للعمل ضمن الفريق الواحد، ويغرسن  روح املشاركة ضمن  وت 

، وذلك من أجل تحسين البيئة التدريسية، إال أن هذه املمارسات ما تزال لم تحقق بالشكل الكا في لكي تسهم في فريق العمل باألفكار واآلراء فيما بينهن 

املع لدى  املستدامة  املهنية  التنمية  يمتلك تحقيق  البرامج  بإعداد هذه  يقوم  يكون من  قد  كما  تطبيقية،  وليست  نظرية  البرامج  لمات، ألن غالبية هذه 

 علومات واملعارف لدى املعلمات. ضعًفا في مهارات ايصال امل

لتربوي فعال، ويساعد ا   اإلشراف( التي أوضحت أن نموذج تقييم  Alabdulkareem, 2014وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة "العبد الكريم" )

الناجحة مثل: التعلم التعاوني، والتطوير املنهي داخل املدرسة، ومع نتائج دراسة الدوسري )  خصائصعلى تحقيق   أن 2009املدرسة  ( التي توصلت إلى 

أسلوب هادف وبناء ويتعامل بمبدأ مدير املدرسة يشجع روح العمل الجماعي لدى العاملين معه كما أنه يجيد حسن اإلصغاء لآلخرين، ويعالج األخطاء ب

 العدالة مع جميع العاملين معه ويساعدهم في إيجاد الوسائل التي تحسن مستوى أدائهم. 

عن التعرف على دور املشرفة التربوية في تحقيق التنمية املهنية املستدامة ملعلمات الصفوف األولية في املدارس   الحاليةبحثت الدراسة : النتائج العامة

وهي )التدريب والتطوير، االتصال والتواصل، تكنولوجيا املعلومات، العمل ضمن   األربعةالحكومية بمدينة جدة، من وجهة نظر القائدات في املجاالت 

 (. 8الجدول )وذلك كما يوضح  املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعياريةوأظهرت نتائج التحليل بانة، فريق( ألداة االست

افات 8جدول ) األولية  املشرفة التربوية ومجاالتها األربعة في تحقيق التنمية املهنية املستدامة ملعلمات الصفوف لدور املئوية   املعيارية والنسبة(: املتوسطات الحسابية واالنحر

 في املدارس الحكومية بمدينة جدة من وجهة نظر القائدات 

املتوسط   املجال  م 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

النسبة  

 املئوية

 درجة الترتيب

 التحقق 

 متوسطة  4 % 65.4 1,39 3,27 دور املشرفة التربوية في التدريب والتطوير 1

 متوسطة  2 % 67.8 1,28 3,39 والتواصل دور املشرفة التربوية في االتصال  2
 متوسطة  3 % 66.2 1,36 3,31 دور املشرفة التربوية في تكنولوجيا املعلومات  3
 كبيرة  1 % 68.4 1,24 3,42 دور املشرفة التربوية في العمل ضمن فريق  4

 متوسطة  %67 1,32 3,35 املعدل الكلي لألداة  

دور املشرفة التربوية في تحقيق التنمية املهنية املستدامة ملعلمات الصفوف األولية في املدارس الحكومية   مستوى ( السابق أن  8يوضح الجدول )

ا لألداة ككل، وبلغ املتوسط الحساب
ً
وحصل   . %(67وبنسبة مئوية )  (1.32( بانحراف معياري )3.35ي )بمدينة جدة من وجهة نظر القائدات جاء متوسط

ا  العمل ضمن فريق على  )مجال  بمتوسط حسابي  األولى  )3.42ملرتبة  وانحراف معياري   )1.24)  ( حين حصل (.  68.4وبنسبة مئوية  في  )كبيرة(،  بدرجة 

بدرجة )متوسطة(، وكذلك جاء  (.  67.8وبنسبة مئوية )  (1.28( وانحراف معياري )3.39مجال االتصال والتواصل على املرتبة الثانية بمتوسط حسابي )
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املعلوم تكنولوجيا  )مجال  بمتوسط حسابي  الثالثة  باملرتبة  )3.31ات  وانحراف معياري   )1.36  )( جاء (.  66.2وبنسبة مئوية  وأخيًرا  )متوسطة(،  بدرجة 

 بدرجة )متوسطة(.(. 65.4وبنسبة مئوية ) (1.39( وانحراف معياري )3.27مجال التدريب والتطوير في املرتبة الرابعة بمتوسط حسابي )

"ما دور املشرفة التربوية في تحقيق التنمية املهنية :  ونصهلنتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني  ا :  ومناقشتها  الثاني وتفسيرها نتائج السؤال     . 2.4

االتصال   والتطوير،  )التدريب  بــ  املتعلق  املعلمات  نظر  وجهة  من  جدة  بمدينة  الحكومية  املدارس  في  األولية  الصفوف  ملعلمات  املستدامة 

 والتواصل، تكنولوجيا املعلومات، العمل ضمن فريق(؟"

املشرفة دور  على  للتعرف  وذلك  املعيارية،  واالنحرافات  الحسابية  واملتوسطات  املئوية  والنسب  التكرارات  حساب  تم  السؤال  هذا  عن    لإلجابة 

تكنو  والتواصل،  االتصال  والتطوير،  )التدريب  بــ  املتعلقة  األربعة  ومجاالتها  املهنية التربوية  التنمية  تحقيق  في  فريق(  ضمن  العمل  املعلومات،  لوجيا 

تنازلًيا وفًقا  املجاالت  ترتيب  املعلمات، مع مراعاة  نظر  بمدينة جدة من وجهة  الحكومية  املدارس  في  األولية  الصفوف  ملعلمات  للمتوسطات    املستدامة 

 الحسابية. 

 التدريب والتطوير: أظهرت نتائج التحليل  فة التربوية في بالنسبة لنتائج املجال األول: دور املشر 

افات 9جدول )  والترتيب لفقرات املجال األول من وجهة نظر املعلمات املئوية   املعيارية والنسب(: املتوسطات الحسابية واالنحر

املتوسط   الفقرات  م 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

النسبة  

 املئوية

درجة   الترتيب

 التحقق

 كبيرة  3 % 68.6 1,03 3,43 املشرفة االحتياجات التدريبية للمعلمات بما يلبي متطلبات التنمية املهنية. تحدد  1
 متوسطة  4 % 66 1,18 3,30 تطرح املشرفة برامج تدريبية للمعلمات لتنمية املهارات التدريبية لديهن.  2

 كبيرة  1 % 75.4 0,97 3,77 مهاراتهن  وقدراتهن  الذاتية. تحث املشرفة املعلمات على ضرورة بذل الجهود لتطوير  3
 قليلة 10 % 50 1,41 2,50 تشجع املشرفة املعلمات على القيام بالبحوث اإلجرائية.  4
 قليلة 9 % 51.8 1,43 2,59 تقدم املشرفة حوافز للمعلمات لدفعهن لالنتساب ببرامج التنمية املهنية املستدامة.  5

 متوسطة  5 % 56.2 1,32 2,81 املشرفة فرص متكافئة لكافة املعلمات لحضور الدورات التدريبية. تقدم  6
 متوسطة  8 % 53.6 1,33 2,68 تطبق املشرفة مبدأ تكافؤ الفرص لحضور املعلمات برامج التنمية املهنية املستدامة. 7
برامج التنمية املهنية  تراعي املشرفة الفروق الفردية بين املعلمات أثناء تقديمها  8

 املستدامة. 

 متوسطة  6 % 55.4 1,38 2,77

 متوسطة  7 % 52.8 1,38 2,64 تعد املشرفة املواد التدريبية لتلبية حاجات التنمية املهنية املستدامة.  9

 متوسطة  2 % 72.6 1,08 3,63 تستخدم املشرفة أساليب تدريبية متنوعة تتناسب مع طرائق تعلم املعلمات. 10

 متوسطة  %60.2 1,25 3,01 املعدل الكلي للمجال األول 

( الجدول  املستدامة 9يتضح من  املهنية  التنمية  لتحقيق  والتطوير  التدريب  في  التربوية  املشرفة  دور  األول:  للمجال  العام  املتوسط  أن  السابق   )

بمدينة جدة من وجهة   الحكومية  املدارس  في  األولية  الصفوف  بلغ )ملعلمات  قد  املعلمات،  بانحرا 3.01نظر   )( )(  1.25ف معياري  ( 60.2وبنسبة مئوية 

 بدرجة )متوسطة(. 

تحث املشرفة املعلمات على ضرورة بذل الجهود لتطوير مهاراتهن  وقدراتهن   ( التي تنص على: "3الفقرة )فقرات في املجال األول  أعلى ثالث    وجاءت

)  الذاتية" )3.77بمتوسط حسابي  وانحراف معياري   )0.97)  ( بدرجة75.4وبنسبة مئوية  تليها  )ك  (  األولى،  املرتبة  )بيرة(، وحصلت على  التي 10الفقرة   )

" املعلمات"تنص على:  تتناسب مع طرائق تعلم  متنوعة  أساليب تدريبية  املشرفة  )  تستخدم  )3.63بمتوسط حسابي  وبنسبة   (1.08( وانحراف معياري 

تحدد املشرفة االحتياجات التدريبية للمعلمات بما يلبي ( التي تنص على: "1الفقرة )تليها  و   )متوسطة( وحصلت على املرتبة الثانية.  ( بدرجة72.6مئوية )

 وحصلت على املرتبة الثالثة. رة(، بدرجة )كبي( 68.6وبنسبة مئوية )(  1.03( وانحراف معياري )3.43بمتوسط حسابي ) متطلبات التنمية املهنية"

تطبق املشرفة مبدأ تكافؤ الفرص لحضور املعلمات برامج التنمية  ( التي تنص على: "7وفي املقابل جاءت أدنى ثالث فقرات في هذا املجال الفقرة )

الفقرة و نليها  )متوسطة( وحصلت على املرتبة الثامنة. بدرجة( 53.6وبنسبة مئوية ) (1.33( وانحراف معياري )2.68املهنية املستدامة" بمتوسط حسابي )

التي تنص على: "5) املستدامة"(  املهنية  التنمية  ببرامج  للمعلمات لدفعهن لالنتساب  املشرفة حوافز  )  تقدم  ( وانحراف معياري 2.59بمتوسط حسابي 

املعلمات على القيام بالبحوث ( التي تنص على: "4رة )والفق  )قليلة( وحصلت على املرتبة التاسعة.  ( بدرجة51.8وبنسبة مئوية )  (1.43) تشجع املشرفة 

 املرتبة العاشرة.  في وجاءت)قليلة(  بدرجة ( %50وبنسبة مئوية ) (1.41( وانحراف معياري )2.50اإلجرائية" بمتوسط حسابي )

املشرفات التربويات في مجال التدريب والتطوير، على الرغم من ويمكن أن تفسر هذه النتيجة من وجهة نظر املعلمات إلى أن هناك ضعف لدى  

ت التنمية املهنية، محاولتهن  من بذل الجهود لتطوير مهاراتهن  وقدراتهن  الذاتية، ومحاولتهن  من تحديد االحتياجات التدريبية للمعلمات بما يلبي متطلبا

في   التربوية  املشرفة  تسعى  الذي  الهدف  يحققن  لم  أنهن  ضعف  إال  إلى  باإلضافة  فعالية،  أكثر  بشكل  وتعزيزهن   وتدريبهن   املعلمات  لدعم  تحقيقه 

( التي أدت إلى 2016وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة سرور )  املشرفات التربويات في تقديم فرص متكافئة لكافة املعلمات لحضور الدورات التدريبية.
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للمعلم   املقدمة  البرامج  تطوير  )افتقار  القحطاني  دراسة  أوصت  وكذلك  للمعلمين،  املهنية  األكاديمية  من  الفني  املشرفون 2020الثانوي  يهتم  بأن   )

 التربويين ومديرو املدارس بإعطاء وقت لتطوير املعلمين، واستدعاء خبراء ومختصين لتنشيط لقاءات تربوية معهم.

 تصال والتواصل. بالنسبة لنتائج املجال الثاني: دور املشرفة التربوية في اال

افات 10جدول )  والترتيب لفقرات املجال الثاني من وجهة نظر املعلماتاملئوية  املعيارية والنسب(: املتوسطات الحسابية واالنحر

  م 

 الفقرات 

املتوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

النسبة  

 املئوية

درجة   الترتيب

 التحقق

 كبيرة  5 68.6 0,96 3,43 املعلمات. تستخدم املشرفة وسائل اتصال متنوعة مع  1
 كبيرة  3 70.4 0,99 3,52 تشجع املشرفة املعلمات لالستماع بعناية آلرائهن حول احتياجاتهن التدريسية.  2
 كبيرة  4 69 0,96 3,45 تحث املشرفة املعلمات على متابعة املستجدات الحديثة في عملية االتصال والتواصل.  3

 متوسطة  7 61 1,48 3,05 املجتمع املحلي لزيادة وعيه في رسالة ورؤية وأهداف املعلمة. تتواصل املشرفة مع  4

تسهم املشرفة في تفعيل استخدام املعلمات الوسائل التقنية والتكنولوجيا واللوحات   5

 االعالنية لسرعة توصيل املعلومات الطالبات في املدرسة. 

 متوسطة  6 67.8 1,17 3,39

املشرفة املعلمات على حل قضايا ومشاكل الطالبات التي تواجهن داخل الغرفة  توجه  6

 الصفية. 

 كبيرة  2 77.2 0,87 3,86

تشجع املشرفة املعلمات على استخدام سياسة الباب املفتوح مع األهالي والقائدات   7

 واملعلمات الجدد.

 كبيرة  1 81.4 0,75 4,07

 كبيرة  %70.8 1,03 3,54 املعدل الكلي للمجال الثاني

( السابق أن املتوسط العام للمجال الثاني: دور املشرفة التربوية في االتصال والتواصل لتحقيق التنمية املهنية املستدامة 10)  يتضح من الجدول 

وبدرجة ( 70.8وبنسبة مئوية )(  1.03( بانحراف معياري )3.54بلغ )مدينة جدة من وجهة نظر املعلمات  ملعلمات الصفوف األولية في املدارس الحكومية ب

 )كبيرة(.  

جاءت  املجال،  هذا  فقرات  مستوى  )فيه    فقرتينأعلى    وعلى  "7الفقرة  على:  تنص  التي  الباب  (  سياسة  استخدام  على  املعلمات  املشرفة  تشجع 

بدرجة )كبيرة(، وحصلت على  (  81.4وبنسبة مئوية )(  0.75( وانحراف معياري )4.07بمتوسط حسابي )  والقائدات واملعلمات الجدد"املفتوح مع األهالي  

بمتوسط   توجه املشرفة املعلمات على حل قضايا ومشاكل الطالبات التي تواجهن داخل الغرفة الصفية"( التي تنص على: "6)  تليها والفقرة   املرتبة األولى.

في هذا املجال    فقرتين وفي املقابل جاءت أدنى     بدرجة )كبيرة( وحصلت على املرتبة الثانية.(  77.2وبنسبة مئوية )(  0.87( وانحراف معياري )3.86بي )حسا

توصيل املعلومات الطالبات تسهم املشرفة في تفعيل استخدام املعلمات الوسائل التقنية والتكنولوجيا واللوحات االعالنية لسرعة  : "ونصها(  5الفقرة )

املدرسة" )  في  )3.39بمتوسط حسابي  وانحراف معياري   )1.17)  ( بدرجة67.8وبنسبة مئوية  السادسة.  (  املرتبة  )  )متوسطة( وحصلت على  ( 4والفقرة 

املعلمة" بمتوسط حسابي ): "ونصها املحلي لزيادة وعيه في رسالة ورؤية وأهداف  املجتمع  املشرفة مع  )  ( 3.05تتواصل  وبنسبة    (1.48وانحراف معياري 

 . بدرجة )متوسطة( وحصلت على املرتبة السابعة (%61مئوية )

في عمل الحديثة  املستجدات  متابعة  للمعلمات على  االرشاد  يقدمن   التربويات  املشرفات  أن  إلى  املعلمات  نظر  النتيجة من وجهة  علل هذه 
 
يات  وت

إيجاد فريق  االتصال والتواصل، ويستمعن  آلرائهن    التربويات في  أن هناك مساهمة للمشرفات  إلى  التدريسية، باإلضافة  احتياجاتهن   ومقترحاتهن  حول 

أجل   والتعامل معها من  استخدامها  وكيفية  املتطورة،  التكنولوجيا  في مجاالت وسائل  تدريبية  دورات  املدرسة، ووجود  في  وفعال  مترابط  التيسير  عمل 

( التي توصلت إلى أن هناك عالقة إيجابية بين  2009الرقاد )دراسة وتتفق هذه النتيجة مع نتائج  فتهم للمعلمات بشكل متطور.عليهم في نشر علمهم ومعر 

( التي أشارت نتائجها إلى أن معوقات االتصال والتواصل التي تتعلق بالبيئة املحيطة  2009املشرف التربوي ومعلمي املدارس الخاصة، ودراسة الدعس )

 لثانية. بالعملية االتصالية التواصلية جاءت في املرتبة األولى عند املعلمين، ثم املعوقات التي تتعلق بوسيلة االتصال والتواصل في املرتبة ا 

 بالنسبة لنتائج املجال الثالث: دور املشرفة التربوية في تكنولوجيا املعلومات.

افات 11جدول )  والترتيب لفقرات املجال الثالث من وجهة نظر املعلمات املئوية  رية والنسباملعيا(: املتوسطات الحسابية واالنحر

املتوسط   الفقرات  م 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

النسبة  

 املئوية

درجة   الترتيب

 التحقق

 كبيرة  1 % 81 0,74 4,05 تحث املشرفة املعلمات على استخدام التكنولوجيا في تحضير الدروس. 1
 كبيرة  3 % 76.2 0,89 3,81 املشرفة املعلمات على استخدام الوسائل التكنولوجية في تنفيذ الدروس.توجه  2

تشارك املشرفة املعلمات على مواقع التواصل االجتماعي ملناقشة القضايا التي تتعلق   3

 بالتدريس.

 كبيرة  2 % 76.8 0,88 3,84

 كبيرة  5 % 74 0,94 3,70 للتواصل مع املعلمات لحل القضايا التعليمية. لكتروني اإلتستخدم املشرفة البريد  4
تعزز املشرفة الدافعية لدى املعلمات في تفعيل تكنولوجيا املعلومات واالتصال في   5

 التدريس.

 متوسطة  10 % 67.2 1,02 3,36
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استخدام  تشجع املشرفة املعلمات على تحميل بعض البرامج التعليمية من خالل   6

 التكنولوجيا 

 متوسطة  10 % 67.2 1,11 3,36

تساعد املشرفة املعلمات على استخدام وسائل التواصل للقيام بأعمال تعاونية مع   7

 أخريات.

 كبيرة  6 % 72.2 1,09 3,61

 كبيرة  4 % 76 0,89 3,80 تطلب املشرفة من املعلمات تقديم الدروس باستخدام العروض التقديمية.  8
املشرفة في املعلمات تحضير التدريبات واالمتحانات باستخدام الوسائط  تطلب  9

 املتعددة. 

 كبيرة  7 % 71.4 1,01 3,57

 كبيرة  8 % 71 0,94 3,55 تسعى املشرفة إلحداث تغيير إيجابي مستمر لدى املعلمات.  10

شخصية  تؤكد املشرفة على استخدام املعلمات لنظام املعلوماتية للمساهمة في تمكين  11

 املعلمة مهنًيا. 

 كبيرة  9 % 70 1,01 3,50

 كبيرة  %73 0,96 3,65 املعدل الكلي للمجال الثالث 

( الجدول  من  املهنية  11يتضح  التنمية  لتحقيق  املعلومات  تكنولوجيا  في  التربوية  املشرفة  دور  الثالث:  للمجال  العام  املتوسط  أن  السابق   )

الصفوف   ملعلمات  باملستدامة  الحكومية  املدارس  في  املعلمات  األولية  نظر  وجهة  من  جدة  )مدينة  بانحراف 3.65بلغ   )  ( مئوية   (0.96معياري  وبنسبة 

 وبدرجة )كبيرة(.  (73%)

املجال،   فقرات  مستوى  املجال  وعلى  في  فقرات  ثالث  أعلى  الفقرة جاءت  املشرفة1)  الثالث  "تحث  على:  تنص  التي  استخدام    (  على  املعلمات 

الدروس" بمتوسط حسابي ) )4.05التكنولوجيا في تحضير  األولى.   ( بدرجة %81وبنسبة مئوية )  ( 0.74( وانحراف معياري  املرتبة   )كبيرة(، وحصلت على 

)تليها   التي3الفقرة  القضايا  ملناقشة  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  املعلمات  املشرفة  "تشارك  على:  تنص  التي  حسابي    (  بمتوسط  بالتدريس"  تتعلق 

( التي تنص على:  2الفقرة )ومن ثم في املرتبة الثالثة.    )كبيرة( وحصلت على املرتبة الثانية.  ( بدرجة 76.8وبنسبة مئوية )  ( 0.88( وانحراف معياري )3.84)

بمتوسط   الدروس"  تنفيذ  في  التكنولوجية  الوسائل  استخدام  على  املعلمات  املشرفة  )"توجه  وانحر 3.81حسابي   )( معياري  مئوية   (0.89اف  وبنسبة 

 )كبيرة(. ( بدرجة76.2)

( الفقرة  املجال  هذا  في  فقرات  ثالث  أدنى  جاءت  املقابل  "11وفي  على:  تنص  التي  املعلوماتية  (  لنظام  املعلمات  استخدام  على  املشرفة  تؤكد 

( حسابي  بمتوسط  مهنًيا"  املعلمة  شخصية  تمكين  في  )(  3.50للمساهمة  معياري  )  (1.01وانحراف  مئوية  على   %( 70وبنسبة  وحصلت  )كبيرة(  بدرجة 

التاسعة. )و   املرتبة  الفقرة  "5تساوت  على:  تنص  التي  التدريس"   املشرفةتعزز  (  في  واالتصال  املعلومات  تكنولوجيا  تفعيل  في  املعلمات  لدى   الدافعية 

تشجع املشرفة املعلمات على تحميل بعض البرامج التعليمية من خالل استخدام التكنولوجيا  ( التي تنص على: "6( مع الفقرة )1.02بانحراف معياري )

)متوسطة( وحصلتا الفقرتين على املرتبة  ( بدرجة67.2وبنسبة مئوية ) (3.36الحسابي الذي بلغ )املتوسط ( في 1.11وقواعد البيانات" بانحراف معياري )

 العاشرة. 

على   يشجعن  التربويات  املشرفات  أن  إلى  املعلمات  نظر  وجهة  من  النتيجة  هذه  تحضير  وتعزو  في  املعلمات  أداء  لتقييم  التكنولوجيا  استخدام 

في    الدروس، قدراتهن  لرفع  وذلك  التعليمية،  بالعملية  تتعلق  التي  القضايا  ملناقشة  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  مشاركتهن  في  الالزمة  وكفايتهن 

تطوير تدريب و   وأيًضا هناكاستخدام املعلمات لنظام املعلوماتية للمساهمة في تمكين شخصية املعلمات مهنًيا،  استخدامها، كما أن هناك دور كبير في  

 .تحميل بعض البرامج التعليمية من خالل استخدام التكنولوجيا وقواعد البيانات لدى املعلمات مما أدى إلى رفع مجال تكنولوجيا املعلوماتفي 

 بالنسبة لنتائج املجال الرابع: دور املشرفة التربوية في العمل ضمن فريق. 

افات املعيارية والترتيب لفقرات املجال الرابع من وجهة نظر املعلمات(: املتوسطات الحسابية 12جدول )  واالنحر

املتوسط   الفقرات  م 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

النسبة  

 املئوية

درجة   الترتيب

 التحقق

 متوسطة  7 % 66.4 0,99 3,32 تساعد املشرفة املعلمات في بناء فريق العمل باملدرسة إلنجاز األعمال املطلوبة.  1

تشجع املشرفة املعلمات في بناء وتكوين كفايات تدريسية مستقبلية من القائمات على   2

 العمل في املدرسة.

 كبيرة  4 % 69.6 1,03 3,48

تحث املشرفة املعلمات على منح املعلمات الجدد مزيًدا من الخبرات املشتركة للعمل   3

 ضمن الفريق الواحد. 

 متوسطة  2 % 72.8 1,07 3,64

تنمي املشرفة لدى املعلمات روح املشاركة ضمن فريق العمل باألفكار من أجل تحسين   4

 البيئة التدريسية. 

 كبيرة  5 % 69 1,05 3,45

التخصص   5 ضمن  املعلمات  كافة  بمشاركة  تنفذ  واجبات  وجود  على  املشرفة  تحرص 

 الواحد فرق العمل.

 متوسطة  6 % 66.8 1,02 3,34

بين  تشجع   6 والضغوط  الصراعات  من  خالية  عمل  بيئة  توفير  على  املعلمات  املشرفة 

 أعضاء فريق العمل.

 متوسطة  2 % 72.8 0,87 3,64

العمل   7 املادة ضمن فريق  أنشطة  املستمر لجميع  التقويم  املعلمات على  املشرفة   متوسطة  8 % 66 1,12 3,30تحث 
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 لتنفيذ املهمة التدريسية. 

تساعد املشرفة املعلمات في الحد من االزدواجية وتداخل الصالحيات في العمل بين فرق   8

 العمل املختلفة.

 كبيرة  1 % 75.4 0,90 3,77

 كبيرة  %69.8 1,01 3,49 املعدل الكلي للمجال الرابع 

( السابق أن املتوسط العام للمجال الرابع: دور املشرفة التربوية في العمل ضمن فريق لتحقيق التنمية املهنية املستدامة 12ل )يتضح من الجدو 

وبدرجة (  69.8وبنسبة مئوية )( 1.01( وانحراف معياري )3.49بلغ )مدينة جدة من وجهة نظر املعلمات  ملعلمات الصفوف األولية في املدارس الحكومية ب

 )كبيرة(.  

املجال،   هذا  فقرات  مستوى  )وعلى  الفقرة  فقرات  ثالث  أعلى  "ونصها  (8جاءت  وتداخل :  االزدواجية  من  الحد  في  املعلمات  املشرفة  تساعد 

)كبيرة(، وحصلت على   ( بدرجة75.4وبنسبة مئوية )  (0.90( وانحراف معياري )3.77بمتوسط حسابي )  العمل املختلفة"الصالحيات في العمل بين فرق  

األولى. )تليها    املرتبة  " ونصها(  3الفقرة  الفريق :  للعمل ضمن  املشتركة  والواجبات  الخبرات  الجدد مزيًدا من  املعلمات  املعلمات على منح  املشرفة  تحث 

بانحر الواحد"  ،( معياري  )(  1.07اف  مئوية  )(  72.8وبنسبة  الفقرة  "6مع  على:  تنص  التي  من  (  خالية  عمل  بيئة  توفير  على  املعلمات  املشرفة  تشجع 

بين   بانحراف معياري )الصراعات والضغوط  العمل"  )  (0.87أعضاء فريق  )متوسطة( حيث حصلتا على متوسط حسابي   ( بدرجة72.8وبنسبة مئوية 

تشجع املشرفة املعلمات في بناء وتكوين كفايات تدريسية مستقبلية من القائمات على العمل  ( التي تنص على: "2الفقرة )ومن ثم  ( وباملرتبة الثانية.3.64)

 رة(، وحصلت على املرتبة الرابعة. )كبي ة( بدرج69.6وبنسبة مئوية ) (1.03( وانحراف معياري )3.48بمتوسط حسابي ) في املدرسة"

املشرفة على وجود واجبات تنفذ بمشاركة كافة املعلمات ( التي تنص على: "5وفي املقابل جاءت أدنى ثالث فقرات في هذا املجال الفقرة ) تحرص 

وسطة( وحصلت على املرتبة بدرجة )مت(  66.8وبنسبة مئوية )  (1.02( وانحراف معياري )3.34ضمن التخصص الواحد فرق العمل" بمتوسط حسابي )

و  )السادسة.  "1الفقرة  على:  تنص  التي  املطلوبة" (  األعمال  إلنجاز  باملدرسة  العمل  فريق  بناء  في  املعلمات  املشرفة  )  تساعد  حسابي  (  3.32بمتوسط 

تحث املشرفة املعلمات ( التي تنص على: "7الفقرة )تليها  على املرتبة السابعة. )متوسطة( وحصلت ( بدرجة66.4وبنسبة مئوية ) (0.99وانحراف معياري )

التدريسية" املهمة  تنفيذ  أثناء  العمل  فريق  ضمن  التدريسية  املادة  وأنشطة  أعمال  لجميع  املستمر  التقويم  )  على  حسابي  وانحراف  3.30بمتوسط   )

 وسطة( وحصلت على املرتبة الثامنة. بدرجة )مت( %66وبنسبة مئوية )( 1.12معياري )

فسر هذه النتيجة من وجهة نظر املعلمات أنه يمكن تفعيل وتنمية دور املشرفة التربوية في تحقيق التنمية املهنية املستدامة للمع لمات من  وقد ت 

مليدانية وعقد الدورات التدريبية لكي تبقي املعلمات على تواصل خالل السعي املستمر واملتواصل لتطوير املعلمات وتنميتهن  مهنًيا، من خالل الزيارات ا 

للحد من مستمر بالتطوير والتحديث، وتشجيعهن  في بناء وتكوين كفاءات تدريسية مستقبلية من القائمين على العمل في املدرسة، ومساعدة املعلمات  

  االزدواجية وتداخل الصالحيات في العمل بين فرق العمل املختلفة.

نتائج دراسة  و  النتيجة مع  األداء  2017الفنتوخ )تتفق هذه  الدراسة على مقترحات تقويم  أفراد  بين  أن هناك موافقة بدرجة كبيرة  إلى  ي اإلشراف( 

الزيارة ليتم االستفادة منهم  بإدارات التعليم، ومن أهم تلك املقترحات: تدريب فريق التقويم قبل القيام بالزيارة التقويمية، وتبني أشخاص مميزين أثناء  

( وسفاري"  وغاراماني  "هوجكوان  دراسة  مع  أيًضا  واتفقت   ،
ً

أن  Hoojquan, Gharamani & Safari, 2015مستقبال نتائجها  أظهرت  التي   اإلشراف( 

وتقوية العالقات اإلنسانية، وإصالح   في مجاالت طرق التدريس، واملشاركة في تقديم مساقات الخدمة التعاونية،  املعلمينالتربوي فعال في تحسين أداء  

 وتقوية طرق التدريس.

الحالية  العامة:    النتائج  الدراسة  املدارس   عنبحثت  في  األولية  الصفوف  ملعلمات  املستدامة  املهنية  التنمية  تحقيق  في  التربوية  املشرفة  دور  تحديد 

ا  )التدريب والتطوير، االتصال والتواصل، تكنولوجيا املعلومات،  املجاالت األربعة وهي  ضمن   لعملالحكومية بمدينة جدة، من وجهة نظر املعلمات في 

 ( 13الجدول )وذلك كما يوضح  املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعياريةظهرت نتائج التحليل فريق( ألداة االستبانة، وأ 

افات 13جدول ) األولية في املدارس   ملعلمات الصفوفاملشرفة التربوية في تحقيق التنمية املهنية املستدامة لدور املئوية  املعيارية والنسب(: املتوسطات الحسابية واالنحر

 في مجاالتها األربعة  الحكومية بمدينة جدة من وجهة نظر املعلمات

املتوسط   املجال  م 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

النسبة  

 املئوية

 درجة التحقق  الترتيب

 متوسطة  4 % 60.2 1,25 3,01 التدريب والتطويردور املشرفة التربوية في  1
 كبيرة  2 % 70.8 1,03 3,54 دور املشرفة التربوية في االتصال والتواصل  2
 كبيرة  1 % 73 0,96 3,65 دور املشرفة التربوية في تكنولوجيا املعلومات  3

 كبيرة  3 % 69.8 1,01 3,49 دور املشرفة التربوية في العمل ضمن فريق  4

 كبيرة  %68.4 1,06 3,42 املعدل الكلي لألداة  
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( السابق أن مستوى دور املشرفة التربوية في تحقيق التنمية املهنية املستدامة ملعلمات الصفوف األولية في املدارس الحكومية 13يوضح الجدول )

، حيث  (68.4وبنسبة مئوية ) (1.06( بانحراف معياري )3.42الحسابي )بمدينة جدة من وجهة نظر املعلمات جاء بدرجة كبيرة لألداة ككل، وبلغ املتوسط 

( حسابي  بمتوسط  األولى  املرتبة  على  املعلومات  تكنولوجيا  مجال  )3.65حصل  معياري  وانحراف   )0.96  )( مئوية  حين  (  73وبنسبة  في  )كبيرة(،  بدرجة 

بدرجة )كبيرة(، وكذلك جاء  (70.8وبنسبة مئوية ) (1.03( وانحراف معياري )3.54حصل مجال االتصال والتواصل على املرتبة الثانية بمتوسط حسابي )

( بمتوسط حسابي  الثالثة  باملرتبة  العمل ضمن فريق  )3.49مجال  وانحراف معياري   )1.01)  ( جاء مجال    (69.8وبنسبة مئوية  وأخيًرا  )كبيرة(،  بدرجة 

 بدرجة )متوسطة(. (  60.2وبنسبة مئوية )  (1.25وانحراف معياري )( 3.01التدريب والتطوير في املرتبة الرابعة بمتوسط حسابي )

وتفسيرها   .3.4 الثالث  السؤال  ":  ومناقشتها  نتائج  على:  ينص  الذي  الثالث  السؤال  عن  باإلجابة  املتعلقة  داللة  النتائج  ذات  فروق  توجد  هل 

 ( داللة  مستوى  عند  متوسطات  0.05إحصائية  بين  واملعلمات    استجابات(  الحكومية    فيالقائدات  دور   اإلبتدائيةاملدارس  حول  جدة  بمدينة 

 املشرفة التربوية في تحقيق التنمية املهنية املستدامة ملعلمات الصفوف األولية تعزي ملتغيري )املؤهل العلمي، وسنوات الخبرة(؟" 

( لحساب داللة الفروق ملتغيري املؤهل العلمي وسنوات الخبرة One Way Anovaولإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام تحليل التباين األحادي )

الحكومية   املدارس  في  القائدات واملعلمات  املهنية   اإلبتدائية  الستجابات  التنمية  التربوية في تحقيق  املشرفة  بمدينة جدة حول فقرات االستبانة لدور 

 (.14وضح الجدول )املستدامة ملعلمات الصفوف األولية بمدينة جدة، وذلك كما ي

القائدات واملعلمات حول دور املشرفة التربوية في تحقيق التنمية املستدامة ملعلمات الصفوف األولية  في استجابات  لداللة الفروق(: نتائج تحليل التباين األحادي 14جدول )

ا ملتغيري املؤهل العلمي وسنوات الخبرة
ً
 بمدينة جدة وفق

 مصدر  املتغير  العينة 

 التباين

مجموع  

 املربعات 

 درجات 

 الحرية 

متوسط  

 املربعات 

 قيمة

 ""F 

 مستوى الداللة 

 

قائدات  

املدارس  

الحكومية  

 اإلبتدائية  

املؤهل  

 العلمي 

غير دالة عند   1,85 0,78 2,00 1,56 بين املجموعات 

 0,42 36 21,05 داخل املجموعات  (  0.05مستوى )

  38 22,61 املجموع 

 

سنوات  

 الخبرة 

غير دالة عند   1,85 0,79 2,00 1,68 بين املجموعات 

 0,45 36 20,31 داخل املجموعات  (  0.05مستوى )

  38 21,99 املجموع 

املعلمات في  

املدارس  

الحكومية  

 اإلبتدائية  

املؤهل  

 العلمي 

غير دالة عند   1,85 0,81 2,00 1,73 بين املجموعات 

 0,59 218 189,21 داخل املجموعات  (  0.05مستوى )

  220 190,94 املجموع 

سنوات  

 الخبرة 

غير دالة عند   1,85 0,85 2,00 1,09 بين املجموعات 

 0,64 218 191,11 داخل املجموعات  (  0.05مستوى )

  220 192,20 املجموع 

حول   اإلبتدائية  على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية الستجابة القائدات واملعلمات في املدارس الحكومية    السابق(  14يتضح من الجدول )

 الخبرة. دور املشرفة التربوية في تحقيق التنمية املهنية املستدامة ملعلمات الصفوف األولية بمدينة جدة وفًقا ملتغيري املؤهل العلمي وسنوات 

بمالحظة   قاموا  أنهن   إال  وللمعلمات،  للقائدات  الخبرة  وسنوات  العلمي  املؤهل  مستوى  اختالف  من  بالرغم  أنه  النتيجة  هذه  الدراسة  وتعزو 

ي للمشرفات  والتطوير  التدريب  أن  أكمل وجه خصوًصا  إليهن  على  املوكلة  واملهام  وواجباتهًن  بعملهن   يقمن   اللواتي  التربويات  امل املشرفات  ؤهالت  شمل 

من الناحية   لكترونياإل  اإلشرافالعلمية والخبرات التدريسية جميعها سواء للقدامى أو الجدد، وكذلك التدريب على استخدام تكنولوجيا املعلومات في  

ا  والتواصل ومشاركتهن  االتصال  لهن  فرصة  أتاح  وهذا  امليداني،  الواقع  في  الحكومية  املدارس  في  املعلمات  ومتابعة  دون العملية  بها  يقمن  التي  ألعمال 

وباإلضافة   البعض،  بعضهن   بين  وسيط   إ وجود 
ً
وفقا الحالية  الدراسة  نتيجة  جاءت  فقد  ذلك  اهتمام   لى  حول  برأيهن  واملعلمات  القائدات  القتناع 

 ية املهنية املستدامة ملعلماتهن. املشرفات التربويات بكافة األعمال واملهام التي تعمل على تحقيق التنم

)  وتتفق القاسم  النتيجة مع دراسة  )2013هذه  الداللة  التي أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  بين متوسطات  0.05(   )

وكذلك اتفقت مع نتائج دراسة أبو   في املدارس الحكومية تعزى ملتغير سنوات الخبرة.  لكترونياإل  اإلشرافاستجابات عينة الدراسة نحو واقع استخدام  

( )2015عاذرة  الداللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  في  في 0.05(  املعلومات  تكنولوجيا  توظيف  في  التربوي  املشرف  رغبة  في   )

( بالنسبة ملتغير سنوات الخبرة )أقل 2015لخدمة، وأيًضا اتفقت مع نتيجة دراسة عبد الحكيم )التربوي تعزى ملتغير املؤهل العلمي وسنوات ا   اإلشراف

 سنوات( لعدم وجود فروق دالة إحصائًيا في استجابات أفراد عينة الدراسة.  10سنة، أكثر من  10-5سنوات،  5من 
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( التي أظهرت نتائجها عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  2017باإلضافة إلى ذلك فقد اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة الخشالن )

  0.05ستوى )بين أفراد عينة الدراسة باختالف متغير املؤهل العلمي فيما يتعلق بجميع مجاالت الدراسة، وأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند م

 مجاالت البحث الستة.  ( فأقل بين أفراد العينة باختالف متغير الخبرة، فيما يتعلق بجميع

)نيب القاسم  دراسة  نتائج  مع  الحالية  الدراسة  نتائج  اختلفت  عينة 2013ما  استجابات  متوسطات  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  في   )

 في املدارس الحكومية تعزى ملتغير املؤهل العلمي لصالح مؤهل ماجستير فأعلى.  لكترونياإل اإلشرافالدراسة نحو واقع استخدام 

 توصيات الدراسة:    . 4.4

 في ضوء نتائج الدراسة الحالية، فإن الباحثة توص ي بــــ: 

التربوي بتحديد دور املشرفات التربويات في تحقيق التنمية املهنية املستدامة للمعلمات وإبراز أهمية ذلك في تحسين العملية    اإلشرافعناية إدارة   •

 التربوية التعليمية. 

 التربوي في بذل الجهود لتطوير املعلمات وتنمية مهاراتهن وقدراتهن الذاتية.  اإلشرافاستمرار إدارة  •

بإعد • التعليم  وزارة  استخدام اهتمام  وكذلك  الفريق،  ضمن  والعمل  والتواصل،  االتصال  في  متخصصة  التربويين،  للمشرفين  تدريبية  برامج  اد 

 تكنولوجيا املعلومات، وأن يكون االلتحاق بهذه البرامج شرط أساس ي لعمل املشرفين التربويين في امليدان التربوي.

 ية وتقديم الحوافز لذلك. التربوي املعلمات على البحوث اإلجرائ اإلشرافحث إدارة  •

 للمشرفين التربويين تكون بمثابة مرجع للمعلمات.  ةإلكترونيالتربوي، يتضمن صفحات  اإلشرافخاص بإدارة  إلكترونيتصميم موقع  •

 التعليمية.  التربوي وطرح األفكار واآلراء والخطط لتحسين وتطوير العملية التعلمية اإلشرافتعزيز مجتمعات التعلم املهنية من قبل إدارة  •

التربوي على تخفيف نصاب املشرفة التربوية من املعلمات املسندات، ليتسنى لهن القيام بدورهن في رفع مستوى أداء املعلمات   اإلشرافحث إدارة  •

 بتحقيق التنمية املهنية املستدامة لهن.  

  مقترحات الدراسة:  .5.4

 الدراسات العلمية املستقبلية التالية: في ضوء توصيات الدراسة فإن الباحثة تقترح إجراء 

 في املدارس الحكومية بالسعودية. لكترونياإلالتربوي  اإلشرافإجراء دراسة حول واقع تطبيق إدارة  •

 وضع تصور مقترح لتطبيق دور املشرفة التربوية في تحقيق التنمية املهنية املستدامة للمعلمات في املدارس بالسعودية.   تتضمنإجراء دراسة  •

 إجراء دراسة حول تفعيل تكنولوجيا املعلومات لدى املشرفين التربويين في املدارس الحكومية بالسعودية. •

 التنمية املهنية املستدامة في املدارس الحكومية بالسعودية. إجراء دراسة حول مستوى إدراك املعلمين ألهمية تحقيق  •

 املراجع:
 

 
ً
 املراجع العربية: :أوال

 . وزارة املعارف. الرياض. دليل املشرف التربوي (. ه1419اإلدارة العامة لإلشراف التربوي ) .1
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 . 145-118  :(1) 10. سلسلة العلوم اإلنسانية: مجلة جامعة األزهر

 . الرياض: مطابع الحميض ي. اململكة العربية السعوديةاإلدارة التعليمية واملدرسية نظريات وممارسات في (. 2014آل ناجي، محمد. ) .7
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Abstract: This current study is aimed to know the role of Educational Supervisor in maintaining and 
achieving the sustainable professional to develop the teachers of Early Learners in Governmental School in 
Jeddah, according to the female leaders and the female teachers, in addition to showing the impact of the 
two variables of the diploma and the years of experience on its domains. Thus, the analytical descriptive 
approach was used within this study, to gather the data from the study sample that is constituted of 38 
female leaders and 220 female teachers. The results of the study concluded that the level of the 
supervisor’s role in achieving sustainable development for primary school teachers from the leaders ’point 
of view was (medium) with an arithmetic average (3.35), and a percentage (67%), and the field of 
working within the team to a (large) degree with an arithmetic average. (3.42) with a percentage (68.4%), 
and the field (communication and communication, information technology, training and development) 
with a degree (medium) with an arithmetic average between (3.27-3.39) and a percentage between 
(65.4%-67.8%), and the level of the supervisor's role In achieving sustainable development for primary 
school teachers from the teachers ’point of view, it came to a (large) degree with an arithmetic average 
(3.42), a percentage (68.4%), and in the field (information technology, communication and 
communication, teamwork) with a (large) degree with an arithmetic average between ( 3.49-3.65) and a 
percentage between (69.8%-73.0%), and the field of training and development with a degree (medium) 
with an arithmetic average (3.01) and a percentage (60.2%). 
The results also showed that there were no statistical differences when it comes to the response of the 
governmental primary schools’ female leaders about the role of the supervisor in achieving the sustainable 
development for elementary classes’ female teachers, and it is mainly due to the two variables of the 
diploma and the years of experience. Lastly, the study issued few recommendations among which the 
necessity of the communication between the supervisor and the local community, to raise the 
consciousness of the school leaders in the message, vision, and objectives of the female teacher, without 
forgetting the responsibility of the supervisor to prepare the training material, aiming at fulfilling the 
needs of the sustainable professional development of female teachers. 

Keywords: Educational supervisor; Sustainable professional development; Elementary classes’ female 

teachers. 
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