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ب  

  
  

  
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  :قال تعاىل 
  }علماوقل ربي زد�ي {

  )114ةاآليطه سورة (
    
  :وقال تعاىل 

  } خلق اإل�سان علمه البيانالقرآنالرمحن علم {
  )1سورة الرمحن اآلية (

  :وقال تعاىل 
  

  }يرفع اله الذين امنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وا مبا تعملون خبري{
  )11سورة اجملادلة اآلية (

  
  

  
  
  



ج  

  اإلهـــــــــداء
  

،رحمهما اهللا، عرفانًا  ووالدتي الطاهرتينإلي روح والدي

  بفضائلهما

  إلي زوجتي ورفيقة دربي

  إلي أبنائي األعزاء

  صائب،احمد،آرم،معز،مهند

  خواني وأخواتيإإلي 

  إلي أصدقائي،وزمالئي

  إلي آل طالب علم

  إلي آل من ساهم بكلمة طيبة 

  سري الحريةأإلي شهداء فلسطين و

ع هذا،راجيا من اهللا تعالي  المتواضجهدي أهدى إليهم جميعًا

  . ،وأن ينفعنا بما علمناالرضا والقبول،وأن يزيدنا علمًا

  الباحث  

  
  
  
  



د  

  شكر وتقدير
  

ان لينجز،                        ا آ وال أصحاب الفضل م       الحمد هللا الذي يسر لنا إتمام هذا الجهد المتواضع،والذي ل
راجح،وهم   وهم الذين أفاضوا علينا من علمهم،وتفضلوا بنصحهم،فنهلنا من علمهم ا    م ال لزاخر وعقله

  .الذين ذللوا لنا الصعاب وأحسنوا معنا الخطاب،فظهر هذا الجهد
يدنا    ين واآلخرين،س م األول لين معل ر المرس المين، وخي ة للع وث رحم ي المبع سالم عل صالة وال وال

  . محمد بن عبد اهللا ،وعلي آله وصحبه الكرام الطيبين وبعد
نية السامية،فإنني أتشرف بتقديم جزيل الشكر والعرفان إلي آل من              انطالقًا من هذه المعاني اإلنسا    

  :ساهم ولو بكلمة بسيطة في إتمام هذا العمل ،وأخص بالشكر الكبير آال من 
ة     ة التربي ل بكلي اتذة األفاض ات العليا،واألس ادة الدراس المية وإدارتها،وعم ة اإلس ة الجامع رئاس

  :سم أصول التربية،ونخص منهم ،ونخص بالشكر أعضاء الهيئة التدريسية بق
ذي تفضل باإلشراف               / الدآتور الفاضل  - ة ال سليمان حسين المزين رئيس قسم أصول التربي

ة،والتفاني        ة العالي ة والمهني سانية الرائع ه اإلن دت من د وج الة ،وق ذه الرس ي ه عل
ا            شديد،مما أعانن صبر ال سديد،والتوجيه الرشيد،وال ي  المتناهي،والعلم الزاخر،والنصح ال عل

  .انجاز هذا الجهد،فله منا آل الشكر وعظيم االمتنان وجزاه اهللا عنا خير الجزاء
 :آما أتوجه بالشكر والتقدير وعظيم االمتنان لألساتذة أعضاء لجنة المناقشة الكرام -
 )مناقشًا داخليًا .( عليان عبد اهللا الحولي/ الدآتور -
  )مناقشًا خارجيًا . ( رزق عبد المنعم شعث/ الدآتور -

ر         وهما اللذان تفضال بقبول مناقشة هذه الرسالة،وآلي يقين بأن مالحظاتهم سيكون لها بالغ األث
 0في إثراء الرسالة ،وإخراجها بالشكل الالئق،فجزآهم اهللا عنا آل خير

ين               - آما أتقدم بالشكر الجزيل إلي األساتذة الذين تفضلوا بتحكيم أداة الدراسة،واألخوة المعلم
ذي  ات ال يم     والمعلم ة والتعل ذلك وزارة التربي ة ودقة،وآ ل أمان تبانة بك ة االس اموا بتعبئ ن ق

 .العالي والذين أبدوا آل تعاون وقاموا بتسهيل مهمتي
ذين            - ائي،وإخواني،وأخواتي ال وأتقدم بخالص شكري إلي جميع أفراد أسرتي ،زوجتي ،وأبن

ة     نهم بالدراس شغالي ع ي ان بروا عل ادي ومعنوي،وص م م ل دع ي آ دموا ل ذا ق از ه  وإنج
 .العمل

 . آما أتقدم بالشكر لكل من حضر مناقشة هذه الدراسة -
  
  
  

                                                                      الباحث
  مصطفي عبد الجليل أبو عطوان

  
  
  
  



ه  

  احملتويات
  

  الصفحة  الموضوع
  ب  ن الكريمآمن هدي القر

  ج  اإلهداء

  د  شكر وتقدير

  ـه  ائمة المحتوياتق

  ط  الجداولقائمة 

  ي  األشكالقائمة 

  ك  قائمة المالحق

  ل  ملخص الدراسة

  ن  ملخص الدراسة باللغة االنجليزية

  1  اإلطار العام للدراسة: الفصل األول

  2  مقدمة

  5  مشكلة الدراسة

  5  فروض الدراسة

  6  أهداف الدراسة

  6  أهمية الدراسة

  6  حدود الدراسة

  7   الدراسةمصطلحات

  اإلطار النظري للدراسة:الفصل الثاني
  

9  
  

في ضوء االتجاهات ) نظرة تحليلية(تدريب المعلمين أثناء الخدمة : أوًال
  المعاصرة

10  

  10  مقدمة

  12   تعريف التدريب- مفهوم التدريب

  14  أهمية تدريب المعلمين أثناء الخدمة

  15  مبررات  تدريب المعلمين أثناء الخدمة
  15  رة اإلسالم إلي تدريب المعلمين أثناء الخدمةنظ

  18  المبررات العصرية لتدريب المعلمين أثناء الخدمة



و  

  20   المعلمين أثناء الخدمةأهداف تدريب
  21   المعلمينتدريبأنواع 

  23   التدريبيةأسس إعداد البرامج
  25   تدريب المعلمين أثناء الخدمةأساليب

  25  ظريةأساليب تدريب المعلمين الن
  25  أساليب تدريب نظرية جماعية

  25  المحاضرة
  27  حلقة النقاش
  28  المؤتمرات

  29  االجتماعات الدورية
  30  أساليب تدريب نظرية ذاتية
  30  التدريب بالتعليم المبرمج

  31  القراءات المهنية
  31   الحقائب التدريبية

  33  استخدام المنحني التكاملي متعدد الوسائل
  34  )تطبيقية ( تدريب عملية أساليب

  34  أساليب تدريب عملية جماعية
  34  الزيارات الميدانية والرحالت

  35  الزيارات الصفية
  37  الزيارات التبادلية

  39  الدروس التوضيحية
  40  التعليم المصغر

  42  قوافل التدريب المتنقلة
  43  العيادات

  43  تمثيل األدوار
  44  الورش التعليمية

  46  ب تدريب عملية ذاتيةأسالي
  46  )بحوث الفعل(البحوث اإلجرائية 
  48  التدريب بالمراسلة

  49  باستخدام الحاسوبالتدريب 
  50  التدريب باستخدام التلفزيون

  50  دراسة الحالة
  51  حل المشكالت

  52  االحتياجات التدريبية
  53  تصنيف االحتياجات  التدريبية

  54  االحتياجات التدريبيةأدوات جمع البيانات لتحديد 
  56  التخطيط لتدريب المعلمين أثناء الخدمة

  56  مفهوم التخطيط
  58  خطوات تخطيط برامج تدريب المعلمين أثناء الخدمة

  63  تقييم التدريب
  63  أنواع التقييم

  64  أهمية تقييم التدريب



ز  

  64  أهداف تقييم البرامج التدريبية
  65  أسس التقييم 
  65  م التدريبأساليب تقيي

  66  خطوات عملية تقييم البرنامج  التدريبي 

  68    معوقات تدريب المعلمين أثناء الخدمة:ثانيًا 
  

  73   في فلسطين المعلمين أثناء الخدمةتدريبتطور :ثالثًا 
  73  م1948اقع التدريب في فلسطين من عام و

ة وزارة التربي ة ب اء الخدم ين أثن دريب المعلم يم ت ام  سطينيةالفل والتعل م 1999من ع
  2005لغاية 

75  

  76  محاور التدريب في فلسطين
  77  أهداف تدريب المعلمين أثناء الخدمة بوزارة التربية والتعليم الفلسطينية

  78  أساليب تدريب المعلمين أثناء الخدمة بوزارة التربية والتعليم
  79  التعليمالقائمون علي تدريب المعلمين أثناء الخدمة بوزارة التربية و

  80  دراسة تقييم التدريب في وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية
  82   المعلمين أثناء الخدمةتدريباتجاهات معاصرة في :رابعًا 

  82  االتجاه الحديث في إعداد المعلم
  84  االتجاهات الحديثة والدوافع الذاتية للتدريب

  85  تطور التدريب في النموذج الغربي
  86  جارب عالمية في تدريب المعلمين أثناء الخدمةت

  86  تجربة المملكة المتحدة في تدريب المعلمين أثناء الخدمة
  87  تجربة الواليات المتحدة األمريكية في تدريب المعلمين أثناء الخدمة

  89  دروس مستفادة من التجارب العالمية في تدريب المعلمين أثناء الخدمة

  90  راسات السابقةالد:الفصل الثالث
  91  مقدمة
  92  الفلسطينيةالدراسات : أوًال
  99  الدراسات العربية: ثانيًا
  105  الدراسات األجنبية: ثالثًا
  111   الدراسات السابقةىتعليق عل: رابعًا

  117  الطريقة واإلجراءات:الفصل الرابع
  118  منهج الدراسة
  118  مجتمع الدراسة
  119  عينة الدراسة

  121  الدراسةأداة 
  121   وخطوات بنائها الدراسة وصف أداة

  123  صدق االستبيان
  123  صدق المحكمين

  123  صدق االتساق الداخلي
  125  صدق المقارنة الطرفية



ح  

 

  127  ثبات المقياس

  127  طريقة التجزئة النصفية

  129  األساليب اإلحصائية

  130  نتائج الدراسة وتفسيرها:الفصل الخامس

  131  المتعلقة بسؤال الدراسة األولالنتائج 

  132  باالحتياجات التدريبية ول معوقات تتعلقتحليل فقرات المجال األ

  134  ني معوقات تتعلق بتخطيط البرامج التدريبيةتحليل فقرات المجال الثا

  135  بأهداف البرامج التدريبية ثالث معوقات تتعلقتحليل فقرات المجال ال

 136 بالمحتوي  رابع معوقات تتعلقالتحليل فقرات المجال 

 137 باألساليب والوسائل التعليمية خامس معوقات تتعلقتحليل فقرات المجال ال

 139 بالمركز التدريبي المتعلقة دستحليل فقرات المجال السا

 140 بالتقويم معوقات تتعلق سابعتحليل فقرات المجال ال

 141 بالمدربين معوقات تتعلق ثامنتحليل فقرات المجال ال

  141  بتوقيت البرامج التدريبية تاسع معوقات تتعلقتحليل فقرات المجال ال

  142  تحليل فقرات المجال العاشر معوقات تتعلق بالحوافز المادية والمعنوية

  144  تحليل مجاالت معوقات تدريب المعلمين أثناء الخدمة ككل

  146  انيالنتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الث

  158  ثالثالنتائج المتعلقة بسؤال الدراسة ال

  160  توصيات الدراسة

  172 -161  المراجــــــع

  161  المراجع العربية: أوالً

  171  المراجع األجنبية: ثانياُ

  173  المالحق

  
  
  
  
  
  



ط  

  
  :قائمة الجداول -               *

ر قم 
  الجدول

رقم   عنوان الجدول 
 الصفحة

  75  2004/2005 -1999/2000 دربين من المعلمين خالل الفترةعدد المتيبين   1

المتدربين من المعلمين حسب مجال التدريب وساعات التدريب خالل يبين   2
  2004/2005 -1999/2000الفترة 

76  

  118  والمديريةتمع الدراسة في ضوء متغيري الجنس توزيع مج  3
  120  توزيع عينة الدراسة حسب المتغيرات   4
  122  الت االستبانة  وعدد الفقرات حسب آل مجالمجا  5
  123  الستبيان معوقات تدريب المعلمينصدق االتساق الداخلي   6
  125  معامالت ارتباط أبعاد االستبيان باالستبيان آكل  7
  126   الستبيان معوقات تدريب المعلمينصدق المقارنة الطرفية  8
م طرقتي آرونباخ ألفا والتجزئة معامل الثبات لالستبيان ومجاالته باستخدا  9

  النصفية 
128  

  132  اإلحصاءات الوصفية لمجال المعوقات المتعلقة باالحتياجات التدريبية  10
  133  اإلحصاءات الوصفية لمجال المعوقات المتعلقة بتخطيط البرامج التدريبية  11
  135  دريبيةاإلحصاءات الوصفية لمجال المعوقات المتعلقة  بأهداف البرامج  الت  12
  136  اإلحصاءات الوصفية لمجال المعوقات المتعلقة  بالمحتوي   13
  137  اإلحصاءات الوصفية لمجال المعوقات المتعلقة باألساليب والوسائل التعليمية  14
  138  اإلحصاءات الوصفية لمجال المعوقات المتعلقة بالمرآز التدريبي  15
  139  لمتعلقة  بالتقويماإلحصاءات الوصفية لمجال المعوقات ا  16
  140  اإلحصاءات الوصفية لمجال المعوقات المتعلقة بالمدربين  17
  141  اإلحصاءات الوصفية لمجال المعوقات المتعلقة بتوقيت البرامج التدريبية  18
  142  اإلحصاءات الوصفية لمجال المعوقات المتعلقة بالحوافز المادية والمعنوية  19
  144   لمعوقات تدريب المعلمين أثناء الخدمة آكل اإلحصاءات الوصفية   20
  146  متغير الجنس التدريب تعزى للمعوقاتداللة الفروق   21
  148   العلميمتغير المؤهلل- تعزى داللة الفروق للمعوقات  22
  149  خدمةسنوات العدد متغير ل  تعزى داللة الفروق للمعوقات  23
  150   سنوات الخدمة عددغير لمت تعزى حصاءات الوصفية للعينةاإل  24
  151  اختبار شيفيه للمقارنات البعدية  25
  152   التابع لها المعلمتعزي لمتغير المديرية –داللة الفروق   26
  154   التابع لها المعلملمتغير المديرية-حصاءات الوصفيةاإل  27
  155  اختبار شيفيه للمقارنات البعدية  28
  157  المعلم تخصص لمتغير –داللة الفروق   29
  158  تحليل السؤال المفتوح  30

  



ي  

        
  : قائمة األشكال-     *

  
  رقم
  كلـالش

  
  لـكـــــــــــــعنوان الش

  رقم
 حةـالصف

1  
  

  32  التعليميةالحقائب يبين 

 الدراسة في ضوء متغيري الجنس يوضح توزيع مجتمع  2

  والمديرية 

119  

 الجنس عينة الدراسة في ضوء متغيرييوضح توزيع   3

  والمديرية

121  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ك  

  
  قائمة المالحق          

  رقم  عنوان الملحق رقم الملحق
  الصفحة

  175  االستبانة في صورتها األولية   1

  178  االستبانة في صورتها النهائية   2

  181  قائمة بأسماء السادة المحكمين  3

  182  رةكتاب تسهيل مهمة باحث موجهة للسيد وكيل الوزا  4

كتاب تسهيل مهمة باحث موجهة للسادة مدراء التربية   5

  والتعليم

183  

 وسنوات والساعات التدريبيةمجاالت الجدول يبين   6

  التدريب في وزارة التربية والتعليم

184  

 والساعات التدريبيةإحصائية قطاع غزة حسب المجاالت   7

  والسنوات والمديريات

185  

  186  المقابالت  8

  
  
  



ل  

  لخص الدراسةم
  

  معوقات تدريب المعلمين أثناء الخدمة وسبل التغلب عليها بمحافظات غزة 

  

  مصطفي عبد الجليل مصطفي أبو عطوان/ الباحثإعداد 

  

   المزين حسينسليمان/ إشراف الدكتور 

  
التغلـب عليهـا     معوقات تدريب المعلمين أثناء الخدمة وسـبل       التعرف علي هدفت هذه الدراسة إلي     

  :  التالي ،وذلك من خالل اإلجابة عن السؤال الرئيسات غزةبمحافظ

  سبل التغلب عليها بمحافظات غزة؟ما ما معوقات تدريب المعلمين أثناء الخدمة و

  : التالية األسئلة الفرعيةيتفرع عن هذا السؤال الرئيس و

مي المرحلة األساسـية     ما أبرز معوقات تدريب المعلمين أثناء الخدمة بمحافظات غزة من وجهة نظر معل             -1

  ؟) 10-7معلمي الصفوف (

الجنس ( هل تختلف تقديرات أفراد العينة لمعوقات تدريب المعلمين أثناء الخدمة بمحافظات غزة باختالف               -2

 ؟) ـ المؤهل العلمي ـ سنوات الخدمة ـ المديرية التي يتبع لها المعلم ـ تخصص المعلم 

  معلمين أثناء الخدمة بمحافظات غزة ؟   ما سبل التغلب علي معوقات تدريب ال-3

 مـن    مكونـة  استبانةولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وقام بتصميم           

 -باالحتياجات التدريبية ( وهي معوقات تتعلق     مجاالت تتعلق بموضوع الدراسة   ) 10(فقرة موزعة علي     )50(

 المركـز   - األساليب والوسـائل التعليميـة     - المحتوي -امج التدريبية  أهداف البر  –تخطيط البرامج التدريبية    

  ). الحوافز المادية والمعنوية- توقيت البرامج التدريبية- المدربين- التقويم-التدريبي

كـذلك  ،و في مجال التربية وعلم النفس     وتم عرض االستبانة علي مجموعة من المحكمين المتخصصين       

 ومعلمة من مجتمع    معلماً )50(اتها بتطبيقها علي عينة استطالعية مكونة من        تم التحقق من صدق االستبانة وثب     

وتم توزيـع االسـتبانة علـى عينـة         الدراسة،ومن خارج عينة الدراسة،وذلك قبل تطبيقها علي عينة الدراسة،        

اً معلم) 2207(من مجتمع الدراسة المكون من      %) 20(معلماً ومعلمة والتي تشكل     ) 485(الدراسة المكونة من  

   .2008ـ2007للعام الدراسي ) 10ـ7(ومعلمة من معلمي الصفوف 



م  

  

 .لتحليل استجابات أفراد العينـة    )SPSS(وقام الباحث باستخدام الرزم اإلحصائية للدراسات االجتماعية      

الستخراج دالالت الفروق بين المتوسطات لعينتين،ومعـامالت االرتبـاط   T- test)) (تي(وتم استخدام اختبار

،وتحليـل  )المتوسطات والتكرارات والـوزان النـسبية     (ويتني،واإلحصاءات الوصفية   -ختبار مان لبيرسون وا 

  . التباين األحادي واختبار شيفيه للمقارنات البعدية

  -:ومنهالنتائج ا  للعديد منومن خالل استجابات أفراد عينة الدراسة توصل الباحث

  .تدريب المعلمين أثناء الخدمة في محافظات غزةمن مجتمع عينة الدراسة بوجود معوقات ل) %69.9(أقر -1

 فقد أظهـرت النتـائج أن نـسبة  عاليـة مـن              : بالنسبة للمعوقات التي تتعلق بالحوافز المادية والمعنوية       -2

أقرت بوجود معوقات في هذا المجال وكان أعالها ندرة تقديم الـوزارة لحـوافز              %) 86.8(المستجيبين بلغت   

  . المتدربينمادية ومعنوية للمعلمين 

فقد أظهرت النتائج أن نسبة عالية مـن المـستجيبين           :قات التي تتعلق باالحتياجات التدريبية     بالنسبة للمعو  -3

 مـا يؤخـذ بـرأي المعلمـين فـي           أقرت بوجود هذه المعوقات وكان المعوق األول، نادراً       ) %74.3( بلغت

  .احتياجاتهم التدريبية 

فقد أظهرت النتائج أن نسبة عالية من المـستجيبين  :توقيت البرامج التدريبيةبالنسبة للمعوقات التي تتعلق ب     - 4

لديهم معوقات في هذا المجال وكان أعالها تعارض وقت التدريب مع توقيـت العمـل فـي                  %)71.3(بلغت  

  .المدرسة

تفعـة مـن    رفقد أظهرت النتائج أن نـسبة م      :  بالنسبة للمعوقات التي تتعلق باألساليب والوسائل التعليمية       -5

 استخدام الحاسـوب    قلة  ، قاتولديهم معوقات في هذا المجال وكان أول هذه المع         )%71.2( المستجيبين بلغت 

   ..L.C.Dفي التدريب

  :وفي ضوء نتائج الدراسة اقترح الباحث مجموعة من التوصيات ومن أهمها 

  . بال علي التدريبزهم علي اإلقن المتدربين وذلك لحفضرورة تقديم الحوافز المادية والمعنوية للمعلمي -1

 دراسة مسحية شاملة الحتياجات المعلمين       من خالل  التعليمية التدريبية و  حتياجاتهماخذ رأي المعلمين في      أ -2

  0التدريبية

  0اختيار الوقت المناسب للتدريب بحيث ال يتعارض مع توقيت العمل في المدرسة -3

القتصار على المحاضرة وورش العمـل وتوظيـف األجهـزة          استخدام أساليب حديثة في التدريب وعدم ا       -4

  LCD)(التكنولوجية الحديثة مثل الحاسوب 
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Abstract  
  

Barriers of in-service teachers  training in 
 Gaza governorates  

This study aimed at studying the "Barriers of in-service teachers 
training programs in Gaza governorates and the ways to over come 
them".                                                                                                        
                                                                                                              The 
main question for this study was  :  What are the barriers of in-service 
teachers training in Gaza governorates and the ways to over come 
them?                                                                                
The following are the sub-questions : 
1-What are the most common barriers of in-service teachers training in 
Gaza governorates from teachers point of view ? 
2- Are there statistical differences in the average of estimates according to 
(gender - qualifications - years of service - directorate – subject) ? 
3- What are the ways to over come the barriers of in-service teachers 
training in Gaza governorates ?    

The researcher used the descriptive analytical method. The study 
community consisted(2021)teachers in the basic stage ,and the study 
sample was(485) teachers.(grades7-10) 
The researcher used the questionnaire for his study so he distributed (485) 
questionnaires and got (475)back which is(97%) of the distributed 
questionnaire . 
The questionnaire consisted Ten main fields( planning –goals-content –
methods and a.v.m.- center of training-evaluation –trainers – timing-
incentives-training needs)and (50) statements .To answer the questionnaire, 
Licard scale was used .  
The questionnaire was presented to a group of specialists in the  field of 
education to decide whether the statements are suitable   or not. 
The questionnaire was distributed among a sample of (50) teachers to know 
its credibility . 
The researcher used statistical packages for social studies (SPSS)to analyze 
the responses of the sample. 
 
 
 
 
 



س  

Conclusion: 
1-86.8%of the sample said that there were barriers concerning the 
incentives .of them 88.8%asured that the Ministry of Education rarely 
rewarded the trainees. 
2-74,3% of the sample admit that there were barriers in the field of the 
training needs, and the most important one was :the point view of the 
teacher was rarely taken in consideration(78.4%). 
3-71.3%of the sample said that there were barriers concerning the timing of 
training .73.7%of them said that the training day was long. 
4-71.2%of the sample believed that there were barriers in the methods and 
teaching aids .77.6%of them said "there was no use of the computer 
L.C.D.in the training. 
5-70.9%of the sample said that there were barriers in the evaluation of 
training.79.9%of them admit that there were no tests for the training 
course. 
 
Recommendations: 
-Ministry of Education should give the trainees (teachers)incentives in 
order to motivate them. 
-Establishing training center provided with modern A.V.M. 
-To have strategic plan and link it with educational quality. 
-To use modern methods of training and not to depend on lecturing. 
-To specify the training objectives . 
-To call experts for training. 
-To decentralize the training programs. 
-To choose the best  time for training and not to be on the expense of 
school day. 
 -To test the trainees in the given material. 
 -To follow up the effect of training in the field. 
-To provide the trainees with practical skills not theoretical  
information.  
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מ א א א מ

א א א

:א−1
ادي والعشرين يتطلب من كـل            إن االنفجار المعرفي الهائل الذي شهده القرن العشرين ويشهده القرن الح          

انتماء مواكبة هذه الطفرة في مجال العلم ، فنحن جزء ال يتجزأ من هذا العالم ، وإن وجودنا في مثل                    ذي لب و  

 ، وأن   التعلـيم تطورات الثقافية في مجال العلـم و       وال هذا العالم يفرض على كل منا مالحقة التغيرات العلمية        

المادية المتاحة في هذا الحقل ، فالتعليم أصـبح أكبـر وأفـضل مجـال لالسـتثمار           نستثمر طاقاتنا البشرية و   

  .االقتصادي طويل األمد 

يـة  لك الكفايات المهنية ، والمؤهل أكاديمياً وتربوياً هو أحـد أهـم عناصـر العمل              تن المعلم الذي يم   إ

هتماماً كبيراً بتحـسين وتطـوير أداء       إالتعليمية التعلمية ،لذا تولى األمم المتقدمة ومن خالل أنظمتها التربوية           

   .ذلك للقيام بدوره المنشود في الحقل التربويالمعلم وتنميته مهنياً ،و

على عاتقه عبء    يرتبط تطور أي مجتمع وتقدمه ارتباطاً وثيقاً بكفاءة المعلم الذي يقع             وبناء علي ذلك  

إعداد القوى البشرية الخالقة البناءة ، فإذا أراد مجتمع أن يحقق هدفاً معيناً من األهداف التي يصبو إليها فإنـه                    

يلجأ إلى التربية والتعليم حتى يستطيع تحقيق ما يهدف إليه من ناحية وإلى زيادة العناية بإعداد المعلم وتدريبه                  

هدف من خالل العملية التربوية ألن المنهاج مهما تم  تجويده فإنه يمـوت بـين   ليكون قادراً على تحقيق هذا ال 

قطـب ،   . ( مدى معلم ضعيف والمنهاج الضعيف يستطيع معلم جيد اإلعداد والتدريب أن يبث فيـه الحيـاة                 

1985 :4. (  

وجه منها ،   ويعتبر تدريب المعلمين أثناء الخدمة تربية مستمرة للمعلم من بداية دخوله المهنة حتى خر             

وهذا يعني أن تربية المعلم ال تنتهي بانتهاء مرحلة اإلعداد قبل الخدمة في كليات ومعاهد إعداد المعلمين بـل                   

تدوم وتستمر طيلة حياته المهنية وذلك من أجل اإللمام بكل مستحدث في مجال التربية وعلم النفس والمجـال                  

مـن  لوجيا التعليم من مواد تعليمية وطرق تدريس جديدة و        واألكاديمي ،ومن أجل إتقان استعمال ما تبتكره تكن       

 344 : 1994الخطيب ،   . ( أجل الوقوف على ما يطرأ من تغيرات وتطورات اجتماعية واقتصادية وسياسية            

 .(  

رين تطـورات   ومما يجدر ذكره في هذا المجال أنه قد حدثت في العقود الثالثة األخيرة من القرن العـش                     

وجية بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ البشرية األمر الذي حتم علـى المؤسـسات والمنظمـات       تكنولعلمية و 

  الحديثــة مواكبــة هــذه التطــورات والتجديــدات وفــرض عليهــا القيــام بعمليــة مراجعــة سياســاتها

ــا ونـــشاطاتها المتعلقـــة بالتـــدريب بهـــدف تمكـــين    وأهـــدافها واســـتراتيجياتها وتقنياتهـ
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كفايات والمهارات التي تتطلبها أدوارهـم الجديـدة فـي مجتمـع الثـورة العلميـة                 المتدربين من اكتساب ال   

  ).  أ: 2002الخطيب ، .  ( والتكنولوجية 

واكتسب تدريب المعلمين أثناء الخدمة أهمية خاصة ، ألنه يعتبر مكمالً إلعدادهم قبل الخدمة ويـأتي                

مـن أجـل   كالت التعليمية التي تعرض لها ،و المشالتدريب بعد أن يكون الفرد قد مارس مهنة التعليم لمواجهة           

 على أهمية   يتزويده بالخبرات و المهارات التعليمية التي تمكنه من القيام بدوره التعليمي المتجدد ، فقد أكد ديو               

"  في مهنة التعليم و شخصيتهم       ينإن كافة اإلصالحات التعليمية مرتبطة بنوعية العامل      " تدريب المعلمين بقوله      

.  

ويري آخرون أن أهمية التدريب تكمن في كونه نشاطاً مستمراً يزود المعلمين بالخبرات  واالتجاهات                  

علي تعلـيم   والمهارات التي تمكنهم من تطوير كفاياتهم المهنية وتزيد من كفاياتهم اإلنتاجية مما ينعكس إيجابياً               

  ).204 :2001عطوى ،  . ( الطلبة وتحصيلهم

بوي بكفاءة المعلم وحذقه لمهارات التعليم وإجادته لألدوار التربوية المتعددة التـي            هتم البحث التر  اوقد     

تناط به ، ويعتبر كل هذا مؤشراً من المؤشرات التي تقاس بها فاعلية العملية  التعليميـة ،ودرجـة التطـور                     

 التنمية القوية ألدركنـا     التعليمي في مجتمع من المجتمعات ،وإذا نظرنا إلى التعليم باعتباره مجاالً من مجاالت            

هتمام المشتغلين بالتربية في قضايا المعلم مـن حيـث اإلعـداد والتـدريب والرعايـة                االسبب الرئيس وراء    

االجتماعية واالقتصادية وغيرها ، لقد أصبح شعار التربية المستمرة حقيقة واقعة بل أصـبح ضـرورة مـن                  

 : 19 ( . التربوية من حـاجزي الزمـان والمكـان        ضرورات العصر الذي نعيش فيه  ، وقد تحررت العملية         

1996 ، Bell  . (   

وإن اإلعداد لمهنة التعليم في هذا العصر أصبح عمالً ال ينتهي بإعداد الطالـب فـي كليـات إعـداد                    

المعلمين ، فإن فترات التدريب العملي ال تكفي لوضع المعلم في مكانته المهنية الصحيحة ولكي تكتمل أطراف                 

ية ال بد من التدريب أثناء الخدمة لالرتقاء بمستوى أداء المعلم لتحقيق أهداف عملية اإلعـداد قبـل                  هذه العمل 

  .وأثناء الخدمة 

ولقد بينت معظم الدراسات التي أجريت حول برامج التدريب أثناء الخدمة أن هناك تأثيراً إيجابياً للتدريب                     

إلى أهمية تدريب المعلمـين مـن خـالل         ) 2006مور ، س(على سلوك المعلم التعليمي  حيث أشارت دراسة         

برنامج المدرسة وحدة تدريب وأوصت الدراسة ببناء برامج تربوية حسب احتياجات المعلمين ، والعمل علـى                

تحسين مدخالت كليات التربية وتحسينها وإنشاء مراكز متخصصة لتطوير إعداد المعلم وكذلك االستفادة مـن               

عـن مـدى فاعليـة      ) 2003العاجز والبنا ،  (وكشفت  دراسة    . بية في هذا المجال     خبرات أساتذة كليات التر   

  .ة في ضوء األداء ظيفيالتدريب وقامت بوضع تصور مقترح لبرنامج إعداد المعلم الفلسطيني وفق حاجاته الو

لتربوي ومن هنا فإن وزارة التربية والتعليم الفلسطينية ومن خالل اإلدارة العامة للتدريب واإلشراف ا                

  رحلـة  ومركز التدريب الـوطني بـالوزارة قامـت بعقـد العديـد مـن الـدورات التدريبيـة لمعلمـي الم                    
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المرحلة الثانوية في كافة المجاالت ولجميع التخصصات وخاصة فيما يتعلق بالمناهج           األساسية الدنيا و العليا و    

من الخبراء والمتخصصين مـن داخـل       الفلسطينية الجديدة والمعلمين الجدد ،وشارك في هذه الدورات العديد          

الوزارة وخارجها ،وقد تم تنفيذ هذه الدورات من خالل مشاريع تدريب عامة في الوزارة ،  منهـا المدرسـة                    

وحدة تدريب وبرنامج التطوير المدرسي ، والمهارات الحياتية ،والتحفيز الذهني والمدرسة صـديقة الطفـل ،                

 المعلم الجديد وغيرها من البرامج التدريبية ، فحاجتنـا دائمـة لتـدريب    وأدب األطفال والتعليم الجامع وتهيئة  

   .المعلم الجديد وحاجتنا دائمة لمعلم ناجح ينمو ويتطور لتلبية المتغيرات المهنية والتربوية والمجتمعية

يتناسب ومن أكثر العوامل التي تساعد على ترشيد الميزانيات والنهوض بالمستوى المهني للمعلم وبما                     

  ) .7: 2005حسنين ، . ( مع اإلمكانات المتاحة إجراء تقييم لبرامج التدريب

ن الدورات التدريبية ليست بالمستوى المطلوب حيـث أشـارت دراسـة            أوبينت بعض الدراسات إلى        

وأظهرت عدم رضـا المتـدربين      إلى أن الدورات التدريبية في آخر ثالث سنوات غير فعالة           ) 2006صبح ، (

أوصت الدراسة بإعداد خطط التدريب حسب حاجات المتدربين والتنويع في أساليب وطـرق التـدريب               وعنها  

والتي بينت أن االسـتفادة مـن       ) 1990،   راشد   (كذلك دراسة . والعمل على تقييم التدريب العملي والنظري       

ميتهـا وأن أسـاليب     الدورات التدريبية ليست كبيرة وهي ليست بالقدر المطلوب على الرغم من اإليمـان بأه             

  .التدريب أثناء الخدمة غير متنوعة ، وتعتمد على المحاضرات وإثارة بعض المناقشات فقط 

وعلي الرغم من االهتمام الكبير الذي توليه وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية لبـرامج تـدريب                  

ثير من المعوقات التي تحد وبشكل كبير من انتقال         المعلمين أثناء الخدمة ،إال أن التدريب في فلسطين يواجه الك         

أثره إلي الميدان التعليمي وبالتالي تحسين مخرجات العملية التعليمية التعلمية، حيث كشفت نتائج الطلبـة فـي                 

ومن هنا فقد جـاءت     .  السنوات األخيرة عن تدني في مستوي التحصيل الدراسي في معظم المراحل التعليمية           

التعليم العـالي   أثناء الخدمة في وزارة التربية و     هم في كشف معوقات برامج تدريب المعلمين        هذه الدراسة لتس  

  .  لعلها تفيد القائمين على هذه البرامج عند تطويرها وتنفيذهاةالفلسطيني
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א−2 :א
  : الرئيس التالي لفي السؤا مشكلة الدراسة تحددت

  "؟   وما سبل التغلب عليها  بمحافظات غزة الخدمةما معوقات تدريب المعلمين أثناء"
  -:وقد انبثق عن السؤال الرئيس السابق األسئلة الفرعية التالية 

ة بمحافظات غزة من وجهة نظر معلمي المرحلة األساسـية   تدريب المعلمين أثناء الخدم  أبرز معوقات   ما   -1

 ؟) 10-7معلمي الصفوف ( 

نة لمعوقات تدريب المعلمين أثناء الخدمة بمحافظـات غـزة            هل تختلف تقديرات أفراد العي     -2

 تخصص  – المديرية التي يتبع لها المعلم       – سنوات الخدمة    – المؤهل العلمي    –الجنس  (باختالف

  ؟)المعلم 

  ما سبل التغلب على معوقات تدريب المعلمين أثناء الخدمة بمحافظات غزة ؟ - 3

א−3 :א
 تقديرات أفراد العينة تعزى     بين متوسطات ) α=<0.05( ات داللة إحصائية عند مستوى      ال توجد فروق ذ    -1

  ) .  سنوات 10 سنوات ، أكثر من 10-6 سنوات ، 5( لمتغير الخدمة 
 تقديرات أفراد العينة تعزى     بين متوسطات ) α=<0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          -2

  . ) أنثى-ذكر ( لمتغير الجنس 

 تقديرات أفراد العينة تغرى     بين متوسطات ) α=<0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          -3

  ) .  غير تربوي–تربوي ( لمتغير المؤهل 

 تقديرات أفراد العينة تعزى     بين متوسطات ) α=<0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          -4

  ) غة إنجليزية ، علوم ، رياضيات ، علوم اجتماعية لغة عربية ، ل( لمتغير التخصص 

 أفراد العينة تعـزي   تقديراتبين متوسطات) α=<0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        -5

  )رفح_سخان يون_الوسطى_شرق غزة_غرب غزة_شمال غزة (لمتغير المديرية
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א−4 א :א
  .  بمحافظات غزة المعلمين أثناء الخدمة الكشف عن أبرز معوقات تدريب-

 في تقدير أفراد العينة حـول       ) ،التخصص  ، المديرية  خدمة ، ال  المؤهلالجنس ،   (التعرف على أثر كل من       -

  . معوقات تدريب المعلمين أثناء الخدمة 

   .  بمحافظات غزةالتعرف على سبل التغلب على معوقات تدريب المعلمين أثناء الخدمة -

א−5 :א
  :مما يلي و  من أهمية موضوع تدريب المعلمينتكتسب الدراسة أهميتها

  .أنها دراسة بحثت هذا الموضوع بتوسع كبير ومن زوايا عديدة  -1

 ). 1990راشد ،(التي أوصت بحث هذا الموضوع كدراسةجاءت استجابة للدراسات السابقة و -2

 .ة ودوره في االرتقاء بأداء المعلم ألقت الضوء على تدريب المعلمين أثناء الخدم -3

ركزت على معوقات تدريب المعلمين وسبل التغلب عليها وذلك لتجنب المعوقات التي تحول دون فاعلية                -4

 .التدريب 

 : قد يستفيد من الدراسة الفئات التالية-5

  المسئولون في وزارة التربية والتعليم العالي ودائرة التدريب-ا

ويون والقائمون على الدورات التدريبية أثناء الخدمة وذلـك فـي تعـديل بـرامجهم                المشرفون الترب  -ب

 .التدريبية وأدواتهم وأساليبهم التي يستخدمونها 

 . مدربو المعلمين لزيادة فاعلية أساليب التدريب -ج

 . المعلمون أنفسهم في سبيل تطوير النمو المهني لديهم -د

  .ربية والتعليم ن في مجال التون والدارسو الباحث-هـ

א−6 :א
  : تتحدد الدراسة بالحدود التالية

  ):األكاديمي( الحد الموضوعي  -ا

أثناء الخدمة في محافظات غزة مـن        معوقات تدريب المعلمين  اقتصرت الدراسة في حدها الموضوعي على       

   .وجهة نظرهم

  :الحد المكاني  -ب

  )ال غزة،الوسطي،غزة،شمسرفح،خان يون(محافظات غزة 
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   :الحد المؤسساتي -ج

المدارس الحكومية التي تتبع وزارة التربية والتعليم العالي وتديرها مديريات التربيـة            اقتصرت الدراسة علي    

  ) .  ، رفح سشمال غزة ، غرب غزة ، شرق غزة، الوسطى ، خان يون( : في محافظات غزة وهيوالتعليم

  : الحد البشري -د

الـسابع  (ة على عينة من جميع معلمي ومعلمـات المرحلـة األساسـية  للـصفوف                 الدراس تقتصرا       

  . في المدارس الحكومية بقطاع غزة) ،الثامن،التاسع،العاشر

   : الحد الزماني-ـه

  م2008 -م2007تم تطبيق الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 

  :مصطلحات الدراسة  -7

  :التعريفات للتدريب  والمعوقات التي تواجهه ونورد فيما يلي بعض من هذه حثيناتعددت تعريفات الب

  : معوقات 

بأنها جميع العوائق الماليـة واإلداريـة والفنيـة واالجتماعيـة           :  المعوقات) 1997،المغيدي(يعرف  

م والشخصية التي تعوق عملية التدريب عن تحقيق أهدافها والتي تساعد في تحـسين وتطـوير عمليـة الـتعل                

   ).71 : 1997المغيدي ، ( والتعليم  

أنها األسباب أو الصعوبات أو المشكالت أو العوامل التي قد          :ويعرف الباحث إجرائيا معوقات التدريب    

تعرقل تحقيق األهداف المخطط لها من عملية تدريب المعلمين أثناء الخدمة  في المدارس الحكومية بمحافظات                

  . غزة

  : التدريب 

اً هو صيغة مباشرة من التربية يتم به تكوين أو تعديل أو تحديث مهارات سلوكية هامة                التدريب عموم 

  .أساليب عملية تطبيقية ودرجة رئيسة على طرق بللفرد والمؤسسة التي يخدمها معتمداً في ذلك 

 والتدريب مفهوماً وطبيعة يوازى في درجة مباشرته التعليم أو مع هذا فهو أشمل من األخيـر وأكثـر             

بينما نرى التعليم يكتفي أحياناً بتحصيل الفرد للمعارف أو السلوكيات المطلوبـة            .تطبيقاً عملياً لمادته المقررة     

بالتطبيق أو بدونه ، فان التدريب ال يقف عند التحصيل المبدئي لهذه السلوكيات والمعارف كما التعلـيم ، بـل              

ليمه ليكون التطبيق بهذا صـفة مالزمـة للتـدريب ال           يوفر فرصاً حقيقية أو شبه حقيقية لممارسة ما جرى تع         

  ). 112 :1991حمدان ، . ( يكتمل كسلوك تربوي بدونه 
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نمـوهم المهنـي    ا المعلمون و تؤدي إلى تـأهيلهم و        بأنه جميع أنواع األنشطة التي يقوم به       GOODيعرفه  و

اإلسـهام فـي االحتياجـات       و ضور الدورات التدريبية الصيفية   كاالشتراك في مختلف البرامج التدريبية و ح      

قـاموس  .(القيـام بمختلـف الـرحالت       لفني و التربوية و القرارات المهنية و اإلفادة من توجيهات اإلشراف ا         

  )414:1973التربية،

 إجرائياً بأنه مجموعة األنشطة والفعاليات والخبرات واالتجاهات والمهـارات           التدريب عرف الباحث يو

لمين عليها أثناء فترة خدمتهم في التعليم ويتم تصميمها من قبل خبـراء التربيـة               الميدانية التي يتم تدريب المع    

وتلزم العملية التعليمية التعليمة الناجعة وتسهم في تحسين أداء المعلمين في المدارس الحكومية بمحافظات غزة               

  . وتطوير مستواهم المهني وتستمر أثناء حياتهم المهنية 
 

  :محافظات غزة

جزء من السهل الساحلي وتبلغ مساحته "بأنها )1997( التخطيط والتعاون الدولي عرفتها وزارة

محافظة (كيلو متر مربع ومع قيام السلطة الفلسطينية تم تقسيم قطاع غزة إداريا إلي خمس محافظات هي 365

لدولي وزارة التخطيط والتعاون ا"()ظة الوسطي،محافظة خان يونس، محافظة رفحافالشمال، محافظة غزة، مح

  .)14:1997الفلسطينية،
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  الفصـــــــل الثـــــــــــــاني
  

  اإلطــــــار النظري
  

   في ضوء االتجاهات المعاصرة)نظرة تحليلية ( تدريب المعلمين أثناء الخدمة:أوالً

  مفهوم التدريب  -*

   أثناء الخدمة  المعلمين أهمية تدريب-*

   أثناء الخدمةمبررات تدريب المعلمين -*

   المعلمين أثناء الخدمةأهداف تدريب -*

   المعلمينأنواع تدريب -*

   أسس إعداد البرامج التدريبية-*

  تدريب المعلمين أثناء الخدمة وسائل -*

   االحتياجات التدريبية-*

   المعلمين أثناء الخدمةتخطيط لتدريبال -*

   تقييم التدريب-*

  لخدمة  أثناء ا المعلمين معوقات تدريب:ثانياً 

   في فلسطين أثناء الخدمةتدريب المعلمين تطور  :اًلثثا

   في تدريب المعلمين أثناء الخدمةمعاصرةاتجاهات :رابعاً
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  في ضوء االتجاهات المعاصرة)نظرة تحليلية (تدريب المعلمين أثناء الخدمة :أوال 

  

  :قدمةم
ربية الطفل بإعداده للحياة ،وهـو بالتـالي    نسان ،فهو الذي يتمم ت    إلا حيوية في بناء     يلعب المعلم أدواراً  

وراء الكثير من االنجازات في المجتمع ،فهو الذي يخرج الطبيب والمهندس وأصـحاب المهن،فهـو مـصنع                 

 الحضارة اإلنـسانية    يحد مؤسسي أ المعلم وبحق  جاح في الحياة ،فكان   األجيال ،وهو وراء الكثير من أنماط الن      

  .علي مر العصور

 وتدريبـه بطريقـة      عناصر المنظومة التعليمية ،وإن تطوير المعلم      أهموالمتمكن من   المؤهل  والمعلم  

 القضايا التي شغلت بال المجتمعات والتربويين،وكل من له صلة بالتربية والتعليم،فعلـي             أهمسليمة وفاعلة من    

جـب تـوفير المنـاخ      وهو محور العملية التعليمية التعلمية،ولـذا ي      ،المعلم يتوقف نجاح النظام التربوي بكامله     

 يكون المعلم مبدعا في عمله متفاعال مع طالبـه ،شـاعرا            حتىالمناسب والظروف النفسية والمهنية والمادية      

  .بمشكالتهم،ومقدرا لفروقهم الفردية

ومهمـة التـدريب     . التعليم المستمر  أوويرتبط مفهوم التدريب ارتباطا وثيقا بمفهوم التربية المستمرة         

،وصـقل خبـراتهم     متنوعة   بأساليب معلوماتهم   إثراءمين المعرفية والتربوية،والعمل علي     تطوير قدرات المعل  

 التعليم المستمر يحمل نفـس      أو،وتقويم وتعديل سلوكهم التربوي الميداني بصورة مستمرة،والتربية المستمرة         

وهما ال يتناقضان وإنمـا     الجانب الثقافي والجانب المهني     : المستمر يتضمن جانبين أساسين هما     فالتعليم"المفهوم

مر لمـدي   يكمل احدهما اآلخر بصورة تفاعلية فالتعليم المستمر ال ينتهي بنهاية التعليم المدرسي، ولكنه يـست              

  )15-12 :1982حلمي ونوير،"(حياة الفردالحياة وهو يغطي كل دورة 

رة صـبحنا نعـيش فـي ثـو    أوفي القرن الحادي والعشرين تضاعفت المعرفة وتعددت مـصادرها و    

 وتحول العالم الكبير إلي قرية صغيرة ولم يعد هناك متسع لمن ال يواكب العلم وتغيراتـه الهائلـة                   المعلومات  

،فقطار العلم يسير بسرعة جنونية،ولذلك يجب أن يستمر تعلم الفرد مدي الحياة حتى ال يفوته قطار الحـضارة    

  .السريع

ال يكتفي بحد معين من المعلومات والمعارف التي حـصل     وعلي المعلم تطوير معارفه ومهاراته وتنميتها وان        

 يكون مستمرا ،ليتحقق النماء الشخصي      أنو يجب   م الن أنفالتربية المستمرة تؤمن    " دراسته الجامعية  أثناءعليها  

 يمر بعملية نـضج مـستمرة       أن يلزم   إذ يقف عنده ،   أنالمستمر،فال يتصور انه مهما بلغ من التحصيل يجب         

  )27 :1988بركات،(" .طه بالحياةارتبا،تزيد من 

هذا ولقد اهتم ديننا الحنيف بالنمو المهني والتدريب المستمر الذي ال يقف عند حد ،إال حدود اهللا،فقـام                  

بتطبيق هذه المفاهيم في حياته وممارساته اليومية وقام بتعليمها ألصحابه رضـوان            النبي صلي اهللا عليه وسلم      

طها باإليمان والعقيدة وطريق يؤدي إلي جنة عرضها السماوات واألرض ،وان           اهللا عليهم أجمعين وذلك الرتبا    
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باسم ربك الـذي     اقرأ" قال تعالي    إذ بالقراءة والتعلم    أمرته نزلت علي قلب النبي عليه الصالة والسالم         أية أول

  )5-1علق،األيةال"( ما لم يعلماإلنسان،الذي علم بالقلم علم  من علق،اقرأ وربك  األكرم اإلنسانخلق ،خلق 

 الممـات   وي من التعليم بل يـشمل الحيـاة حتـى          مست أو مكان   أوقوله تعالي اقرأ لفظ عام ال يرتبط بزمان         و

في مستهل الوحي،وكما وضحتها السنة النبوية المطهرة مطلقة ال تقف عنـد            و بها األمرفالقراءة كما ورد في     "

 . السماع والرؤية وغيرها من وسائل االتصال الخارجي       إلي  ال تتقيد بالكلمة المكتوبة ،بل تتعداها      أنها كما   ،حد

  )218: 1991عبود،(

 كل فرد مسلم سـواء كـان         وفلسفته في طلب العلم واالستزادة منه ،فهي تشمل        اإلسالمتلك هي دعوة    

 اواطلب"نحو استمرارية التعلم اكبر    ،ولذلك فواجب المعلم     آخر في أي مجال     أمعامال في مجال التربية والتعليم      

   )30: 1995أبوغدة،(."العلم من المهد إلي اللحد

ية وخاصـة المعلمـين     يعتبر التدريب من األمور الضرورية لجميع القائمين على العملية التعليم         هذا و    

هـذا وتبـذل جميـع      .لعملية تدريب مستمرة فنحن نعيش في عصر االنفجار العلمي والثقـافي           فالجميع بحاجة 

ية جهودا كبيرة من اجل تطوير أداء المعلم وذلك من خـالل تخـصيص ميزانيـات                األنظمة التربوية والتعليم  

ضخمة، وخبراء أكفاء، ومدربين لديهم قدرات خاصة ،وبرامج متطورة ومتنوعة، وأماكن متميزة ،وحـوافز              

ت مادية كبيرة،وأجهزة حديثة،فالمعلم يعتبر من أهم عناصر المنظومة التربوية،وتدريبه يأتي علي سلم أولويـا             

  .فالتربية والتعليم تعتبر من أكبر مجاالت االستثمار االقتصادي.المخططين وواضعي السياسات التعليمية
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  مفهوم التدريب

  
ثناء الخدمة كرد فعل لعجز معاهد تدريب المعلمين عن توفير العدد           لقد ظهرت فكرة تدريب المعلمين أ     

ثناء الخدمـة   كما إن التدريب أ   . عداد الطالب   ادة المضطردة في المدارس وأ    ة الزي الكافي من المعلمين لمواكب   

لعمـل لزيـادة التأهيـل      ازدهر مع المفاهيم الجديدة والتي دعت إلى استمرارية التعليم والتدريب طوال فترة ا            

لفكـرة فـي    ولكن ا " تعلم العلم من المهد إلى المهد       "سالم من قبل إلى ذلك      ومواكبة المستجدات ، وقد دعا اإل     

و التعليم المستمر والتي    ظهرت مفاهيم التعليم طول الحياة أ     العصر الحديث ازدهرت في بداية السبعينات حيث        

  . ) Faure ، 1974( . 1972والذي ظهر عام  ) Faure( تبلورت في تقرير اليونسكو بقيادة العالم 

 الفصل وفكـرة المـشروعات،      اخلنشطة د ء الخدمة بعد ذلك في االهتمام باأل      وقد ساعد التدريب أثنا   

مة ضالتهم التي تمكنهم مـن   أثناء الخد المنهاج في التدريب  وقد وجد مخططو  ساليب جديدة في التعليم     وإدخال أ 

داة التـي تحـدث     تمام بالعنصر البشري والذي هـو األ      وقد واكب ذلك االه   . فكار جديدة ومشروعات    إدخال أ 

ن المنظمات للتدريب أثناء الخدمة، كما نشأت دراسـات وتعـاون           ير م غيير وصاحب ذلك اهتمام الدول وكث     الت

  .مثلة والتجارب التي انتقلت من الدول المتقدمة إلى الدول النامية ذا المجال مما أوجد كثيراَ من األدولي في ه

  

  :تعريف التدريب

ـ           ة واإلداريـة حيـث يـرى       التدريب هو تحسين وتطوير األداء العلمي للمعلم من الناحيتين الفني

عملية منظمة مستمرة محورها الفرد،تهدف إلى إحداث تغيير دائم يمكنه من النمو فـي              "إن التدريب   )المومني(

   ).15:1994المومني ،عاطف ،".(المهنة التعليمية والحصول على المزيد من الخبرات الثقافية والمسلكية

اب مجموعة من المعارف والمهارات واالتجاهات إلـى        عملية إكس "وتعرفه وزارة التربية والتعليم بأنه      

والتي بها يستطيع هذا الفرد أو هذه المجموعة القيام بعمل ما لم يكن فـي اسـتطاعتهم      " فرد أو مجموعة أفراد   

القيام به من قبل أو يمكنهم القيام به بصورة أفضل أو مختلفة عن ذي قبل أو على هذا فإن نتاج التدريب هـو                       

  ).2005وزارة التربية والتعليم ،.( األداءحدوث تغير في

جميع أنواع األنشطة التي يقوم بها المعلمون وتؤدي إلى تأهيلهم ونمـوهم            " بأنه   GOODويعرفه  

المهني كاالشتراك في مختلف البرامج التدريبية وحضور الدورات التدريبية الصيفية واإلسهام في االحتياجات             

  ".ادة من توجيهات اإلشراف الفني والقيام بمختلف الرحالتالتربوية والقرارات المهنية واإلف

   1973:  414)،قاموس التربية(

جميع البرامج الطويلة أو القصيرة أو الورش الدراسية        "التدريب بأنه   )2001،أبو الروس ( ويعرف  

ع مستوى  وغيرها من التنظيمات التي تنتهي بمنح شهادات أو ما شابه ذلك ،والتي تهدف في مجموعها إلى رف                

  )12:2001أبو الروس ،(."المعلم في ناحية أو أكثر من النواحي التي تشكل األداء الكلي في المهنة
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مجموعة مـن البـرامج واألنـشطة       "أن التدريب أثناء الخدمة      )1992،جمال الدين وآخرون  (ويرى  

التعليم خاصة والتي   المخططة في ضوء فلسفة وإستراتيجية واضحة منبثقة من فلسفة وسياسة المجتمع عامة و            

تستهدف التأهيل والتجديد والتوجيه وإعداد المادة التربوية والتي من شأنها أن تمكن المعلمين أثناء خدمتهم من                

  ".زيادة كفايتهم إلى أقصى درجة ،وزيادة كفاية النظام التعليمي الداخلية والخارجية

  ).126:1992جمال الدين وآخرون ،(

 أداء تطـوير  إلـي  التدريب عملية منظمة ومخطط لها بعناية وتهـدف          أنت  ونستنتج من تلك التعريفا   

يم واتجاهات ايجابية عـن   المعلم قإكساب،وتساهم في  واإلداريةالمعلم في جميع جوانبه النظرية والعملية،الفنية       

عليميـة التعلميـة   ،وبالتالي تحسين العملية الت مع طالبه أداءه الذي يحدث تغييرا ايجابيا في      األمرمهنة التعليم ،  

  .بكل عناصرها

مجموعة من األنشطة التي يتم تصميمها من قبل خبراء التربيـة وتحتـاج             "ويرى الباحث أن التدريب     

إليها العملية التعليمية التعلمية الفاعلة وتسهم في تحسين أداء المعلمين الصفي وتطوير مستواهم المهنـي بعـد                 

  ".تعيينهم وتستمر أثناء خدمتهم 
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   أثناء الخدمة المعلمينأهمية تدريب
  

تكمن أهمية التدريب في أهمية العملية التعليمية التعلمية من أجل إيجاد جيل من الطلبـة يـستطيع                 

مواجهة التغيرات الثقافية والعلمية مزود بالقيم واألخالق ومن خالل معلم قادر على ذلك ويملـك المعـارف                 

 فان تدريب المعلمين ينطوي على أهمية خاصة وهناك العديد من الفوائد للتدريب             والمهارات المطلوبة ولذلك  

  :نذكر منها 

النهوض بالعملية التعليمية التعلمية من حيث الكم والنوع فالمعلم الذي يملك مهارات عالية وكبيـرة لـه                  -1

  .القدرة على التأثير في اآلخرين مما يمكنه من االرتقاء بأداء الطلبة 

يل العنف ضد الطلبة من قبل المعلمين وما ينشأ عنه من حوادث وإصابات وأزمات نفسية تؤدي إلى                 تقل -2

  .تسرب الطالب 

المعلم المدرب بطريقة جيدة يتقن عمله وال يحتاج إلى الكثير من الزيارات من قبل المـشرف أو مـدير      -3

بعة من أجل مساعدته على األداء بطريقة       المدرسة في حين أن المعلم الجديد بحاجة إلى زيارات إشرافية متتا          

  .أفضل

إن المعلم المدرب جيداً يستطيع القيام بالعديد من األدوار في المدرسة فهو المـساعد والمعـين لمـدير                   -4

المدرسة ويساهم إلي حد كبير في نجاح العمل اإلداري والفني في المدرسة وال يـشكل عبئـاً علـى إدارة                    

  .المدرسة

عنوية للمعلم حيث يؤدي ذلك إلى رفع كفاءة المعلم مما يؤدي إلى رفع روحـه المعنويـة           رفع الروح الم   -5

ألنه سيحقق من خالله ذاته ويشعر بالرضا ويحوز االحترام والتقدير من قبل طالبه ومسئوليه كما ستكون له                 

ليدرسوا عنده بعض   فالمعلم الكفء الماهر يقبل عليه كثير من الطلبة         .فرصة في االرتقاء في السلم الوظيفي       

  ).449.:ت.بعليش ،(.دروس التقوية مقابل أجر إضافي

ن أهمية التدريب في مجتمعنا الفلسطيني تعود إلي انه سبب رئيس في رفع مستوى              أويرى الباحث   

العملية التعليمية ورفع مستوى الطالب الذي شهد تدنيا ملحوظاً في السنوات األخيرة وخاصة عنـد تطبيـق                 

طيني الجديد ،وأصبح اآلباء خاصة غير المثقفين منهم يعانون الكثير وغير قادرين على مساعدة              المنهاج الفلس 

  .أبناءهم في مواجهة األعباء الدراسية 
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  مبررات تدريب المعلمين أثناء الخدمة
  

تعليم في  يحظي موضوع تدريب المعلمين أثناء الخدمة بالمزيد من االهتمام من جميع رجال التربية وال                     

بية األقطار المتقدمة والنائية على حد سواء ، ويرجع ذلك إلى الدور الهام الذي يساهم به المعلم في مجال التر                  

اإلمكانيات لتحقيق عملية التعلم مدى الحيـاة ،وتحديـد          و اإلسهام في تيسير السبل   والتعليم في تنمية المجتمع و    

م كيف تتعلم في مختلف المجاالت الوجدانية والعقليـة والجـسمية           المعالم الواضحة أمام األجيال المختلفة لتتعل     

  ).2 : 1978ويت ، لكبوس.( واالجتماعية والسياسية واالقتصادية 

  :نظرة اإلسالم إلي تدريب المعلمين أثناء الخدمة 

ـ  نظرته شاملة لجميع أركان العملية الت      وكانتلقد اهتم الدين الحنيف بالعلم والعلماء        ة وخاصـة   عليمي

 بواجبهوم  قلكي ي ، وتدريبه التدريب الالئق      السليم اإلعداد االهتمام بهذا المعلم وإعداده      إليالمعلم فكانت الدعوة    

  . فهو حجر الزاوية في العملية التعليمية التعلمية، ما يكونأفضلعلي 

) 31،اآليـة قرةالب......"( كلها األسماءوعلم آدم    "هو رب العالمين   إنما لإلنسانية الحق المعلم   هذا وإن 

 ما كان لبشر أن يؤتيه اهللا الكتاب والحكمة والنبوة ،ثم يقول للناس كونوا عباداً لي              " اهللا تعالي وفي هذا يقول    

  )79آل عمران،اآلية"(من دون اهللا ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون

لقراءة بـا  األمر محمد صلي اهللا عليه وسـلم نا ن الكريم التي نزلت علي سيد    آ القر آيات أولوكانت    

 ،اقرأ وربك األكرم ،الذي علم بالقلم ،علم اإلنسان مـا لـم            من علق  اإلنسان خلق   ، باسم ربك الذي خلق    اقرأ"

ـ    اهللا تعالي  ورفع   ،)114يةطه ،اآل " (وقل ربي زدني علما   " وقال تعالي    )5-1يةالعلق ،اآل .."(.يعلم ن أ مـن ش

 ويقـول   )9الزمر ،اآليـة    ("قل هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون         " ول تعالي فيقالعلماء والمعلمين   

 )11المجادلـة ،اآليـة     "(ا تعملون خبير  م العلم درجات واهللا ب    امنوا منكم والذين أوتو   أيرفع اهللا الذين     "تعالي

كان يقـدم    )  اهللا عنه  رضي(أن عمر بن الخطاب     "وأورد اإلمام القرطبي في تفسيره معقباً على اآلية السابقة          

إذا جـاء نـصر اهللا      (عبد اهللا بن عباس علي الصحابة فكلموه في ذلك  ،فدعاهم ودعاه ،وسألهم عن تفـسير                 

مـا  : ،فقال عمـر     إياه هو أجل رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم علمه        : فسكتوا ،قال ابن عباس      .....)والفتح

البن عباس علي الصحابة بـسبب       )رضي اهللا عنه  ( عمر   فتقديم) 30: 1967القرطبي، (أعلم منها إال ما تعلم    

والتعمق ولقائه بالصحابة ليسمع ما عنـدهم مـن   علمه الغزير الذي كان يحرص علي تكثيره من خالل التأمل       

  .)28فاطر ،اآلية ( " إنما يخشي اهللا من عباده العلماء" ، ويقول تعالي أحاديث وعلم ويسمعهم ما عنده 

اللهـم  "فكان يقول فـي دعائـه        عليه الصالة والسالم يطلب من اهللا االستزادة في العلم           وكان الرسول         

وكان ، )83: 1954،يالقزوين"(علماً والحمد هللا علي كل حال      انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني ،وزدني      

الـصالة   عليهاديثه   وحثت أح   يواصل تعلمه من اهللا تعالي بدون انقطاع حتى توفاه اهللا،          عليه الصالة والسالم  

خرج رسول اهللا صـلي اهللا عليـه        " قال   )ما عنه رضي اهللا  ( عبد اهللا بن عمر   فقد روي   ذلك ،  علي   والسالم

 يقـرءون القـرآن ويـدعون اهللا    إحداهما هو بحلقتين  فإذاوسلم ذات يوم من بعض حجره ،ودخل المسجد ،        

  كل على خير هؤالء يقرءون القرآن ويدعون: يتعلمون ويعلمون فقال النبي عليه الصالة والسالم واألخرى،
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  " بعثت معلماً ثم عدل فجلس معهـم         وإنماوان شاء منعهم وهؤالء يتعلمون ويعلمون        أعطاهم اهللا فان شاء    

من سـلك    ": صلي اهللا عليه وسلم    قوله ، التي حثت علي ذلك     الشريفة ومن األحاديث )83 :1954القزويني ، ( 

 بمـا    ،وإن المالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضـاً         إلي الجنة   به طريقاً  ماً سهل اهللا  ليلتمس فيه ع   طريقا

 الحيتان في الماء ،وفضل العالم علـي        حتى األرضن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في          إيصنع ،و 

  وال درهمـاً    لم يورثوا ديناراً   ءاألنبيان  إ و األنبياءالعابد كفضل القمر علي سائر الكواكب ،وان العلماء ورثة          

 :وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه ، قـال        .)381:ت.النووي ،د (".خذ بحظ وافر  أ أخذه ورثوا العلم ،فمن     وإنما

 رجل آتاه اهللا ماالً فسلطه علي هلكتـه فـي         :  في اثنتين    إالال حسد    :" رسول اهللا ،صلي اهللا عليه وسلم     قال  

 قـال :  ، قـال   ، رضي اهللا عنه    موسي   أبي وعن    "، ويعلمها الحق ، ورجل آتاه اهللا الحكمة فهو يقضي بها          

مثل ما بعثني اهللا من الهدي  والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً ، فكانت منهـا                 :" صلي اهللا عليه وسلم    ، النبي

طيبة قبلت الماء فأنبتت الكأل ، والعشب الكثير ، وكان منها أجادب أمسكت المـاء ، فنفـع اهللا بهـا                      طائفة

 ، وال   وسقوا وزرعوا ، وأصاب طائفة منها أخري إنما هي قيعان ، ال تمـسك مـاء               الناس ، فشربوا منها     

 ،  رأسـاً  فقه في دين اهللا ، ونفعه ما بعثني اهللا به وعلم ، ومثل من لم يرفع بذلك                    من  ، فذلك مثل   كألتنبت  

  . " بهأرسلتاهللا الذي  ولم يقبل هدي

ي مواصلة طلب العلم واالسـتزادة  عل التشجيع و وحرص الرسول الكريم علي تقديم الحوافز والترغيب         

  مـات وهـو    إذا جاء الموت لطالب العلـم وهـو علـي هـذه الحالـة              "عليه الصالة والسالم  في ذلك فقال    

 ، قـال  النبي صلي اهللا عليه وسـلم    وعن سهل بن سعد ، رضي اهللا عنه  ، أن             ،)54.:ت.المنذري،د."(شهيد

وعن أبي هريـرة    .  "بك رجالً واحداً خير لك من حمر النعم        دي اهللا فو اهللا ألن يه   : " لعلي ، رضي اهللا عنه      

صـدقة  : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال مـن ثـالث            :"رضي اهللا عنه أن النبي صلي اهللا عليه وسلم قال           

قال رسول اهللا   :  وعن أنس ،رضي اهللا عنه       .رواه مسلم   " ،أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له            جارية

  رواه الترمذي" من خرج في طلب العلم ، فهو في سبيل اهللا حتى يرجع :" اهللا عليه وسلم ،صلي 

قال : فعن أبي هريرة رضي اهللا عنه قال          الطلبة أو العلم عن الناس   من كتم وحذر النبي صلي اهللا عليه وسلم       

   " من نارمن سئل عن علم فكتمه ، ألجم يوم القيامة بلجام:" رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم 

 تربوي حكيم ليتعلم منه كل مـا        بأسلوب الصحابة   أخطاءوكان رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم يعالج            

بـابي  :" وتعلم أخطا أنوية بن الحكم بعد     ا قال احدهم وهو مع    حتى واحترام للذات    وأناة يعلم برفق    أنينبغي له   

   .)52: 2000البرازى،" ( منه تعليماًحسنأ قبله وال بعده معلماً رأيتما ... يا رسول اهللا وأمي أنت

وسار علي هذا النهج الصحابة رضوان اهللا عليهم وأرضاهم أجمعين ،وطبقوا تلـك الـدعوة فـي                            

 يكثر مالـك وولـدك      أن الخير   ليس"حياتهم بشكل عملي ،فهذا اإلمام علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه يقول            

 يقربني إلي اهللا عز وجل فال       زداد فيه علماً  أ علي يوم ال     أتي فإذا ،لمكويعظم ح ،يكثر علمك    أنولكن الخير   ،

 )رضي اهللا عنـه   (  سلمان الفارسي  أن ويروي   )75.:ت.األصفهاني،د."(طلوع شمس ذلك اليوم    بورك لي في  

ن إفينفع اهللا به غيـر واحـد ،و       ،كالينابيع ،يخشي الناس فيختلجه هذا وهذا        إن العلم "كتب إلي أبي الدرداء     

 فـي    كمثل رجل عمل سـراجاً     وإننا ، ال يخرج ككنز ال ينفق     وان علماً ، كمة ال يتكلم بها كجسد ال روح فيه       ح
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رضي اهللا  (وكان ابن مسعود    .)29: 1998مرسي،(." الخير إليوكل يدعو    طريق مظلم يستضئ به من مر به      

ويروي عن معاذ بن جبل      ، )162.:ت.الكاندهلوي،د(".إن الرجل ال يولد عالماً وإنما العلم بالتعلم       :"يقول  ) عنه

تعلموا العلم ،فان العلم هللا خشية،وطلبه عبادة ،ومذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه             )"عنه رضي اهللا (

لمن ال يعلمه صدقة ،ويرفـع اهللا بـه أقوامـا فـيجعلهم فـي الخيـر قـادة تقتفـي آثـارهم ،ويقتـدي                         

 فـإذا ال يزال الرجل عالماً ما تعلم ،      )"رضي اهللا عنه  (ير  وروي عن سعيد بن جب    )21: 1992الغزالي،("بفعالهم

  .)166: 1996خياط،" (ترك العلم وظن انه قد استكفي بما عنده فهو اجهل ما يكون

 ااطلبو"حدهم  أ وأدركوا أهمية االستمرار في التعليم فقد ورد في األثر عن            والتزم بهذه الدعوة التابعين   

 حزن حزنـاً  ) رضي اهللا عنه  (ونجد أن اإلمام سفيان الثوري      ) 30: 1995،أبوغدة."(المهد إلي اللحد   العلم من 

 الغزالي  اإلمام احد عن علمه وروي      يسأله الناس زاهدون في العلم ولم       أن عسقالن ووجد    إلي عندما قدم    شديداً

البلد  من هذا    ألخرجاكروا لي   :فقال  .إنسان يسألهقدم عسقالن فمكث ال     ) رضي اهللا عنه  (سفيان الثوري    أن" 

  )31: 1992الغزالي، (." قال ذلك حرصا علي فضيلة التعليم واستبقاء العلم بهوإنماهذا بلدا يموت في العلم 

ونرى ابن خلدون يؤكد على مهنية التعليم ،حيث لها من األسس والمقومات التي تجعلها ترتفـع فـي                  

هو مخطط مرسوم يسير من البـسيط        ما يمارسه المعلم ليس ارتجاال ،بل        أنف المهن األخرى ،فهو يبين      امص

 وقواعدها لكي يتمكن من     بأصولها يلم   أنكب ،ويعتبر مهنة التعليم من جملة الصنائع التي البد للمعلم           ر الم إلى

ـ  وان مـا     علمالم مهنة   تأكيد إلى عمله على الوجه المطلوب ،ويمضي ابن خلدون         تأدية  هـو مـنهج     هيمارس

 تعليم العلم صناعة وهـو اختالفـات االصـطالحات أي           أندل على    عن ذاك ،وي   المعلمللتوصيل يختلف فيه    

ـ األئمة من إمام الطرائق فيه فلكل    أوالمناهج     .ن الـصنائع كلهـا  أ المشاهير اصطالح في التعليم يختص به ش

  )1020.:ت.ابن خلدون،د(

ا كفـاءة   يكون ذأن من يتولي مهنة التعليم يجب أنويرى ابن جماعة من علماء القرن السابع الهجري         

 دوام الحـرص  " على االزدياد والبحث واالطالع فيلزم المعلم        وماًا هذا العمل وان يكون مد     ألداءخاصة تؤهله   

 ويالزمه الجد واالجتهاد واالشتغال قراءة وإثراء ومطالعة وتعليقاً وحفظاً وتصنيفاً وبحثـاً وال            علي االزدياد   

  )45.:ت.ابن جماعة،د(."العلميضيع شيئاً من أوقات عمره في غير ما هو بصدده من 

طلب العلم مستمر حتى سن الخمـسين بالنـسبة للمعلمـين           "ويؤكد إخوان الصفا هذا المبدأ في قولهم        

والمتعلمين ،وحين يصل اإلنسان إلى هذه السن يستغني في تعليمه عن اآلالت الجسدية ،ويـستطيع بعقلـه أن                  

هذا العمر يظل اإلنسان يتعلم العلم بما يـتالءم والمرحلـة           يتصل بالعقل الذي يفيض عليه بالعلم ،وعلي امتداد         

التي يمر بها من مراحل النضج العقلي ،والمعلم كما يؤدي واجبه نحو غيره فيعلمهم ،البد أن يؤدي واجبه نحو                   

     ).282: 1981حمد ،أ" (نفسه ويظل يتعلم دون توقف أو انقطاع

علمين لكي تكون هناك استمرارية فـي طلـب العلـم           هذه هي دعوة اإلسالم السامية إلي العلماء والم       

اإلنسان ،وهذا واجب شرعي األمر الذي يقتـضي تـدريب           وهو بناء    أال،فالمعلم يقع علي كاهله عبء كبير       

   .  المعلمين باستمرار ومواكبة التغيرات العلمية والثقافية حتى ال نكون بمعزل عن هذا العالم المتغير
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  : فيما يليتدريب المعلمين أثناء الخدمةل صرية العمبرراتالوتتمثل أهم 

 ترتب عليه    الذي ر األم وهو من خالل األخذ بمبدأ تعميم التعليم        :عداد الطلبة والمدارس  أالتزايد الكبير في     -1

  . الذين يتصفون بالنوعية المطلوبةعجز األنظمة التربوية عن توفير األعداد الكبيرة من المعلمين

  ) .207 : 2001عطوي ، ( 

   :التقدم العلمي والتكنولوجي -2

لم يقتصر أثر التكنولوجيا على النواحي المادية والصناعية واإلنتاجية فقط ، بل امتد أثرها حتى شمل                

النواحي االجتماعية بشتى أنواعها وتغيرت بعض المفاهيم واالتجاهات والقيم والمثل األخالقية ، هذا وقد أدى               

 إلى أثر بالغ على الفرد والمجتمع أثرت في العملية التربوية من حيـث محتواهـا                التقدم في مجال التكنولوجيا   

وأهدافها وطرائقها ، وظهر ما يعرف بتكنولوجيا التعليم بما تحويه من آالت ووسائل وطرائق تعليمية جديـدة                 

  .نولوجي ة هذا التقدم التكقوأدى هذا إلى زيادة أهمية التدريب المستمر للمعلم  أثناء الخدمة لمالح

  ) .91 : 1980عفيفي ، ( 

  : تطوير األنظمة التربوية  -3

ن التطور الكبير الذي شهده النظام التربوي يتطلب أحداث تغيرات أساسية في مهمات المعلمين وفي إ

  ). 207 : 2001عطوي ، ( .كيفية أدائهم واالهتمام بالجانب العملي وتنمية التفكير ومراعاة الفروق الفردية

  :حديات التي تواجه المدرسة في عالمنا المعاصرالت -4

لم يعد المفهوم الضيق للتربية يفي بالغرض المطلوب وال يناسب العصر ألن التربية وكما يبدو تعني  التنمية 

 .أي مساعدة الفرد على أن ينمو وفق قدراته واستعداداته وظروف الحياة في مجتمعه لمواجهة تحديات العصر

  ). 21:  1979وري ، نال( 

 الذي يتطلب بالتالي تغيير دور ر األموهو ومن هنا يأتي دور كل من المدرسة التي تغيرت وظيفتها     

  . المعلم الذي لم يعد مقتصراً على نقل المعرفة بل أصبح ميسراً ومسهالً وموجهاً وخبيراً

   : تطور أساليب التدريب ووسائله -5

قد تحول مركز االهتمام في التربية من الموضوع الـذي يـدرس            لقد تطورت طرق وأساليب التدريس و          

الطفل ونموه إلى اهتمام المعلم في عملية التعليم موجهاً نحو الطفل ، ومن ثم فعليه أن يركز جهوده في اختيار                    

 وسائل وأساليب التعليم التي تتناسب مع مرحلة النضج التي يمر بها الطفل ، والتي يمكن معها تقويم الموضوع                 

  ) .63 : 1986الششتاوى ، .( الذي يدرس بحيث يحقق الطفل أقصي استفادة ممكنه من الدرس 

ومن هنا تأتى أهمية البرامج التدريبية للمعلمين أثناء الخدمة وذلك الطالعهم على كل جديد في طـرق و                      

  . نيأساليب التدريب األمر الذي يساهم في تنمية المعلمين مهنيا وتطوير األداء الميدا

  : النقص في الظروف واإلمكانات المتاحة إلعداد المعلمين قبل الخدمة لتمكينهم من أداء مهمتهم -6

فالكثير من المعلمين من خريجي كليات اآلداب لم يقوموا بالتدريب علي التدريس في كليـاتهم وتنقـصهم            

ات التدريب العملي   لبة كليات التربية ففتر   المعارف في التربية األمر الذي يحتم تدريبهم أثناء الخدمة وكذلك ط          

   .ال تمكنهم من الحصول على الخبرات التربوية الالزمة ، لذلك كان لزاماً تدريبهم أثناء الخدمةلديهم قصيرة و
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   :التغير في المناهج  -7

لعـام الدراسـي     مـن ا    ابتدءاً لقد قامت وزارة التربية والتعليم العالي بتطبيق المنهاج الفلسطيني الجديد               

  .  األمر الذي تطلب إعداد الدورات الخاصة بالمناهج الفلسطينية وتدريب المعلمين عليها ،2000-2001

  :مساعدة المعلمين الجدد  -8

من خالل برامج التدريب يتم مساعدة المعلمين الجدد على التأقلم على نظام العمل المدرسي واالطالع                       

انتقال الطالب من كلية التربية إلى العمل في مدرسة بعد تخرجه يمثل نقطة تحول في               على قوانينه وقواعده ، ف    

حياته ، فهو يواجه بمواقف جديدة لم يتم تدريبه عليها ، كما أن خبراته العلمية أثناء مرحلة إعداده مـا قبـل                      

  ).61 : 1975جود ، عبد المو.( الخدمة كثيراً ما تخلو من الصفات الطبيعية والتلقائية للموقف التدريسي

 هـذا ودأبـت     ،ويضيف الباحث أن المعلم بحاجة ماسة لمن يأخذ بيده ويشجعه لتكوين خبرات ايجابية            

 الشريحة من المعلمـين وتـم تخـصيص دورات          هوزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية على االهتمام بهذ       

وتم تكثيف الدورات التدريبية في السنوات األخيـرة         "تهيئة المعلم الجديد    " تدريبية للمعلمين الجدد مثل دورة      

   .لتدريب المعلمين علي المناهج الفلسطينية الجديدة
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   المعلمين أثناء الخدمةأهداف تدريب
  

إن الهدف الرئيس لبرامج تدريب المعلمين أثناء الخدمة هو إعداد المعلم الذي يمتلك قدراً كبيراً من                

 على التعامل مـع تالميـذه وإحـداث التغييـر           رمجموعة من المهارات الفنية والقيادية، قاد     المعارف مزوداً ب  

  :اإليجابي في سلوكهم ويتم ذلك من خالل

  .التعليم الجامعيمعالجة نواحي النقص في إعداد المعلم أثناء  -1

 . مساعدة المعلم على التعامل مع المناهج الفلسطينية الجديدة -2

 . كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا والتربية والثقافةتزويد المعلم ب -3

 .مساعدة المعلمين الجدد على االنصهار في بوتقة المهنة  -4

 .رفع الكفايات المهنية والفنية لدى المعلمين  -5

 .                       إكساب المعلمين المفاهيم والخبرات والمهارات لتطوير األداء وإتقانه -6

د المعلمين بمفاهيم واضحة حول أخالقيات مهنة التعليم وتنمية الممارسات والسلوكيات اإليجابية لدى             تزوي -7

 .المعلمين

. تخفيف العبء عن المشرفين التربويين ومدراء المدارس مما يؤدي إلى توفير الوقت والجهـد والمـال                  -8

  )14:2002حجازي ،(

  . فتح مجال االبتكار والتجديد أمام المعلمين-9

   ).67 :2002جبر (.تنمية الوعي السياسي والوطني لدى المعلمين  -10

 التدريب في مجتمعنا الفلسطيني هو رفع مستوي العمليـة التعليميـة            أهداف أهم من   أنويري الباحث   

 وخاصة عند تطبيق المنهاج الفلـسطيني       األخيرةورفع مستوي تحصيل الطلبة الذي شهد تراجعا في السنوات          

  . يجب بذل مزيدا من الجهد في هذا المجال لرفع مستوي أداء المعلم وخاصة في المرحلة األساسيةلذا.الجديد

 يجب أن يأتي علـي      دوار جديدة لم يتم تأهيلهم لها في الجامعات       أن تأهيل المعلمين للقيام ب    أويضيف ب 

 تأهيل المعلمين للقيـام     فالتعليم في تطور مستمر والمعرفة تزداد باضطراد ولذلك يجب        سلم أولويات التدريب،    

  .بدورهم في هذا العصر بطريقة فاعلة
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    تدريب المعلمين أنواع

  
  -:ينقسم التدريب من حيث التنفيذ إلى قسمين هما

  :التدريب قبل الخدمة -1

وهو إعداد المعلم أثناء دراسته الجامعية ألداء مهمات معينة ويكون هذا اإلعداد أثناء الدراسـة وهـو                    

  . العملية لطلبة كليات التربية تعتبر تدريب ما قبل الخدمةةللتخرج من الجامعة، والتربيمتطلب رئيس 

   :التدريب أثناء الخدمة -2

وهو موضوع هذا البحث وفيه يتم تدريب المعلمين الذين تم تعيينهم وذلك لتنمية معارفهم وتزويـدهم                

  . بالمهارات الفنية العملية الالزمة ألداء العمل بإتقان

  : الناحية التطبيقية ينقسم التدريب إلى ومن

  : تدريب نظري-1

المحاضـرات ، النـدوات ،المطبوعـات    وهو مجموعة المعارف التي يكتسبها المعلـم مـن خـالل        

  . إلخ ..…النشرات

   : تدريب عملي -2

وهو تحويل مجموعة المعارف إلـى مهـارات فنيـة وممارسـات عمليـة مـن خـالل الـدروس                    

  .نموذجية ،الزيارات الصفية ،الزيارات التبادلية ،التعليم المصغر ،تبادل الخبرات  التوضيحية،الدروس ال

   :تقسيم التدريب من ناحية نوع البرامج

  :                                            برامج تهيئة المعلم الجديد  -1

معارف والمهارات الالزمة للعمليـة     وتهدف هذه البرامج إلى تهيئة المعلمين الجدد للعمل وتزويدهم بال              

   .التعليمية التعلمية

  :برامج المناهج الجديدة  -2

وتكون هذه البرامج من أجل إطالع المعلمين على المناهج الجديدة وكيفية تطبيقهـا والتعامـل معهـا                 

  .بمهنية عالية 

                     :                                              برامج تأهيل المعلمين  -3 

  .غير مؤهلين تربوياً من أداء العملية التعليمية التعلمية بطريقة فاعلة وتهدف إلى تمكين المعلمين 

  :برامج إنعاشية  -4

  .وتهدف إلى إنعاش مهارات معينة عند المعلمين بقصد مواكبة التغيرات في الثقافة والعلوم 

  :برنامج المدرسة وحدة تدريب  -5

ا التدريب في داخل المدرسة حيث يقوم مدير المدرسة والمعلمون باختيار أحـد المواضـيع               ويكون هذ 

التي يرون أنهم بحاجة إليها ثم اختيار المدرب المؤهل ،ويهدف هذا البرنامج إلى تزويد المعلمـين بمعـارف                  

   )65: 2006سمور،(.وخبرات يشعرون أنهم بحاجة إليها 
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  :برامج الدورات الخاصة  -6

اإلرشـاد النفـسي ،حقـوق      :ن ألجل مهام ضرورية إضافية يطلب من المعلمين القيام بها مثل            وتكو

  .اإلنسان ،التربية الصحية 

  :برامج التدريب اإلداري  -7

 للقيـام بـدور مـدير       إلعدادهوتهدف إلى إعداد الفرد لوظيفة نائب مدير المدرسة في المستقبل وذلك                

  .المدرسة في المستقبل 

  :ج التجديدية البرام -8

متابعة التطور في ميادين العلوم والفنون وأساليب التربيـة وطـرق التـدريس             "تهدف هذه البرامج إلى           

". اتي بالدراسـة والقـراءة والبحـوث      والوسائل التعليمية والتوجيه الفني كما تستهدف دفع المعلم إلى النمو الذ          

  .) 49:1974الرشيد ،(

  : التعليمية برامج الحاسوب والوسائل -9

وتهدف هذه البرامج إلى تزويد المعلم بمهارات استخدام الحاسوب وإنتاج واستخدام الوسـائل التعليميـة                     

  )2006وزارة التربية والتعليم،(.الحديثة وتوظيفها في األنشطة والفعاليات التعليمية التعلمية بفاعلية

  :البرامج التجريبية  -10

ستفاده من خبرات ومعلومات على أرض الواقـع        ة للمعلم لكي يطبق ما ا     تاحة الفرص وهي تهدف إلى إ   

والبرامج التجريبية تحقق للمعلمين نضجاً في المستوى الثقافي والفني والمهني وكفايةً           ."من خالل عمل تجريبي     

صـحتها  في األداء عن طريق الخبرة العملية التي تكتسب من التجارب التي يقومون بها والنتائج التي يثبتون                 

  ).84:1969حسين ،".(

  :برامج إعداد القادة  -11

إن إعداد القادة التربويين عملية أساسية في النظام التربوي التعليمي وذلك لقيادة المؤسسات التربويـة               

فيتم ترشيح المعلم الذي تتوفر لديه القدرات القيادية واإلدارية ويتمتع بشخصية قوية وعالقات إنسانية طيبة مع                

في القيادة ومفاهيمها وأنماطها ونظرياتهـا وبخـصائص         ن وذلك للمشاركة في دورات تدريبية خاصة      اآلخري

  ).85:1969حسين ،( .النفس وانفعاالتها 

 وذلك الن ممارسة    ويرى الباحث أن من أهم البرامج التدريبية في فلسطين برنامج تهيئة المعلم الجديد            

 بـرامج   وكذلك من البرامج المهمـة    . ية يجب أن تبني على أسس سليمة      المعلم الجديد للفعاليات التعليمية التعلم    

  .إثراء المنهاج الفلسطيني الجديد
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  يةالتدريب إعداد البرامج أسس

ن التدريب فعاالً ، فـال      إن التدريب عملية هادفة وتعتبر من أنواع االستثمار طويل األمد ولكي يكو                  

تشمل جميع مراحله من تخطـيط وتنفيـذ ومتابعـة     محددة و ئ  يقوم التدريب على أسس ومباد     بد من أن  

  -: وهياألسسوتقييم وتطوير ويقوم التدريب على مجموعة من 

   : التدريب عملية هادفة -1 

ال بد أن يكون للتدريب أهداف واضحة ومحددة تحديداً دقيقاً وذلك الن التحديد الـدقيق لألهـداف                        

رامج التدريبية والطرق واألساليب التدريبية المستخدمة ،ويؤدي تحديد        يعتبر الدليل الصحيح لمحتوى الب    

ليـات  مالهدف إلى وجود عمل منظم مرتب ، عمل يقوم النظام فيه على االنجاز التدريجي لعملية من الع                

ات كفـاءة وفعاليـة      وتدبر للغاية أو النهاية المحتملة وهذا يجعل البرامج التدريبيـة ذ           واطرادباستمرار  

  ).80: 1984آخرون، محمد و( .عالية

   : شمولية التدريب -2

يشمل التدريب كل العاملين في المؤسسة التربوية ،وفق احتياجات عملهم كذلك يشمل موضوعات متعددة   

  . وأنشطة متنوعة 

   : تكامل برامج التدريب و التأهيل أثناء الخدمة -3

ل التدريبي ، ألننا إذا نظرنا إلى التدريب باعتبـاره          ال بد للتدريب أن يتصف بالتكامل والترابط في العم           

نظاماً متكامالً ، فهذا يعني أنه كيان متكامل يتكون من أجزاء وعناصر متداخلة تقـوم بينهـا عالقـات                   

تبادلية من أجل أداء وظائف معينة ، محصلتها النهائية بمثابة الناتج الذي يحققه النظام ككل ،والتـدريب                 

وعملياته وأنشطته ومخرجاته التي ال بد وأن تتكامل فيها لتحقيق التجانس والتوافق مع             كنظام له مدخالته    

   )355 : 1985السلمى ، ( .باقي األنشطة األخرى

  :  استمرارية التدريب -4

التدريب مستمر وبشكل دورات إثرائية منظمة طيلة الحياة الوظيفية بحيث يشمل المجاالت المختلفة                    

  .احل التعليمية وبحيث يواكب عملية التطور في مختلف مناحي الحياةفي كافة المر

  ). 211 : 2001عطوى ، ( 

 للمـستويات الوظيفيـة المختلفـة ،        تهوبهذا يعتبر التدريب نشاطاً رئيساً مستمراً من منطلق شـمولي             

زم للحيـاة   فالتدريب مستمر على مدى الحياة الوظيفية وليس مجرد حدث يقع مرة واحدة فهو نشاط مال              

  . )275 : 1992السلمي ، (. المهنية للمعلم 

  : التدريب عملية متدرجة وواقعية  -5

يقوم التدريب على مبدأ الواقعية بمعنى أنه ينبغي أن يكون التدريب ملبياً لالحتياجات التدريبية للمتدربين                      

وأن يـتم اسـتخدام الطـرق       د المتـدربين    ب إحداثها في األفرا   وأن يكون قادراً على إحداث التغييرات المطلو      
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          .واألساليب التدريبية المناسبة حتى يعـود ممـا ينفـق علـى العمليـة التدريبيـة بمـردود مجـز ونـافع                     

  ) 19 : 1977العبد ، ( 

 فـي   ولكي يكون التدريب واقعياً ال بد أن يتناول المشكالت التي تواجه المعلمين في الميدان والمـساعدة                   

إيجاد الحلول المناسبة لتلك المشكالت ، كما أن التدريب عملية متدرجة تمر بالعديد من الخطوات المتسلـسلة                  

  .سيتم الحديث عنها فيها بعد 

  :التدريب عملية مرنة -6

ال بد أن تستطيع خطة التدريب مواجهة التغيرات والمستجدات في البيئة التربويـة ، واإلفـادة مـن التغذيـة                    

  .عة الناجمة عند التنفيذ والتقويم الراج

   : التدريب عملية متغيرة ومتجددة-7 

يجب أن يكون التدريب متطوراً ومتجدداً في مبادئه وأساليبه ، حتى يمكن عن طريقه تقييم كل ما هـو جديـد                     

ـ                ددة ،  ومستحدث للمتدربين من أجل مسايرة ركب الحضارة والتقدم فالبرامج التدريبية ال تتجمد في قوالب مح

وإنما يجب أن تتصف بالتغير والتجديد ، فالمعلم الذي يتلقي التدريب عرضه للتغيير فـي عاداتـه وسـلوكه                   

واتجاهاته ومهاراته ، ومن ثم فال بد أن يتغير محتوى البرامج التدريبية ومضمونها لتواجه كل هذه التغيـرات                  

  ). 147 : 1987وى ، حمزا. ( سواء كانت خاصة بالمتدربين أو الظروف المحيطة بهم 

  :ال مركزية التدريب -8

 تقوم مديرية التربية والتعليم بإعداد الخطط التدريبية الخاصة بها للعاملين فـي المـدارس               أن والمقصود بذلك   

التابعة لها وذلك وفق احتياجاتهم ومتطلباتهم الوظيفية وضمن السياسة العامة التـي تنتهجهـا وزارة التربيـة                 

  .والتعليم العالي

أي ان يكون التدريب محلياً على مستوى العاملين في المدارس التابعة لكل مديرية تربية وتعليم على حدة وفقاً                  

   ).211 : 2001عطوى ، ( . لمتطلباتهم

  : أن ال يؤثر على حسن سير العمل -9

سطيني ،  لقد تم تكثيف التدريب في السنوات السابقة وذلك لتعدد الدورات وخاصة دورات المنهاج الفل             

 المعلمين من مدارسهم مما يؤثر على سير العمل ولذلك من األفـضل             ناألمر الذي يؤدي إلى خروج العديد م      

  . أن تكون الدورات التدريبية في إجازات المعلمين 

   : تدعيم التدريب بالحوافز المادية واألدبية -10

ن وتحسين مستوى أدائهـم ، إال أن        بالرغم من أن هدف التدريب هو تنمية مهارة التدريب عند المعلمي          

المتدرب مهما كانت شخصيته يتطلع دائماً إلى الحوافز ، وذلك إلحساسه بان هذا العمل الذي يقوم به ذو قيمة                   

ويستحق المكافأة عليه ، وفي مقدمتها الحوافز المادية والمعنوية ، كما يجب أن يكون هناك حـوافز للمـدرب                   

   ).66: 2002جبر ، (. أشكالهابشتى
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   تدريب المعلمين أثناء الخدمةأساليب
  

 وإعدادهم قبل الخدمـة ، واخـتالف        هم أثناء الخدمة باختالف مستويات     المعلمين تدريبأساليب  تختلف  

 معينة نطبقهـا فـي كـل الحـاالت           تدريبية أساليبتخصصاتهم وميولهم وبيئاتهم وليس من الحكمة أن نتخذ         

   . متذرعين بيسرها وسهولتها وقلة كلفتها

 أسـلوب ولقد ساد فيما بين العاملين في التدريب أثناء الخدمة في الوطن العربي اعتقاد بـأن أنجـح                  

 دروس ودورات في بعض المواد وطرق تدريسها ، على نحو ال يختلـف بكثيـر أو                 وللتدريب أثناء الخدمة ه   

 ينبغي   ، إال أنه   ي عن إتباعه   ال يستغن  األسلوب اقليل عما يعطى في معاهد من قبل الخدمة ،وبالرغم من أن هذ           

أخذ طابع  ي الجوانب العملية التجريبية ،و     يؤكد علي   في معاهد ما قبل الخدمة ، بحيث       ه عن مثيل  اًكون مختلف يأن  

  .المحاولة والنقاش والبحث عن حلول للمشكالت التي يأتي بها المتدربون معهم من تجاربهم وخبراتهم الميدانية

ريبي هو الطريقة التي يتم بها تنفيذ العملية التدريبية باستخدام الوسائل واإلمكانيات            إن ما يقصد باألسلوب التد    و

والهدف المطلوب تحقيقه ،واإلمكانات المتاحة ،هـذا ويمكـن         . وتختلف األساليب باختالف البرامج     . المتاحة  

   ) 106: 2004الفتالوي،.( مالحظة إمكانية تعدد األساليب التدريبية في البرنامج الواحد

 يعتمد على األهداف    أسلوب واستخدام كل    ، تدريب المعلمين  أساليبويري الباحث أن هناك العديد من       

المطلوب تحقيقها وعلي قدرات المدربين والمتدربين وكذلك عدد األفراد الـذين سـينخرطون فـي البرنـامج        

  . اج إليها كل وسيلة ومستوى األعمال المكلفين بها ومع الوقت المتاح للتدريب والنفقات التي تحت

أصبحت الوسائل المعينة أكثر تقدماً عن ذي قبل فقد تم استخدام الكمبيوتر والتكنولوجيا فـي               ولقد  هذا  

  .العملية التعليمية والتدريب ، األمر الذي يساهم في تحسين عملية التدريب 

  )تطبيقي ( عملي  تدريب المعلمين أثناء الخدمة فمنها ما هو نظري ومنها ما هوأساليبوتتعدد 

  

   النظرية المعلمينتدريبأساليب 

  تـدريب  أسـاليب  جماعية و   نظرية  تدريب أساليب ،  إلي  تدريب المعلمين النظرية   أساليب تنقسم

  : ذاتية ونذكر منها ما يلي نظرية
   :  جماعية نظرية تدريب أساليب-أ

  : )lecture (المحاضرة-1

تمثل المحاضرة عرضاً موجزاً لمجموعـة مـن        " وعاً و تعتبر المحاضرة من أكثر وسائل التدريب شي         

الخبرات العلمية للدارسين في فترة زمنية معينة ، في جو من التفاعل االجتماعي من خـالل العالقـات بـين                    

المحاضر والدارسين ،وغالباً ما يكون المحاضر ذو خبرة عميقة في موضوع المحاضرة التي يلقيهـا ، إال أن                  

  :  على عدة عوامل منهانجاحه وتأثيره يتوقف

  . طريقة إلقائه في المحاضرة-ا
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   قوة صوته -ب

   مظهره العام-ج

   طريقة أدائه وإقناعه- د

   ) 133 : 1992جمال الدين وآخرون،( ."إثارته لألفكاراحاته للدارسين أو درجة تشويقه و مدى اقتر-ـ ه

ة انتباه المشاركين كما يمكن للمشاركين      ويمكن للمحاضر أن يطرح خالل المحاضرة عدة أسئلة للتأكد من درج          

  . أن يستوضحوا بعض األمور من المحاضر بعد انتهاء المحاضرة 

   :وتتكون المحاضرة عادة من

  .مقدمة -

  . عرض الموضوع-

  .  خاتمة -

 لـسماعها وبالتـالي بقلـة       نوتتميز طريقة المحاضرة بأنه يمكن إشراك أكبر عدد ممكن من الدارسي          

كما أن الدارسين يتلقون تدريباً في االستماع وتدوين المذكرات ، فاالستماع مصدر هام             " مة لها   التكاليف الالز 

      .من مصادر التعلم ، حيث الفرد يتعلم عن طريق االسـتماع إلـى شـخص آخـر أو اإلذاعـة والتلفزيـون                     

    ) .52 : 1993سعادة ، (

 ممارسة ما قد تعود عليـه وال تـساعد          والمحاضرة أسلوب مألوف لدى المعلمين ، والمرء يميل إلى        

  .المحاضرة الجيدة على تقديم المعلومات فقط ولكنها تساعد أيضاً في تكوين أو تنمية االتجاهات 

  : وعلى الرغم مما ذكر آنفاً عن مميزات المحاضرة ، فإن لها عيوباً أيضاً ومنها

  .ال تثير الدافعية لدى المشاركين للتعلم -

  .جر بسبب كون المشاركين في دور المستقبل فقط  تسبب الملل والض-

 قد يكون بعض المشاركين ليس لديهم القدرة على المتابعة واالستماع والتفكير والربط بين األفكار إال فتـرة                  -

  . زمنية قصيرة 

  . تعتمد المحاضرة على حاسة واحدة فقط وهي حاسة السمع وتهمل الحواس األخرى -

  . لية ،ألنها تفتقر غالباً إلى الممارسة ال تنمى المهارات العم -

   : ويمكن تحسين طريقة المحاضرة بإتباع أحد الوسائل التالية

  .ن نقسم المحاضرة إلى أقسام واضحة كالمقدمة وعرض الموضوع والخاتمة أ-ا

قـة  أن تكون مشوقة ومناسبة الحجم تحوى بياناً لما سيتم عرضه في المحاضرة واألهداف وطري             :  المقدمة   -

  .معالجتها 

ويلزم أن يتم بتقديم المعلومات بطريقة منظمة وفي تسلسل منطقي متدرج أو تنظـيم سـيكولوجي                :  العرض -

  .مناسب

 . وأن تحوى تلخيصاً للمادة المعروضة أو األنشطة المقترحـة أو الـدعوة للمزيـد مـن الـتعلم                 :  الخاتمة   -

  ) . 242: 1989، عبد المنعماألغا،و(
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  . المحاضرة مناسبة للحضور أن تكون مدة  -ب

أن تراعي المحاضرة مبادئ التعلم ما أمكن ومن هذه المبادئ جذب االهتمام أو التشويق لزيادة الدافعيـة                  -ج

للتعلم ، والتكرار للمعلومات األساسية والتنويع والمقابلة التي تقوم على المقارنة ،واستخدام التعمـيم وتنظـيم                

.          وسـيع وتعميـق التراكيـب المعرفيـة للمحاضـرين أو المـستمعين            المعلومات على أسـاس تقويمـه وت      

   . )158: 1986، األغا( 

   أساسية مهمة أو بوظيفة مناسبةأن تراعي الحاجات األساسية للمستمعين وذلك عن طريق تقديم معلومات -د

ضـيحية أو دعـوة إلـى       أن تنتهي بمناقشات أو حوار أو تكون مصحوبة بعروض عملية أو تجارب تو             -هـ

  . استمرار التعلم أو البحث 

 البصرية التي تدخل محتوياتها     - السمعية أو البصرية   أواضرة بالوسائل التعليمية السمعية     ح يتم دعم الم   أن -و

ولجعلها أكثر وضوحاً وأقرب    . بهدف التقريب  المعلومات المطروحة كلما دعت الحاجة       أوفي صلب المهارات    

   ) .94  :2004وي،الفال( .إلي الفهم

   .ويري الباحث بأن وسيلة المحاضرة هي األكثر شيوعاً في تدريب المعلمين في فلسطين

  

  :حلقة النقاش-2

يتم من خالل حلقات النقاش عرض مشكلة تعليمية أو موضوع معين ، ويدور حـوار مفتـوح بـين                   

لعقبات التي تنشأ نتيجة لهـا ،ويـتم        المشاركين حول المشكلة موضوع النقاش لتفنيد أسبابها ، والصعوبات وا         

اقتراح أهم الحلول والتوصيات لتذليل تلك العقبات بعد المناقشات ،ويكون الحوار والنقاش عادة تحـت قيـادة                 

موجه أو مدرب وهذا النوع من النقاش يبتعد عن الجدل العقيم و المهاترات اللفظية حيث يهتم بالحقائق العلمية                  

ب يكتنفه التفكير الهادف متضمنا البحث واالستقصاء  واالكتشاف قبل البحـث فـي              والمنطق السليم ، وبأسلو   

الخالصات واالستنتاجات ، إذ أن ذلك في حد ذاته عمل موضوع ألنه يتحرى الوصول إلى الحقائق بأسـاليب                  

 .منها وصـوالً إلـى الحـل الـصحيح    التفكير المبدع الذي يستعرض عدة حلول للمشكلة الواحدة ويختبر كال      

  ) . 54: 1993سعادة، (

وحلقات النقاش لها آثار جيدة على المشاركين إذ تدعم ثقة كل فرد بنفسه ، ويشعر بأهمية آرائه وبقيمته بـين                    

   -: أفراد الجماعة ،وهذه الحلقات لها نمطان هما 

  :اللجنة  –أ 

ويحتاج إلى لجـان    . ويلجأ إلى مثل هذه اللجان إذا كان الموضوع المطروح للمناقشة واسعاً ومتشعباً             

تخصيصه لدراسة هذا الموضوع ، لذا يرشح عدد من المعلمين لدراسة هذا الموضوع على أن تعرض النتائج                 

  " . رها في صورة كتاب أو مقالة على أعضاء اللجنة أو مناقشتها في حلقات المناقشة أو نش

   . )134 : 1992جمال الدين، وآخرون، (

لتخصصية في حلقات المناقشة يتم التوصل إلى حلول و توصيات بخصوص           ومن خالل عرض نتائج اللجان ا     

  . المشكلة أو الموضوع المطروح للمناقشة 
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 : (Seminar )الندوة -ب

ويستدعي لمثل هذا النوع من الندوات عالم أو خبير متخصص في موضوع النقاش ولديه خبرة واسعة                

اجتماعي أو يشارك المعلمون في هذه المناقشات التي        ،وذلك إللقاء الضوء حول موضوع تربوي أو ثقافي أو          

يطرحونها ويبدون رأيهم فيما يعرض أو يستمر النقاش والحوار حتى يصل المشاركون إلى فهم تام وثقافـات                 

فيما يطرح عليهم ، وهذا األسلوب أسلوب تعليمي فاعل يزيد من خبرات المعلمين ويكسبهم مهارات جديدة في                 

واصل وقد ترشح علي سبيل المثال أحد المعلمين أو من له سابق إعارة في الدول األخـرى     كيفية االتصال والت  

وذلك لمناقشة وعرض بعض نتائج خبراته الفعلية ،وإعطاء صورة واضحة عن جغرافية وعادات وتقاليد البلد               

  ) . 134 : 1992جمال الدين،وآخرون، .(التي كان يعمل بها

  :ير عليها الندوات ومنهاهذا وهناك بعض األساليب التي تس

  :أسلوب الندوة الموجهة -ا

وفيه يشترك جماعة من المدربين في بحث موضوع معين علي مستوي عال،فيقوم كل مشترك بدراسة               

جانب من جوانب الموضوع ،ولذلك فالمشاركون في هذه الندوة يتمتعون بخبرات في مجال البحث العلمي إلي                

ة،وبالتالي يمكن اإلفادة من وجهات النظر المتعددة حيث يعرض تقرير كل           جانب تخصصاتهم التربوية والعملي   

  )36 :1983شريف،.(مشترك في الندوة للمناقشة ولتبادل وجهات النظر من قبل كل األعضاء

  :أسلوب الندوة الحرة -ب

وهو أسلوب تدريبي فعال وغير مكلف ،ويستخدم عندما يراد إعداد المدرسين وتدريبهم علـي تنظـيم                

جتماعات والمناقشات وإدارتها وتدريب المستجدين من المعلمين وغيرهم من العاملين في حقل التعلـيم ،وال               اال

ينصرف االهتمام هنا إلي مضمون المادة المقدمة ومحتواها بقدر ما يركز االهتمام علي أسلوب اإلعداد نفـسه                 

  )157: 1986 الخطيب،.(لجماعية،وطريقة تقديم المادة وإدارة المناقشة واالشتراك في المناقشات ا

 وسيلة هامة من وسائل التدريب ألنها تساهم في رفع دافعية المعلـم وذلـك               الندواتويري الباحث أن    

لمشاركته في موضوع النقاش وتؤدي إلى استغالل خبرات المعلمين ذوي الخبرة الطويلة ولذلك يجب االهتمام               

  .قة فاعلة وذلك لزيادة معارف المعلمين الجدد وتنمية مهاراتهم بهذه الوسيلة وإحسان تنظيمها واستغاللها بطري

  

  :)conferences ( المؤتمرات-3

تعتبر المؤتمرات من أنجح األساليب لتدريب المعلمين القدامى الذين أصابهم الجمود وما يحقـق لهـم                

لمؤتمر بمدي الـروح    المؤتمرون عدم إغفال وضعهم إال أن تدريبهم يتم بطريقة غير مباشرة و يتحدد نجاح ا              

  ). 100 : 1982عبد الهادي ، . ( الديمقراطية التي تسوده وحسن التفاهم واالحترام المتبادل بين المتدربين

والمؤتمرات محلية أو عالمية وتعتبر من الوسائل الناجحة في التدريب ويدور البحث فيها حول مشكلة معنيـة                 

  .توصل في النهاية إلى عدة توصيات أو قراراتوتطرح اآلراء واألفكار المختلفة بشأنها ثم ي

  ). 105: 1971، مرسي(
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المؤتمر عبارة عن اجتماع ينظم لبضعة أيام ، يضم مجموعة مـن أعـضاء هيئـة                " ويضيف  جبر      

المخططين والمختصين  التربويين لبحـث مـشاكل        ومدراء ومشرفين وبعض المسئولين و    معلمين  : التدريس  

ة ومعالجتها و مناقشتها ويكون للمؤتمر رئيس ومقرر وقـد ينقـسم إلـى لجـان                وقضايا وأمور تربوية معين   

متخصصة و ينتهي المؤتمر بعدد من التوصيات والمقترحات وتقدم خالله أوراق عمل ودراسات متعلقة بمـا                

   )84:2002جبر، .(يبحث في جدول األعمال 

يع خطط العمل الالزمة للعام الدراسـي       وعادة تعقد المؤتمرات التربوية في بداية العام الدراسي ، لتوز         

الجديد ، وتعقد عادة مرة أخرى في نهاية العام الدراسي لتقويم العمل الدراسي وبحث المـشاكل والـصعوبات                  

التي قابلت هيئة التدريس خالل العام الدراسي واتخاذ ما يلزم حيالها من حلول ، وهنـاك نـوع آخـر مـن                      

ية  لمناقشة وحل المشكالت التربوية البارزة من  أجل تطـوير العمليـة          المؤتمرات التربوية تعقد بصورة دور    

  .  التربوية

ويضيف الباحث أن المؤتمرات الناجحة تتطلب التخطيط واإلعداد الجيد ولجنة متخصصة من األساتذة             

 تنظـيم   الجامعيين والخبراء وتقديم الحوافز المادية والمعنوية للمشاركين للتشجيع على المشاركة ، هـذا وتـم              

بقطاع غزة وكـان    )  األقصى - األزهر   –اإلسالمية  ( العديد من المؤتمرات التربوية في الجامعات الفلسطينية        

 14 جامعـة األزهـر      –أولها مؤتمر تطوير التعليم في األراضي المحتلة من أين نبدأ المنعقد في كلية التربية               

 19 غـزة  – إعداد  المناهج ، جامعـة األقـصى   التجربة الفلسطينية في(  وكان آخرها مؤتمر  1993أكتوبر  

 ،وكان المـؤتمر     غزة بتنظيم العديد من المؤتمرات التربوية      – كذلك قامت الجامعة اإلسالمية      )2007ديسمبر  

الجـودة  (،وكان آخرها مؤتمر    2004نوفمبر  24-23)التربية في فلسطين ومتغيرات العصر      (التربوي األول   

  .2007اكتوبر31-30)كمدخل للتميزفي التعليم العام الفلسطيني 

  

  :) meetings( االجتماعات الدورية -4

االجتماع لقاء فكرى لجماعة من العاملين في مجال معين ويتم من أجل مناقشة مشكلة أو قضية معينة من                       

  .خالل الدراسة والتحليل وتبادل اآلراء 

ال غنى عنها بسبب ما بينهم مـن فـروق          أن اجتماعات المدرسين ضرورة      ")1976،األفندي(ويري         

في كفايتهم المهنية وفـي تـصورهم        في كثير من األمور في قدراتهم وفي مقدار ما اكتسبوه من خبرة و             كبيرة

للتربية وفي األهداف  الخاصة التي يعملون على تحقيقها ،والتي تختلف باختالف المدارس التي يعملون فيها ،                 

جماعي وأثره في مضاعفة اإلنتاج ،وفي حرصهم على النمو المهني ،وهذه الفروق            وفي إيمانهم بأهمية العمل ال    

كفيلة بأن تتأصل وتتعمق إلى درجة يصعب معها اإلسهام في النهوض بـالمجتمع وتحقيـق األهـداف التـي                   

ة الخالف وتقريـب    قتحرص المدرسة على تحقيقها ، ما لم تكن هناك اجتماعات للمدرسين ،تحاول تضييق ش             

  ) .157 : 1976األفندي ، . ( فات بين هذه الفروقالمسا

واجتماع المعلمين بالمشرف التربوي أو مدير المدرسة أو قائد االجتماع الذي يقوم بدور المضيف نوع                     

رض سبيلهم للعمل على حلهـا ،ولكـي يتحقـق          تمن التدريب يهدف إلى عرض الصعوبات والعقبات التي تع        
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 يتم في جو ديمقراطي سليم ويسعي لراحة المجتمعين ،وقد يعقد االجتماع بـين              الغرض من االجتماع ينبغي أن    

وقـد  .المعلمين والمديرين أنفسهم أو بينهم و بين مدير المدرسة أو المشرف التربوي  أو غيرهم من المسئولين                

ن نـوع مـن   يكون االجتماع أثناء العمل المدرسي أو في نهاية األسبوع أو خالل اإلجازة ، واجتماع المعلمـي     

التدريب يهدف إلى عرض الصعوبات  والعقبات التي تعترض سبيلهم للعمل على حلها في جـو ديمقراطـي                  

   ).50 : 1992عثمان ، ( .سليم

  -: األهداف العامة لالجتماعات كما يلي)1976األفندى،(يصنف 

درسة ،والتي يعملون فيها    تزويد هيئة التدريس بإدراك عام لمعنى التربية وبالمهمة الخاصة التي تؤديها الم            -1

 .وباألهداف التي يعتبر الجميع مسئولين عن بلوغها 

 حث كل مدرس على قبول نصيبه من المسئولية وبذل الجهد لمضاعفة اإلنتاج والنمو  المتواصـل فـي                   -2

 .تحسين العمل 

 . على بعض الوسائل التربوية التي يؤمل في أن تؤدي إلى تحسين اإلنتاج ق االتفا -3

ة من اجتماعات المدرسين يجب  حثهم ومساعدتهم سواء أكانوا متعاونين أم فـرادى علـى أن                  في سلسل  -4

 .يساعدوا أنفسهم في التعرف على حاجاتهم وتحليل مشكالتهم في النمو المهني المستمر

  ).159 : 1976االفندى ، ( 

كـي تحقـق االجتماعـات      ويري الباحث أن االجتماعات وسيلة هامة للتدريب ولتحسين العمل في المدرسة ول           

  -:أهدافها ال بد من مراعاة األمور اآلتية

  .  تحديد الهدف من االجتماع -1

  . تحديد الوقت والمكان والزمان الذي يتناسب مع االجتماع  -2

  .إعداد قائمة بالقضايا التي سيتم مناقشتها ويفضل أن يتناول االجتماع قضية واحدة أو اثنتين على األكثر -3

  . م الجميع بقضية االجتماع وهدفه وعدم الخوض في أمور أخرى التزا -4

  .ه على إدارة االجتماع ؤقدرة قائد االجتماع وحنكته وذكا -5

  .أن يسود االجتماع جو ديمقراطي وأن يتم تبادل اآلراء بطريقة منظمة  -6

العملية التعليميـة فـي     هذا وقد تكون االجتماعات أسبوعية أو شهرية أو فصلية والهدف  الرئيس هو تحسين               

  .المدرسة 

   : ذاتية تدريب نظريةأساليب-ب

   :Instruction) (Programmed التدريب بالتعليم المبرمج -1

يعتمد هذا األسلوب على تمكين المتدرب من تعليم نفسه بنفسه ، بإتباع سلسلة من الخطـوات ، وكـل                   

تها باإلجابة الصحيحة المقننة حتى يتم التوصـل        خطوة تتطلب استجابة من المتدرب واختبار استجابته ومقارن       

  )97: 2002جبر ،  ( .إلى السلوك المراد تحقيقه

ومهما اختلفت الطريقة التي تقدم بها المعلومات سواء عن طريق آلة كهربائية أو كانـت المعلومـات                 

ساسي يبقي كمـا هـو      النظام األ  واالستجابات تختبر وتغذي عكسياً للمتدرب بواسطة الصقل االلكتروني ، فإن         
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مثيرات محكمة رقابتها وتستخدم بتسلسل معين الستنباط االستجابات المتوقع حدوثها ،ويتم تقنين البناء الهيكلي              

  ).47: 1995بدوى ، ( .ؤدي حتماً إلى السلوك المخطط لهللمواد للتأكد من أن االستجابات الناجحة ست

 مما يـساعد علـى تعلـيم        ، االختيار الدقيق للبرنامج   وترجع أهمية التعليم المبرمج وما يمتاز به إلى       

وتدريب ما يهدف إليه ، باإلضافة إلى إرجاع األثر الفوري للمتدرب مما يثير اهتمامه ويساعده على المشاركة                 

وكذلك يمكن للمتدرب العمل فيه ضمن حدود وقته إلى جانب إمكانية استخدام البرنامج و الرجوع إليه                . الفعالة  

  ). 58: 1995مدبولي ، .(مرةأكثر من 

ويري الباحث أن هذا األسلوب الفردي في التدريب يمكن استخدامه في فلـسطين ،وذلـك لالنتـشار                 

الواسع ألجهزة الحاسوب وشبكة االنترنت التي دخلت العديد من البيوت ،األمر الذي يساهم في تطوير تدريب                

  .المعلمين أثناء الخدمة

  

  :(professional reading ) القراءات المهنية -2

إن تراكم المعلومات وتكدسها في الوقت الحاضر يزداد بمعدالت هائلة لم يسبق لها مثيـل ،والمعلـم                 

باعتباره ناقالً للمعرفة عليه أن يكون قادراً على استيعاب أكبر قدر من المعرفة عارفاً  بمصادرها مطلعاً على                  

ظريات التربوية واقفاً على ما يطرأ في مجتمعه من تطورات          كل جديد في ميدان تخصصه ، ملماً بما يحدث للن         

  )471: 1976األبيض ، .( وتغيرات حتى يستطيع القيام بمهام وظيفته كمربي ومرشد وقائد اجتماعي 

ولذلك فإن القراءة المستمرة والمتخصصة للمعلم تساهم في تنمية المعلم مهنياً وتؤدي إلى توسيع آفاق المعلـم                 

  .ل خبرات اآلخرين وتساهم في تعميق ثقة المعلم بنفسه وإفادته لآلخرين الثقافية وتقب

أن يتوسعوا ويتعمقوا فـي أنـواع        بالقراءة والمطالعة باستمرار و    لذا يجب على المعلمين أن يقوموا     و

المعرفة كما أن عليهم أن يشجعوا طالبهم ويشوقوهم للقراءة ويوجهوهم إلى طريقة القراءة المهنية الـصحيحة                

إلى كيفية استعمال المكتبة وأن توضع الكتب والمجالت العليمة والصحف والمطبوعات في متنـاول أيـدي                و

  ).244 : 1975صالح ، (.المعلمين والطالب

 مهم للغاية في تطوير المعلم مهنياً ،وهو أسلوب ذاتي ويعتمـد علـى              سلوباأل ويري الباحث أن هذا     

  .صصة يساهم في إثراء هذا الجانب من شخصية المعلم المهنيةدوافع المعلم الشخصية ،ووجود مكتبات متخ

  

 Training packages )(  :الحقائب التدريبية -3

الحقيبة التدريبية عبارة عن مجموعة من الخبرات التعليمية يتم تصميمها وإعدادها من قبـل خبـراء                

 فعال للمتدرب وأنها تتميز بقـدر       أنها وسيط "ومتخصصين بطريقة مهنية ومنظمة وقد أثبتت الحقيبة التدريبية         

عال من الكفاية والفعالية في تطوير المهارات واالتجاهات والمعارف عند المتدربين بالمقارنة مـع الوسـائط                

المعتمدة في برامج التدريب التقليدية وتستخدم فيها مجموعة من التقنيات والوسائل التربوية مثـل التـسجيالت            
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ار والنمـاذج   ة والمتحركة ،أشرطة الفيديو والكاسيت ودراسة الحالـة وتمثيـل األدو          التلفزيونية واألفالم الثابت  

  ).822: 1990حسن ، (.والعينات والملصقات

 وتعتبر الحقيبة التدريبية نظاماً متكامالً للتدرب تشمل مدخالت وعمليات ومخرجات عملية التـدريب ويبـين               

  . الشكل التالي مفهوم الحقيقة التدريبية 

     )1(                                         شكل رقم       

  يبين الحقائب التعليمية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )22ص: 1990الخطيب ، (

ويتم تصميم الحقيبة التدريبية حتى يتمكن المتدرب من استخدامها بمفرده وهي تشتمل علي عـدد                       هذا  

ائط وتقنيات تدريبية متعددة ، كما أنهـا تمـزج بطريقـة            كبير من األنشطة والخبرات التدريبية المتنوعة ووس      

  . متكاملة بين عمليات التدريب ونتائج التدريب في آن واحد 

والتقييم في الحقيبة التدريبية هو هدف تدريبي أي مساعدة المتدرب على اكتساب وإتقان األهداف التدريبية التي          

اجعة فهو تزويد المتدرب بالمعلومات المتعلقة بمدى تحقيـق         تسعي الحقيبة لتحقيقها أما دور عملية التغذية الر       

  ). 261-260 :1986الخطيب ، .(األهداف التدريبية

  -:وتتميز الحقيبة بما يلي

وبالتـالي ال تـضيع المهمـة فـي الفـصول      ) learning task(  التركيز على المهمة التعليمية المحددة -ا

  ). 99: 1995درة وآخرين ، . ( والتفصيالت غير الضرورية

تزويد المشارك بأنواع مختلفة من األنشطة التعليمية كالرزم المطبوعة والتقنيـات الـسمعية والبـصرية                -ب

  . المالئمة للمهمة التعليمية 

  
 المدخالت

  
 العمليات

  
 المخرجات

– محتوى البرامج التدريبيـة      – األهداف التدريبية    –فلسفة التدريب   
 خصائص المعلمين المتدربين–تدريبه المعلم وإعداده و

 التنفيـذ   –التواصـل   ل و  االتصا – عمليات التقويم    -أساليب التدريب 
 ت من خالل الممارسة  التفاعل بين الخبرا–المتابعة و

 خصائص الخريجين حسب المواصفات المحددة 

-المعلمون-البرامج التدريبية-األهداف التدريبية-فلسفة التدريب

خصائص -اإلدارة التدريبية-المدربون-طرائق التدريس–الطلبة

 الحقيبة التدريبية كنظام
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  .تزويد المتعلم بتعليمات تفصيلية توجهه في عملية التعلم -ج

  .رعته في التعلمتزويد المتعلم بمواد تعليمية يستطيع استخدامها وفقاً لحاجاته وس -د

ويري الباحث أن الحقيبة التعليمية تتميز بأسلوب فريد في التدريب فهي تمزج بين عمليات التـدريب                

ومخرجاته في آن واحد وعالوة على أن المتدرب يستطيع أن يستخدمها بطريقة ذاتية دون اللجـوء لآلخـرين                

  . تعلمية والخبرات التدريبية المتنوعةوكذلك إمكانية اشتمالها على الكثير من األنشطة التعليمية ال

  

   ( Multi Media Approach):استخدام المنحنى التكاملي متعدد الوسائل -4

يهدف هذا األسلوب إلى تدريب المعلمين ، وهم في مواقع عملهم بوسائل متكاملة ، دون أن يعيقهم عن                   

كالحقائب المدرسية والخطط   ( ل التعليم المباشرة    العمل وأداء واجباتهم المدرسية ، ويدمج هذا المنحي بين أشكا         

التحسينية والتربية العملية واإلشراف التوجيهي والبحث اإلجرائي والموجه للتحسين ودورات العطل المدرسية            

وأشكال التعليم غير المباشرة كتعيينات الدراسة الذاتية ،والمكتبات الميدانية والحملة التربوية أي هـو أسـلوب            

  ). 20: 1999طرخان ،  ( .ريب المعلمين أثناء الخدمة بطرق االتصال المباشرة وغير المباشرةمصمم لتد

  -: ويشتمل المنحنى التكاملي متعدد الوسائط على

  ).التعيينات الدراسية والمراجع والمجالت وغيرها(  الدراسة الذاتية -ا

  .  اإلسهام الفعال في الحلقات الدراسية األسبوعية -ب

  .طة التربوية العملية الموجهة من زيارات صفية ودروس تطبيقية وتعليم مصغر وأفالماألنش -ج

  . تعليم بالوسائل السمعية والبصرية  -د

  . أداء االختبارات النثرية  -هـ

  .البحوث اإلجرائية والتجارب الموجهة لتحسين الممارسات التربوية -و

  ). 261-259: 1979منصور ، .( االشتراك في التغذية الراجعة والتقويم الذاتي -ز

  : ويتميز هذا المنحنى بالميزات التالية

  .المرونة والقابلية للتدخل التربوي المتجدد في برامجه ومواده ووسائله  -

 .التطوير السريع لقدرات المتدرب على التعليم الذاتي -

ي العمليـة التعليميـة     التوجيه الوظيفي العملي لبرامجه من حيث التركيز على المتدرب ودوره الفاعل ف            -

وتطوير ممارساته المهنية من أجل تحسين تعلم التالميذ ويتم ذلك بالتطبيق الميداني والمـزج والتفاعـل                

 ) . 824:1990حسن ، ( .بين المعرفة النظرية وبين الممارسة اليومية للمتدرب

 .يتيح الفرصة لتدريب أعداد كبيرة من المعلمين في وقت واحد  -

  ).60 :1982عثمان ، . ( فة إذ أن المعلم ينال تدريبه وهو يؤدي عمله بالمدرسة قليل التكل-  
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ويري الباحث أن هذا األسلوب من التدريب يساعد في التغلب علي مشكلة توقيت البرامج التدريبيـة                      

اهم في   األمر الذي يس   وخروج المعلمين من مدارسهم أثناء اليوم الدراسي للمشاركة في الدورات التدريبية          

  .نجاح التدريب

  

  )تطبيقية (  تدريب عملية أساليب

   :عيةا تدريب عملية جمأساليب -أ

   ):field visits and tours( الزيارات الميدانية والرحالت -1

تعتبر  الزيارات الميدانية والرحالت من األساليب المهمة في ميدان تدريب المعلمين أثنـاء الخدمـة                

رب على موضوع التدريب في مكانه الطبيعي ،وما يترتب على ذلـك مـن إكـسابه                ،ويقف فيها المعلم المتد   

للخبرات المباشرة وتجارب الغير ويصحب المتدربين عادة في هذه الزيارات مدرب يوجه مسيرة الزيارة نحو               

  ) .417 : 1980وايلز ، .( تحقيق األهداف 

ين المعلمين سواء كانـت بـين معلمـي         والزيارة كأسلوب لتدريب المعلمين يقصد بها تلك التي تتم ب         

المدرسة الواحدة أو بين معلمي عدة مدارس ولها أهمية عظيمة ألنها تتيح للمعلمين الفرصة لتبادل الرأي فـي                  

ما أن تكون موجهة يدعو إليها المدير أو المشرف التربوي ، ليطلع  إمشكالتهم كزمالء يبحثون عن حلول وهي       

  ) 357 : 1983متولي ، (م،أو تكون ذاتية يقوم بها المعلم إليها بعض زمالئهالمعلمين على نتائج ناجحة وصل

وقد تكون الرحالت خارجية خالل العطلة الصيفية أو خالل الدراسة عند اإليفاء لحضور المـؤتمرات               

والندوات وغيرها في البالد األجنبية رغبة في الدراسة والبحث واالطالع على تجارب اآلخرين وإنجـازاتهم               

  . مجال تدريب المعلمين أثناء الخدمة في

ال بالمسئولين  هذا وينبغي اإلعداد الجيد لمثل هذه الزيارات كتحديد األهداف المتوخي تحقيقها ،واالتص           

 زياراتها لتوقيت الزيارة واستقبال المعلمين ،وتحديد المشرف الـذي سـيقوم بـاطالع              ممن المؤسسة المنوي  

سة واألهداف التي تحققها ، أما دور المتدربين خالل الزيارة فإنه ينحـصر            المعلمين الزائرين على عمل المؤس    

في المالحظة وجمع المعلومات والبيانات والعينات والنماذج أو كتابة التقارير التي ستعرض للمناقشة فيما بعد               

كيف يتم العمـل    والزيارة تعتبر الوسيلة الوحيدة التي يستطيع بها المتدرب أن يقف بنفسه على ما يريد وليري                

   )48 : 1993سعادة ، (  ضوء الحاجات الواقعية والحقيقة والتعليم مما يعطيه الفرصة لتخطيط برنامجه في

  . ويمكن توثيق هذه الزيارات على  أشرطة فيديو أو الصور الفوتوغرافية  هذا 

نفسه المواقف الحيـة    ويري الباحث أن لمثل هذه الزيارات الميدانية فوائد جمة ومنها أن المعلم يري ب             

. ،مما يؤدي إلى اكتساب الخبرات من بيئة طبيعية األمر الذي يساهم في نقل الخبرات وترسيخها في العقـول                   

والتغيير وإزالة بعض الضغوط النفسية التي تتراكم في نفوس المعلمين أثناء           ح  كذلك تساهم الزيارات في التروي    

 العالقات اإلنسانية بين المعلمين وكل من المشرف ومدير المدرسة          العام الدراسي فيتجدد النشاط وكذلك تتوطد     

  .، األمر الذي ينعكس ايجابياً على العمل 
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    ):Class room visits(الزيارات الصفية  -2

تعتبر الزيارات الصفية التي يقوم بها كل من المشرف التربوي ومدير المدرسة من أهـم األسـاليب                 

حي القوة والكشف عن مكامن الضعف في أداء المعلمين و خاصة الجدد منهم ، ويتم               التقليدية للتعرف على نوا   

  .تحديد الحاجات الحقيقية للمعلمين من أجل تحسين األداء و تحسين نتاج العملية التعليمية  التعلمية 

ئه وسلوكه كمنظم   أداة فعالة للتحليل التعاوني ألداء المعلم ولتزويده بتغذية راجعة حول أدا          "والزيارات الصفية   

للتعلم وقدرته على تطبيق ما يتبناه من اتجاهات ايجابية  نحو مهنة التعليم والمتعلمين بصورة فعلية في الـتعلم                   

  ). ت و ع. بلقيس وعبد اللطيف ، و ". ( الصفي 

دف إلـى   عملية تحليلية توجيهية تقويميه تعاونية مشتركة بين المشرف التربوي والمعلم وته          "والزيارة الصفية   

مساعدة المتدربين على تحسين ممارساتهم التعليمية ورفع مستواها في إطار مـسئولياتهم بوصـفهم منظمـين         

  ). 11 : 1988دقاق ، وآخرون ،  ( ."للتعلم وميسرين له 

ويشير الباحث إلى أن الزيارة الصفية أساسية في التعرف على قدرات المعلمين وهي ليست إلضـاعة                

لذات من قبل المشرف التربوي أو الالمباالة من قبل المعلم وإنما هي عملية تعاونية لخدمـة    الوقت  أو إظهار ا    

الطالب يستفيد منها المعلم من خبرات المشرف وتجاربه وتساعده على حل مشكالته ،ويقف بها المشرف على                

وتحسين العملية التعليمية   الصعوبات الحقيقية واألسلوب الذي يستخدمه المعلم مما يساهم في تطوير أداء المعلم             

  .التعلمية 

  - : أهداف الزيارة الصفية

  :اكتشاف حاجات المعلمين -ا

إذا عرف المدرسون في مشرفهم التربوي اإلخالص والرغبة الصادقة في معارفتهم فسوف يطلعونـه              

 يرحبـون   على بعض حاجاتهم ، ويخفون عنه بعضها اآلخر ، فأما الحاجات التي يظهرونها ،  فهي تلك التي                 

أن يأخذ المشرف بيدهم بها ، وأما ما يخفونه ، فهو ما يخشون النقد عليه أن أظهروه ويخافون بـسببه علـى                      

تقارير سيئة ،وإلى جانب ما يظهره أو يخفيه المدرس من حاجات ، هناك حاجات أخـرى قـد تخفـي علـى       

  ). 103  :1976األفندى ، ( .المدرس نفسه ورغم أهميتها فال يدري بأنها تنقصه 

  .ومن هنا فعلي المشرف التربوي زيارة المعلم  أكثر من مرة للوقوف بشكل دقيق على حاجات المعلمين 

  : اكتشاف المميزات وإطالق القدرات الكامنة  -ب 

من أهم أهداف الزيارة الصفية اكتشاف القدرات الكامنة لدى المعلمين فكل واحد منا لديه نقاط قوة قـد             

ه ،والمشرف الخبير هو الذي يكشف عنها ويعززها و ينميها ويوجهها نحو تحقيق األهـداف               ال يتمتع بها غير   

  ) .69 : 1986المساد ،  ( .العامة لدوره اإلشرافي

ويري الباحث أن المشرف التربوي الذي يمتلك العين الخبيرة والفكر الناقد يستطيع اكتشاف قدرات كل            

على نموها وتشجيعها وتوجيههـا ومنحهـا الفرصـة للظهـور           مدرس ويقوم بصقل هذه المواهب والمساعدة       

  .واستخدامها أحسن استخدام لصالح الطالب والمدرسة 
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  : اكتساب معلومات عن المعلميناكتساب معلومات عن المعلمين -ج

 قاعدة بيانات حول المعلمين لتحسين البرامج اإلشرافية والتدريبية ،وهي من أهم        هذه المعلومات  تكونو

  .ه عناصر التخطيط للتدريب واإلعداد ل

  ).  425 : 1992الفقي ، ( . عن كيفية استجابة التالميذ إلى المدرسين:اكتساب معلومات أولية -د

  .والتعرف على المستوى التحصيلي للطالب ومالئمة البيئة التربوية للطالب 

  : تقويم أداء المعلمين وأعمالهم  -ـه

و ما يتبعونه من وسائل في تدريسهم       تهدف زيارة الفصول الدراسية إلى معرفة ما يقوم به المعلمون أ          

وطريقتهم في تحقيق األهداف التربوية أو تقويم ذلك كله في ضوء األسس أو المبادئ التربوية من جهة وفـي                   

  ). 101 : 1976األفندي ، .( ضوء ما يقوم به المعلمون اآلخرون  من جهة ثانية 

نفسه على ما يحدث داخل غرفة الصف       ومن هنا فإن المشرف التربوي يقوم بزيارة الفصول للوقوف ب         

ومشاهدة أداء المعلم والتعرف على أسلوب العمل األمر الذي يساعد في وضـع الخطـط الـسليمة و تحديـد                    

  .االحتياجات التدريبية الفعلية للمعلمين األمر الذي يساهم في نجاح عملية التدريب 

ية تطوير أداء المعلمين المهني ، فمـن        ويري الباحث أن من أهم األهداف التي تحققها الزيارات الصف         

خالل تعرف المشرف التربوي على ايجابيات أداء المعلمين و تدعيمها والكشف عن نواحي القصور ومعالجتها               

بطريقة مهنية وتعاونية تسودها المحبة تمكن المعلم من االنطالق نحو األفضل والخطوة التمهيدية األولى لذلك               

مدرسي المدرسة مما يجعلهم يرجحون حسن النية من جانب الموجه عنـد أدائـه              هي إقامة عالقات ودية مع      

ليمي تمهيداً لتحسينه   الوظيفة ويدرك المدرسون من أحاديثهم مع الموجه أن هدفه من الزيارة تقويم الموقف التع             

موجـه  هذا الهدف نفسه هو هدف المدرس الذي يسعي لبلوغه ، فإن الهدف يصبح مشتركاً بـين ال                ،ولما كان   

  ). 37-36 : 1980ريان ، .(جه بهذه الزيارة دون خوف أو قلقوالمدرس ولهذا يرحب المدرس بقيام المو

 الباحث بأنه يجب تحديد الهدف من الزيارة الصفية مسبقا وذلك للتركيز علـي الممارسـات                ضيفوي

  .في أمور اخريالتعليمية التعلمية التي تقود إلي تحقيق ذلك الهدف بيسر وسهولة وعدم االنشغال 

  - : أنواع الزيارات الصفية

، )أوليـة   ( زيـارات اسـتطالعية       " :تتعدد أنواع الزيارات الصفية فمن التربويين من يصنفها إلى        

 وزيارات  ،إلى زيارات فجائية   ) 1997،أبو فروة (  زيارات تقويمية، ويصنفها     –) توجيهية  ( زيارات تدريبية   

معلم ، ولكل نوع من هذه األنواع مزايا وعيوب واإلجراء السليم يقتـضي              وزيارات بناء على طلب ال     ،بموعد

  .استخدام األنواع الثالثة من قبل المشرف التربوي ليتمكن من مشاهدة الموقف التعليمي المعتاد

  ) 213 : 1997أبو فروه ، (

مطلوبـة   زيارة موعدة أو     –مخطط لها   زيارة   - زيارة متفق عليها   -إلى ) 2005عطاري،( ويصنفها  

    ).244 :2005عطاري ، . ( وزيارة مفاجئة
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   -: إلى أربعة أنواع  ) 1991بلقيس وعبد اللطيف،( يصنفها و

زيارات استطالعية تشخيصية أولية تهدف إلى تكوين فكرة أولية عن أداء العامل التربوي والتعرف علـى                 -ا

  تي تحتاج إلى المزيد من الرعاية لك القاصرة الالجوانب المختلفة ألدائه سواء الجوانب المشوقة الناجمة أو ت

  .زيارات توجيهية سواء كانت بطلب من المعلم أو بغير طلب  -ب

زيارات توضيحية تدريبية وهي تشير إلى تلك الزيارات المتبادلة التي ينظمها المـشرف التربـوي بـين                  -ج

  . المعلمين الذين يعلمون المادة نفسها لنفس المستوى من الصفوف 

    ) 20 :1991بلقيس،.(ة للوقوف على مستوى أداء المعلمزيارات تقويمي -د

التكلف من أهم   زيف و ويري الباحث أن الزيارة الصفية والتي تكون في جو تعليمي طبيعي بعيداً عن ال             

الوسائل في التعرف على حاجات المعلم الحقيقية وتساهم إلى حد كبير في تطوير أداء المعلمين إذا تمت حسب                  

  .األصول وتم تنفيذها بطريقة أمينة ومهنية من قبل كل من المعلم والمشرف 

  -:وهناك بعض األمور التي ينبغي أن تؤخذ بعين االعتبار عند الزيارة الصفية ومنها

  . توفير جو من الود واالحترام والثقة المتبادلة بين المشرف التربوي والمعلم واالبتعاد عن الفوقية -*

  .ب أن يكون متفقاً عليه ،والتحديد المسبق لوقت الزيارة التخطيط يج -*

  .قناعة المعلم بأن الهدف من الزيارة هو تقديم العون له وتبادل الخبرات معه  -*

  .أن يرافق المشرف المعلم إلى غرفة الصف جنباً إلى جنب وأن يقدم المعلم المشرف إلى طالبه  -*

 يـصحح خطـأ إال      أن سير الدرس وأن ال يتدخل فيه من أجل          أن يجلس المشرف في مكان ال يؤثر على        -*

  .حين يكون الخطأ فادحاً أو في آية قرآنية 

  .يخرج مع المعلم مشرف طيلة الوقت داخل غرفة الصف وأن يقضي ال -*

أن ال يدون المشرف أي مالحظات داخل الصف حتى ال يصرف أنظار التالميذ عن معلمهم ،وإذا اضطر                  -*

  .  دون لفت االنتباه إلى ذلك يكون

  . قبل مغادرة غرفة الصف يفضل أن يشيد المشرف بجهود المعلم وتعاون طالبه معه  -*

  . تسجيل المشاهدات والمالحظات يكون خارج غرفة الصف ، بعد إعطاء الفرصة للمعلم لتقويم أدائه  -*

  ).80 : 2004أبو ملوح ، (د من البنودبعد مناقشته في كل بنكتابة التقرير عن الزيارة الصفية أمام المعلم -*

  

   :)exchanging visits ( الزيارات التبادلية-3

تدريب المعلمين المهمة والتي تساهم في تطوير أداء         أساليب   تعتبر الزيارات التبادلية بين المعلمين من     

ألن مالحظـة المعلـم     وتبادل الزيارات بين الفصول وسيلة من وسائل النمو المهني          "  المعلمين إلى  حد بعيد      

  ). 33 : 1965 ببرسي ، (".لمعلم على النمو أثناء الخدمة الجيد أثناء التدريس من الوسائل التي تساعد ا

وهذه الوسيلة ال تقل أهمية عن الوسائل األخرى ألنها تتم في جو من الود وبعيد عن الروتين ، فهـي                    

ي تكون الزيارات ناجحة ال بد من التخطيط الجيد         تتم بين زمالء من نفس المدرسة أو من مدارس أخرى ،ولك          

  .لها وأن تكون بهدف تبادل الخبرات بعيداً عن النقد القاسي وتصيد األخطاء
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وتكون الزيارات التبادلية على عدة صور فقد تكون بين معلمي المبحث الواحد والفصل الواحد وفـي                

ن الزيارات قد تكون بين معلمي المادة الواحدة        أ)  1988 طافش، (نفس المدرسة أو المدارس المجاورة ويبين       

أو بين معلمي الصف الواحد أو الصفوف المجموعة وربما تتم بين معلمي المراحل التعليميـة المختلفـة ،وال                  

يري البعض غضاضة في تنظيمها بين معلمي المواد المختلفة ، كذلك فإن هناك صورة أخرى لتبادل الزيارات                 

زيارة زمالئهم في مدرسة أخرى ، ليتدارسوا معهم قضايا تربويـة مـشتركة كمعالجـة           فقد يقوم معلمو مادة ب    

  . المشكالت الطالبية أو تخطيط النشاطات المدرسية أو ليتبادلوا اآلراء فيما يتعلق باإلعداد المدرسي

   ).86 : 1988طافش ، (  

  : أهداف الزيارات التبادلية 

  . لزائر والمزار حول الموقف التعليمي تبادل اآلراء واألفكار بين المعلم ا -*

 . زيادة أواصر األلفة والتعاون بين المعلمين -*

 .إتاحة الفرصة للمعلم كي يالحظ كيف يوجه معلم آخر العمل في الفصل  -*

 .اكتساب مهارة في استخدام طريقة جديدة  -*

 ). 406 ، 1963بوردمان وآخرون ،  ( .لتغلب على الصعوباتاكتساب مهارة ا -*

 .تنمية العالقات المهنية بين المعلمين وتحقيق وحدتهم وتماسكهم  -*

 .القضاء على عزلة بعض المعلمين  -*

 .تطوير عمليات التفاعل المهني من خالل المشاركة والتعاون في إطار تبادل الخبرات  -*

  .ها المعلمونتحقيق التكامل في عملية تعلم التالميذ بين الموضوعات الدراسية التي يعلم -*

  ) . 13 : 1991 ، فبلقيس وعبد اللطي( . تجنب المعلمين االزدواجية والتكرار والتضارب  -*

  :ويري الباحث أنه لتحقيق أهداف الزيارة التبادلية ال بد من مراعاة بعض األمور ومنها 

  .  اإلعداد الجيد للزيارة من قبل المشرف أو مدير المدرسة -*

  . للزيارة للتعرف على الهدف منها إعداد جلسة قبلية-*

  .يقوم الزائرون بزيارة الفصل بصحبة كل من المدير والمشرف  -*

  .مالحظة الدرس والتفاعالت واألنشطة الصفية باهتمام  -*

  .مناقشة القضايا الهامة والفعاليات بعد انتهاء الدرس -*

  . التعامل بجدية وبعيداً عن الروتين -*

 الزيارات التبادلية مطلوبة وبشدة للمعلمين الجدد فزيارة أقرانهم ممن يملكون           ويضيف الباحث أيضا أن   

الخبرة العملية والقدوة العالية يجب أن تكون في جو يسوده التعاون وتكتنفه المحبة من أجـل الـصالح العـام                    

  .للطالب والمدرسة وتحسين العملية التعليمية التعلمية 
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   : )Model lessons (الدروس التوضيحية-4

تنطوي الدروس التوضيحية على فائدة كبيرة للمعلمين ألنها ممارسة فعلية للعملية التعليمية التعلمية في              

جو تعليمي واقعي وحي ،وإذا كان الدرس التوضيحي يتم تنفيذه من قبل معلم خبير فإن الخبـرات واألنـشطة                   

  . رات تعليمية التعليمية الحية تتيح للمعلم المشاهد فرصة التعلم وتكون خب

نشاط عملي يقوم به المشرف التربوي أو أحد المعلمين المتميزين داخـل أحـد              " والدرس التوضيحي   

الصفوف العادية ،وبحضور عدد من المعلمين ،وذلك لمعرفة مدى مالئمة األفكار النظرية المطروحة للتطبيق              

الختبار وسيلة تعليميـة جديـدة        فاعليتها أو  ة مبتكرة لمعرفة مدى   العلمي في الميدان أو لتجريب طريقة تعليمي      

  ). 81 : 1988طافش، . ( أهمية استخدامهاي في إقناع المعلمين بفاعليتها ويرغب المشرف التربو

هذا ومن خالل الزيارات الصفية من قبل كل من المشرف التربوي ومدير المدرسة يتم التعرف على قـدرات                  

علمين ومن خالل ذلك يتم تكليف أحد المعلمين بإعداد درس توضـيحي    المعلمين ويتم اكتشاف المبدعين من الم     

في موضوع معين وتقديمه أمام زمالئه المعلمين وقد يقوم بذلك الدرس مدير المدرسة أو الموجه إذا ما لمـس                   

أي منهما من خالل زيارات المعلمين حاجة ماسة إلى تقديم درس في موضوع محدد وقد يكون الهدف من هذا                   

  . )169 :1994حجي،.(ائل التعليمية أو أساليب التقويمبيان أحدث طرق التدريس واستخدام الوسالدرس 

  : أهداف الدروس التوضيحية 

  .ية والخبرة العملية في وقت قصيرإكساب المعلمين الجدد المهارات التعليم -*

 .تبادل الخبرات بين المعلمين ومقارنة طرق تعليمهم ببعض  -*

 . ن المبدعين وتنمية ثقتهم بأنفسهم تشجيع المعلمي -*

 . تدعيم العالقات اإلنسانية بين المعلمين  -*

 . إثارة روح المنافسة الشريفة بين المعلمين  -*

 .ن عدة مهارات مختلفة   يسهل التدريب على المهارة الواحدة ، ثم االنتقال إلى موقف أكثر تعقيداً يتضم             -*

 ). 17-16 :1988دقاق وآخرون ، (

ن الدروس التوضيحية تؤدي إلي تدعيم التدريب النظري الذي يتلقاه المعلم المتـدرب             أويري الباحث           

ثر التدريب ويؤدي إلي تطوير أداء المعلمـين ويـضيف   أبآخر عملي من الميدان األمر الذي يساهم في انتقال       

 ويـتم التركيـز فيـه علـي         ة تدريبي الباحث انه من األفضل أن يتم إعداد درس توضيحي في نهاية كل دوره            

  .المهارات التي تم التدريب عليها

ولكي تحقق الدروس التوضيحية أهدافها ، يري بلقيس وعبد اللطيف أنه ال بـد أن تتخـذ سلـسلة مـن                     

  : اإلجراءات قبل تنفيذها ومنها

  . تحديد الحاجات التدريبية للمعلمين والتي ستشكل محوراً للدرس التوضيحي وأهداف له -ا

  . التخطيط للدرس بحيث يتضمن تحديداً للموقف التعليمي ومكانه وزمانه وبدقة متطلباته  -ب

  .التدريب المطلوب لمن سيقوم بتنفيذ الدرس  -ج

  . تجهيز األدوات والنماذج والوسائل التعليمية الالزمة لتنفيذ الدرس -د
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  ). 40-39: ت .قيس وعبد اللطيف،وبل(شاهدين لتهيئتهم لمشاهدة الموقفعقد اجتماع مع المعلمين الم -ـه

ويضيف الباحث أن الدرس التوضيحي يجب أن يبتعد عن التكلف وأن يكون في بيئة طبيعيـة وذلـك                  

للتعرف على كيفية تغلب المعلمين على الصعوبات التي تواجههم أثناء العمل وكيف يقومون بتوظيف طـرق                

  . التدريس في المواقف التعليمية التعلمية المتنوعة 

كذلك على كل من مدير المدرسة والمشرف التربوي الثناء على عمل المدرس المضيف للـدرس التوضـيحي            

  .ومنحه الحوافز المعنوية والمادية ما أمكن 

  

  : )micro teaching( التعليم المصغر -5

 وهو أسلوب من أساليب تنمية المهارات ويقوم علي استخدام مواقف تعليمية حقيقية مماثلـة للمواقـف               

 تستغرق وقتاً وجهداً أقل مما تحتاجه الممارسـة فـي           ةالفعلية مع استخدام نماذج مصغرة أو مبسطة للممارس       

المواقف الفعلية ويستخدم هذا األسلوب في إعداد المعلمين أو في تدريبهم أثناء الخدمة كما يستخدم في مجاالت                 

  ). 438 : 1986األغا ، وعبد المنعم ، .( التدريب األخرى

ب هذا األسلوب دوراً مهماً في تدريب المعلمين على مهارات التدريس العملية ، حيث يعتمد فـي                 ويلع

البداية على مشاهدة المعلم المتدرب لنفسه عن طريق التسجيل الصوتي المرئي ونقده لنفسه وهو إطار مناسب                

  ). 51 : 1987كروبلي ، .( للتربية المستمرة مدى الحياة 

م المصغر في جامعة ستانفورد بالواليات المتحدة األمريكية ، عندما طور بعض            وقد بدأت فكرة التعلي   

األساتذة في الجامعة أسلوباً جديداً لتطوير المهارات التعليمية للطلبة المعلمين يمكن تطبيقه في مراحل مختلفـة                

بهذا يكـون التعلـيم     قبل أن يبدأ المعلم في العمل وخالل عمله ، ضمن برنامج التطوير المسلكي للمعلمين ، و               

المصغر قد زود المعلمين بأساس أو خلفية للتدريب على التعليم يتم فيها تقليل التعقيدات العاديـة فـي غرفـة                    

  ). 63 : 1986: المساد ( الصف ويتلقي فيها المعلمون قدراً كبيراً من ردود مثل اآلخرين 

دقيقـة  ) 20-4( مـن الوقـت بـين       لقاء تعليمي مصغر ولمدة قصيرة      " وسمي التعليم مصغراً ألنه     

ويركز على مهارة تعليمية محددة ، ويستعمل التـسجيل المرئـي           ) 10-3(ومجموعة صغيرة من تالميذ من      

) المعلـم ( لتوفير تغذية راجعة فورية ، بعد مشاهدة الدرس المسجل يتم تحليليه مع المشرف ،ويقوم الطالـب                 

  ). 35 : 1993فيفر ووتالب ، (  .أخرى من التالميذبإعادة تنظيم الدرس وتعليمه من جديد لمجموعة 

والتعليم المصغر مصمم لتعزيز سلوك األفراد ويهدف إلى تجزئة المواقف التعليميـة التـي تتـصف                

بالتعقيد نظراً لتشابك العوامل والمتغيرات المتضمنة في التدريس إلى عناصر بسيطة وعليه يتم تبسيط العملية               

نب،والمواقف التعليمية تتألف من مجموعة من المهام، والمهام التعليمية عبـارة عـن             التعليمية من جميع الجوا   

مهارات تعليمية مشتركة بين جميع المساقات ومن أهم المهارات التي تبناها قسم إعـداد المعلمـين بجامعـة                  

  : ستانفورد ما يلي

وتلخـيص المعلومـات    تنويع المثيرات والمنبهات وبعث االهتمام بالمسألة المطروحة فـي الـدرس ،           

والتوليف بينها  واللجوء إلى الصمت وتوظيف التواصل غير اللفظي وتعزيز مشاركة الطالب وإتقان الـربط                
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ــة وإجــادة العــرض  ــشواهد واألمثل ــة مــدى فهــم الطــالب وطــرح األســئلة وتوظيــف ال           .ومراقب

  ). 259 :2005عطاري ، ( 

   :صغر يلزم توفير عناصر وشروط من أهمهاولنجاح عملية التعليم الم

  . اإلعداد النظري للمتدرب-ا

  . اإلشراف على خطة تحضير األنشطة الالزمة الكتساب المهارة -ب

  .إعطاء المتدرب فكرة عن التالميذ الذين سيقوم بتعليمهم  -ج

  .تحديد هدف الممارسة والشروط المطلوبة إلتقانها  -د

  ). 438  :1986األغا وعبد المنعم ،  ( .ات التقويمدرب في خطواشتراك المت -ـه

    : مجموعة من األسس علي النحو التاليييرتكز الدرس المصغر عل

  .ألنه تدريس حقيقي يجرى فيه تعليم جدي بالرغم من أن الوضع التعليمي في الدرس وضع مصطنع  -*

العادي ،وذلك بسبب تخفيض حجم الدرس      يقلل التدريس المصغر من أثر التعقيدات التي تنشأ في التدريس            -*

  .والمدة التي يستغرقها وعدد التالميذ

في التدريس المصغر يكون التدريب مركزاً على مهارة محددة من مهارات التدريس فينصب الدرس على                -*

  . التقويم أو طرح األسئلة أو المناقشة أو التعزيز وغيرها من مهارات التدريس: أدائها مثل 

لتدريس المصغر بالمراقبة المتزايدة للممارسة ودقة المالحظة لها ويتيح درجة عالية من الـسيطرة              يسمح ا  -*

  . على برنامج التدريب ، كما يعالج عناصر الوقت والتفاعل مع التالميذ و المناقشة وعوامل عديدة أخرى 

لتغذية الراجعة في التدريس أو بعد      يوسع التعليم المصغر إلى حد كبير األبعاد القائمة على معرفة النتائج وا            -*

تدريس درس مصغر يشرع المتدرب في عملية نقد شاملة لما قام به ، ثم إعادة التـدريس لتنميـة المهـارات                     

  ). 105 : 1996راشد ،  ( .وتحسين األداء

   : خطوات التعليم المصغر

   - : يمر التعليم المصغر بالخطوات التالية

اسـتخدامها  األهداف التمهيد ، طرح األسـئلة و      المراد إتقانها ومن هذه المهارات و     تحديد المهارة التعليمية     -ا

  . والتعزيز والتقويم والخاتمة

وضع خطة أو تصور مسبق لكيفية ممارسة المهارة وهو ما يمكن أن نسميه بالتحضير كأن يحدد الهـدف    -ب

لتمهيد مثالً يحدد الهدف واألنشطة بحيث      أو ما يلزم من التدريب عليه ومحتوى النشاط الذي سيقوم به ، ففي ا             

تشمل التشويق وربط الدرس بغيره من الدروس واختبار مدى سيطرة التالميذ على المهارات الالزمـة لـتعلم                 

  .الدرس كما يحدد إن كان سيستخدم القصة أو المناقشة والحوار أو عرض النماذج والعينات في هذا التمهيد 

  ). 439 : 1986االغا وعبد المنعم ،  ( 

تماثل جلسة التعليم المصغر حصة الفصل العادية فيما عدا كل من الطول الزمني وعدد التالميـذ                 :التنفيذالتنفيذ  --ج

الذي يكون أقل بكثير ، كما تقوم إجراءات التعليم المصغر على التجربة والتدريس حيث يقدم المعلم المتـدرب                  

دقائق وفي هذا الـدرس     ) 10-5( ذ وال تزيد مدتها عن      تالمي) 6-4( درساً لعدد من التالميذ يتراوح ما بين        
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يقوم المتدرب بتنفيذ الخطة وأداء المهارة المستهدفة ويتم استخدام الفيديو لتسجيل الـدرس مـع مالحظـة أن                  

طريقة التدريس المستخدمة ستتعدد باختالف المتدربين ويطلب من المعلمين المتدربين تدوين مالحظاتهم فـي              

  ). 263 : 2005عطاري ، .( زعت عليهم وإبداء رأيهم حول الدرس البطاقات التي و

مناقشة المتدرب فيما قدمه أثناء الممارسة وتكون المناقشة عقب أو خالل عرض ما تم تسجيله على شريط                  -د

  . الفيديو ويتم تشخيص جوانب القوة والضعف في الممارسات التعليمية و تقدم له التغذية الراجعة 

تخطيط لممارسة المهارة المحددة مرة ثانية وإعادة التنفيذ في ضوء المالحظـات التـي أبـداها                إعادة ال  -ـه

  . الحاضرون 

  . إرشاد المتدرب لمزيد من اإلتقان لتجربة الثانية لتعزيز المواقف ومناقشة ا -و

 بحاجتـه   ويضيف الباحث بأن مناقشة الدرس يجب أن تكون في جو يسوده الثقة واألمان وأن يشعر المتدرب               

  . للتحسين وأن يكون المشرف خبير في تخصصه وطرق التدريس

  .حقق التكامل بين الفكر والممارسةهذا ومما يميز التعليم المصغر بأنه ي

والصدق واألمانة بفضل توافر أجهزة الفيديو وهو يبصر المعلم بسلبياته قبل أن يقوم بممارستها على طالبـه                 "

  ).77:  1988طافش ، " .( في الميدان 

ويري الباحث أن أسلوب التعليم المصغر له دور فاعل في إعداد طلبة كليات التربية لممارسة التربية                

  .الجدد والتي ينقصها خبرة الميدانالعملية بعد ذلك في المدارس بدون تردد أو عدم ثقة، وكذلك فئة المعلمين 

  

   : قوافل التدريب المتنقلة -6

 التدريبية من األساليب التدريبية الحديثة ، وهو محاولة لنقل الخدمات التدريبية إلى             يعتبر أسلوب القوافل         

 بسيارة أو أكثر وبمجموعة من المدربين فـي مجـال   القافلةالمعلمين في المناطق النائية والبعيدة وحيث تجهز      

يمية ، وتقدم هـذه القوافـل   معين وببعض الوسائل واألجهزة والمعدات التعليمية التي تساعدهم في العملية التعل     

تدريباً متنقالً في مجاالت طرائق التدريس وإضافة إلى تقديم الخـدمات التعليميـة والمطبوعـات والنـشرات               

  .اإلشرافية وتقصي المشكالت والعقبات التي يتعرض لها المعلمون والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها

  ). 47 : 1985حسن، (

لنوع من أساليب التدريب يستخدم للتغلب علـى مـشكلة المـسافات البعيـدة              وخالصة القول أن هذا ا    

والمناطق النائية أو المعزولة  وهنا في فلسطين يمكن استخدامه بسبب وجود جدار الفـصل العنـصري فـي                   

   .الضفة الغربية 

يق من   بكل اإلمكانيات واألجهزة والوسائل والمراجع الالزمة وفر       هذا ويجب أن يكون المركز مزوداً     

  . المدربين المتخصصين 
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  :clinics)(العيادات  -7
وهي عبارة عن جلسات يتم عقدها حيث يخصص المتدربون جهدهم لحل مشكلة معينـة ، وأسـلوب                 

النقاش هو األسلوب المستخدم فيها من أجل التوصل إلى حل واتخاذ قرار واكتساب مهارات روح الفريـق ،                  

كلة وكأنها حدثت في الواقع أو أنها قد تحدث أثناء تنفيذهم ألعمالهم ويجـب              هذا وعلى المتدربين اعتبار المش    

  ) Nc Graw  ،1976: 34-35( .اشتراك جميع المتدربين في المداخالت لالستفادة من خبراتهم

وتشكل الرحالت الميدانية وتمثيل األدوار والعروض أساساً لتشخيص هذا النموذج من التدريب مع التأكيد على               

 مشاركة كافة المتدربين وأن يكون لهم اهتمامات مشتركة وهذا يدل على أن أسلوب  العيادة يمكن أن                  ضرورة

يواجه حالة واقعية وحقيقية ويتوصل إلى حل لها باإلضافة إلي اكتساب خبرة عملية وهذا ال يحدث إال إذا تـم                    

  . تعتبر جزءاً ال يتجزأ منهااختيار عمليات حل المشكلة المطابقة والمنسجمة مع أسلوب العيادة والتي

 )Dugan laid   ،1982 : 156 . (  

ويري الباحث انه يمكن استخدام هذا األسلوب لمناقشة المشكالت التي يواجهها المعلمون في الميدان وخاصـة                

  .المشكالت السلوكية والتحصيلية لدي الكثير من الطالب وبالذات في المرحلة الثانوية للبنين

   

  :) role play( دوار تمثيل األ -8

يعتمد هذا األسلوب علي قيام المتدرب بتمثيل دور شخصية أخرى ويتبني أفكارهـا والـدفاع عنهـا                     

  . والتبادل مع شخص آخر لألدوار

هذا ويتم ذلك لمعالجة مشكالت افتراضية أو واقعية في مجال العالقات اإلنسانية أو المجـاالت األخـرى                 

  .ر الذي يطلب منه كما يراه هو ومن ثم يمكن التنبؤ بالنتائج مقدماً ويقوم المتدرب بأداء الدو

  ). 44: 1995مدبولي ، (  

لتدريب التالميذ علـى حـل      )شافتل وشافتل   (ومن رواد استخدام هذا األسلوب الذي ظهر في الستينات             

  ).71: 1967شافتل وشافتل ، ( .المشكالت االجتماعية والتفاعل االجتماعي بين التالميذ أنفسهم

ويمكن استخدام تمثيل األدوار في جميع المراحل التعليمية ويفيد في ربط الناحية النظرية بالعملية والتعمق               

وفي بناء العالقات اإلنسانية بين المعلمين وفي       ) تربوية ، اجتماعية ، وأخالقية      ( في فهم المواقف المختلفة     

  ). 110: 1975صالح ، ( .تنمية التفاعل مع اآلخرين

  -:ويتميز أسلوب تمثيل األدوار بما يلي

   إتاحة الفرصة لتحقيق الرؤية الشاملة كما يحدث في الواقع -*

  . يمكن تصوير المشاهد وإعادة العرض للمناقشة-*

  . مشاركة الحضور من خالل المناقشة والحوار-*

  .  يمكن للمدرب رؤية األمور من مداخل متنوعة -*

  .ية والتجديد لدى المتدربين إثارة الحماس والدافع-*
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  : ومن عيوب هذا األسلوب 

  .ضيق الوقت المتاح لممارسة هذا األسلوب فهو يتطلب وقتاً طويالً  -* 

  .االعتماد على مهارة وفعالية المدرب ومن سيقوم بالتمثيل  -* 

ة الحقيقـة    قد يشعر المتدربون بعدم واقعية األدوار وأنها مجرد تمثيلية مما يخـرجهم عـن المـشكل                -*

  ). 45 : 1995مدبولي، ( .المطروحة 

غم مـن وجـود      مثل هذا األسلوب يكاد يخلو من برامجنا التدريبية في فلسطين علي الر            أنويري الباحث   

  .الكثير من المزايا له

  

  : ) Work shops(الورش التعليمية -9

الوسيلة وجدت على يد رابطـة      تعتبر الورشة التعليمية ذات أثر بالغ في التدريب أثناء الخدمة ،وهذه            

تنظيم تربوي يهدف إلى    " م ومفهومها هو عبارة عن      1930التعليم التقدمي في الواليات المتحدة األمريكية سنة        

تطبيق االتجاهات الحديثة في حل المشكالت بما يتضمن رفع مستوى كفاية المعلمين المؤدي  إلى رفع مستوى                 

  ).94: 1969حسين ، "( التعليم والتعلم 

وتتطلب الورش التعليمية الفاعلة تخطيطاً وإعداداً دقيقاً حتى يتمكن المشاركون من الوصول  إلى أقصي 

في مشكلة من المشكالت في مجموعات كبيرة أو صغيرة للبحث " درجات االستفادة ومن ثم ينتظم المعلمون 

حاضرات أو برنامجاً من تساعد على تحسين عملهم أو عمل المدرسة ،وهي بهذا ليست مجموعة من الم

البرامج يدرسونه ، بل فرصة لدراسة مشكلة معينة يكون فيها أحد الدارسين أو بعضهم مهتماً بدارستها وينتفع 

  .كافة الجهات وأنواع التخصص  المشكالت باالختصاصيين من المعلمون أثناء بحثهم لهذه

  ). 24 : 1985سمعان ومرسي ،  ( 

 البحث والتجريـب    علىية ال تعتمد على المناقشة النظرية أو المحاضرة بل تعتمد           ومن هنا فإن الورش التعليم    

  .واالستقصاء وتوزيع المهام بشكل عادل

ومن أبرز مقوماتها التعاون ،والزيادة في مهارات العاملين فيها وقدرتهم على العمل الجماعي ،وتوفر الفرص               

قشة المشكالت التي قد ال يشعرون بها أو ال ينتبهون          نه يمكن عن طريقها منا    ألحل المشكالت المشتركة حيث     

إليها من خالل اجتماع المشرف بالدارسين ، كما أنها تهتم بالتقويم المستمر بكل ما فيها من نـشاط فـردي أو                   

  .لجماعي ، فيدرك بذلك كل عضو مدى تفوقه أو تقدم المجموعة فيما يمارسه من أعما

  ) . 44 : 1994سعادة ، ( 

مكن القول أن الورش التعليمية  يمكن أن تستخدم في أغراض متعددة قبـل التـدريب مـع         مما سبق ي  

دراسة مشكلة أو مشاكل ذات عالقة أو التدريب على إنتاج وسيلة تعليمية ، أي بعبارة أخرى ينظر إلى الورش                   

المهني للعاملين في   التعليمية على أنها تدريب الكتساب مهارات وأساليب معينة تساعد على االرتقاء بالمستوى             

  . مجال التربية والتعليم حاضراً ومستقبالً
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  :متطلبات نجاح الورش التعليمية 

  . شعور المشتركين بالحاجة الملحة إليها -

 .وضع خطة العمل-

 .تحديد المشتركين قبل التخطيط لها-

 .اختيار الوقت والمدة والعدد المناسب-

 . تلف في الصيغة عن األهداف الحالية أن يتيح الفرصة بوضع أهداف مستقبلية تخ-

 .أن يتيح للمعلم المشاركة وتشجيعه على العمل بمفرده وتجريب ما يرغب-

  )40:2005عطاري، .(التركيز على أن يكون نمو المعلم مهنياً هو الهدف-

  -: والورش التعليمية لها فوائد عديدة نذكر منها

 خالل عملهم كمجموعات ، فهي فرصة طيبة لزيـادة األلفـة             توطيد العالقات اإلنسانية بين المشاركين من      -

  . والمحبة فيما بينهم السيما أنهم يتحاورن ويتبادلون األفكار

  .إكساب المشاركين القدرة على تحمل مسئولية التعلم الذاتي وتقويم جهودهم وأعمالهم  -

  .اوني وديمقراطيتنمية مهارات المشاركين في التخطيط والتنظيم والتقويم على أساس تع -

  . تساعد على اكتساب المرونة في تغيير األفكار والتعبيرات من خالل التفاعل في مجموعات  -

  .إكساب المعلمين االتجاهات االيجابية كاحترام الرأي اآلخر وحسن آداب المناقشة  -

  )42 : 2000أبو حسب اهللا ، (  

  . الستفادة منها واستخدامها في أعمالهم الصفيةتزويد المعلمين بالمعارف والمعلومات التي يمكن ا -

تضمين المشكالت الواقعية التي تعتبر من قبل المعلمين ومديري المدارس والمشرفين التربويين أنها تستحق               -

  . البحث والدراسة 

ساعد ح للمشاركين الفرص الكتساب وسائل وطرق جديدة لتطوير مستوياتهم المهنية وإنتاج مواد تعليمية ت          يتت -

  . في العملية التدريسية 

   : التخطيط للورش التعليمية 

،ولكي تكـون   تحديد الهدف من انعقادها      التخطيط السليم و    حد كبير على   إلىيتوقف نجاح الورش التعليمية     

   -: يجب إتباع الخطوات التالية ،  ناجعة التخطيط للورشعملية 

  .المشتركة تعارف المشاركين فيما بينهم وذلك لحل المشاكل  -

تحديد االهتمامات أو المشاكل للعمل على حلها ويتم ذلك من خالل عملية مسح في المدارس أو المؤتمرات                  -

 . أو من خالل تطبيق استبانه لتحديد االحتياجات الالزمة واالهتمامات 

ع وأن يكـون وقـت   تحديد المكان والزمان المناسب لعقد الورش التعليمية على أن يكون المكان قريباً للجمي            -

 . اإلجازات الصيفية 

 . توفير المتخصصين في مجاالت مختلفة عند الحاجة  -

  )289 :2005عطاري،. (يقوم المشاركون والمنظمون بالتخطيط لألنشطة معاً -
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  :نموذج لألعداد لورشة تعليمية 

  - : إعداد وتوزيع إعالنات االجتماع الخاص بالورشة وتتضمن -أ

  .مكان االجتماع والزمن والمدة -ماع                           الهدف من االجت -

  . أسماء المتحدثين والمشاركين  -جدول االجتماع                                -

  . توفير مستلزمات الورشة لجميع المشاركين -ب

   :اختيار قاعة الورشة على أساس -ج

    دورات المياه-*وضوح الهدف  -*وء        الض -*التهوية            -*الحجم       -*

   : إعداد المستلزمات المطلوبة - د

  جهاز العرض -*مكبر الصوت      -*طاولة لوضع المواد المستخدمة         -*السبورة      -*

   :الورشةإعداد قاعة  -ه

  .ة توزيع حاويات للقمام -*تنظيف القاعة        -*تجهيز المقاعد والطاوالت     -*

   :إعداد رزمة للمشاركين تتضمن -هـ

     لورشةجدول ا -*    ورشةتعليمات عن ال -*مواد للقراءة   -*أوراق وأقالم      -*

  .تقرير المتابعة  -*استمارة التقويم     -*أسماء المشاركين وأرقام هواتفهم     -*

   :إعداد الدعم اللوجستي -و

  . وبات في حالة الفترات الطويلة ويتضمن اإلعداد لوجبات الطعام والمشر

فالمشاركين ، في التدريب    ةفعالال و ةمتطورال تعتبر من الوسائل  ويري الباحث أن هذه الوسيلة التدريبية       

  . ويتم االعتماد عليهم بشكل كبيرالرئيس في التدريبلدور اهنا لهم 

  

  : تدريب عملية ذاتية أساليب -ب

   ):Researches()بحوث الفعل( البحوث اإلجرائية  -1

تؤكد الدراسات التربوية وتوصياتها على أهمية القراءة والبحث والتجريب وذلـك للحـصول علـى               

  . المعرفة والوصول إلى الحقيقة ومن ثم التوصل إلى حل للمشكالت الواقعية بنهج علمي صحيح

ـ              داف التعليميـة   ولطالما اهتم المعلمون بالتساؤل عما إذا كانت ممارساتهم ذات جدوى في تحقيق األه

والتربوية من عدمه ،ولطالما تركوا اإلجابة عن هذا التساؤل ألناس آخرين غيرهم ، يـأتون إلـى المـدارس                   

بطاقات المالحظة يقتحمون حجرات الدراسة  أو       واالستبيانات واستطالعات الرأي و   ومعهم الكثير من األوراق     

نون ثم يذهبون إلى مكاتبهم وحواسيبهم لفترة ، ثم ما         ربما سبب وجودهم ارتباك الحياة داخلها ، يالحظون ويدو        

ويبقي المعلمون وحـدهم فـي الميـدان وال         .  أن ينشروا تقاريرهم البحثية مذيلة بتوصيات ومقترحات         ايلبثو

  ). 123 ، 2002مدبولى ، .( يجدون إجابات ترضي فضولهم المهني وتدلهم على الطريق 

جال التربية يسهم في مساعدة المعلمـين ليـصبحوا بـاحثين           ومن هنا فإن استخدام بحوث الفعل في م       

وعليه يجب أن يعمل كل من المشرف التربوي ومدير المدرسة على تنمية المعلم مهنيـاً بإلحاقـه                 .تجريبيين  
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بشكل مستمر في دورات تدريبية داخل أو خارج المدرسة للتدريب على بحوث الفعل حيث إنهـا تـسهم فـي                    

ب و تمكن المعلم من معرفة سلوكهم وكيف يؤثر المعلم عليهم ، من حيث اتجاهاتهم               التعرف على طبيعة الطال   

وفهمهم للبحث فالمعلم من خالل البحث والتجريب يستطيع فهم نفسه وفهم طريقة تدريسه من خالل العمليـات                 

  ). 275 : 2005المغيدي ، .( التي يمر بها ويشارك الطالب ليكونوا باحثين تجريبيين

 البحوث اإلجرائية أنها مجموعة مـن التقنيـات يقـوم المعلـم وبعـض               ) 1999فارث،سي(ويعرف  

  )267 :1999سيفارث،( .الممارسين للعملية التعليمية باستخدامها لإلجابة عن أسئلة تنشأ أثناء العمل

إليها على أنها عملية تأمل ذاتي منظمة تتـضمن سلـسلة أفعـال مـن               ) 1975 ستينهاوس،( وأشار  

ي ودراسة للتغير ووضع احتماالت لبحوث عمل أخرى ، كما أنها عملية مرنة بمعنى أن األسئلة                استكشاف نقد 

  . البحثية تتسم بالمرونة والتغير تبعاً ألي تغير في عملية التعلم موضع البحث

هذا ويمكن تكليف المعلمين بالقراءة الموجهة  ولتناول بعض المشكالت وجمع الحقائق عنها وتحليليها              

 الحلول المناسبة لها كتلك التي تتعلق باالمتحانات والمناهج الدراسية وطرائق التدريس المختلفـة كمـا                إليجاد

يمكن تكليفهم بإعداد البحوث لما لها من قيمة في التدريب ، حيث يتم من خاللها التعرف على تخطيط التدريب                   

 على قيمة االتجاه العلمي الـسليم فـي         ورسم سياسة اإلصالح التربوي بصفة عامة ، كما أنها تساعد الباحثين          

  ) . 41-40 : 1976األبيض ، (. بحث المشاكل التربوية 

  : أهداف البحوث اإلجرائية 

   0دعم أسس المشاركة والتعاون بين المشرفين  والمدراء والمعلمين والطالب -1

 .التشجيع على تطوير وتحسين المدرسة -2

 .تغيير الممارسات التدريسية -3

 .مجتمع أكثر ديمقراطية جعل المدرسة وال -4

 ). 277: 2005عطاري ، . ( النظر إلى التدريس على أنه عملية تساؤل دائم  -5

  :خطوات البحث العلمي

  . الشعور بالمشكلة وتحديد مجالها  -1

 .صياغة المشكلة وتحديد العوامل المؤثرة  -2

 . وضع فرضيات العمل واختبار صحة الفرضيات  -3

 . تسجيل النتائج وتفسيرها  -4

 )44 : 2000ملحم،.( توصيات والمقترحات وضع ال -5

ويري الباحث أن البحوث اإلجرائية تساهم إلي حد كبير في التركيز علي المشكالت الحقيقية التي تواجـه                 

  .الواقع التربوي وإيجاد الحلول المناسبة لها

حـث   أنه ال بد من تشجيع المعلمين على البحث والتجريب من خالل تنظيم دورات خاصـة بالب                ضيفوي

العلمي وتقديم حوافز مادية ومعنوية للمعلمين المبدعين في هذا المجال ،وكذلك إعداد نشرات توضـح ماهيـة                 

  .البحوث التجريبية وأهميتها وطريقة التعامل معها 
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  : المجاالت البحثية  

  .عناصر المنهاج التي تشمل األهداف الطرق والمحتوى والتقويم  -1

 . المدارس والمشرفين وأدوارهم المستقبلية مهام ومسؤوليات المعلمين ومدراء -2

 .تسرب الطالب  -3

 .العقاب البدني -4

 .أساليب إعداد وتحليل االختبارات المدرسية -5

 .تدريس ذوى الحاجات الخاصة من المعلمين والطلبة -6

 .تمرسهااالتجاهات والقيم وتدريسها و -7

 " أسس النجاح " نظام العالمات المدرسية  -8

 . التدريبأساليب التعلم و -9

 . أساليب المتابعة والتقويم -10

 ).2002وايلز و بروندي ، .  ( أساليب االتصال والتواصل-11

مجال البحوث اإلجرائية ، األمر الـذي يتطلـب         ب يهتمون من المعلمين    عدد محدود ويبين الباحث أن    

نوية للمبـدعين   وتشجيع المعلمين علي ممارستها وتخصيص حوافز مادية ومع       العناية بمثل هذه الوسيلة المهمة      

   . فيها ،واالستعانة بخبراء من الجامعات الفلسطينية لتنفيذ دورات تدريبية في هذا المجال

  

 (Correspondence) : التدريب بالمراسلة-2

يتم هذا األسلوب التدريبي عن طريق الحوار التربوي واالتصال غير المباشر بين المدرب والمتدرب              

ثقافية ، فتدريب المعلم    الحصول على تنمية مهنية وعلمية و     م وتحقيق رغبته في     وذلك لسد احتياج تدريبي للمعل    

مـسئولية توصـيل    ) إدارة التدريب   ( بالمرسلة في مجال العملية التربوية طريقة تدريبية يتحمل فيها المدرب           

  . الشخصيةان وزمان تحددهما ظروفه العلم والمهارة إلى معلم وال يتلقي المعلم شفوياً ، بل يدرس في مك

  ) .436 ، 1975فايد ، ( 

ويعتمد التدريب بالمرسلة على إيصال مواد التدريب للمعلمين إلى مكان سكناهم عن طريق المراسلة ،               

وقد يخضع هؤالء إلى امتحان نهائي في المواد التي وزعت عليهم ، و قد أدى استخدام هذا األسلوب إلى حل                    

ت إعدادهم عاماً بعد آخر ، حيث ال يتطلب تواصالً مباشراً بـين             بعض مشكالت تدريب المعلمين التي تضاعف     

المعلم المتدرب وبين المدرب بل يقوم على التفاعل االيجابي للمتدرب مع األفكـار المطروحـة فـي المـواد                   

التعليمية أو مع أدائه عدداً من األنشطة العملية الموجهة التي تقترحها المواد مع الحرص على تزويد المتدرب                 

  ). 172 : 1974الرشيد ،  ( .تغذية راجعةب

وهذا النوع من أساليب التدريب صالح لتدريب المعلمين في مختلف المراحل التعليمية ويؤخذ به فـي                

جميع بالد العالم بصفة عامة وفي البالد المتقدمة بصفة خاصة ، و ذلك لزيادة اإلقبال عليه في الدول المتقدمة                   
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ستحدثات العصر و تقدمها في مجال تكنولوجيا التربية والتعليم ، كما يعتبر جـزءاً              نظراً لتمتعها بالكثير من م    

   ) .362 : 1979سليمان ، .( أساسياً أو مكمالً لنظام إعداد المعلم 

إلى أن التدريب بالمراسلة نظام تقوم فيه المؤسسات التعليمية بتقديم برامجها التعليمية             ) 1985،رينيه( ويشير  

لكلمة المطبوعة المرسلة بالبريد إلى المتدربين الذين ال تمكنهم ظروفهم من االنتظام في الدراسة              معتمدة على ا  

،وهو أسلوب تربوي يساعد المعلمين على مواصلة تعليمهم وتدريبهم تدريباً ذاتياً ، وهو أسلوب زهيد التكاليف                

  ) .17 : 1985ه ، ريني.( مما ينعكس بدوره على االنخفاض في اإلنفاق االجمالى للتدريب 

  :مميزات التعليم بالمراسلة

  .يوفر الوقت والجهد والمال -1

 .إمكانية تدريب أعداد كبيرة من المعلمين  -2

 .يتالءم مع قدرات ورغبات المعلمين والفروق الفردية بينهم  -3

 . المناطق النائية للتدريب وإكمال تعلميهم  فيلمعلمينلتوفر فرصة  -4

 . لنفس والبحث العلميتدرب المعلمين االعتماد على ا -5

 . تطوير قدرات المعلمين على التعلم باستمرار وتساهم في النمو المهني  -6

  :ها من  ونذكروعلى الرغم من المميزات السابقة إال أن هناك بعض العيوب

  . قلة االتصال واالحتكاك المباشر بين المدرب والمتدرب -1

 ). 47 :1995بدوى ، .( لجماعةعدم القدرة على االستفادة من حافز التعلم في وجود ا -2

  -:ولكي تحقق برامج تدريب المعلمين بالمرسلة أهدافها ينبغي أن تراعي ما يلي

   . العناية بالكتيبات والنشرات المرسلة للمعلمين من حيث المحتوى والرسوم التوضيحية-1

  .االعتماد على أخصائيين في إعدادها لتجذب المعلمين إلى قراءتها -2

لمتدرب بالمراسلة على التمارين العملية التي تجرى في المعامل على الرغم مما يعترض ذلك مـن              يعتمد ا  -3

   ) .182 : 1972سامي ،  ( .مشاكل

  
 computer ) ( : التدريب باستخدام الحاسوب -3

أصبح الحاسوب من األجهزة التي تلزم المواطن في حياته اليومية في معظم دول العـالم ولـذلك ظهـر                        

التي يعد محوها وظيفة من وظائف التعليم وهدفاً من أهدافه ، تمامـاً كمحـو               " لكمبيوترية  ااألمية  " طلح  مص

  . األمية 

ويمكن استخدام الحاسوب في عمليات التعليم والتدريب لما له من فوائد كثيرة واستخدامات عديـدة فـي                      

في اكتساب المهارات والمعلومات بصفة فرديـة   جميع مجاالت الحياة ، حيث يساعد الحاسوب المعلم المتدرب          

، إذ أنه يكسب المتدرب قدرات على االكتشاف واإلنتاجية واإلبداع والقدرة على التحليل وحل المسائل المختلفة                

  ).2: 1983هوفمان ، ) (problem solving skills( وإن لم يخطط لهذه القدرات ضمن الدرس 

  -: التدريس بما يليويتميز الحاسوب عن غيره من أساليب
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  .  الحاسوب كمدرس خاص متميز بالموضوعية متزن غير متحيز مما يسهل عملية التدريب أثناء الخدمة-1

  .  يساعد على الفهم واالستيعاب في ظل وجود أعداد كبيرة من المتدربين -2

 وميولـه   يساعد على تزويد التدريب حيث يمكن تقديم ما يناسب كل معلـم حـسب مـستواه وحاجاتـه                  -3

  .واستعداداته بالسرعة التي تناسبه 

والحاسـوب  ) learning by doing( يقر التربويين أن التعليم الفعال هو ذلك الذي يتم عن طريق العمل  -4

يساعد المعلم على العمل فبدالً من التحدث عن أمور قد تكون غير واضحة في أذهان المتـدربين يـساعدهم                   

  ). 160-159: 1989العريني ، (.اقف الفعلي للمولمحاكاة والتمثيل طريق االحاسوب على تجسيدها لهم عن

ويضيف الباحث أن استخدام الحاسوب كأسلوب حديث في التدريب يساهم في إثارة حماسة المتـدربين               

 متابعة التطور التكنولوجي والتربوي فـي   يمكن المعلم منكذلكومما يزيد من إقبالهم على التدريب بدون ملل  

   .، فالعالم بفضل الحاسوب واالنترنت تحول إلي قرية صغيرةالعصرهذا 

  

  ) :(.Instructional T.V التدريب باستخدام التلفزيون -4

يعتبر أسلوب التدريب بالتلفزيون من األساليب الحديثة في التدريب أثناء الخدمة وهو أسلوب سـمعي                     

ركة االيجابية في عملية التدريب ولهذه الوسيلة جاذبيتها        بصري يوفر طاقات تدريبية جيدة يحفز المتدرب للمشا       

  . وقدرتها على تخطي حدود الزمان والمكان فهو أسلوب جيد لرفع مستوى التعليم والتدريب

كز التدريب كما يمكن بواسـطته      اوهذا األسلوب يوفر الوقت الذي يقضيه المتدرب في التوجه إلى مر                 

 متفرقة دون أن تنقل من أماكنها إلى مكان التدريب ، إذ يمكن لجميع الراغبين               تعليم جماعات كبيرة في أماكن    

في التدريب في أي مكان مشاهدة البرنامج التلفزيوني والتعلم منه واالقتداء بتوجيهاتـه ، حيـث يمكـن ألي                   

  . يوني متدرب أن يحصل على  ملخص مطبوع للمادة التدريبية ، موضوع البرنامج قبل بدء البرنامج التلفز

تخدام ويتميز هذا األسلوب بانخفاض التكلفة إذا استخدم على نطاق واسع ، خصوصاً أنه يحل محل اس                     

العمليات التي تعرض ويبين خطـوات العمـل         الرؤيا الجماعية لهذه النماذج و     يتيحالنماذج في أماكن متعددة و    

  ). 187-185 : 1978باشات ،  ( .قيقة أو الخطرةالدقيقة ، كما يساعد الرؤيا الداخلية للمواقف التدريبية الد

البـصر   وهو يستخدم حاستي الـسمع و      ،يثير اهتمام المتدربين  لباحث أن التلفزيون أسلوب جذاب و     ويري ا     

  .تكلفته ليست مرتفعة ويساهم في زيادة جدوى التدريب،و

  

   :)case study(دراسة الحالة  -5

موقف يواجه األفراد أثناء قيامهم بالعمل الفعلي ويقوم المتدربون         وهذا األسلوب يقوم على عرض حالة أو         

  . بتحليل هذه الحالة من واقع البيانات التي تقدم لهم عن طبيعة الحالة ويتم ذلك بإشراف وتوجيه المدرب
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والهدف الرئيس من دراسة الحالة ليس التوصل إلى حلول وإنما تدريب األفراد وتنمية قدراتهم علـى                

والدراسة الموضوعية والوصول إلى األحكام والقرارات الصحيحة وتتميز طريقة دراسة الحالـة            التحليل  

ن الحاالت التي تدرس تكون عن واقع العمل كما أنهـا تـشرك المتـدربين               كأسلوب للتدريب بالواقعية أل   

 الممارسـة   بطريقة ايجابية فعالة نشطة في الدراسة والتحليل والتفكير ويضاف إلى ذلك أنها تتيح فرصـة              

  ). 176-175: 1989مرسي ، . ( الفعلية والعملية للنشاط وال تقتصر على الناحية النظرية كالمحاضرة 

ويري الباحث أن هذا األسلوب يتميز بانطالقه من الواقع العملي بعيداً عـن الخيـال ويـشارك فيـه                   

من الناحية  تطوير أداء المعلمين    بطريقة فاعلة األمر الذي يساهم إلي حد كبير في          ) المتدربون( المعلمون  

    .العملية

  :)problem solving( حل المشكالت -6

) 1983ديوي ،   ( ترحهاارتبط أسلوب حل المشكالت بالتفكير العملي وأصبحت الخطوات التي اق                  

فـي أنحـاء    كوسيلة للتفكير العلمي وللعمليات العقلية التي يتطلبها سياسة تعليمية موضع اهتمام التربويين             

العالم والمعلمين في المؤسسات التعليمية والخطوات التي يقوم عليها هذا األسلوب هي الـشعور بمـشكلة                

وتحديدها ومن ثم جمع المعلومات عنها ثم تكوين الفروض أو االقتراحات لها واختبار صـحة الفـروض                 

  . للوصول إلى الحل وتعميم النتائج

لمين على مواجهة المشكالت التـي تـواجههم فـي الحيـاة            ويستخدم هذا األسلوب في تعويد المع     

مزودين باتجاهات ومهارات لحلها ، وهو يستخدم مستغالً نشاط المتعلم وحماسة مما يضمن بذله جهداً               

  ). 256: 1989األغا وعبد المنعم ،  ( .مناسباً للتعلم

  -:ويتميز هذا األسلوب بما يلي

  .هم في زيادة االهتمام بموضوع البحث إثارة الدافعية لدى المتدرب مما يسا- 

  .علة والتقليل من المللا نشاط المتدرب واستمرار مشاركته الف-

  . إكساب المتدرب بعض السمات والصفات الشخصية االيجابية-

  .  الحصول على معلومات وظيفية خالل خطوات حل المشكلة -

ثل هذا األسلوب ويجب أن يكون أسـلوب        ويري الباحث أن المعلم الفلسطيني في أمس الحاجة لممارسة م         

  . حل المشكالت من األساليب األساسية في تدريب المعلمين أثناء الخدمة 

  

  

  

  



 52

  االحتياجات التدريبية

 إن عملية تحديد االحتياجات التدريبية تلعب دوراً أساسياً في نجاح عملية التدريب فال يمكـن تحديـد                 

  .االحتياجات الالزمة وخاصة لشريحة المعلمين الفئة المستهدفة من التدريب قبل تحديد 

 في وظيفة ، أداء واقعي وأداء       أداءينوتعنى الحاجة وجود نقص أو تناقض بين وضعين ، أو وجود فجوة بين              

مرغوب فيه  تحدث تلك الفجوة نتيجة نقص في معارف أو مهارات أو اتجاهات الفـرد والتـدريب المـنظم                    

   ).212 : 2001عطوى ، .(  النقص أو التناقضالمخطط له يستطيع أن يعالج ذلك

التفاوت بين ما هو كائن وما يجـب أن         " االحتياجات التدريبية بأنها    ) 1997الخطيب ورداح،  ( يعرف

الفجوة بين مـا    "  بأنها   )1994الحداني، (ويعرفها. )44 : 1997الخطيب ، أحمد رداح الخطيب ،       .( " يكون  

  ). 136 : 1994الحداني ، " ( هو موجود في الواقع يجب عمله من قبل المعلم وبين ما 

ويري الباحث أن االحتياجات التدريبية هي الفرق بين ما يجب تنفيذه من قبل المعلم بدرجة عالية مـن                

ة وإبـداعات  منضيف أن بعض المعلمين لديهم قدرات كايالكفاءة والمهنية وبين ما يقوم به على أرض الواقع و      

  .لتدريب ليطلق هذه القدرات ويكشف عن هذه اإلبداعات غير مكتشفة ، فيأتي ا

  :أهمية تحديد االحتياجات التدريبية

   :تنبع أهمية تحديد االحتياجات التدريبية من األسباب التالية 

ك يتم تحديد   مؤشراً يوجه التدريب توجيهاً صحيحاً ، ففي ضوء ذلتعتبر تحديد االحتياجات التدريبية عملية -1

 .تصميم محتوى البرنامج  التدريبي ونشاطاته وتقويم البرنامج التدريبيتدريبية واألهداف ال

 .  نوع التدريب المطلوب لألفراد والنتائج المتوقعة منهم يتم تقريرتحديد االحتياجات التدريبيةمن خالل  -2

  . يحافظ علي الوقت والجهد والمالتحديد االحتياجات التدريبية بشكل دقيقإن  -3

 ) 8 : 1991ات ، محمد ، عليم( 

  : مستويات االحتياجات التدريبية 

  : مستويات  األفراد -1

  .لكل موظف ومعلم حاجات فريدة ترتبط بوظيفته وشخصيته وخلفيته الثقافية وخبراته 

  : مستوى الجماعات  -2

  .مشتركةوتتعلق الحاجات هنا بمجموعة من األفراد كالمشرفين أو المعلمين وتجمعهم حاجات تدريبية 

  : مستوى التنظيم  -3

قد تكون االحتياجات خاصة بمنظمة وتجمع ما بين الحاجات الفردية والجماعيـة فيـتم اختيـار البـرامج         

   .ما يتوافق مع حاجات األفراد وحاجات الجماعات وحاجات المنظمةبالتدريبية 

  . مستوى القطاع  -4

  .  ز الخ ..طاع الصناعة أو الزراعة أو التربية ويقصد هنا الحاجات التدريبية لقطاع من القطاعات كق

  .وهنا يتم اختيار البرامج عامة لجميع العاملين في قطاعات اإلنتاج والخدمات: مستوى الوطن  -5
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  : مستوى األقاليم  -6

وهنا يتم تحديد االحتياجات التدريبية لقطاع إنتاجي أو خدمي أو مديرين من عدة أقطار يضمهم إقليم جغرافـي                  

  . واحد يجمع بين أقطاره خصائص ثقافية أو سياسية أو اقتصادية مشتركة

  : مستوى العالم  -7

 و نشوء األسواق العالمية ، فإنه يمكن تحديد االحتياجات التدريبية لفئة            تواالتصاالبناء على ثورة المواصالت     

لي مثـل الفقـراء واإلسـكان أو    معينة من المديرين أو القطاعات اإلنتاجية أو لمعالجة مشكالت ذات طابع دو      

  ). 144 : 1995شرف الدين ، ،( . التلوث أو ازدياد عدد السكان 

  تصنيف االحتياجات التدريبية
  :االحتياجات التدريبية وفقاً للمعايير التالية ) 2001عطوى،( يصنف 

  : الضيق و الشمول -1

 موظفاً واحداً أو مجموعـة قليلـة مـن           طابعاً ضيقاً فتشمل   ةقد تأخذ عملية تحديد االحتياجات التدريبي     

الموظفين أو تشمل أعداداً كبيرة من الموظفين على مستوى المؤسسة ككل أو على مستوى مهنـة معينـة                  

  .الخ ... كالمشرفين أو المعلمين 

  : التوجيه والتركيز  -2

و تـدريب   تكون االحتياجات احتياجات عادية منتظمة مثل تدريب العاملين الجـدد أو الـسكرتيرات أ             

الموظفين ألغراض الترقية أو النقل لوظائف أخرى ، وقد تكون احتياجات تعالج مشكالت العمل اإلنسانية               

أو الفنية وتتعلق بمعلومات العاملين أو مهاراتهم ، كما قد تكون احتياجات تطويريه إبداعيـة ذات توجـه                  

وقدراتها علي مواجهة التغيرات المتالحقـة      مستقبلي تتعلق بنمو الفرد وفعالياته أو نمو مؤسسه وفعالياتها          

  )212: 2001عطوي ،.(التي تحيط بها 

  : المدى الزمني -3

وهنا قد تكون االحتياجات التدريبية قصيرة المدى ، فيجرى مقارنة أداء المـديرين المـالي بمعـايير                 

 ، وقـد تكـون      )معـايير الجـودة فـي األداء      (محددة عليهم أن يصلوا إليها مباشرة أو بعد مدة قصيرة           

االحتياجات ذات أهداف بعيدة المدى ، وهنا تجرى عملية توقع المتطلبات والعمل من الناحية االقتـصادية                

  .واالجتماعية لسنوات قادمة قد تمتد خمس أو عشر سنوات

  : الكم والكيف -4

يبيـة فـي         وقد تكون االحتياجات نوعية يصعب وضعها في عبارات يمكن قياسها كاالحتياجات التدر           

مجاالت القيادة والدافعية والتغيرات السلوكية واالتجاهات ، كما قد تكون احتياجات كمية يعبر عنها بعـدد                

عدد المعلمين الذين سيشتركون فـي      ديرين الذين سيدربون أو     عدد الم ، أو   الوظائف التي تحتاج إلى تنمية    

تياجات كما في مجاالت الماليـة      تدريب معين لحاجات تخص منهاج صف معين وهنا تجرى صياغة االح          

   ).27 :1991درة ، عبد الباري ، (. والمحاسبة واإلنتاج غالباً 
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  أدوات جمع البيانات لتحديد االحتياجات التدريبية 

  :يمكن تقسيم أدوات جمع البيانات ألغراض تحديد االحتياجات التدريبية إلى 

  -:األدوات غير المباشرة وتشمل  -1

  . علومات المتاحة أو المتوفرة داخل المؤسسة  البيانات والم-

  .  المصادر العامة كالقوانين واألنظمة والتعليمات واللوائح الخاصة بالموظفين -

  . السجالت الخاصة بمؤشرات التدقيق والمراجعة وتنظيم العمل -

  . المصادر المتعلقة بالقوى العاملة -

  .الدراسات والبحوث والتجارب الخاصة بالمؤسسات األخرىالمعلومات المتوفرة خارج المؤسسة مثل نتائج  -

   -: األدوات المباشرة ومن أهمها  -2

   واالختبارات-* الفحوص  –* االستبانة –* المقابلة -*المالحظة  -*

  : أساليب تحديد االحتياجات التدريبية 

  -:تنقسم أساليب تحديد االحتياجات التدريبية إلى ثالثة أساليب وهي

   : ب تحليل النظمأسلو -1

وهو التعرف على هدف القائمين على التدريب من قيادات مسئولة ومـشرفين تربـويين وأخـصائيي                   

تدريب وكذلك التعرف على تصوراتهم لما ينبغي أن يكون عليه التدريب بوجه عام  ، وما  يتوقعونه من                   

لمعلمين المطلوب تدريبهم ، ويتم     احتماالت التغيير في المناهج وكتب دراسية وطرق تدريس وكذلك فئات ا          

ذلك من خالل االجتماعات والمناقشات بين هذه القيادات ومخططي البرامج التدريبية هذا ويساعد التحليـل          

  ).33 : 1995بدوي ، (  .التنظيمي على ضمان أن يصبح التدريب عصرياً وعملياً

  -: التاليةهذا ويتم أسلوب تحليل النظم من خالل دراسة المؤسسة من الجوانب

    .أهداف المؤسسة  -

 . موارد المؤسسة وأساليب العمل واإلنتاج  -

تحليل الهيكل التنظيمي وسياسة المؤسسة والقوانين واألنظمة والتعليمات الخاصة المتعلقة بالتدريب من حيث              -

تاحة واالحتياجات  الوضع المالي للتدريب وهنا تجرى دراسة فعاليات التدريب وأنواعه ومشكالته والموارد الم           

 .  التدريبية المستقبلية 

 .دراسة وتحليل القوى العاملة  -

 .تحليل مؤشرات الكفاءة -

  .تحليل المناخ التنظيمي -

   : أسلوب تحليل الوظيفة -2

يجرى تحليل الوظيفة من خالل دراسة وصف الوظيفة ومواصفاتها ،وهنا تجـرى مقارنـة وصـف                

واستنباط أهم المعارف والمهارات والقـدرات والـصفات التـي          ) المعلم ( الوظيفة بمواصفات شاغل الوظيفة   

 الحالية  واقعيةتنقص شاغلي الوظيفة ، كما قد تجرى مقارنة مواصفات الوظيفة المطلوبة بمواصفات الوظيفة ال             
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لى توفير  المتوفرة لدى شاغلي وظيفة معينة ، ويتم ذلك من خالل اللقاءات مع القيادات التربوية بطريقة تؤدي إ                

معلومات مستمرة ومنتظمة عن األعمال المطلوب من المعلم أداؤها مما يساعد على تحديـد نـوع ومحتـوى                  

  . البرامج التدريبية لكل فئة من المعلمين 

  :)المعلم ( أسلوب تحليل الفرد  -3

تم تحليل المعلم   ويركز هذا التحليل على المعلم أثناء الخدمة باعتباره محوراً وهدفاً لعملية التدريب  وي             

من ناحية األداء الفعلي لعمله ، أي مدى ما يمكن أن يتوقع منه في مستوى األداء مما يساعد على تحديد مدى                     

تأهيله كمعلم ، ومدى حاجته للتدريب ، لتحديد نوع البرامج المطلوبة ويساعد على القيام بهذا التحليل تقـارير                  

   ).38 : 1992حسونة ، وآخرون ، .( كل من مديري المدارس والمشرفين التربويين

  -:ويري الباحث أن من أساليب تحديد االحتياجات التدريبية ما يلي

 الزيارات الصفية والتي يقوم بها المشرفون التربويون والمدراء ، حيث تكون المالحظـة المباشـرة ألداء                 -ا

  .  المعلمين 

  . متابعة سجالت المعلمين وتقارير األداء السنوية -ب

  . األسئلة المفتوحة ودراسة الحالة والمقابالت الشخصية -ج

  .  نتائج االختبارات الخاصة بالطلبة -د

ويضيف الباحث انه مهما تعددت أساليب تحديد االحتياجات التدريبية ، فلن تستطيع تحديدها بدقـة ، إذا                

ن جهة أخرى ، فالعملية التدريبية هي       لم يكن هناك جو من الثقة بين المشرفين والمدراء من جهة والمعلمين م            

أوالً وأخيراً عملية إنسانية عقلية قائمة على العالقات التبادلية ، األمر  الذي يتطلب منا أن نكون إنسانيين دون                   

  . التفريط بمهنية العمل 

ريبيـة  أن هناك بعض األسس الفنية الواجب توافرها في أساليب تحديد االحتياجـات التد            ) أبو الروس ( ويري  

  -:وهي كما يلي

 إمكانية توصيل أكبر قدر ممكن من المعلومات والخبرات للفئات المراد تـدريبها فـي الوقـت والمكـان                   -1

  . المناسبين 

  . أن تعكس االحتياجات الحقيقة للمتدربين على اختالفها-2

  .  أن تساعد على استمرارية التدريب-3

  . التي تجرى للدورات التدريبية أن توضح كيفية اإلفادة من برامج التقويم -4

 – مـشرف تربـوي      – مدير   –معلم  (:إتاحة الفرصة لمناقشة االحتياجات التدريبية لكل األطراف المعنية          -5

  ).  مدرب–مخطط 

  )47 : 2000أبو الروس ، (  . التدريبأثرأن تساعد على انتقال  -6
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  لتدريب المعلمين أثناء الخدمة التخطيط

  

ج تدريب المعلمين ما قبل الخدمة والتي تتم في معاهد وكليات التربية يتخللها كثير من نـواحي                 إن برام       

،ولذلك فإن تدريب المعلمين أثناء الخدمة وبعد       ) التربية العملية   ( النقص وخاصة في جانب الممارسات العملية       

م من اهتمام كثير من المعلمـين       البدء الحقيقي في ممارسة مهنة التعليم ينطوي على أهمية خاصة وعلى الرغ           

بتنمية أنفسهم ذاتياً ومهنياً فإن ذلك ال يصل إلى مرتبة التدريب المخطط له من قبل وزارة التربيـة والتعلـيم                    

،والمعلم الذي ينشغل في واجبه التدريسي وهموم الحياة االجتماعية قد ال يجد الوقت المناسب للنمو المهنـي ،                  

  .  التدريبية المخطط لها بعناية لألخذ بيد المعلمين نحو الرقي والنمو المهني تي دور البرامجأومن هنا ي

التغير السريع من أهم سمات العصر الذي نحياه ، فالتغير أصاب جميع مناحي الحياة ويقتضي ذلـك رسـم                   ف

  .السياسات المناسبة لهذا التغير ومن هنا تنبع أهمية التخطيط 

  
   

  مفهوم التخطيط
هره ال يخرج عن كونه عملية منظمة واعية الختيار أحسن الحلول الممكنة للوصـول              التخطيط في جو  

إلى أهداف معينة ، أو بعبارة أخرى هو عملية ترتيب األوليات في ضوء اإلمكانيات المادية والبشرية المتاحة                 

يط في صورة   وينبغي هنا أن نفرق بين التخطيط والخطة فالتخطيط عملية مستمرة أما الخطة فهي وضع التخط              

برنامج موقوت بمراحل وخطوات وتحديد زماني ومكاني والتخطيط قد يكون طويل المدى أو قـصير المـدى    

وقد يكون شامالً لكل القطاعات االقتصادية واالجتماعية أو جزئياً أو خاصاً بقطاع معين كقطاع الـصناعة أو                 

   ).145 : 1977مرسي ، (  .ي أو المحلىالتعليم أو الخدمات وقد يكون على المستوى القومي أو اإلقليم

التخطيط  بأنه تصور مستقبلي قائم على أسس علمية ينطلق مـن الواقـع ويـستلهم                 )2005،األغا( ويعرف  

خبرات الماضي  ويسعي إلى تحليل البيئة الداخلية و الخارجية للمؤسسة التعليمية ، ووضـع االسـتراتيجيات                 

   ).2005األغا،محمد ، .("  للمؤسسة إلى وضع أفضل في المستقبلالمناسبة لالنتقال من الوضع الحالي 

فن التعامل مع المستقبل وهو الوظيفة المبكرة أو هو نقطة البداية في أي             " بأنه  ) 2000مصطفى،( ويعرفه     

ها ،وتحديد كيفية بلوغهـا مـن خـالل    منعملية إدارية ، ويتضمن تصميم األهداف وتقييمها واختيار المناسب     

ن كانت كمية بمثابة معـايير  إمج وجداول زمنية توظف على مدارها موارد معينة ، وتعد األهداف ال سيما      برا

   ).88 : 2000مصطفى ، .( يقاس عليها األداء الفعلي

ويعرفه الباحث بأنه  رؤية مستقبلية يقوم بها خبراء ومتخصصون بعد دراسة وتحليل الواقـع التعليمـي                       

  .  إلعداد ممارسات مستقبلية تنتقل بالوضع القائم إلى وضع أفضلبطريقة علمية وذلك

حداث التغيير االيجـابي    إأن تخطيط برنامج تدريب المعلمين أثناء الخدمة يهدف إلى          " ) 1994توفيق،( ويبين  

في كفاءة المتدربين وفي الظروف المحيطة وهو يتضمن نظرة إلى المستقبل تهدف إلى التنبؤ باحتياجاتهم فـي                 
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 . وء إمكانيات المجتمع الفلسطيني الحاضرة كما يتضمن العمل الهادف نحو تحقيق احتياجات ذلك المـستقبل              ض

   ).144 : 1994توفيق ، ( 

  -:ومن هنا فإن عملية التخطيط تتضمن أساسين رئيسيين هما

  .  تخطيط البرنامج التدريبي للمعلمين المستهدفين أثناء الخدمة-1

  .ريبي المناسب لتحقيق  االحتياجات التدريبية للمعلمين المتدربينتصميم البرنامج التد -2

   ). 1998الخطيب ، والعيلة ، ( 

  -: برامج التدريب ونذكر منهال بعض النقاط عند التخطيط ةهذا وال بد من مراعا

  . المرونة في التخطيط -1

مراد تطبيق التدريب فيها لمعرفـة      قبل البدء في أي برنامج ينبغي إجراء دراسة مسح شاملة في المنطقة ال             -2

  . مستوى كل معلم 

من الضروري وضع برنامج التدريب على أساس احتياجات المعلمين وعلى أساس األولويات وبعد إتبـاع                -3

  . ستجده وخاصة ما كان له طابع االبتكارمهذه األولويات يمكن المضي قدماً في برامج أخرى 

  .نماطاً من الفرص التي تحقق نمو الخبرة المهنية ينبغي أن يشمل برنامج التدريب أ -4

ينبغي أن تعد برامج التدريب وتنفذ ثم تقيم بصورة ثنائية مع ضرورة مـشاركة جميـع األطـراف فـي                     -5

   ).175 : 1975عبد القادر ، يوسف ، .( التخطيط واإلعداد للبرامج التدريبية على نحو تعاوني

رامج التدريب أثناء الخدمة أن هذه البرامج تفقد فاعليتها حينما  تكـون             ينبغي أن يفهم المعنيون بتخطيط ب      -6

  ). 27: 2005عبد القادر،خالد ، ( . المشاركة فيها عن طريق القسر 

القدرة على اإلشباع النفسي للمعلم ، فينبغي أن يرتبط التدريب بحاجات المتدرب فهو في حاجة إلى التقدير                  -7

أجل تحقيق وإشباع هذه الحاجات ويجب اختيار برامج تجديدية معينة مـصحوبة            والشعور بالنجاح واألمن من     

  . بتقدير مادي ومعنوي من أجل تشجيع المعلم المتدرب 

تبعت وكل األفراد الذين يسهمون في التـدريب        إيجب أن يتضمن التخطيط إجراء تقويم لكل الوسائل التي           -8

ه اإلمكانات المختلفة مادية وبشرية ، كل ذلـك فـي ضـوء             ولكل جهد قام به كل منهم و لمقدار ما أسهمت ب          

  ).56 :1976األفندي ، .( األهداف المحددة المرسومة

ويضيف الباحث أن عملية تحديد االحتياجات التدريبية هي األساس في عمليـة التخطـيط للتـدريب                 

 بحاجة إليهـا ولـذا ينبغـي        وينبغي لهذه االحتياجات أن تكون واقعية ومن الميدان وأن يشعر المعلمون بأنهم           

إشراك المعلمين في عملية التخطيط للبرامج التدريبية لتكون عملية التخطيط  ناجحة وكذلك ينبغي أن تكـون                 

  .الخطط قابلة للتنفيذ وأن يتضمن التخطيط توفير الحوافز المادية والمعنوية لكل من المدرب والمتدرب
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  ء الخدمةخطوات تخطيط برامج تدريب المعلمين أثنا
  : تمر عملية تخطيط البرامج التدريبية بالعديد من الخطوات نذكر منها 

   : االحتياجات التدريبيةتحديد  -1

يتم تحديد االحتياجات التدريبية وتحديد األهداف العامة لخطة التدريب على النطاق القومي وفقا لفلسفة              

إطار الصورة التي يرغب المجتمع في تحقيقها فـي         المجتمع وظروفه االجتماعية واالقتصادية والسياسية وفي       

   ).108: 1998الخطيب والعيلة،.( المستقبل

هذا ويتم تحديد هذه االحتياجات من قبل دائرة تخطيط البرامج التدريبية للمعلمين حيث يتم التنسيق بين                      

  . ياجات تدريبية جميع األجهزة اإلدارية ذات العالقة لكي يحدد كل منها ما يراه الزماً من احت

وعلى ضوء ما يتم تجميعه من هذه االحتياجات يبدأ المتخصصون في دارسة المقترحـات المختلفـة                     

لترتيبها ترتيباً تنازلياً وفق أهميتها في ضوء احتياجات الخطة واإلمكانيات المتاحة ومن ثم يتم تحديـد عـدد                  

خطة التدريبية وتحديد الجدول الزمني الالزم لتنفيذ الخطة        الدورات التدريبية وعدد المتدربين الذين تستوعبهم ال      

   ).3 : 1989الشطى وبلقيس ، ( .التدريبية

ويري الباحث أن المعلم الخبير والمؤهل أكاديمياً هو من أقدر األشخاص علـى تحديـد االحتياجـات                 

ان وهو المصدر الرئيس للتعرف     التدريبية لبرامج تدريب المعلمين أثناء الخدمة ، فالمعلم هو المتواجد في الميد           

ن يتم ذلك من خالل استطالع اآلراء ؟ االستبانة المالحظة أو المقابلة ، كـذلك               أعلى هذه االحتياجات ويمكن     

  . للمشرفين التربويين دور هام للغاية في تحديد هذه االحتياجات 

عه من آراء ومعلومات وتتم عملية      وبعد عملية تحديد االحتياجات وجمع المعلومات تبدأ عملية تحليل ما تم جم           

  -:التحليل من خالل ثالثة محاور وهي

  التحليل التنظيمي  -ا

  . الوظيفيلالتحلي -ب

  . تحليل عمل المعلم أثناء الخدمة  -ج

  :تحديد أهداف البرنامج التدريبي -2

مج التدريبي  بعد عملية تحديد االحتياجات التدريبية ، يسهل على مخططي التدريب تحديد أهداف البرنا            

تحديداً واضحاً ودقيقاً ،فاألهداف هي التي تحدد النشاطات والمواد والوسائل ومعيار األداء ، واإلتقان مـرتبط                

ي يتـدرب علـى     باألهداف ، فالمتدرب ال يهتم بالمادة الدراسية أو الكتب والوسائل بمقدار ما يهتم بالهدف الذ              

   ).4 : 1983جرادات،وآخرون ، .( تحقيقه

الجدير ذكره هنا ضرورة استناد األهداف إلى فلسفة المؤسسة التربوية واالجتماعية ،وأن تقـوم              ومن  

على أسس نفسية سليمة وتكون واقعية ممكنة التحقيق ، ويساهم المعنيون باألمر مساهمة فعالة فـي تحديـدها                  

  . ف بالشمول وصياغتها بصورة تجعلها قابلة للقياس وأال يكون بينها تعارض وفي نفس الوقت تتص

  ). 108 : 1977عميرة ، ( 
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 .ية ولهـا وقـت محـدد      ويري الباحث أن األهداف يجب أن تكون محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وواقع            

S.M.A.R.T)(  

  : تحديد الفئة المستهدفة من المعلمين المتدربين  -3

شريحة المعلمين المراد تدريبهم    بعد تحديد أهداف البرنامج التدريبي في إطار خطة التدريب يتم تحديد            

ر وجنس  التي تتمشي مع عم    يتم في ضوء اإلمكانات المتاحة و      في إطار احتياجاتهم المهنية واألكاديمية ،والذي     

عداد هذه الشريحة كبيرة اإلكثار من الدورات التدريبية أو         أهذا األمر يتطلب إذا كانت      وكفاءة المعلم المتدرب و   

تدريبهم ومن المستحسن لكي يحقق البرنامج التدريبي أهدافه بفاعلية أال يتجاوز عدد            إعداد خطة طويلة المدى ل    

 نوعية المعلمـين المتـدربين يـتم        أنكما  .  متدرباً في الشعب االختصاصية      25-20المعلمين المتدربين من    

رهم وبالتـالي   التعرف بسهولة منها على نوعية المتدربين كالمعلمين غير المؤهلين تربوياً وهؤالء يسهل حص            

  ).350-236 : 1985زيادة ، .( إعداد الدورات الالزمة لهم

 تحديد الفئة المستهدفة يساهم بشكل كبير في فاعلية التدريب وإقبال المتدربين وعدم هدر أن ويري الباحث 

  .الوقت والجهد والمال في ما ال طائل منه

   :تحديد محتوى المادة التدريبية -4

البرنامج التدريبي على جملة من الحقـائق والمفـاهيم والمبـادئ والقـوانين             يجب أن يشتمل محتوى     

والمهارات األدائية العملية والعقلية والفكرية واالتجاهات والقيم االجتماعية والدينية واإلنسانية التـي تتبناهـا              

البرنـامج التـدريبي    المؤسسات التعليمية والتي يحقق التفاعل معها ومع المدربين والمعلمين المتدربين أهداف            

  ).1992: جمعية النساء، العكيات .(لمحددة مسبقاًالمنشودة وا

  :يتم تحديد محتوى البرنامج التدريبي من خالل ما يليو 

  . األهداف الواضحة والمحددة المعالم -ا

  .واقع المستوى األكاديمي والثقافي والمهني للمعلمين-ب

  ).54: 1990بلقيس ،( .لمطلوب الوصول إليهالمستوى األكاديمي والثقافي والمهني ا -ج

  :  معايير اختيار محتوى البرنامج التدريبي

  . أن يرتبط المحتوى مع وظيفة المدرب -

 .أن يكون المحتوى ذا قيمة لتنمية األداء المطلوب -

 .أن يكون المحتوى عملياً وذا جدوى -

 .أن يؤكد المحتوى على االستمرارية  -

  ).248:1994توفيق ،.( يبي إلى الوفاء باالحتياجات التدريبية للمتدربين يهدف المنهج التدر -

  : تحديد أساليب التدريب -5

   يعد أسلوب التدريب أحد العناصر الفعالة في تسهيل استفادة الدارسين لما يقدم إليهم ، لـذلك يلـزم تحديـد                    

ارتباط وثيـق الـصلة بـين المحتـوى         واختيار األسلوب األمثل الذي يتناسب مع كل برنامج تدريبي وهناك           

التدريبي وأسلوب التدريب المستخدم ، الذي يمنح الحياة للبرنامج التدريبي وإذا لم يكن أسلوب التدريب مناسباً                
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فقد يؤدي ذلك إلى جمود البرنامج وربما إلى عدم تحقيق األهداف المرجوة منه مما يؤدي إلى فشله ، ولـذلك                    

   .دريبي اختيار األساليب التدريبية المناسبة لموضوعات المحتوى التدريبييجب على مخططي المحتوى الت

  )609 : 1980درويش ، وتكال ، ( 

  : تحديد الوسائل التعليمية المستخدمة -6

عند تخطيط المحتوى التدريبي ال بد من حصر اإلمكانات المادية والوسائل التعليمية المتـوفرة والتـي                      

فيذ البرامج التدريبية وكذلك يجب أن ينبه مصمم التدريب إلى الوسائل التعليمية الواجب             يمكن استخدامها في تن   

  -:استخدامها وتحديد وقت استعمالها ومن أهم الوسائل ما يلي

الحاسوب و)o.h.p(    األجهزة التكنولوجية التي  تساعد في عملية التدريب ومنها         نهناك العديد م  ف: األجهزة -ا

  . أجهزة التلفزيون والفيديو والسينما –ض الشرائح التعليمي وجهاز عر

  ). للفيزياء والكيمياء( المختبرات العلمية  -ب

  .) والمجسمات ، الحقائب التعليمية ، والخرائط،الصور ، البطاقات( وسائل اإليضاح  -د

   .  والمراجعالمكتبات -ه

  : اإلمكانات البشرية -7

 بمدى كفاءة القائمين على هذا النشاط ومدى قدرتهم علي إتبـاع            تتأثر مكانة النشاط التدريبي بالمنشأة    

األسلوب العلمي في تخطيط التدريب وتنظيمه ونتائجه ، فأحياناً يكون القائمون على إدارة التدريب هم الـسبب                 

   .الرئيسي في انهيار مكانته التنظيمية داخل المنشأة بسبب ضعف قدراتهم اإلدارية والشخصية

  ). 171: 1994توفيق ، ( 

ولذا ينبغي أن    الذي يقوم بتنفيذ التدريب    فهو   هذا ومن أهم عناصر العملية التدريبية المدرب      

  :تتوافر فيه خصائص ومقومات رئيسة ال تتوافر في الشخص العادي وأهم هذه الخصائص 

  .المعرفة العلمية المحيطة بموضوعات التخصص التي يتولي التدريب فيها -ا

 . ة والتطبيقية بأساليب استخدام تلك المعلومات واألسس العلمية ووضعها في التطبيق العملي الخبرة العملي -ب

القدرة على توصيل المعاني والمفاهيم إلى المتدربين من خالل االستخدام السليم للغة ووسـائل اإليـضاح                 -ج

 .المناسبة 

رامهم وثقتهم بمـا يقدمـه لهـم مـن          لشخصية وتوازنها إلعطاء المتدربين قدوة سليمة وكسب احت       اتكامل   -د

 .معلومات 

 . القدرة على التفاعل مع الجماعات والعمل الجماعي  -هـ

   .  )382 : 1985السلمي ،.( القدرة القيادية وإمكانية السيطرة على سلوك اآلخرين  -و
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البشرية المتوفرة فهي    اإلمكانات    جميع ويري الباحث أن التخطيط الناجح للتدريب ال بد أن يشتمل على تحديد            

أساس عملية التدريب فالبد من توفر هيئة إدارية فاعلة ومتخصصة ومدربون أكفاء ومتدربون لديهم الرغبـة                

  . والحماسة للتدريب  وذلك ليكون البرنامج فاعالً ومثمراً

   :اإلمكانات المادية -8

  :  ومن هذه اإلمكانات التي ينبغي توفرها  نجاح التدريبفي اإلمكانات المادية المتاحة تساهم إلى حد بعيد إن

  . مكان التدريب المناسب وتسهيالته  -

  .وقت البرنامج والذي يجب أن يناسب الموضوع و يراعي حاجات المتدربين -

الميزانية وتتم الميزانيات من خالل وزارة التربية والتعليم أو المديريات وقد تكون على هيئة منح من الدول                  -

 . المانحة

  : تنفيذ البرنامج التدريبي -9

  -:تنقسم مرحلة تنفيذ البرنامج التدريبي إلى ثالثة أجزاء هي

  : إجراءات ما قبل تنفيذ البرنامج-أ

   : تشملووهنا تتم اإلجراءات الفنية واإلدارية والتي تم إعدادها لتنفيذ البرنامج 

  . تحديد مواعيد وأيام التدريب-

  . زيارات الميدانية  اختيار القاعات ومواقع ال-

  .  إعداد االختبارات وتحديد مواعيدها -

  : إجراءات تتم أثناء التنفيذ  تشمل هذه اإلجراءات -ب

  .  المتابعة اليومية لتنفيذ البرامج -

  .  متابعة حضور المتدربين حسب القوائم المعدة سابقاً-

  . متابعة المدربين والتأكد من حضورهم  -

  . متابعة النظافة  العناية بالقاعة  -

  .  حل المشكالت الطارئة فور التعرض لها -

  .  توزيع استمارات التقييم واستطالع الرأي عند نهاية البرنامج-

  . تجميع تقارير المدربين عن المتدربين  -

  .إجراء اختبارات نهاية البرنامج أن وجدت -

  :إجراءات ما بعد التنفيذ وتشمل  -ج 

  . ردة في استمارات استطالع الرأي للمتدربين  تفريغ البيانات الوا-

  .  تحليل النتائج للتعرف على نقاط القوة والضعف -

  . ن وجدت إتصحيح أوراق االمتحانات -

  .تفريغ تقارير المدربين عن المتدربين وأساليب التدريب -

  . إعداد تقرير شامل عن البرنامج مع ذكر مقترحات التدريب -
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  . ية إنجاز األمور المال -

   ).57-50 : 1978باشات ، (.تدوين بيانات البرنامج في السجل الخاص بمركز التدريب  -

  : مرحلة التقييم  -10

تتركز عملية التقييم علي األهداف والنتاجات التي تم تحقيقها والتي اكتسبها المعلمون المتـدربون نتيجـة                

ة والمحددة في خطة البرنامج التدريبي ويـتم        الشتراكهم في البرنامج التدريبي في ضوء األهداف المنشود       

  -:تحديد أسلوب تقييم البرنامج التدريبي على أساس ما يلي

  . أهداف البرنامج التدريبي المحددة في خطة التدريب -ا

  . طبيعة البرنامج التدريبي  -ب

  . نوعية المعلمين المتدربين -ج

   -:أما مجاالت التقييم فهي

  . ربين تقييم المعلمين المتد -ا

  .تقييم البرنامج التدريبي -ب

  . تقييم المدربين-ج

   : مرحلة المتابعة -11

وهي مرحلة ال غني عنها في البرنامج التدريبي وهي تهدف إلى التأكد من تحقيق الفوائـد المرجـوة                  

ـ                   ى أثـر   ،وهي ال تنتهي بانتهاء البرنامج بل تمتد إلى أبعد من ذلك ، فتتم المتابعة في الميدان للوقوف عل

  . البرنامج ومستوى التحسن في األداء

هذا وتتم المتابعة بواسطة مدراء المدارس أو المشرفين التربـويين مـن خـالل الزيـارات الـصفية ،                   

  . االجتماعات ، اللقاءات ، المالحظة اختبارات تحصيل الطالب 

عيدة عـن المغـاالة      ب  مراحل مدروسة بطريقة علمية    إلي هتقسيمأن التخطيط للتدريب و   ويري الباحث   

والتخبط ووفق اإلمكانات المتاحة، وتوفر فريق عمل متميز،فكل ذلك يؤدي إلي نجاح التـدريب وتحقيـق                

   .     أهدافه المنشودة 
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   التدريبتقييم

  
إن التقييم عملية ضرورية وأساسية في أي برنامج تدريبي ، وذلـك أنهـا تـرتبط ارتباطـاً وثيقـاً                    

دريبية واألهداف المتوخاة من ذلك البرنامج ، كما أنها ترتبط بجميع مراحل تخطيط وتـصميم               باالحتياجات الت 

وتنفيذ البرامج التدريبية ،والتقييم عملية متعددة األبعاد ، وتتشابك فيها كثير من القوى والمؤثرات والعناصر ،                

ـ              ضطر إلصـدار أحكـام تتعلـق       وهذا يجعلها عملية صعبة ، ومتعددة ويزيد من صعوبتها أيضاً أن المقيم م

بالمدربين والمتدربين واألساليب التدريبية والوسائل المستخدمة والنتائج القريبة والبعيدة المترتبة على عمليـة             

  ).225 :2001عطوى ، . ( التدريب 

ها إصدار حكم لغرض ما ويتضمن استخدام معايير لتقدير مدى كفاية األشياء ووقت           " التقييم بأنه   : ويعرف بلوم   

  " ما كمياً أو كيفياًإوفعاليتها ويكون التقييم 

العملية التي يتم بها معرفة مدى ما تحقق من األهداف وما لم يتحقق             "  بأنه   )1989عبد المنعم واألغا،  (ويعرفه  

   )195 : 1989عبد المنعم واألغا ، ( " ما يلزم تحقيقه واقتراح 

 إلي إصدار أحكام كلية أو نوعية حول عمل معين وفق معايير            تلك العملية التي تؤدي   " ويعرفه أبو ناهية بأنه     

  ". التدريبية أو الشئ المعطى لهمحددة ، وهي عملية تشير إلى قدرة المتدرب على الحكم على قيمة المادة 

  ). 171 :1994أبو ناهية ، ( 

   :أنواع التقييم
  " تحصيلي – تكويني –تشخيصي " : وهي رئيسةأن التقييم ينقسم إلى ثالثة أنواع )1981جرادات،( يبين

  .)56: 1981جرادات ،  ( 

 – )تـشكيلي ( تكـويني  – )قبلـي (تمهيـدي  : إلـى   إجرائـه  وقتحسب  ويصنف الكثير من التربويين التقييم      

  .)جمعي(نهائي

  ):القبلي(يم التمهيدييالتق -أ

ـ     ) المتدربين(يم يتم تقويم التالميذ     يوفي هذا النوع من التق     دريب للوقـوف علـي     قبل بداية عمليـة الت

األهداف التي يتقنها التالميذ واألهداف أو المهارات التي لم يتقنوها وذلك ألن هذه المهـارات مهمـة للتعلـيم                   

الالحق وإعادة تدريسها بأساليب جديدة أما األهداف التي أتقنها الطالب فهي ترشد المعلم لالنتقال إلـي وحـدة                  

  )354: 2005الهويدي،(.تعليمية جديدة 

  ):التشكيلي(يم التكوينييلتقا-ب

 فشل  فإذايم التكويني أثناء عملية التدريس وذلك للكشف عن مدي التقدم الذي يحرزه الطالب ،             يويتم التق 

 خطة عالجية وقد يغيـر      إلي الهداف لم تتحقق وقد يوجهه المعلم        أنيم التكويني فهذا يدل علي      يالطالب في التق  

يم التكويني فهذا يشير    ي الطالب الذي ينجح في التق     أما. مع قدرات الطالب   المعلم من أساليب تدريسه حتى تتالءم     

   محققة عند الطالباألهداف أن التدريس مالئمة لقدرات الطالب كما تدل علي أساليب أن إلي
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  :)الجمعي(يم النهائيي التق-ج

 الـسنة الدراسـية   أو الفصل الدراسـي  أو التدريبية أويم الذي يتم في نهاية الوحدة الدراسية       يوهو التق 

  ).التعليمي( التدريب في نهاية البرنامج التدريبي أويم الذي يقيس نواتج التعلم ي التقأنواع،وهو احد 

  : للتقييم ومنها أخري أنواعويضيف بعض التربويون 

  . الجزئي أو المصغر–شامل أو المكبر : حسب الشمولية ونوع البرنامج  التقييم - 

  . تقييم نوعي–تقييم كمي  :معلومات التي يتم جمعها حسب نوع ال التقييم -

   . تحليلي– مقارن –تقييم وصفي : حسب طبيعة معالجة البيانات  التقييم -

  . تقييم بعيد عن األهداف -. تقييم معتمد علي األهداف-: حسب الموقف من األهداف التقييم -

  ) .اإلجرائي ( لتقييم المتطور ا). التجريبي( التقييم التقليدي : حسب الفلسفة التقييم -

  )131 :1986الخطيب وآخرون،(

  :أهمية تقييم التدريب

ن عملية التقييم ضرورية في حالتي البرنامج التدريبي أو عدمه في بلوغ الغاية وذلك للتأكد بطرق يمكـن                   إ

حقيـق   المبذولة في تالوثوق منها ،  واالعتماد على صحتها بقدر اإلمكان وفق المدى الذي وصلت إليه الجهود      

تنطوي عملية التقييم ألي برنامج تربوي علي اتخاذ قرارات تؤثر بصورة مباشرة            األهداف الموضوعة ، هذا و    

أو غير مباشرة على المتعلم نفسه ، كأن يكون القرار إستراتيجية برنامج تربوي معين أو إعادة النظر فيـه أو                    

ن عملية التقييم تـستمد أهميتهـا مـن         إمج في تسهيل عملية التعلم ،       استبداله كلياً بناء على مدى فاعلية البرنا      

   .دورها في توجيه العملية التربوية وخطورة اتخاذ القرارات الخطأ على مستوى الفرد والمجتمع

  ).129: 2002جبر ، (

 افاألهـد  مـن تحقيـق   التأكد للغاية ،حيث يتم مهمةويري الباحث أن عملية التقييم للبرامج التدريبية      

 يتـضمن   أن التقيـيم يجـب      أن التدريب،ويضيف الباحث    لمسئوليم التغذية الراجعة    يالتدريبية المنشودة وتقد  

 وذلك حتى ال يكون التدريب هدراً للوقت والجهد         )المدارس( لتطبيق اثر التدريب في الميدان       الميدانيةالمتابعة  

  .والمال

  أهداف تقييم البرامج التدريبية
  -: إلى ما يليالبرامج التدريبية تقييمتهدف عملية 

  .التعرف على مدى ما تم تحقيقه من أهداف البرنامج التدريبي  -1

التعرف على مدى ما لم يتم انجازه من الخطة التدريبية وفي تلك الحالة التعرف على أسباب الفـشل                   -2

 .لتالفيها

 .ن التدريب التعرف على مدى ما حققه المعلمون من تقدم على كفاياتهم ومقدار الفائدة م -3

التعرف على مدى فاعلية البرامج التدريبية واألساليب المـستخدمة فـي تنفيـذها ومـدى تحقيقهـا                  -4

 . لالحتياجات التدريبية 
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 ). 99:1988الخطيب ، .(  مدى االلتزام بالمدة الزمنية المقررة للبرنامج التدريبي تعرف علىال -5

  ).27: 1999ي ، عبد الهاد( .تقييم حاجات المتدربين بشكل كلى وشامل -6

   :أسس التقييم
  :تختلف آراء التربويين في عملية التقييم التربوي ولذلك فالبد من أسس يقوم عليها التقييم ومنها        

   .وضوح األهداف -

  . الموضوعية والشمول–

   . االستمرار والتعاون والصدق– 

   . توزيع النتائج–

  . عملية إنسانية –

  تقييم التدريب أساليب
دائمـاً بـسالمة    لتساعده في عمله ونجاح التقييم مرهـون        ناك أساليب وأدوات يقوم المقوم بإعدادها       ه

أدواته ،واألدوات الصالحة لتقييم مجال معين ليس معناه صالحيتها لتقييم مجال آخر ، األمـر الـذي يجعـل                   

  .الظروف واإلمكاناتاستخدام أدوات التقييم بطريقة آلية لتقييم أي نشاط إجراء غير سليم الختالف 

  )95 : 1988الخطيب ،  ( 

  :ويتم اختيار أدوات التقويم حسب األهداف التي وضعت من أجلها ومن هذه الوسائل

 دراسـة التقـارير     – تقـويم األداء     –تحليل المـشكالت    – االختبارات   – االستبانة   – دراسة الحالة    –المقابلة  

  .  والسجالت 

  ؟كيف يتم تقييم التدريب التربوي 

  ).إداري وفني( لإلجابة عن هذا السؤال نقسم التقييم إلى جانبين 

   :تقييم الجانب اإلداري ويتضمن -1

  .  انتظام المدربين والمتدربين -ا

  . مناسبة مدة الدورة ووقتها-ب

  . مناسبة المادة التدريبية لموضوع التدريب -ج

  . مناسبة أساليب التدريب التي ينفذها المدرب وفاعليتها -د

  . مشاركة المتدربين وتفاعلهم -ـه

  . توفر وسائل التدريب ومستلزماته -و

 مناسبة مركز التدريب من حيث الموقع ، التهوية ، األثاث ، اإلنـارة ، التـسهيالت والمرافـق الالزمـة         -ز

  . للتدريب

  . مدى تحقيق أهداف الدورة -ح

  . الصعوبات التي واجهت التدريب -ط

  . التي تم اتخاذها للتغلب على الصعوبات  اإلجراءات والحلول -ي
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  . اقتراحات وتوصيات لتحسين التدريب-ك

  :تقييم الجانب الفني -2 

نتقال اومالحظة مدى   ) المتدربين( ويتم ذلك من خالل تقارير المشرفين التربويين بعد متابعة المعلمين           

  -:أثر التدريب في غرفة الصف ويتم ذلك من خالل المؤشرات التالية

قيام المعلم بشكل فعلي بتخطيط األنشطة التعليمية والتي تركز على إتاحة الفرصة للطالب للتعلم من خـالل                  -ا

  . العمل والتفكير

استخدام المعلم ألسلوب التعلم الذاتي من خالل إعداد أنشطة تعليمية تهدف إلى تحمل الطالب مسئولية تعلم                 -ب

  .ذاتي بإثارته إلى حد ممكن 

  . ئل تعليمية متنوعة وقليلة الكلفة توافر وسا -ج

  .توافر بيئة تكنولوجية في المدارس من خالل األجهزة والبرمجيات ومختبرات الحاسوب -د

   ).226 : 2001عطوى ، (  .استخدام المعلم الحاسوب في العملية التعليمية التعلمية -ـه

  

  خطوات عملية تقييم البرنامج التدريبي
 في تدعيم نجاح البرامج التدريبية فمن خاللها يتم الحكم على فاعلية التدريب من عدمه               إن عملية التقييم أساسية   

  -:وتمر عملية التقييم بمراحل عديدة نذكر منها

  :تحديد األهداف -1

إن أول خطوات البرنامج التقييمي تحديد األهداف والتأكد من صحتها ، ثم يتم تقييمها على أساس سليم                 

اف البرنامج التقييمي والجوانب التي يشملها والمعلومـات والبيانـات التـي يـسعي              ، وفي ضوء تحديد  أهد     

  .للحصول عليها والفئات التي سينطبق والوقت المناسب إلجرائه واألدوات واألساليب التي ستستعمل

  ).258 :1972سمعان ، وآخرون ، ( 

في تحديد نوعية المعلومات التي يـراد       ساهم إلى حد كبير     تويري الباحث أن الدقة في تحديد األهداف               

  . جمعها وتحديد ما نرغب في تقييمه ، مما يساعد على اختيار طريقة وأسلوب التقييم المناسبة 

 إلجراء عملية التقييم ويترتب على ذلـك وضـع خطـة            وذلك: تحديد نوع المعلومات والبيانات الالزمة     -2

  ).226 : 2001وى ، عط.( للحصول على المعلومات المطلوبة للتقييم 

  :تحديد أساليب التقييم ووسائله  -3

بعد تحديد األهداف ونوع المعلومات والبيانات الالزمة ، يتم االستعانة بطريقة أو عدة طرق لمعرفـة                

مدى فعالية التدريب ، ويجب أن تكون هذه الوسائل مناسبة وشاملة لكل الجوانب وأن تتوافر فيها الموضوعية                 

  .يات األفراد الذين سيجيبون عليهان تكون لغتها بسيطة ومفهومة وواضحة وتتناسب مع مستووعدم التحيز وأ

  ).279: 1972سمعان  و آخرون ، ( 
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  :التطبيق  -4

بعد عملية تحديد وسائل التقييم واختيارها والتأكد من مالءمتها نقوم بتحديد الوقت المناسـب للتطبيـق                

  .يشملهم التقييم ، ثم يتم جمع المعلومات والبيانات وفق خطة تراعي ظروف األفراد الذين س

  : تفريغ وتصنيف وتحليل المعلومات والبيانات  -5

بعد جمع البيانات يتم تبويبها وتفريغها ثم تصنيفها  تحليلها وتلخيصها بطرق إحصائية مبسطة حتـى                

    0حقق من األهدافيسهل فهمها ، ثم يتم مقارنتها بالمعايير الموضوعة مسبقاً للوقوف على ما ت

  ). 201: 1976األبيض ، ( 

  : استخالص وشرح النتائج واالستفادة منها -6

وهنا يتم استخالص النتائج  المتعلقة بالتغيرات السلوكية ، ثم توضع في تقارير مكتوبة ويوضح فيهـا                 

 لهـذه التغييـرات     األسباب التي أدت إلى أحداث هذه التغيرات السلوكية ،والمعوقات التي أثرت على الوصول            

إلى المستويات المرغوبة والموضحة في األهداف التعليمية للبرامج التدريبية مع شرح ما يمكن عمله لمجابهة               

  ). 227: 2001عطوى ، (  .هذه المعوقات والحد منها في البرامج المقبلة

رسـوم بيانيـة توضـيحية    ويضيف الباحث أن البيانات التي تم الحصول عليها يتم ترجمتها إلى أرقام و        

  .بأشكال متنوعة تجذب االنتباه وتعطي صورة سريعة عن التغير بنظرة واحدة 
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  معوقات تدريب المعلمين أثناء الخدمة: ثانيا  
  :تعريف المعوقات

  .عوق أو أعاق عن كذا أي حرفه وثبطه وأخره عنه :لغوياً

  ً.)1986المنجد في اللغة واألعالم،(.يعيق عن العملهي مؤنث العائق وهو ما :معوقات أو عوائق 

إن تدريب المعلمين أثناء الخدمة عملية أساسية ومحورية في تطوير أداء المعلمين المهني، ولذلك تقوم                   

وزارة التربية والتعليم الفلسطينية بتخصيص الكثير من مواردها البشرية والمادية في هذا الجانـب، وتـشرف                

  .ة دائرة اإلشراف والتأهيل التربوي بالوزارةعلي تلك العملي
هذا وتواجه عملية التدريب أثناء الخدمة الكثير من المعوقات التي تحد بدرجة كبيـرة مـن فاعليتهـا                          

ثر التدريب إلي الميدان التربوي ومن ثم تحسين أداء الطلبة ونتائجهم التي تدنت في السنوات األخيرة                أوانتقال  

  .اوي أولياء األمور من المناهج الفلسطينية الجديدةعالوة علي شك

وإن التدريب الحالي للمعلمين  أيا كانت الجهة التربوية التي تعقده ال يؤدي المطلوب وال يحقق النتائج المرجوة                 

من عملية التدريب للمعلم الن طريقته من وجهة نظرنا مملة وروتينية ينبغي إعادة النظر فيها وترتيب عمليـة                  

   )15 :1997آل إبراهيم،(.دريب لنتمكن بعد ذلك من تمهين التعليم ونحن مطمئنون علي وضع المعلمالت

  :معوقات تدريب المعلمين أثناء الخدمة إليويضيف الباحث إلي انه يمكن تصنيف 

   :معوقات بشرية -1

  . وتشمل هذه المعوقات كل من المدرب والمتدرب وواضعي سياسة التدريب

  :ةمعوقات مادي -2

وتشمل المعوقات الخاصة بالميزانيات المخصصة للتدريب،ومراكز وبيئة وأماكن التدريب وإمكاناتها الماديـة            

  والحوافز المادية والمعنوية.المتاحة من أجهزة تقنية، ووسائل راحة تساعد علي إيجاد مناخ تدريبي مناسب

  )مكافآت، أجور مدربين، وشهادات خاصة بالتدريب( 

  :ة معوقات فني -3

وتشمل أهداف التدريب وتحديد االحتياجات التدريبية واألساليب وقدرات المدربين في التعامل مـع كـل مـن                 

  . المتدربين المواضيع المطروحة  ومحتوي المادة التدريبية وفعالياتها

  :معوقات إدارية -4

  .بعةوتشمل إدارة المركز التدريبي وتخطيط البرامج التدريبية وتقييمها وبرامج المتا

  : هذه المعوقاتاً منبعضيقوم الباحث بتفصيل سو

  :بالحوافز المادية والمعنويةمعوقات خاصة  -1

يرة وذلك لتطبيق المنهـاج     خلقد قامت وزارة التربية والتعليم العالي بتكثيف الدورات التدريبية في السنوات األ           

 تمر بها فلسطين عامة وقطاع غـزة خاصـة           وذلك بالرغم من  الضائقة المالية الشديدة التي        الفلسطيني الجديد 
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بسبب الحصار اإلسرائيلي ،ومن هنا قلت الموارد المالية مما انعكس بالسلب علي جميـع عناصـر العمليـة                  

  . التعليمية 

  :ونذكر هنا بعض من هذه المعوقات

  .قلة اإلمكانات المادية*

  .كثرة عدد الدورات التدريبية وعدد المعلمين الكبير*

  .علي المنح من الدول الخارجيةاالعتماد *

  .عدم منح المتدربين مكافآت مالية*

  .عدم منح المعلمين المتدربين شهادات بالساعات التدريبية*

  ) 2007الفرا،عبد الرحيم،.(عدم ربط التدريب بترقيات لوظائف أعلى*

  :معوقات تحديد االحتياجات التدريبية -2

دريبية في فلسطين ناجحة وفعالة يجب أن نضع أيـدينا علـي            لكي تصبح عملية تحديد االحتياجات الت         

المشكالت التي تواجه تلك العملية ولكي يصبح الطرح موضوعيا فان ابرز تلك المشكالت التـي تواجـه                 

جل بنـاء   مؤسسات التدريب العربية في كافة القطار العربية ومنها فلسطين الدولة التي تشق طريقها من ا              

  )24 :2005عبد القادر، خالد، (.ئهاالمستقبل المشرق ألبنا

  : يليا المشكلة كم)1986صادق،(ويورد 

  .عدم الوعي بمفهوم االحتياجات التدريبية -ا

  .الج الشافي والشامل لكل المشكالتاالعتقاد الخاطئ بان التدريب هو الع -ب

  . نقص المعلومات-ج

  .كالت تتعلق بأدوات جمع المعلوماتمش -د

  .ق الفردية بين المعلمينعدم مراعاة الفرو -ـه

  .ة واحتياجات مواجهة المشكالت فقطالتركيز علي االحتياجات العادي -و

  . مشكلة الكلفة وحسابها-ع

  )24:1986صادق ،(  .مشكلة تحديد االحتياجات في الوقت المناسب -ي

لمـدارس  إلـي أن مـديري ا     ) 2006تقييم تدريب المعلمين أثناء الخدمـة ،      ( دراسة الوزارة    أشارتولقد  

والمشرفين التربويين هم الذين يقومون بتحديد احتياجات المعلمين التدريبية ،وال يـتم اخـذ رأيهـم فـي                  

  .التدريب

  :  معوقات خاصة بتوقيت البرامج التدريبية -3

  . التذمر من طول مدة التدريب-*

  )207:2002عبد الهادي،(.  الشكوى من تنفيذ التدريب في أيام العطل المدرسية-*
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  . ضيق وقت المعلمين وذلك لكثرة األعباء المدرسية-*

  .علي ذلك ) 2006(هذا ولقد أكدت دراسة الوزارة الخاصة بتقييم تدريب المعلمين 
  :معوقات تواجه الوسائل التدريبية -4

تؤدي إلي االرتقـاء بالتـدريب      إن عملية اختيار الوسيلة التدريبية المناسبة للموقف التعليمي التدريبي          

هم في نجاح التدريب بشكل كبير إال أن ما يحكم في هذه العملية هو توفر هذه األجهزة وعدم توفرها                   وتسا

  .يؤدي إلي وجود نقص وخلل في التدريب

  :ونذكر هنا بعض من هذه الصعوبات

  :صعوبات تواجه البحوث اإلجرائية لدى المعلمين

    .ى المعلمينلتدريسية المفروضة علضيق وقت المعلمين في ظل األعباء ا -أ

 .ضعف الدعم األكاديمي والمادي للبحوث اإلجرائية -ب

 . ضعف العقيدة البحثية لدى المعلمين  -ج

 .عدم تدريب المعلمين على البحوث اإلجرائية -د

 .ضعف الجرأة والرغبة في التجريب والخروج من  المألوف  -هـ

  :صعوبات تواجه الورش التعليمية 

  . ن على تحديد المشكالت والتعامل معها وفق المنهج العلمي السليم قلة المعلمين المدربي -*

 .قلة عدد المؤهلين لقيادة الورش التعليمية  -*

 .عدم االستفادة من التقنيات الحديثة -*

 .عدم توفر اإلمكانات المادية كاألجهزة والمعدات الالزمة -*

  ) 268: 2005عطاري،.(ركينعقد فيه الورش بالنسبة للمشاعدم مالئمة الوقت الذي ت -*
  :معوقات خاصة بالتقييم -5

  .  مشكلة تحديد األهداف-*

  . النقص في المعلومات-*

  . صعوبة قياس المردود التعليمي التربوي أو النتائج-*

  . النقص في مصادر التمويل-*

  . العجز في التصميم-*

  . صعوبة إصدار األحكام-*

  -:معوقات خاصة بالمدربين -6

  .ت في أداء المدربين من ناحية القوة والضعف في تنفيذ التدريبالتفاو -*

  .عدم توفر مدربين متخصصين من ذوي الكفاءة المهنية العالية  -*
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  .المدربينعدم الجدية في تنفيذ البرامج التدريبية واتخاذها وسيلة للكسب من قبل بعض  -*

  :معوقات خاصة بمكان التدريب -7

يبية متخصصة قامت وزارة التربية والتعليم باختيار مدارس لتحل محل هـذه            نظرا لعدم وجود مراكز تدر    

  : وتواجه عملية التدريب في المدارس تحديات كثيرة منهاالمراكز

  . عدم تهيئة المكان للتدريب-*

  . عدم توفر األثاث المناسب للمتدربين-*

  . عدم توفر وسائل الراحة-*

  . منها أو عدم صالحيته قلة األجهزة التقنية أو قدم الموجود-*
  : والمحتويمعوقات خاصة بالمادة التدريبية -8

  .أحياناعدم تناسب المادة التدريبية مع احتياجات المتدربين  -*

  .ريبية علي المتدربين قبل التدريبعدم توزيع المادة التد -*

  . ضعف بعض المواد التدريبية أحيانا-*

  .وضوح بعض عناصر المواد التدريبيةعدم  -*

  .كرار بعض جوانب المواد التدريبيةت -*

  : معوقات تتعلق بأهداف البرامج التدريبية-9

  .عدم وضوح أهداف التدريب -*

  .عدم االتفاق حول األنشطة التي تسهم في النمو المهني للعاملين في مجال التربية والتعليم-*

  : التدريبمعوقات تخطيط -10

  . عدم توفر المعلومات الدقيقة-*

  .لة الخبراء والمتخصصين في التدريب ق-*

  . قلة اإلمكانات المادية-*

  . عدم االستعانة بالخبراء الموجودين في الجامعات الفلسطينية-*

  . قلة الدراسات الميدانية والبحوث اإلجرائية في هذا المجال-*

  . عدم مشاركة المعلمين في تخطيط الدورات التدريبية-*

  .هات المانحة ارتباط خطط التدريب بالج-*

  . عدم وجود خطة إستراتيجية طويلة األمد للتدريب-*

  : معوقات خاصة بالمتدربين -11

  .مانهم بأنه سيضيف شيئا جديدا لهمتخلف بعض المعلمين عن حضور التدريب لعدم إي -*

  .أو بسبب عدم مناسبة وقت التدريب لهم 

  . عدم وجود عقوبات صارمة للمتغيبين-*
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  .متدربين في أعمالهم المدرسيةض الانشغال بع -*

عدم تشجيع اإلدارات المدرسية المعلمين للتدريب وذلك الن التدريب يكون أحيانا كثيرة في أوقات الـدوام                 -*

  . يشكل عبئا علي اإلدارة المدرسيةالمدرسي مما

  .باطهم بالنماذج التربوية القديمةرفض فئة المعلمين طويلي الخدمة للتغيير وارت -*

  .ئية التي يحياها الشعب الفلسطينيروف االستثناالظ -*

  .ن من عدم جدية البرامج التدريبيةتذمر بعض المعلمي -*

  :معوقات خاصة بموضوعات التدريب -12

 عدم مناسبة موضوعات التدريب لحاجات المتدربين مما يؤدي إلي عجز البرامج التدريبية فـي إحـداث                 -*

  .ات ومعارف المتدربينالتغيرات المطلوبة في اتجاهات ومهار

  . عدم مواكبة الموضوعات للتطورات التربوية الحديثة وعلم النفس-*  
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    في فلسطين أثناء الخدمة المعلمينر تدريبتطو: ثالثا

   
حتل التدريب في فلسطين مكانة مهمة في المؤسسات والمنظمات اإلدارية إال أنه يحتل مكانة خاصـة                ا

تربوي ، ذلك نظراً ألهميته من أجل تغطية جوانب النقص فـي المتطلبـات العمليـة والنظريـة             في القطاع ال  

 غيـر   -تربوي    ( الخاصة بمهنة التعلم لدى المعلمين نتيجة لالختالف في برامج إعداد المعلمين قبل الخدمة              

 ضـرورة مـسايرة      كفايات الخريجين باإلضافة إلى    الفتاخمما يؤدي إلى    )  كلية مجتمع  –جامعة  ) ( تربوي

 المعرفي والسكاني التي حصلت في المجتمعات البشرية ، كما أن إلزامية التعليم أدت إلى وجـود                 ناالنفجاريي

مستويات مختلفة من الطلبة األمر الذي يستدعي تدريب المعلمين على التعامل مع جميـع هـذه المـستويات                  

  .  مجرد متلق للمعلومات إلى دور الطالب النشط ومراعاة الفروق الفردية بينها كذلك تغير دور الطالب من

 المنـاهج  أيضاً لمسايرةيتناسب مع الدور الجديد للطالب وكل هذا تطلب تدريب المعلمين لتغير دورهم بحيث  و

والتي أكدت علي تنمية التفكير العلمي لدى الطلبة وتفريد التعليم لمراعاة الفروق الفردية وتوظيف              .الفلسطينية  

ي الحياة وهذا يتطلب تغييراً في كفايات المعلمين بحيث تتالءم مع التغيـرات التـي حـصلت فـي                   المعرفة ف 

   .المناهج

وحرصت السياسة التربوية في فلسطين على الربط بـين التعلـيم ومتطلبـات التنميـة االقتـصادية                 

 التنميـة    فعاالً في رفـع    واالجتماعية ولذلك فإن رفع المستوى التعليمي والثقافي للكوادر البشرية يعتبر عامالً          

عن طريق تحسين مستوى األداء وزيادة اإلنتاج ، وعملية تـدريب المعلمـين أثنـاء               االقتصادية واالجتماعية   

  .الخدمة يفرضها التجدد في حاجات المجتمع الفلسطيني السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية

  )208 : 2001عطوى ، ( 

  

  : م1948من عام واقع التدريب في فلسطين 

ثر قرار تقسيم فلـسطين وإقامـة دولـة         إ م   1948لقد كان من نتائج كارثة فلسطين التي وقعت عام          

إسرائيل أن أخرج مئات األلوف من أبناء فلسطين من ديارهم وأصبح يطلق عليهم اسم الالجئين وفئة بقيت في                  

 المواطنين وأصبحت   سماوأصبح يطلق عليها    ) 1948األجزاء التي لم تدخلها إسرائيل سنة       ( مناطقها األصلية   

بمـساعدة  ) كـويكرز ( اإلدارة المصرية تشرف على التعليم بشكل عام ،وقامت جمعية األصدقاء األمريكيـة             

دها باشـرت وكالـة     م وبع 1950الالجئين الفلسطينيين بمجهودات فردية واهتمت بشكل قليل بالتعليم حتى عام           

 بهـدف تـامين     1950 بعد أن شكلت عـام        عملها ية األصدقاء األمريكية  التي حلت محل جمع   الغوث  الدولية    

   ).69 : 1996 رياض ونهضة ، األغا.( اإلغاثة المباشرة لالجئين الفلسطينيين في مناطق الضفة والقطاع 

م عندما تم عقد دورات تدريبية لتأهيل وإعداد        1951هذا وبدأ تدريب المعلمين في قطاع غزة في عام          

ذين كانت مؤهالتهم محصورة بين حملة شهادة السابع االبتدائي إلى األول الثانوي مع عدد قليل من                المعلمين ال 

  .  حملة الشهادة الثانوية أو الجامعية 
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ومن أجل تأهيل وإعداد هؤالء المعلمين تم عقد دورات تدريبية صيفية لمدة شهر واحد خالل اإلجازة الصيفية                 

 70م اشتملت على حوالي     1951ء مصريون وتم عقد أول دورة في عام         وكان يشارك في هذه الدورات خبرا     

م تم إنشاء أول معهد لتأهيل المعلمين في غزة مدة الدراسة فيه ثـالث سـنوات                1958معلماً ومعلمة وفي عام     

وذلك بعد الحصول على شهادة إتمام المرحلة اإلعدادية ثم تطور بعد ذلك وأصبحت الدراسة فيه خمس سنوات                 

   ).160 :2002جبر ، .( عدادية بعد اإل

ومع بداية الستينات بدأت أفواج الخريجين من الجامعات المصرية في العودة إلى القطـاع ، واشـتغل               

خريجو كليات اآلداب والعلوم والتجارة والزراعة بمهنة التعليم ومن ثم كان هؤالء الخريجين تنقصهم الخبـرة                

ريبية لتأهيلهم لمهنة التعليم ، فعقدت لهم دورات تأهيلية كان الهدف        في التدريس فكانوا في حاجة إلى دورات تد       

   ).101 : 1996العاجز ، .( منها رفع مستواهم في مواد تخصصهم وتأهيلهم تربوياً

ما دورات قصيرة األمد والبعض اآلخـر طويـل        إوكانت الدورات التربوية في عهد اإلدارة المصرية        

ل مبعوثين على نفقتها لزيادة التحصيل العلمي للمعلم ، مما يسهم في تطـوير               وكما أنها كانت تقوم بإرسا     داألم

  . )148 : 1990الخطيب ، .( م1967 حرب عام حتىالتعليم ورفع مستواه وبقي قطاع غزة على هذه الحال 

م أهملت سلطات االحتالل اإلسرائيلية وبطريقة متعمدة تدريب المعلمـين واقتـصرت            1967بعد عام   

 المعلمين المشاركين على مغزى   عى دورات قصيرة في الجامعات ، والمعاهد اإلسرائيلية وأكد جمي         الدورات عل 

هذه الدورات السياسي وقلة الفوائد التربوية ، ثم اقتصر التدريب على المعلمين الحاصلين على الثانوية العامة                

 والوظيفي وكأنهم حاصلين على دبلوم      ، إذ تم تدريبهم لمدة مائة ساعة تدريبية وتمت مبادلة وضعهم األكاديمي           

المعلمين وكانت هناك دورات مختلفة لمعلمي اللغة االنجليزية والعبرية وهي عبارة عن أيام دراسية تعقد داخل                

  ).15-14 : 1983اتحاد العاملين ، (.إسرائيل وكانت ترتكز على اللغة العبرية و لكنها خالية من المضمون

السلطة ( ل النظام التعليمي في األراضي المحتلة ليصبح في أيد فلسطينية           م انتق 1994في آب من العام     

وذلك للمرة األولى عبر تاريخ النظام التعليمي الفلسطيني وكانت بدايـة مهمـة وزارة التربيـة                ) الفلسطينية  

مالءمتـه  والتعليم الفلسطينية التي واجهت صعاب كبيرة في أداء مهمتها المتمثلة في استعادة جـودة النظـام و    

   ).4 : 1997أبو دحو ، .( وإعداده لدخول القرن الحادي والعشرين 

وعملت وزارة التربية والتعليم على معالجة آثار ثالثة عقود من االحتالل وبدأت في عمليات ترميم شاملة                    

بلـورت   والتـي    2005-2001للنظام التربوي لحقها البدء في تطوير خطة إستراتيجية خمسيه لقطاع التعليم            

  : رؤية وطنية للتعليم في فلسطين منطلقة من مبادئ أربعة هي

  .نساني إ التعليم حق -

  .التعليم أساس المواطنة -

  .التعليم عملية مستمرة متجددة ومشتركة -

   )2005وزارة التربية و التعليم ، (  . التعليم أداة للتنمية االجتماعية واالقتصادية-

 من مختلف التخصصات     ومعلمة  معلم ) ألف 38 (تدريب ما يزيد عن    تم   2005-1994وخالل الفترة   

كما تم عقد العديد من الدورات للمديرين والمشرفين وذلك بهدف إحداث التغيير والتطـوير فـي المفـاهيم                  . 
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واألساليب التربوية وإكساب المعلمين والطلبة مهارات جديدة تواكب العصر والتطور المعرفي والتكنولـوجي             

  .  الفائدة لما يزيد عن مليون طالب وطالبة في فلسطين بما يحقق 

 وضعت له أهداف محددة بشكل جيد لتلبي االحتياجـات           ، ولكي يحقق التدريب أثناء الخدمة أغراضه     

 ومهاراتهم واتجاهـاتهم    للمتدربين واالحتياجات التطويرية بما يضمن تحقيق تطوير معلومات المعلمين        لفعلية  ا

يمية في ضـوء التغيـرات      تطوير معايير تساعد المعلمين على قياس وتقويم أدوارهم التعل        المهنية و وكفاءاتهم  

  .ودورهم في إعداد الطلبة لها وتطوير مهنة التعليم بشكل عام مجاالت العلم والمعرفة والعمل الحاصلة في

    ).2005وزارة التربية والتعليم ،  ( 

ة عملية إعادة تأهيل للمعلمين ، فـتم تنظـيم دورات تدريبيـة             وتطلب إدخال المناهج الفلسطينية الجديد           

للمعلمين في اإلجازة الصيفية وذلك لتعريفهم بالمناهج الجديدة وكيفية تدريسها وشملت هذه الـدورات جميـع                

ولقد تنوعت مجاالت الدورات التي شارك فيها المعلمون        . المعلمين وجميع المباحث لجميع المراحل التعليمية       

  .  مجاالً شملت جميع النواحي التربوية واإلدارية41اريون في الجهاز التربوي وبلغ عدد هذه المجاالت واإلد

  

  2005 لغاية 1999 من عام  بوزارة التربية والتعليم الفلسطينية المعلمين أثناء الخدمةتدريب

 ممكـن   عددكبر  أريب  لقد بذلت وزارة التربية والتعليم جهوداً كبيرة خالل الخطة الخمسية األولي لتد           

وتم تكثيف الدورات التدريبية في هذه الفتـرة التـي شـهدت تطبيـق المنهـاج                  ، من المعلمين 

وفيما يلي عرض ألعداد المتدربين من المعلمين ومجاالت التدريب وعدد الـساعات            ،  الفلسطيني

   -:التدريبية خالل تلك الفترة
  )1( جدول رقم 

  2004/2005-1999/2000الل الفترة يبين عدد المتدربين من المعلمين خ
  

  الفترة الزمنية

  

  عدد المشاركين

  

  عدد الساعات

عدد الساعات 

  الكلي

عدد المعلمين في 

  مدراس الحكومة

 /المتدربين

  المعلمين

1999/2000  51769  25  1313626  20436  253%  

2002/2001  42179  22  943727  23590  179%  

2003/2002  56078  19  1073560  25086  224%  

2004/2003  52931  19  979240  26377  201%  

2005/2004  50550  19  965160  27527  184%  

  %921    5275313  21  253507 المتوسط/المجموع

 قد بلغ حوالي 2005-99/20002004أن عدد المعلمين الذين تدربوا خالل الفترة ) 1(يتبين من الجدول رقم

المنهاج ،القياس والتقويم ،المحتوي :رب في المجاالت  ساعة تدريبية للمتد21متدرباً بمعدل 253502

التحق بالتدريب  كل معلم قد أنوهذا يدل علي .  متنوعةأخري ،المدرسة وحدة تدريب،ومواضيع واألساليب
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 مرة،وتأرجح عدد المتدربين خالل فترة الخمس سنوات ما بين االنخفاض واالرتفاع أحياناً)1,8-2,5(من

ويعود هذا إلى االنخفاض 2004/2005الى العام 1999/2000من العام % 27  حيث انخفض بنسبة.أخري

  .قد انخفض بسبب عدم انتظام التمويل خالل هذه الفترة" المدرسة وحدة تدريب"إلى أن التدريب في برنامج 

  )85: 2007وزارة التربية والتعليم،(

   )2 (جدول رقم 
  2004/2005-1999/2000ب وساعات التدريب خالل الفترة  من المعلمين حسب مجال التدرينيبين عدد المتدربي

  مجموع المتدربين  عدد الساعات  معدل الساعات  عدد المتدربين  مجال التدريب

  %38  1428155  14،7  97037  المناهج

  %5  306255  22،8  13432  القياس والتقويم

  %10  849301  33  25718  محتوي وأساليب

  %7  364862  20  18110  الحاسوب

  %40        ع متنوعةمواضي

  : ما يلي  )2(   يتبين من الجدول رقم 

مـن  %38ساعة تدريبيـة وبنـسبة      14،7 وبمعدل   97037أن عدد المتدربين علي المنهاج قد بلغ  متدرب         -

 وذلـك ألن    علي نسبة متدربين مقارنة بالمواضـيع األخـرى       أمجموع المتدربين خالل الخمس سنوات ،وهي       

  . الفلسطينيجالوزارة قامت بتطبيق المنها

من مجمـوع   %5ساعة تدريبية وبنسبة    22،8معلماً بمعدل   13432بلغ عدد المتدربين علي القياس والتقويم        -

  .المتدربين خالل نفس الفترة

مـن  %10ساعة تدريبية وبنـسبة     33 معلماً بمعدل    25718أما المحتوي واألساليب فقد بلغ عدد المتدربين         -

  .ةمجموع المتدربين خالل نفس الفتر

مـن مجمـوع    % 7 ساعة تدريبية وبنـسبة      20معلماً بمعدل   18110أما الحاسوب فقد بلغ عدد المتدربين        -

المتدربين وهذا العدد قليل نسبياُ مقارنة بالحاجة المتزايدة علي استخدام الحاسوب وانتشاره الواسع وأهميته في               

   ).85: 2007وزارة التربية والتعليم ،(. هذا العصر
  

  : في فلسطينريبمحاور التد
في بداية األمر قررت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية إجراء تدريب شامل فاعتمدت فلسفة التكامل ما بـين                 

احتياجات عامة لجميع العاملين واحتياجات خاصة ويتركز محتوى التدريب في فلسطين على تحقيق األهـداف               

  :في ثالثة محاور رئيسية هي

  ):المبحث الواحد ( ص المحور التربوي الخا -1

  . ساعة تدريبية 60ويعني بتدريب معلمي المبحث الواحد ويتناول النواحي األكاديمية وأساليب التدريس بواقع 
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  :المحور التربوي العام  -2

ويعني بتدريب  يتناول قضايا تربوية وتطبيقاتها العملية لجميع المعلمين مثل تقنيات التدريس الفعـال                     

 الصفي وإدارة الصف وإثارة دافعية المتعلمين والتقويم الذاتي ومهارات االتصال والتفاعل والتعلـيم              كالتخطيط

الموجه نحو التلميذ ، ويتم هذا التدريب داخل المدرسة من خالل برنامج المدرسة وحدة تدريب فتقوم المدرسة                 

   . ساعة تدريبية30اختيار المدرب بواقع تياجات التدريبية وبتحديد االح

  :المحور المتخصص بالمنهاج الجديد -3

ويعني بموضوعات تدريبية خاصة بأساليب تدريس المبحث ونماذج تدريبية متكاملـة ويركـز علـى                

وقد خضع جميع المعلمين في     تعليمية التي يعملون فيها ، هذا       تدريب المعلمين حسب اختصاصاتهم والمرحلة ال     

  .2007-2006دراسي ى نهاية العام الفلسطين لهذا البرامج حت

  : محور المعلمين الجدد  -4

ويتضمن هذا البرنامج موضوعات التعليم     " تهيئة المعلم الجديد    " ويعني بتدريب جميع المعلمين الجدد      

  )2005وزارة التربية والتعليم،(.ة،والتخطيط، والوسائل التعليميةوالتعلم ،اإلدارة الصفي

  

  زارة التربية والتعليم الفلسطينية أثناء الخدمة بو المعلمينأهداف تدريب

  )7-5(و) 4-1: ( للمعلمين وفق احتياجات المراحل التدريب استراتيجيات وزارة التربية والتعليم تتبني       

،وتهدف البرامج التدريبية التي تبنتها وزارة التربية والتعلم أثناء الخدمة إلي تطوير )12-11(و) 10-8( و

   :لنحو التالي جودة التعليم وذلك على ا

   . تطوير كفاءة المعلمين في أساليب التدريس والتخصص ومحتوي المنهاج الفلسطيني  -1

  .تأهيل المعلمين للتعامل مع األزمات والظرف الطارئة -2

 . إكساب المعلمين المهارات اإلدارية والحياتية والتعامل مع الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات -3

 .ء االختبارات ووسائل التقييم والتشخيصتأهيل المعلمين على كيفية بنا -4

  )83: 2007وزارة التربية والتعليم،(

  - :  الفلسطينية بوزارة التربية والتعليم للمعلمين أثناء الخدمةأنواع البرامج التدريبية

  : هناك العديد من البرامج التدريبية التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم ومنها

التهيئـة للمعلـم ،والتربيـة العامـة        :تأهيل المعلم علي عدة برامج وهي        :ة للمعلم الجديد  البرامج التدريبي  -أ

  .والقياس والتقويم

تأهيل المعلمين علي المنهاج الفلسطيني ،والمحتوي واألساليب ،والتربية العامة  : البرامج اإللزامية -ب

 .والقياس والتقويم

: ات المعلمين التعليمية ،لتطوير أدائهم مـن خـالل البـرامج            وتساهم في تنمية قدر    : البرامج التطويرية  -ج

الحاسوب ، وتكنولوجيا المعلومات ،والوسائل التعليمية ،واستراتيجيات تغير المفاهيم ،وأساسيات فـي اللغـة              
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 العربية ،والمهارات الحياتية ،والتعامل مع الظروف الطارئة ،واالحتياجات الذاتية للمعلم والمدرية ،والمشاريع           

  .التطويرية ،والبحث اإلجرائي ونظريات التعلم ومهارات التفكير

 للمعلمين لاللتحاق بها حسب رغبتهم ،لتنمية مهاراتهم الذاتية وهي          جتطرح هذه البرام   : البرامج االختيارية  -د

ومواضـيع  ..الثقافة العلمية والتراث ،والخط العربي ،والمحادثة باللغة االنجليزية وفلسفة الـتعلم ،والتجويـد              

  .متجددة في التخصص

والتي تنشأ من الظروف المستجدة كما هو الحال في احتياجـات المنهـاج أو طـرق                 :البرامج الطارئة  -هـ

  .التدريس الجديدة

تقوم الوزارة بتنفيذ مشاريع ريادية في التدريب بدعم من الممولين في            : مشاريع ريادية وبرامج تطويرية    -و

ربة ريادية يتم تعميمها علي كل المدارس في حالة نجاحها وتهـدف إلـى تطـوير                المدارس لتكون بمثابة تج   

 االتصاالت والمعلومات فـي التعلـيم ،واسـتخدام         ةاستخدام تكنولوجي : استراتيجيات في مجاالت متعددة مثل      

  .التكنولوجيا في الغرف الصفية ،وتطوير قدرة المعلمين على استخدام أساليب تدريس اللغة االنجليزية 

  : ويضيف الباحث أن هناك أيضا بعض البرامج التي يتم تدريب المعلمين عليها مثل 

 .برنامج التعليم الجامع -1

 .برنامج التعلم التكاملي  -2

 .برنامج تطوير األداء الفردي للمعلم  -3

 .برنامج التحفيز الذهني -4

 .برنامج أدب األطفال -5

 . اه سالمة المي برنامج الصحة المدرسية و-6

 . برنامج المدرسة صديقة الطفل  -7

 .برنامج السالمة على الطرق -8

  . برنامج األندية البيئية  -9

  

   : بوزارة التربية والتعليم المعلمين أثناء الخدمةأساليب تدريب
: تبنت وزارة التربية والتعليم خالل الخطة الخمسية األولي ثالثة أنماط عامة من أسـاليب التـدريب                 

 الذي يكون فعاال في تدريب عدد كبير مـن المـستهدفين مـن    Cascade model"" التعاقبي جالنموذأسلوب 

خالل تنفيذ تدريب مركزي لتدريب فريق مدربين من كل مديرية ثم يعقبه قيام كل فريق بتدريب المعلمين في                  

منيـة الـصعبة    مديرياتهم ،لتسهيل عملية التدريب والتخفيف من التدريب المركزي فـي ظـل الظـروف األ              

التـدريب  :واألسـلوبان اآلخـران فهمـا       .واالغالقات التي استدعت إعطاء صالحيات للمديريات والمدارس        

    )83: 2007وزارة التربية والتعليم  العالي ،(. المناطقي والمركزي

  -:  تدريب المعلمين أثناء الخدمة في فلسطين ونذكر منها تنفيذاألساليب المستخدمة فيهذا وهناك بعض 

  ).المشرف التربوي ومدير المدرسة( الزيارات الصفية  -1
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  )توجيه األقران(.الزيارات التبادلية  -2

 . الدروس التوضيحية  -3

 . الورش الدراسية -4

 .المحاضرة  -5

 .المؤتمرات -6

 .الدراما ولعب األدوار -7

 . حل المشكالت  -8

 . ،االجتماعات الدورية واجتماعات لجان المباحث -9

 )2006وزارة التربية والتعليم،().ة الفعلي( البحوث اإلجرائية  -10

   : بوزارة التربية و التعليم أثناء الخدمةالقائمون على تدريب

 الوزارة قامت بإعـداد كـادر       أن في سؤال له حول القائمون علي التدريب؟      ) جهاد األسمر  (بين األستاذ ي     

ف للتدريب لكل مديرية من مـديريات       التعليم ،وقامت بتعيين مشر   ي وزارة التربية و   تدريبي من بين العاملين ف    

ويشارك في التدريب   )  ، رفح    سشمال غزة ،  غرب غزة ،شرق غزة، الوسطي ، خان يون           ( التربية والتعليم   

معلمون أكفاء ومشرفون تربويون ومدراء مدارس ورؤساء أقسام وأحياناً يتم االستعانة بأساتذة من الجامعـات               

  ).2007األسمر ، ( . الفلسطينية أو خبراء من الخارج

  : معايير اختيار المدربين 

أن يكون حاصالً على الشهادة الجامعية األولى إلى جانب مؤهل تربوي ويفضل من يحمل الماجستير                -1

  .أو الدكتوراه 

 .أن تكون لديه خبرة في التدريب والتعليم أو المشاركة في دورة إعداد المدربين  -2

 .فلسطينيةاإللمام بالمواد التدريبية والمناهج ال -3

 .أن يكون قد حصل على دورات تربوية  -4

 )2007قاسم،(.أن يكون لديه القدرة األكاديمية والتربوية ولديه مهارات التدريب  -5

  ) : الفئة المستهدفة( ،المتدربون

تتم عملية اختيار فئة المتدربين من خالل تحديد أهداف التدريب وتحديد االحتياجات التدريبية ،ومن ثم               

 ومقابلة ومراجعة السجالت والتقارير الخاصة بالمعلمين ، ويكون ذلك من قبل            االستبانةوو المقابلة   المالحظة أ 

  .المشرفين التربويين وأحياناً يكون التدريب لجميع معلمي المبحث أو جميع المعلمين الجدد دون استثناء

  :أوقات التدريب

العطلة الصيفية  (  التدريب يتم أحيانا في اإلجازات       أن ؟أفاد عن أوقات التدريب  ) تيسير الباز ( األستاذ بسؤال   

سـتراحة لمعلمـي    المعلمين بعـد اال تفريغ أثناء العام الدراسي فيتم     التنفيذ وغالبا ما يتم  ) و إجازة نصف العام   

   ).2007الباز ، .( قبل االستراحة لمعلمي الفترة المسائية وذلك كل حسب تخصصه الفترة الصباحية و
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  : ريبأماكن التد

  كانـت   عملية التدريب  أن) فاطمة الجعيثني ( بينت األستاذة    ؟ وفي إجابة لها عن سؤال حول أماكن التدريب          

 هذا ويتم التدريب فـي  ،تتم إلى عهد قريب في المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم والمديريات التابعة لها       

هرة المدائن التابع لمديرية غزة وتـم تحويـل هـذا           أماكن مركزية خاصة بإعداد المدربين ومركز تدريب ز       

الماجـدة  (،وتم إنشاء مركز تدريبي في مدينة غـزة       2005المركز إلى المعهد الوطني للتدريب وذلك في العام         

  )2007الجعيثني،( .وآخر في مدينة رفح ) وسيلة

  

  :تقييم التدريب في وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينيةدراسة 

ارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية وبالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني وبتمويل مـن             قامت وز 

البنك الدولي بإجراء دراسة ميدانية لتقييم البرامج التدريبية للمعلمين أثناء الخدمة في مناطق السلطة الفلسطينية               

ومـدربين مركـزيين   ، مـدارس   ومـديري ،وتكونت عينة الدراسة من معلمين      . 2005/2006وذلك في عام    

 البرامج التدريبية، وتم استخدام أدوات الدراسة       ،وكتاب للمواد التدريبية    ،وأولياء أمور للطلبة    ،ومدربي مناطق   

 مدربين مركزيين   9 – معلماً   211- مدير مدرسة    13مقابلة شملت   ( و)  مدرسة 26دراسة حالة شملت    (التالية

 مدرب  68 – مدرب مركزي    20 – معلماً   1516 – مدير مدرسة    104استبانة شملت   (و)  مدرب منطقة    36-

  .)منطقة 

  :وتوصلت الدراسة إلي العديد من النتائج كان من أهمها ما يلي 

   :الحاجات التدريبية

 . الوزارة – المشرفين التربويين –عملية اختيار المعلمين للتدريب تتم بواسطة مديري المدارس  -

 .قروا بأنه ال يتم استشارتهم عند التدريبأ) المعلمين( من العينة% 70 -

 .بالنسبة لقطاع غزة التدريب ال يشمل الحاجات الحقيقية للمعلمين -

 :المادة التدريبية 
 .من المعلمين عينة الدراسة يقرون بتلقي المواد التدريبية% 90 -

 .يعتبرون أن التدريب مهم% 85 -

 :أهداف التدريب  
 .التدريب غير واضحةمن المعلمين يقرون بان أهداف % 44 -

 :المحتوي 
 .يؤكدون أن محتوي المادة التدريبية مشوق ومرتبط بموضوع التدريب% 80 -

 .يعتقدون أن معظم المادة التدريبية نظري% 60 -
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 :المدربين 
خبـراء مـن   % 9 –آخـرين  % 4 –مـديري مـدارس   % 9 –من المدربين مشرفين تربويين  % 80 -

 .الجامعات

 .ا بخطط التدريبمن المدربين التزمو% 90 -

  :بيئة ومكان التدريب

 .اعتبروا أن التدريب لم يكن في الوقت المناسب لهم% 48 -

 .اعتبروا أن المكان غير مناسب% 30وافقوا علي مكان التدريب و% 70 -

  )46-44: 2006وزارة التربية والتعليم العالي،. (اعتبروا أن جلسات التدريب طويلة% 90 -
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   أثناء الخدمةلمعلمينتدريب ااتجاهات معاصرة في : رابعاً

شهدت حقبة التسعينيات من القرن العشرين مجموعة ضخمة من التغيـرات االقتـصادية والـسياسية               

 العالم نحو الخصخصة وأصاب هذا التغيير كافة مناحي الحيـاة ومنهـا التعلـيم               قتصاداوالتكنولوجية وتحول   

  .زية إلى الالمركزية وتحول النظام التعليمي من المرك

   في ظل هذه األجواء تحولت األنظمة التعليمية في العديد من بلدان أوروبا وجنوب شرق آسيا من المركزية                 

توطين  " تجاهاإلى الالمركزية وجعلت المدرسة مركزاً تربويا تعليمياً مستقالً وارتبط المعلم بالمدرسة وتنامي             

طور التعليمي الذي شهدته مدارس جنوب شرق آسيا وتفوق الطالب علـى            ونتيجة للت " المعلمين داخل مدارسهم  

نظرائهم من المدارس الغربية أصدرت الحكومات قرارات لعالج هذه الظاهرة ومن هذه القـرارات تحويـل                

 2000،وتقرير أمريكا   ) ريجان( في عهد الرئيس    ) أمة في خطر    ( المدرسة إلى مجتمع مستقل فظهر تقرير       

  . األبفي عهد  بوش 

   ومن هنا انتقلت مسئولية تحسين األداء المهني من السلطات المركزية إلى السلطات القطاعية ومنهـا إلـى                 

  .  المحليات ثم إلى المدارس

 وتجـاوزت   في هذه الفترة طرأ تغير علي مفاهيم تدريب المعلمين أثناء الخدمة فأصبحت أكثر شموالً وعمقـاً               

  .  الخ . مجرد التدريب علي إتقان بعض مهارات التدريس وتخطيط الدروس وإعداد المواد التعليمية والتقويم 

وتجاوزت ذلك إلى آفاق أوسع من النمو المهني حيث تلقي االحتياجات المعرفية والمهارية والوجدانية للمعلمين               

  .منه من أبعاد اجتماعية ومعرفية بل وأيدلوجية أيضاًطار مفهوم المهنة بكل ما يتضإاهتماماً كبيراً في 

   )21-20: 2002مدبولي ، ( 

ن كانت تلك البـرامج     أبعد  " ثورة صامتة "واجتاحت برامج تنمية المعلمين في انجلترا خالل التسعينات         

) اليـوت (و) سـتنهاوس ( رتدت عن النقلة النوعية التي كان متوقعاً أن تحققها في السبعينات نتيجة كتابات            إقد  

فسارت في طريق مسدود خالل الثمانينات حين سادت حركات المعايير و اشتدت قبضة السلطات المركزيـة                

  .على برامج تدريب المعلمين 

 لتزيد من حوافز المعلمين المادية والتدريبيـة وتعطـى          1988ثم جاءت اإلصالحات التعليمية في انجلترا عام        

    .للمدارس مزيداً من االستقاللية 

هنا جاءت التغييرات الجذرية في المفاهيم واألفكار التي تستند إليها عملية تنمية المعلمـين وكـذلك فـي                   ومن

  .  المضمون وفي األساليب المتبعة 

  :االتجاه الحديث في إعداد المعلم

دراسات المعلم الجديد في المدارس     " ضمن فعاليات "روث هيلبرون وجونس  "تؤكد الدراسة التي نشرتها     

على أن التغيرات الحديثة في أسلوب تدريب المعلمين تستوجب إعادة النظر في محتوي وإدارة              )1997"(الشاملة

برامج تدريب المعلمين،على أن يكون التدريب في المدرسة هو حجر الزاوية مع التقليل من االعتمـاد علـى                  
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وإنما يجب أن يكون التركيز على مـا  المعاهد والجامعات في هذا المجال ،وال يعني ذلك إلغاء هذه المؤسسات         

يتم في المدارس وليس مجرد المعرفة النظرية في كليات ومعاهد المعلمين ،وال يعني ذلـك أيـضا أن يكـون                   

التركيز علي برامج التربية العملية في المدارس بمفهومها التقليدي ،وإنما ينبغي أن يكون التفرغ للعمـل فـي                  

  )Heilbron&Jones,1997.(المدارس جزءاً من برامج التدريب

وتذهب االتجاهات الحديثة في بريطانيا علي وجه الخصوص إلي عدم جعل تدريب المعلمين مقتصرا                 

علي مؤسسات التعليم العالي وإنما ضرورة أن تكون هناك شراكة بين المؤسـسات التعليميـة ذاتهـا ووزارة                  

  .التربية والتعليم

ن المعلمين ليسو فقط مسلحين بالمعرفة النظرية التي توفرهـا كليـات            والهدف في نهاية األمر أن ينشأ جيل م       

التربية ومعاهد المعلمين ،وإنما ومزودين أيضا بالخبرات التي تساعدهم في التعامل مع التالميذ الذين يـأتون                

من بيئات ثقافية متنوعة بحيث يوظفون هـذه الخبـرات مـن اجـل إنجـاح الممارسـة التعليميـة داخـل                      

  )  2006:27الترتوري،.(مدارسهم

   : ما يلي ومن االتجاهات الحديثة في التدريب أثناء الخدمة

   :إعداد المعلم على أساس الكفاية-1

  . تدريبه وتقويمه وبمعنى االعتماد على كفاية أداء المعلم وفق محك محدد هو األساس الذي يرتكز عليه إعداده 

   - :إعداد المعلم على أساس األداءات -2

أن المعلم يحتاج تدريباً عملياً متخصصاً تحت إشراف أهل االختصاص ويتم ذلك مـن خـالل معلـم                  بمعنى  

    .اً كما يحدث مع األطباء والمحاميناالمتياز الذي يتدرب ويكون في المدرسة لمدة عام قبل تعيينه رسمياً  تمام

  :الخبرات المعملية -3

تدريب المعلمين إلى مواقف تعليمية تشبه تمامـاً البيئـة          ويمكن تحقيق هذا االتجاه بتحويل محاضرات إعداد و       

  .الصفية وخير مثال علي ذلك التدريب المصغر والمحاكاة

  : التربية للجميع -4  

ويمكن تحقيق هذا االتجاه بإعداد كفايات تخصصية تتبناها برامج تدريب المعلمين وفي ضوئها يتم إعداد معلم                

جاه يفترض أن توفير الفرص التعليمية للجميع مرتبط بوجود المعلم لجميـع            التربية للجميع بمعنى أن هذا االت     

  ). 100: 1995أبو عميرة ، .( الفئات العمرية والثقافية والعقلية

ويري الباحث أن التدريب الناجح للمعلم أثناء الخدمة يجب أن ينبع من واقع إعداد هذا المعلـم فلكـل                   

المجتمعات ال يعني ضرورة تطبيقها ونجاحها في مجتمـع آخـر   مجتمع خصوصيته ونجاح تجربة ما في أحد        

ولذلك يجب على مسؤولى التدريب في فلسطين دراسة التجارب التدريبية في بالد متعددة واختيار األنسب منها                

  . للواقع الفلسطيني 
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  االتجاهات الحديثة والدوافع الذاتية للتدريب

  

المعلمين هو التركيز على الدوافع الذاتية لدى المعلمـين         إن ما يركز عليه االتجاه الحديث في تدريب         

وهي التي تدفعهم إلى مواصلة النمو المهني ، فاألخالقيات وااللتزامات تجاه الـذات وتجـاه اآلخـرين هـي                   

المحرك األول للنمو المهني مهما كانت الحوافز الخارجية التي تقدمها السلطات التعليمية مغرية ومهما جاءت                

تي تمارسها السلطات على المعلمين أحياناً لدفعهم نحو النمو قوية ومرغمة ألن المحك العملي فـي                الضغوط ال 

   ).163-162: 2002مدبولي ، .( النهاية هو ما يجرى داخل حجرة الدراسة 

  :ما يلي) جودسونجريفز وهار( وأبرزت كتابات 

مهنية لما تمثله تلك العملية من أهمية أخالقية        أهمية التدريب على ممارسة إصدار األحكام أثناء الممارسة ال         -1

بالغة ولما لها من أثر مزدوج على التالميذ وعلى الزمالء وعلى اآلباء من ناحية وعلى المعلم ذاته من حيـث                    

  .تمكنه ونموه المهني وقدرته على التقييم الذاتي

  . قتصادية وثقافيةأهمية انخراط المعلم في قضايا مجتمعه بأبعادها المختلفة سياسية وا -2

أهمية انخراط المعلمين في أنشطة جماعية تعاونية يكون من شانها تجنب األحكام الفردية وترسيخ األفكار                -3

  .والموضوعية والديمقراطية والشفافية 

  . أهمية التوازن بين االنفتاح على أصحاب المهن األخرى في المجتمع  -4

 المستفيدين من التالميذ واآلباء والمجتمع وبين الجوانب الفنية التقنيـة           أهمية التوازن في تقديم الخدمة إلى      -5

  .وبين الجوانب الوجدانية

  . أهمية ممارسة البحث اإلجرائي الموجه ذاتياً بدوافع مهنية أخالقية وبضوابط مهنية أخالقية أيضاً -6

تظهر غايات جديـدة كلمـا أمكـن        أهمية أن تتجدد الغايات الموجودة  من التمكين المهني باستمرار وأن             -7

  ). 20: 1996جدوسون ، وهارجريفز .( تحقيق بعضها تباعاً 

ويري الباحث ضرورة تركيز تدريب المعلمين أثناء الخدمة على الممارسات وتحليل المشكالت والقدرة                   

األهـواء الشخـصية    على اتخاذ القرارات المناسبة بناء على النزاهة والحكمة والحنكة المهنية وبعيـداً عـن               

  .  والمصالح المتبادلة 

ضرورة ابتعاد المعلم عن التجاذبات السياسية للتنظيمات المختلفة وخاصة في الممارسات التعليمية مـع              كذلك  

  . طالبه وذلك للوصول إلى تحقيق األهداف التعليمية 
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   الغربيالنموذج في تطور التدريب

 عن     غربي كان من نتيجتها أن تطور مفهوم النمو المهني للمعلملقد اجتمعت عوامل عدة في السياق ال   

  . المفهوم الضيق الذي ساد فترات طويلة لتدريب المعلمين أثناء الخدمة

 كثيراً من عوامل التأزم السياسي واالقتصادي والتي أسهمت بشكل مباشر في            افقد حملت التسعينات في انجلتر    

ية نحو الخصخصة ، حيث أدى قصور الميزانيات الحكوميـة المخصـصة            توجيه السياسات التعليمية الحكوم   

للتعليم إلى انتهاج أسلوب المحاسبية بمفهوم خاص جداً ويجعل السلطات التعليمية المحلية مسئولة أمام الحكومة               

 عن تدبير كثير من أمورها دون التزام حكومي بالتمويل أو مع التزام حكومي مشروط بتحقيق مستويات معينة                

   ).14-12: 1996جلوفر ، .( من النتائج ومعدالت معينة من األداء

وترتب على أسلوب المحاسبة هذا أن حدثت خصخصة في مجال أنشطة التنمية المهنية للمعلمين ، بعد                

أن ظلت مشكالت تدريب المعلمين أثناء الخدمة المعالة مركزياً تثير العديد من المشكالت والجدل على مـدى                 

والثمانينيات وبدا األمر وكأن أزمة التمويل الحكومي لتلك األنشطة قد جاءت في مـصلحة تطـور                السبعينات  

   ).177: 2002مدبولي ، (   .المفهوم ودفعه في االتجاه الصحيح

ن تغير مفهوم تدريب المعلمين أثناء الخدمة إلى تنميته مهنياً وتحول إدارة التنمية المهنية للمعلمـين مـن                      إ

لكن من خالل التعاقدات على طريقة األسـواق المفتوحـة          للتحكم و حكم المركزي إلى أسلوب آخر      أسلوب الت 

  . وآليات العرض والطلب التي تحكمها

ويري الباحث أن النمو المهني للمعلم لم يعد أمراً يخصه وحده يهتم به أنى شاء بل أصبح شـرطاً مـن                           

ائف األعلى وأصبحت السوق مفتوحة للتنافس بـين المعلمـين          شروط بقائه في وظيفته والترقي منها إلى الوظ       

  .  ذوى الكفاءة والتأهيل واالستمرار في النمو المهني 

ويضيف أيضا أن تطوير نظام البرامج التدريبية بحاجة إلى تغيير في السياسات القائمة وتحويل النظام                       

لتدريبية وزيادة المحاسبة في مجال تطور المعلم        بعض البرامج ا   ةالمركزي للتدريب إلى الالمركزية وخصخص    

  .مهنياً وربط رواتب المعلمين وترقياتهم بمدى تقدمهم وتطورهم مهنياً
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  تجارب عالمية في تدريب المعلمين أثناء الخدمة

تعتبر التجارب التي خاضتها كل من المملكة المتحدة والواليات المتحـدة األمريكيـة مـن التجـارب             

 ،فلقد ركزت هذه الدول اهتمامها علي تطوير مستوي المعلـم           ة في مجال تدريب المعلمين أثناء الخدمة      العالمي

بعد تخرجه ،بحيث يبقي علي اتصال بما يجد في ميدان التخصص العلمي واإلعداد المهني،فالمعلم مـن أهـم                  

ين أثناء الخدمة ،وتم تخصيص     عناصر المنظومة التعليمية ،ولذلك تم بذل جهوداً كبيرة في مجال تدريب المعلم           

ميزانيات ضخمة لهذا الغرض ولتنفيذ هذه المهمة، ويـسهم فـي ذلـك كثيـر مـن الهيئـات والمؤسـسات                     

 البرامج التنوع واالختالف بين بعضها البعض وذلك الختالف الحاجات التدريبية           والجامعات،واهم ما يميز هذه   

      . للمعلمين 

   : المعلمين أثناء الخدمةتجربة المملكة المتحدة في تدريب
اهتماما كبيرا لتدريب المعلمين أثناء الخدمة وقدمت نموذجا يحتذي         ) بريطانيا(لقد أولت المملكة المتحدة   

بتنفيذ )Lancaster( حيث قام النكستر     1805عام  ) .U.K(به في هذا المجال ،ولقد بدا التدريب المنظم في        

ته ،فكانت تلـك أول مؤسـسه لتـدريب المعلمـين فـي             خطة لتدريب الشباب ليكونوا معلمين في مدرس      

)U.K.(   المعلم ال يعتبر مـؤهال مـا لـم يحـصل علـي شـهادة مـن مدرسـته                    أن،واعتبر النكستر 

  H.C.Dent,1977:3).(التدريبية

ثم ظهرت المالمح الرئيسة لبرامج تدريب المعلمين علي أن تحتوي البرامج علي الدراسات التربويـة               

يب العملي وفي نهاية البرنامج يمتحن المتدرب امتحانا نهائيا يؤهله للحـصول علـي              العامة بجانب التدر  

  )Hewett,1981:19.(شهادة معلم

 كانت هناك نقلة نوعية نحو االهتمام بتطوير ودعم مراكـز           1902وبموجب قانون بلفور للتعليم لسنة      

 والتـدريب  اإلعـداد  بـين  اصـل ف هناك يكن ،ولمتدريب المعلمين التي تم إنشاؤها لتحسين طرق التدريب       

  )162: 1992، عثمان.(ومتصل متطابق واحد شئ اعتبارهما يمكن فاألمران

 فـي  المعلمين تدريب مدة ،وزادت التعليم معاهد في االنخراط قبل كمتطلبات الدراسة سنوات زادت ولقد

 أربـع  إلي وجيز وقت في زيدت ،ثم م1960 عام في سنتين من بدال سنوات ثالث إلي المعلمين تدريب معاهد

  .سبكالوريو بدرجة المعلم ليتخرج سنوات

 للتربيـة  قسما 25و كلية30و العالي للتعليم معهد 40من وأكثر جامعة 35 هناك كان 1980 عام وبحلول

  )198 :200جبر،.(الخدمة أثناء المعلمين تدريب مجال في تعمل كلها الكليات في

  :المتحدة المملكة في الخدمة أثناء المعلمين تدريب برامج أنواع

  :أهمها ومن المتحدة المملكة في الخدمة أثناء المعلمين تدريب برامج تتنوع

  .وقيادية وتحويلية وتنشيطية تدريبية برامج على وتحتوي :القصيرة البرامج -ا

  )173: 1989، مرسي.(العليا والدراسات المفتوح والتعليم تكميلية برامج علي وتحتوي :الطويلة البرامج -ب
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  :المدربون

 بـالخبراء  االستعانة ويتم البرامج تقم التي الجامعات وأساتذة محاضري بين من المدربين اختيار عادة يتم

  )100 :1997صبيح،( الكليات ي ف التدريس هيئات أعضاء غير من التعليمية المجاالت في

   :المتدربون

 لالسـتمرار  واستعداداتهم قدراتهم على متدربينال اختيار المعلمين،ويعتمد لكل مفتوحة التدريبية البرامج

 المتدربين أمام الفرصة ،وإلتاحة المعلمين من فئات عدة أمام مفتوحة معظمها في القصيرة ،والبرامج الدراسة في

 بهـا  وتـزود  ومكانـه  توقيتـه  أو ومحتوياته برنامج كل عن معلومات تنشر الوزارة ،فان لهم البرنامج الختيار

  .يناسبهم ما الختيار الدارسين مامأ االختيار يتيح ،مما باألمر المعنية هات،والج المدارس

)DESSOUKY،1990: 179(  

  

  تجربة الواليات المتحدة األمريكية في تدريب المعلمين أثناء الخدمة
تعتبر الواليات المتحدة األمريكية من الدول المتقدمة في مجال تدريب المعلمـين أثنـاء الخدمـة،ففي                

يستمر تدريب المعلمين وإعدادهم أثناء العمل لربط الدراسة النظرية باألداء العملـي،وبعض الماليـات              أمريكا  

  )298: 1979أحمد،(.تعطي المعلمين يوما أسبوعيا للتدريب

ولقد شهدت برامج تدريب المعلمين في الواليات المتحدة تطورا بطيئا علي الرغم من أن الفكرة كانت                

فتتح أول سيمينار من اجل تدريب المعلمـين ،وكانـت الفكـرة األساسـية هـي أن               م ا 1846مبكرة،ففي عام   

المدرسين يجب أن يكونوا مدربين وذوي ثقافة عالية لينهضوا بالمجتمع ،وكانت أول والية اهتمـت بتـدريب                 

  . المعلمين هي والية نيويورك وكانت البرامج ذات صلة بالناحية األكاديمية

 المسائل المطروحة للمناقـشة     أكثر الخدمة من    أثناءبرامج تدريب المعلمين    وفي بداية السبعينات بدت     

 وإدارتهـا  ،وكانت المناقشة تدور حول تنظيم هذه البرامج ،وتمويلهـا ،          أمريكامن قبل المثقفين والتربويين في      

  )Sharp،1975 :54(.،والهدف منها ،وغير ذلك من القضايا المرتبطة بها

قرير احتوي علي شروط تحقيق التربية المهنية ،وتناول مشكلة اختيار المعلمين            صدر ت  1976 وفي عام       

،ونص علي ضرورة أن يتوافر فيهم من العادات والمهارات واالتجاهات الالزمة لمهنة التدريس ،وضـرورة               

الـشخص  زيادة مدة الدورات التدريبية التي تتم عادة في الجامعات ،وكان األمريكيون يعتقدون أن المعلومات               

   )Fur،1978 :8-9. (ومهاراته قد نمت عن طريق برامج اإلعداد قبل الخدمة وسوف تزداد خالل خدمته

   :مراكز تدريب المعلمين
تقدم برامج تدريب المعلمين في الواليات المتحدة في مراكز منظمة ومعدة لهذا الغرض تسمي مراكـز                       

وم بتسهيل التعاون بين المدارس والجامعات بغرض تحـسين         تدريب المعلمين ،وهذه المراكز تمثل مؤسسة تق      

جل تكـوين مهـارات متكاملـة       أ  الخدمة من  أثناءعملية التدريب ،ومهمة هذه المراكز القيام بتدريب المعلمين         

في المجاالت التعليميـة    هي تعني بتطوير برامج التدريب وتحسين كفايات المعلمين         وتناسب عملية التدريس ،   
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اكز يجد المشاركون فرصة مالئمة لتبادل الخبرات واالستفادة من المنجزات ،واستخدام سلـسلة             وفي هذه المر  

  )47: 1987يوسف،.(واسعة من المصادر التربوية والحصول علي تدريب أكثر ارتباطاً بمشكالتهم التربوية

 مواقف متنوعة،كما    تعطي الفرصة لعمل برامج متنوعة للمعلمين في       أنهاومن مهام مراكز تدريب المعلمين ،       

 تقوم بتدريب المعلمين الراغبين في الترقية لوظيفة جديدة تعتمد علي كفاءات ومهارات المعلمـين ،كمـا                 أنها

ــاهج وطــرق    ــال المن ــي مج ــة وخاصــة ف ــب التربوي ــز النهــوض بالجوان ــذه المراك ــستهدف ه ت

  )Cohen،1971 :38.(التدريس

  : المتحدة توقيت البرامج التدريبية للمعلمين في الواليات

 العـام   أثنـاء  الصيفية ،كما تنظم برامج دراسـية فـي          اإلجازةيتم تنفيذ البرامج التدريبية خالل فترة       

 يحصل  األحيان ،وفي بعض    األسبوع في عطلة نهاية     وأحيانا في المساء بعد انتهاء اليوم الدراسي،      أوالدراسي ، 

  .تي تؤدي للحصول علي درجات علمية،مثل البرامج ال أكثر أو تفرغ لمدة عام إجازةالمعلم علي 

  )193: 2002جبر،(

  :أنواع البرامج التدريبية لمعلمي المرحلة األساسية بالواليات المتحدة 

 بالتنوع واالختالف فيمـا بينهـا نظـراً الخـتالف           تتسم برامج تدريب المعلمين في الواليات المتحدة         

عالج مختلف المشكالت التعليمية والبحث عن حلول لها        احتياجات المعلمين ،ومستوياتهم ،وعظم هذه البرامج ت      

  :ومن هذه البرامج ما يلي 

  .برامج مهنية عامة -

  .برامج تعالج مشكالت خاصة -

 .برامج المناهج وطرق التدريس -

 .برامج عملية  -

 ).حركة إعداد المعلمين القائمة علي الكفايات(برامج الكفايات التعليمية  -

 .البرامج التجريبية -

 .يب المعلمين الجددبرامج تدر -

 .برامج التأهيل -

 .البرامج التي تؤدي إلي الحصول علي الدبلوم العام في التربية -

 )190: 2002جبر،.(البرامج التي تؤدي للحصول علي درجتي الماجستير والدكتوراه -

  :تقييم البرامج التدريبية في الواليات المتحدة
 اهتماماً كبيراً ،وذلك لمعرفة     ييم برامج تدريب المعلمين   تهتم السلطات التعليمية في الواليات المتحدة بتق      

مدي ما حققته البرامج من أهداف ،ومدي حاجتها للتطوير والتجديد ،وتأخذ السلطات في اعتبارها منذ بـدء                 

 له ،وذلك لتستفيد من هذا التقييم عند التخطـيط للبـرامج             مكمالً التخطيط ألي برنامج أن يكون تقييمه جزءاً      

يل من الخبراء ،ويتابعون تنفيذ البرنامج وذلك بهـدف         لق امج التدريب عدد غير   ر ويشترك في تقييم ب    .المقبلة

   )J.of Ed.Ps.،1980 :62.(تلك البرامجتنمية 
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وعند تقييم برامج التدريب يتم االهتمام بتحديد المحكات التي يمكن استخدامها لقيـاس مـدي فاعليـة                 

حكات ،التنوع ،واستمرار األداء ،والسهولة ،والتكلفة ،ومـن وسـائل           ومن هذه الم   برامج تدريب المعلمين ،   

التقييم كذلك أخذ رأي المعلمين المتدربين فيما إذا كان البرنامج التدريبي لبي مطالبهم وزاد مـن معـارفهم                  

  .ومعلوماتهم في مجال تخصصهم

  

   :دروس مستفادة من التجارب العالمية في تدريب المعلمين أثناء الخدمة

ن االطـالع   إد خاضت الكثير من الدول المتقدمة تجارب عملية في تدريب المعلمين أثناء الخدمة ،و             لق

علي هذه التجارب يفيد مجتمعنا الفلسطيني في اختيار األنسب من هذه التجارب وتطبيقه بما يتناسـب مـع                  

  : النقاط التي يمكن االستفادة منها ما يلي أهمالواقع القائم ومن 

  . الخدمة أثناءيب المعلمين المركزية تدر -

 .تدعيم التدريب بالحوافز المادية والمعنوية  -

 . واالختيارية اإلجباريةتنويع البرامج التدريبية  -

 .االستفادة من خبرات الخبراء في الجامعات  -

 .إشراك المعلمين في تحديد احتياجاتهم التدريبية  -

   .التقييم المستمر النتقال اثر التدريب في الميدان  -
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  ثــل الثالــالفص

  

  
  الدراســــــــــات الســــــــــابقــة

  

  

  .الدراسات المحــلية: أوال

  

  .الدراسات الــعربية:ثانيا

  

  .الدراسات األجــنبية:ثالثا

  

  .التعقيب على الدراسات السابقة:رابعا
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  الفصل الثالث
  الدراسات السابقة

  :مقدمة
  لمين أثناء الخدمة السبيل األمثل لتحقيق التطور المنشودللمعلقد أصبح التدريب الفعال 

، وقد سعت  والكثير من الباحثين التربويينلذلك نال هذا الموضوع اهتمام جميع المجتمعات،في التعليم

ساسي ليصل المعلم إلى المهنة وهو مزود بكل المهارات الالزمة للقيام معظم دول العالم لزيادة التأهيل األ

تم تخصيص ميزانيات ضخمة وحشد طاقات بشرية متميزة لهذه ،فيمية تعلمية ناجحة في الفصلبعملية تعل

  .العملية

 ولقد تناول العديد من الباحثين تدريب المعلمين بالدراسة والبحث من جوانب عديدة تم التركيز فيها 

لكي تتم االستفادة من درة ون الباحثين الذين تناولوا معوقات التدريب كانوا نعلي الجوانب االيجابية،إال أ

ثم .وعربية وأجنبية)محلية(راسات السابقة فقد تم تصنيفها بحسب مصدرها إلى دراسات فلسطينية بعض الد

  . ثم التعليق على الدراسات جميعا،ومن بهذه الدراسةاعلى كل مجموعة ومقارنتهالتعليق 

إلى األقدم في ضوء تصنيفها من األحدث ي لدراسات حسب تسلسلها الزمن  وفيما يلي عرض لهذه

  . أجنبية، عربية، محلية،بحسب المصدر
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  الدراسات السابقة

  
  :الدراسات الفلسطينية  : أوًال

التدريب أثناء الخدمة على المناهج الفلـسطينية الحديثـة لمعلمـي           : " بعنوان  ) : 2006(دراسة صبح    -1

  " . بمحافظات غزة المرحلة األساسية بوزارة التربية والتعليم

     هدفت هذه الدراسة إلى المساهمة في ترشيد برامج التدريب أثناء الخدمة من خالل تقييم ما قدم لمعلمـي                  

المرحلة األساسية من دورات في آخر ثالث سنوات وإلى أي مدى نجحت هذه الدورات في تحقيق األهـداف                  

عاب والعقبات التي حالت دون تحقيق بعض األهـداف ؟         المرجوة منها ؟ وما النجاحات التي حققتها ؟ وما الص         

  .  أو نقاط الضعف في تنفيذ برامج التدريب

-2005(معلماً  معلمة في مرحلة التعليم األساسي وذلك للعـام الدراسـي             ) 506(وتكونت عينة الدراسة من     

2006 .(  

 إجابات أفـراد العينـة وتوصـل        ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بإعداد استبانه لهذا الغرض وتم تحليل          

  : الباحث من خاللها إلى النتائج التالية 

  .   خطة التدريب غير واضحة وال يؤخذ في الغالب برأي المعلمين فيها وال تبني بناء على حاجات المعلمين-

  .  أهداف الدورات التدريبية غالباً غير واضحة وغير محددة-

محاضرات واإللقاء وأحياناً المناقشة والحوار وكانت شبه خالية مـن          اقتصار أساليب وطرق التدريب على ال      -

  . األساليب الحديثة مثل تمثيل األدوار و النماذج والعروض

بعض المدريين غير متمكنين من موضوعات التدريب وال يملكون القدرة علـى توصـيل المعلومـات وال                 -

  . يستخدمون وسائل إيضاح كافية

 المتدربون في الدورات التي تلقوها في آخر ثالث سنوات غير كافية لتمكينهم مـن               الفائدة التي حصل عليها   -

  . تقديم المناهج الحديثة بصورة مقبولة

معظم المتدربين غير راضين عن مستوى ما قدم لهم من دورات وال يرون بأنها حققت أهدافهم وتوقعـاتهم                  -

  .ومعظمهم يري بأنها دون مستوى الجودة 

  

  " . دور برنامج المدرسة وحدة  تدريب في النمو المهني للمعلمين " بعنوان  ): 2006 (دراسة سمور  -2

  وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى دور برنامج المدرسة وحـدة التـدريب فـي النمـو المهنـي                   

  للمعلمــين والتعــرف إلــى االحتياجــات التدريبيــة للمعلمــين وتلبيتهــا والتعــرف إلــى نقــاط القــوة 
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الضعف وتالفيها في برنامج المدرسة  وحدة تدريب ووضع تصور لبرنامج المدرسة             ودعمها ونقاط   

  . وحدة تدريب من أجل النمو المهني للمعلمين 

  

معلماً ومعلمة موزعين على عدة مدارس في مديرية غزة وقد تـم            ) 224(وتكون مجتمع الدراسة من     

  . وهم نفس مجتمع الدراسة ) 224(راسة وعينة الد) ثالث سنوات (اختيارها من قبل المديرية على مدار 

فقرة و توصل الباحث من خالل تحليل االستبانة        ) 36(وكانت أداة الدراسة استبانه تكونت من أربع مجاالت و          

   -: إلى النتائج التالية 

  .  المعلم يشارك في اختيار الموضوعات التدريبية والمدريين -

  . يها ودعمها  وجود نقاط قوة متعددة و يجب التركيز عل-

  . تالفيها و تقليلها  العمل على ويجب في البرنامج قليلة جداًف وجود نقاط ضع-

  . استخدام طرائق متنوعة لتحديد احتياجات المعلمين  -

  .  استخدام أساليب وطرائق التدريس والتقويم المختلفة -

  

داد المعلم الفلسطيني وفق حاجاتـه      تصور مقترح لبرنامج إع   : " بعنوان  ) 2003( دراسة العاجز والبنا     -3

  " . الوظيفية في ضوء مفهوم األداء 

وهدفت الدراسة إلى وضع تصور مقترح يلبي االحتياجات الوظيفية إلعداد المعلم الفلـسطيني أثنـاء                     

 الخدمة في ضوء مفهوم األداء وذلك من خالل تقويم برامج التدريب الحالية كما هو واقعها ،وتلمس احتياجات                

المعلمين الوظيفية لمجاالت التدريب المقترح وقد استخدم الباحثان لهذا الغرض المنهج الوصفي التحليلي وذلك              

فقـرة ، ومجـال     ) 30(من خالل إعداد استبانه مكونة من مجالين ، مجال تقويم البرامج التدريبية ويتـضمن               

  .  فقرة ) 40(البرنامج التدريبي المقترح للمعلمين أثناء الخدمة ويتضمن 

معلماً ومعلمة وتوصلت الدراسة إلى أن النسبة المئوية لبعـد المـدرب            ) 275( وبلغت عينة الدراسة    

والمتدرب كانت مرتفعة في مجال تقويم البرامج التدريبية الحالية  وأقلها نسبة وقت التدريب والمتدرب ومكان                

و %) 66.08( لمين والمعلمات لبرامج التـدريب      التدريب  واإلمكانات ، كما بلغت النسبة المئوية لتقويم المع         

 وكان من أهـم النتـائج       .هي نسبة مئوية مقبولة نوعاً ما إال أنها منخفضة بالنسبة لبرنامج  التدريبي المقترح               

  :التي توصلت إليها الدراسة ما يلي

  . الالزمة للتدريب أن تقوم وزارة التربية والتعليم بتخصيص وإعداد مركزاً للتدريب مزوداً باإلمكانات-

  . ضرورة تحسين التخطيط والتنظيم واإلدارة للتدريب ومراعاة التوقيت-
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  . تقديم حوافز مادية وأدبية للمتدربين-

  . تنويع أساليب التدريب واالهتمام بتوظيف الدروس التوضيحية-

  

 أثنـاء الخدمـة     تقويم برامج تدريب معلمي المرحلة األساسـية الـدنيا        " بعنوان) 2002( دراسة جبر    -4

  " .  بمحافظات غزة في ضوء اتجاهات عالمية معاصرة

     هدفت الدراسة إلى تقويم برامج تدريب معلمي المرحلة األساسية الدنيا أثناء الخدمة بمحافظات غـزة               

  .من وجهة نظر المعلمين المتدربين والمشرفين التربويين في ضوء اتجاهات عالمية معاصرة

منهج الوصفي التحليلي حيث أعد استبانه طبقها على عينة الدراسة التي تكونـت مـن               وقد اتبع الباحث ال   

مشرفاً تربوياً ،وتم تطبيق أداة الدراسـة فـي نهايـة           ) 80(معلمة و ) 242(معلماً و ) 213(فرداً منهم   ) 535(

   2000/2001البرامج التدريبية المنعقد ة في نهاية العام الدراسي 

 تخطـيط   –الحاجة إلى التدريب    (: فقرة موزعة على ثمانية مجاالت هي       ) 91(وتكونت أداة الدراسة من     

 األساليب والوسائل التعليمية    – محتوى البرنامج التدريبي     – أهداف البرنامج التدريبي     –البرنامج التدريبي   

ء هيئة   وجهة نظر المعلمين المتدربين في أعضا      – تقويم البرنامج التدريبي     – إمكانات المركز التدريبي     –

  )التدريب

  : توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها و

أن المعلمين بحاجة ماسة إلى المزيد من البرامج التدريبية تراعي في جوهرها الجدة والحداثة وحاجات  -

   .المعلمين

 .ربط أهداف البرنامج التدريبي بمشكالت البيئة المحلية -

 .نتوفير الحوافز المادية واألدبية للمتدربي -

 .ضرورة أن تكون هناك متابعة ميدانية ألثر التدريب -

  .إنشاء مركز تدريبي متخصص ملحق به مكتبة -

   : بما يلي وقد أوصت الدراسة

  .ضرورة مشاركة المعلمين والمشرفين التربويين عند التخطيط للبرامج التدريبية -

  .أن يتولي مسئولية التدريب مدربين أكفاء -

  .ريبية متعددة ومتنوعة لتلبية الحاجات التدريبيةأن تكون البرامج التد -

   .لبرامج التدريبيةلضرورة االهتمام بتقويم شامل  -

   .اعتبار التدريب أساساً للترقية إلى وظيفة أعلى -

  نتـائج  وقياس أثر التدريب وانعكاسـه علـى      بية عن طريق الزيارات الميدانية      متابعة نتائج البرامج التدري    -

  . التالميذ 
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الصعوبات التي تعيق استخدام االنترنت كـأداة تربويـة فـي    " بعنوان ) 2001( دراسة الدجانى ووهبة    -5

  "المدارس الفلسطينية 

     هدفت الدراسة إلى بحث المشاكل والصعوبات التي تواجه المعلمين وتحول بينهم وبين استخدام االنترنت              

الدورات التدريبيـة وورش العمـل لتأهيـل المعلمـين          وتساهم الدراسة في المساعدة على التخطيط عند عقد         

  .وإكسابهم المهارات الالزمة التي تمكنهم من التعامل مع االنترنت إلغراض تربوية 

استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي وكانت أداة الدراسة المقابلة مع عينة من المعلمين والمعلمات تتفاوت               

 معلم ومعلمة يعملون في مدارس رام اهللا وقراها خمـسة           19كونت العينة من  معرفتهم في استخدام االنترنت وت    

منهم يستخدمون االنترنت ألغراض التعليم وست معلمين يستخدمون االنترنت ألغراض البحث وثمانيـة مـن            

  . المعلمين معرفتهم محدودة 

  :وتوصلت الدراسة إلى بعض النتائج منها

ي تعيق استخدام االنترنت مثل عدم توفر االنترنت ومشاكل في التأهيـل             ذكر المعلمون العديد من العقبات الت     

وعدم معرفة المعلمين الستخدام الحاسوب والحاجز النفسي وتوجهات سلبية وعدم التمكن من اللغة االنجليزيـة             

 وأوصت الدراسة بتوفير األرضية المناسبة لتوظيف االنترنت في التعلـيم           ،وصعوبة الوصول إلى المعلومات   

وزيادة الدعم الفني والتوجه نحو حوسبة التعليم وإعداد نشرات مبسطة والدمج بين المنهاج واستخدام االنترنت               

. 

  

تحديد االحتياجات التدريبية لمعلم الصف في الصفوف األساسـية         " بعنوان  ) 2001( دراسة أبو الروس     -6

  " األربعة األولى للمدارس الحكومية بمحافظة نابلس

ذه الدراسة إلى تحديد االحتياجات التدريبية لمعلم الصف في الصفوف األساسية األربعة األولـى                  وهدفت ه 

  .للمدارس الحكومية بمحافظة نابلس بفلسطين 

 ) 436( وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي ، حيث قام بإعداد استبانه طبقها على عينة بلغ حجمها                 

) 60(معلم ومعلمة وبلغ عدد المديرين      ) 376( مدرسة بلغ عدد المعلمين     ) 127( معلماً ومديراً موزعين على     

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية واالنحرافات المعيارية واختبـار        : مديراً ومديره ، كما استخدم كالً من        

  .  للمقارنات البعدية ) LSD( لمجموعتين مستقلتين واختبار ) ت(

  -: احتياجاً تدريبياً لمعلم الصف وكان من أهمها) 51 (وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود

 التخطيط لألنشطة ذات العالقة بموضوعات      ،تطوير المعلومات ، استغالل موارد البيئة في عملية التدريس           -

التقييم الـذاتي لمعرفـة مـدى       ،الدراسة ، األساليب العلمية المناسبة لتدريس التالميذ ،  التعامل مع المتفوقين             

  .  ية طرق التدريسفاعل
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وقد أوصت الدراسة بضرورة أن تكون الدورات التدريبية نابعة من احتياجات المعلمين خاصـة فـي مجـال                  

تطوير معارف المعلم ومهاراته ، كما أوصت بضرورة إجراء دراسات أخرى في هذا المجال على الفئة نفسها                 

  .في محافظات أخرى 

  

لنمو المهني لمعلمي المدارس الحكومية بقطاع غزة ودور مـدير          ا" بعنوان  ) 2000(دراسة حسب اهللا     -7

  " . المدرسة في تطويره من وجهة نظرهم 

       هدفت الدراسة إلى بيان واقع دور مدير المدرسة وأثره في النمو المهني لمعلمي المـدارس الحكوميـة                 

  .مهني للمعلمين من قبل مديريهم لقطاع غزة من وجهة نظرهم ، وتحديد السبل التي تسهم في تعزيز النمو ال

معلماً ومعلمة من العاملين في المرحلة األساسية العليا لمديريـة التربيـة             ) 494( وتكونت عينة الدراسة من     

 الباحـث   وقد جمعت البيانات بواسطة اسـتبانه أعـدها       ) 2000-1999(  للعام الدراسي      سوالتعليم خان يون  

  .وتضمنت المجاالت التالية

  

وقـد  ) ف واألنشطة التعليمية ، التقويم ، التحصيل ، المادة العلمية وإثراؤها ، العالقـات اإلنـسانية                 األهدا( 

لعينتـين   )  T-Test(استخدم الباحث التكرارات والمتوسطات الحسابية لبيان واقع النمـو المهنـي واختبـار    

  .بات المعلمين مستقلتين لتوضيح إن كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إجا

وخلصت الدراسة إلى اعتبار الدورات التدريبية معيار هام في موضوع ترقيات المعلمين ، تعزيز المـديرين                

. المبدعين في مجال تنمية تطوير النمو المهني لمعلميهم وتقديم الحوافز الماديـة والمعنويـة المناسـبة لهـم                   

  . كأساس للنمو المهني للمعلمين يري المدارس وجعلهااالستفادة من فقرات أداة الدراسة وتعميمها على مد

  

                                                                                                                        

  "تخطيط وتصميم برنامج لتدريب المعلمين أثناء الخدمة في فلسطين  ) " 1998(الخطيب والعيلة  دراسة -8

     هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى تخطيط برنامج تدريب المعلمين أثناء الخدمـة والتعـرف إلـى                 

 إلى عملية تصميم برنامج     العوامل المؤثرة في عملية تخطيط وتصميم برنامج تدريب المعلمين أو التعرف          

  . تدريب المعلمين

معلـم ومعلمـة تـم اختيـارهم        ) 400(وقد اتبع الباحثان المنهج  الوصفي التحليلي وتكونت عينة البحث           

  . فرداً) 360(استبانه لعدم وردوها فأصبحت العينة ) 40(عشوائياً من معلمي المرحلة الثانوية وتم استبعاد 
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  : من النتائج ومنها العديدوتوصلت الدراسة إلى

  .أن تدريب المعلمين أثناء الخدمة ضرورة حتمية وعملية إلزامية ويجب أن تكون منظمة -

  .شارك جميع المهتمين بالتدريب في تخطيط البرامج التدريبية أن ي  -

وأوصت الدراسة بضرورة التعاون والتنسيق بين كليات التربية ووزارة التربية والتعليم وأن يشمل تخطيط              

برامج التدريبية جميع المعلمين في مراحل التعليم المختلفة وعلى فترات منتظمة خالل ممارساتهم المهنة              ال

وكذلك تنويع هذه البرامج بحيث تتناسب وحاجات مختلف فئات المعلمين أثناء الخدمـة ، وإلحـاق حملـة      

ة األولى وإسهام البـرامج     المؤهالت المتوسطة من المعلمين بكليات التربية للحصول على الدرجة الجامعي         

  .التدريبية في حل مشكالت التعليم المختلفة عن طريق الدراسات واألبحاث الميدانية

  

تقويم برنامج تدريب المعلمين أثناء الخدمة للتعليم األساسي لقطاع غزة          " بعنوان  ) 1996( دراسة الفرا   -9

  " وكيفية تطوير هذا البرنامج 

تقويم برامج تدريب المعلمين أثناء الخدمة بالتعليم األساسي بقطاع غزة ، وكيفية                 وهدفت هذه الدراسة إلى     

تطوير هذه البرامج وتحسينها باإلضافة إلى عرض بعض االتجاهات العالمية الحديثـة فـي بـرامج تـدريب          

  . لخدمةالمعلمين أثناء الخدمة ،ومن ثم التوصل إلى توجهات أساسية لتحسين برامج تدريب المعلمين أثناء ا

معلماً من العاملين في المدارس اإلعدادية واالبتدائية وقد جمعت البيانـات           ) 390( وتكونت عينة الدراسة من     

 أهداف برامج التدريب    –التخطيط لبرامج التدريب    ( بواسطة استبانه أعدها الباحث وتضمنت المجاالت التالية        

 الفئات التي يستعان بهـا فـي        – االتصال التعليمية    وسائل- أساليب وإجراءات التدريب     – اختيار المحتوى    –

  .  تقويم برامج تدريب المعلمين – البرامج المقدمة مستقبالً –التدريب 

والنسب المئوية كأساليب إحصائية لتحليل البيانات ، والتي أظهرت عدداً مـن            وقد استخدم الباحث التكرارات     

  :النتائج ، من أهمها

برامج  الطويلة بحاجة ماسة لعقد دورات و      نوا من ذوى الخبرة القصيرة أو     أن جميع المعلمين سواء كا     -

  .تدريبيه لتطوير كفاءاتهم

 . التدريبيةميجب اخذ رأي المعلمين في احتياجاته -

  .اختيار الوقت المناسب للتدريب -

  .المتعلمين رامج التدريبية لحاجات المعلمين  وقد أوصت الدراسة بضرورة مراعاة الب
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تقويم برنامج تأهيل المعلمين أثناء الخدمة من وجهـة نظـر           " بعنوان  ) 1993(  عدوان وفاشه    دراسة-10

  " المعلمين الملتحقين بالبرنامج 

     وهدفت الدراسة التي أجريت في فلسطين إلى التعرف إلى مدى فائدة تأهيل المعلمين أثناء الخدمة ومـدى                 

 االيجابية والسلبية في البرنامج و كيفية تحسينها والعمل على          مالئمته لحاجات المعلمين والتعرف إلى النواحي     

معلماً ) 169(بناء وتطوير برامج محلية لتأهيل المعلمين أثناء الخدمة و ألهداف محددة ،وبلغت عينة الدراسة               

  . ومعلمة 

  :وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية 

  ،كانت مواعيد المحاضرات مالئمة لظروف المعلمين -

  .العبء الدراسي مناسباً لهم كان  -

غلب على البرنامج الطابع النظري وكانت الفائدة في النواحي األكاديمية والسلوكية والنفـسية والمهنيـة                -

  .والمعنوية واالجتماعية

 دور فعال في زيادة قدرة المعلمين والمعلمات في عملية التمهيد واإلثارة وصياغة األسـئلة               للبرنامجكان   -

ها وإثارة دافعية الطالب ومراعاة الفروق الفردية وتنويع األنشطة الصفية وأساليب التدريب            وكيفية توجيه 

 -: وأوصت الدراسة بما يلي،والتعزيز وتوزيع واستغالل زمن المحاضرة واستخدام الوسائل التعليمية

ي والنـشاطات   العمل على تطوير برامج تأهيل المعلمين أثناء الخدمة بحيث يغلب عليها الطابع الميـدان               -

 .العملية الصفية

 أن يكون المحاضرون من حملة الدكتوراه وعندهم الخبرة العملية الكافية وأال يزيد عدد طالب الـصف                 -

 .معلماً ومعلمة) 25(في برنامج تأهيل المعلمين عن 

  .  إدخال التكنولوجيا الحديثة والحاسوب في عملية تأهيل المعلمين أثناء الخدمة  -
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   :الدراسات العربية:اثاني
  

تحديد الحاجات التدريبية للمعلمين ، مدخل لبناء برنامج تدريبي         " بعنوان  )2003( دراسة هجران    -11

  " من وجهة نظر القادة التربويين والمختصين والمشرفين التربويين 

ترح من وجهة نظر    هدفت هذه الدراسة إلى تحديد الحاجات التدريبية للمعلمين وبناء برنامج تدريبي مق               

  .القادة التربويين والمختصين والمشرفين التربويين في المملكة العربية السعودية 

وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي في هذه الدراسة حيث تم تحديد الحاجات التدريبية للمعلمين من خالل                

ينة الدراسة التي تكونـت مـن       دراسة استطالعية على عينة من المختصين ،وقد تم بناء استبانه طبقت على ع            

يحملـون درجـة    ) 27(يحملـون الماجـستير و    ) 55(يحملون درجـة الـدكتوراه و     ) 28( فرداً ومنهم    110

البكالوريوس وبعض أفراد العينة يعملون قادة تربويين وبعضهم مشرفون تربويـون والبـاقون متخصـصون               

   .بكليات التربية بالجامعات السعودية

سب المئوية واالنحرافات المعيارية والمتوسطات كأساليب إحـصائية لتحليـل بيانـات            وقد استخدم الباحث الن   

  . الدراسة 

  :وقد كان من أهم نتائج الدارسة الميدانية

 بناء برنامج تدريبي مقترح يهدف إلى تهيئة المعلمين المتميزين للعمل اإلشرافي ودعم وتشجيع األفكار               -

  . ا ميدانياًالجيدة في اإلشراف التربوي وتطبيقاته

  .إكساب المعلمين معارف علمية ومهنية جديدة في مجال تخصصاتهم-

  : ومن أهم توصيات الدراسة

 تدريب المعلمين على تحديد احتياجاتهم التدريبية أو تجريب البرنامج المقترح لمدة ال تقل عـن ثـالث                  -

  .سنوات

  .للموضوعاتصميم المقررات الالزمة  بعد ت البرنامج التدريبيمتابعة أثر -

ضرورة إعادة النظر في محتوى البرامج التدريبية الحالية التي تنفذها وزارة المعارف لتلبـي حاجـات                 -

   .المعلمين

   . إجراء دراسات مماثلة لهذه الدراسة  من وجهة نظر المعلمين لمعرفة مدى حاجاتهم إلى التدريب-
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هيل التربوي للمعلمين فـي تحـسين ممارسـاتهم         فعالية برامج التأ  " بعنوان  )1995( دراسة ديراني    -12

  " التعليمية  

     هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على درجة فعالية برنامج التأهيل التربوي للمعلمين من حملة درجـة                

البكالوريوس في تحسين ممارساتهم التعليمية ، ومعرفة ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بـين                 

المعدل التراكمي   والخبرة و  التخصص والعمر ون لدرجة فعالية البرنامج لمتغيرات الجنس       تصورات المعلمي 

  . ، وإلى التعرف على دوافع المعلمين لاللتحاق بهذا البرنامج على المشكالت التي واجهتهم أثناء الدراسة 

ي فـي تحـسين     استخدم الباحث المنهج الوصفي التقويمي لمعرفة درجة  فعالية برنامج التأهيـل التربـو             

ممارسات المعلمين التعليمية من حيث التدريس الصفي وإدارة الصف وحفظ النظام مـع الـزمالء وفهـم                 

  . النظام التربوي في األردن 

معلمة ، وعند توزيع االستبانة استرد      ) 57(و  ) 83(معلماً ومعلمة منهم    ) 140( تكونت عينة الدراسة من     

  .  للمعلمات ) 54(للمعلمين ) 71( منها ) 125(منها 

   - : قد توصلت الدراسة إلى النتائج التاليةو

أن درجة فعالية البرنامج في تحسين ممارسات المعلم التعليمية عالية في أربعة مجاالت هي أداء المعلـم                 -

الصفي وتحسين أدارة الصف وحفظ النظام وتحسين العالقة بين  الطلبة والزمالء ومتدنية في مجال واحد                 

لمعلمين للنظام التربوي في األردن ، ويعزى السبب في ارتفاع درجة فعالية هذا البرنـامج فـي                 هو فهم ا  

تحسين ممارسات المعلمين إلى تلبية البرنامج لحاجات المعلمين من جهة وإلى رغبة المعلمين الذاتية فـي                

علمين للنظام التربوي   أما السبب في تدني درجة فهم الم      . االلتحاق بهذا البرنامج لتحسين وضعهم الوظيفي       

في األردن فقد تعود إلى افتقار البرنامج إلى مادة دراسية تبحث في تاريخ التربية وتطورها في األردن أو                  

   .إلى مادة تبحث في القوانين والتشريعات التربوية

أن هناك مشكالت شخصية وأخرى عامة تتعلق بالبرنامج واجههـا المعلمـون أثنـاء الدارسـة منهـا          -

كالت الشخصية وكثرة الواجبات والمسئوليات األسرية وعدم توفر الوقت الكافي للقيـام بالواجبـات              المش

أما المشكالت العامة والتي واجهت المعلمين فمنها كثرة إعداد الطلبة في الـشعب             . وصعوبة المواصالت   

شاملة لتقدير حاجـات    التي درسوا فيها وأسلوب التدريس التقليدي وأوصت الدراسة بإجراء دراسة ميدانية            

المعلمين غير المؤهلين تربوياً من حملة درجة البكالوريوس بهدف تطوير متطلبات دبلوم التأهيل التربوي              

  . في ظل المستجدات التربوية 
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فاعلية برامج التـدريب أثنـاء الخدمـة لمعلمـي التربيـة            " بعنوان  ) 1994( دراسة المومني    -13 

  " ها المعلمون والمشرفون التربويون في األردن االجتماعية والوطنية كما يرا

       هدفت هذه الدراسة إلى بيان درجة فاعلية برامج التدريب أثناء الخدمة لمعلمي التربية االجتماعيـة               

  والوطنية كما يراها المعلمون والمشرفون التربويون في األردن 

فقرة موزعة على تسعة مجـاالت      ) 64(ة من   واتبع الباحث المنهج الوصفي حيث قام بإعداد استبانه مكون        

 – المـدربون    – المواد التدريبيـة     – التقويم   – تقنيات التعليم    – طرق و أساليب التدريس      –التخطيط  : هي

  " الحوافز– وقت التدريب –مراكز التدريب 

تماعيـة  معلماً ومعلمة وجميع المشرفين التربويين لمبحث التربيـة االج        ) 150(وتكونت عينة الدراسة من     

  .مشرفاً تربوياً ) 34(والوطنية البالغ عددهم 

وقد قام الباحث بتطبيق أداة الدراسة على عينة الدراسة وبعد ذلك قام بجمـع المعلومـات وتحليلهـا                  

إحصائياً حيث تم استخراج التكرارات والنسب المئوية والمتوسـطات الحـسابية السـتجابات المعلمـين               

الستخراج دالالت الفروق بـين المتوسـطات الحـسابية         ) تي(دام اختبار   والمشرفين التربويين وتم استخ   

  . الستجابات المعلمين أو استجابات المشرفين التربويين 

وقد أظهرت النتائج أن درجة فاعلية برامج التدريب أثناء الخدمة لمعلمي التربية االجتماعيـة والوطنيـة                

كانت مرتفعة من وجهة نظر المـشرفين التربـويين         كانت مرتفعة من وجهة نظر المعلمين كمتدربين كما         

  .  كمدربين 

وأوصت الدراسة بإعطاء أهمية كبري لمجالي الحوافز والتخطيط وبـضرورة إعـداد بـرامج التـدريب                

وتنفيذها وتقويمها بصورة تعاونية مستمرة ، كما أوصت الدراسة بوضع برامج التـدريب علـى أسـاس                 

  . احتياجات المعلمين 

  

دراسة تقويمية لبرنامج تدريب معلمي التـاريخ لفـصول الفـائقين      " بعنوان  )1993( خلف  دراسة  -14

  ". بالمرحلة الثانوية 

الضعف في برنامج تدريب معلمي التاريخ لفصول       سة إلى التعرف على جوانب القوة و      هدفت هذه الدرا  

  . ة علمية الفائقين بالمرحلة الثانوية والوقوف على آراء المعلمين في البرنامج بطريق

وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وتحليل بطاقة المالحظة التي استخدمها الباحث ولتحليـل              

وقد بلغت عينـة الدراسـة      . االستبيان أو االستطالع للتعرف على رأى المعلمين الذين حضروا البرنامج           

  . مع الكلى للدراسة معلماً ومعلمة وهم جميعهم حضروا البرنامج وهم يمثلون المجت) 18(
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دلت بطاقة المالحظة على حدوث تحسن ونمو فـي أداء          : هذا وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها        

 وهذا يتطلب من المسئولين االهتمام بها وأن تشتمل على كل جديد فـي              ،المعلمين بعد حضروهم للبرنامج   

لشكل لم تكن كافية حيث كانت لمدة ثمانية أيام         المجاالت التربوية ، ودلت االستبانة أن فترة التدريب بهذا ا         

، وأن الطرق واألساليب التي اتبعت في التدريب يجب أن تتطور وتتحـسن بقـدر اإلمكـان وأن وقـت                    

التدريب كان مناسباً للمعلمين وأن البرنامج تتضمن أشياء هامة لنمو المعلمين مـن تطويـع فـي طـرق                   

د الدروس ، كما أن البرنامج لم يسهم في تزويد المعلمين بما            التدريس ومهارات جديدة في التدريس وإعدا     

هو جديد مستحدث في مجال التخصص لذا يجب أن يكون هناك استمرارية وتواصل بين من يعمـل فـي                   

الحقل التعليمي وما يستحدث في مجال العلم وأن تنمية اإلبداع لدى تالميذ فصول الفـائقين تحتـاج إلـى                   

  . وعة أساليب تقويم حديثة ومتن

وقد أوصت الدراسة بأن تكون الفترة الزمنية المخصصة للبرامج التدريبية طويلة بحيث ال تقل عـن                

عشرين يوماً وأن يوضع جدول زمني في بداية العام الدراسي بوضع الدورات التدريبية التي ستعقد خالل                

مل فقط رغم أهميتها بل يجب     العام الدراسي وبأال يقتصر الجانب التطبيقي في هذه الدورات على ورش الع           

إتاحة الفرص أمام المعلمين المشاركين في هذه البرامج النزول إلى الواقع التعليمي تحت إشراف األساتذة               

الذين قاموا بإعطائهم المحاضرات النظرية ، وأن يربط حضور الدورات التدريبية بمكافأة مالية للمعلمـين               

  . الذين يواظبون على الحضور 

   

تطوير نظام تدريب معلم التعليم االبتدائي في أثناء الخدمة         " بعنوان  )  1992( ة محمد عثمان    دراس-15

  " في السودان على ضوء خبرات مصر و انجلترا 

     هدفت الدراسة إلى تطوير نظام تدريب معلم التعليم االبتدائي أثناء الخدمة في السودان فـي ضـوء                 

ريب المعلمـين أثنـاء الخدمـة عالميـاً         دألساليب الحديثة في ت   خبرات مصر وانجلترا ،واختيار أفضل ا     

والنهوض بمستوى معلم التعليم االبتدائي وتزويده بأحدث الخبرات ومساعدة الجهات المسئولة في السودان             

  . في إيجاد الحلول المناسبة لمشكالت التدريب أثناء الخدمة

 – البرامج التدريبية    –األهداف  ( لمحاور التالية   اقتصرت الدراسة على ا   استخدم الباحث المنهج المقارن و    

  ).  التقويم – المتدربون – المدربون –أساليب التدريب 

  -: إلى النتائج التاليةةوقد توصلت الدراس

  .ال توجد فلسفة واضحة ألهداف التدريب في السودان - 

  . قلة الكوادر البشرية المتخصصة للقيام بمهام التدريب -
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  .ليب النظرية على األساليب العملية طغيان األسا-

  .عدم االهتمام بتقويم برامج التدريب -

  

  " واقع تدريب المعلمين في أثناء الخدمة بدولة الكويت "بعنوان ) 1990( دراسة علم الدين الخطيب -16

       هدفت الدراسة إلى التعرف على نشأة وتطور تدريب المعلمين أثناء الخدمة بالكويت والكشف عـن              

المشكالت أو القصور في بعض النواحي اإلدارية أو الفنية في مجال إعداد وتنفيـذ الـدورات التدريبيـة                  

  . للمعلمين في أثناء الخدمة

وقد كان منهج الدراسة من النوع الوثائقي الذي اعتمد فيه الباحث على وثائق ومنشورات وزارة التربيـة                 

  –: ة إلى عدة نتائج منهالإلجابة على أسئلة الدراسة وقد توصلت الدراس

  . أهداف الدورات التدريبية بشكل دقيق تحديد-

  . عدد العاملين المختصين في مجال التدريبزيادة – 

فـي الـدورات    ) المتدربين( رسين  ا أسس أو معايير مكتوبة يتم على أساسها اختيار المعلمين الد          إيجاد –

  .التدريبية

  . التقنيات التربوية  األجهزة وراكز التدريبية بما ينقص منمال تزويد –

  

واقع إعداد وتدريب المعلمين أثنـاء الخدمـة وأهـم          " بعنوان  ) 1990( دراسة على محي الدين راشد      -17

  " . المعوقات من خالل آراء المعلمين 

    وهدفت الدراسة إلى الوقوف على أهم أهداف وأسس وأساليب إعداد المعلمين أثناء الخدمة ،والكـشف               

ع إعداد المعلمين أثناء الخدمة في مصر من خالل آراء المعلمين والتعرف علـى أهـم معوقـات                  عن واق 

  . برامج األعداد والتدريب أثناء الخدمة

وقد اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي ، حيث أعد استبانه طبقها على عينة الدراسة التي تكونت مـن                  

 والفيوم بمصر واستخدم الباحث النسب المئوية ومعـامالت         معلماً ومعلمة يتبعون لمديرتي القاهرة    ) 200(

  . االرتباط وأسلوب التباين االحادى كأساليب إحصائية لتحليل البيانات 

  :وكان من أهم نتائج هذه الدراسة

   .ال تحقق الدورات التدريبية التي تعقد للمعلمين بمصر األهداف المرجوة منها -

 . مساعدة المعلمين في حل مشاكلهم المدرسية ليس لهذه الدورات أي أثر فعال على  -

غالباً ما يوجد هدر ملحوظ عند إقامة تلك الدورات للمعلمين ،واعتماد غالبيـة الـدورات علـى إلقـاء                    -

 . المحاضرات 



 104

 
  : بما يليوقد أوصت الدراسة

 أن يكون حضور المعلم للدورات التدريبية معياراً أساسياً مـن معـايير حـصوله علـى العـالوات                  - 

   .والترقيات

  . ضرورة توفير األماكن المناسبة والوقت الكافي للمعلمين لحضور هذه الدورات  -
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  :الدراسات األجنبية : ثالثًا
  
  " المعلمون في أولى سنوات الخدمة " بعنوان ) WEBSTER ) 2000دراسة ويبستر -18   

خالل السنة األولى   )  معلم   11(بعة عدد من المعلمين الجدد               وهدفت الدراسة وهي دراسة حالة إلى متا      

من خدمتهم بهدف التعرف على تطور أدائهم خالل تلك السنة وقد تمت المتابعة الميدانية لهؤالء المعلمين فـي                  

  . ثالث مدارس ثانوية حكومية في والية نيوجرسي األمريكية

  : ما يلي نتائج هذه الدراسةكان منو

المـدارس  - .بين اإلطار التنظيمي للمدرسة والنمو المهني للمعلمين في السنة األولى للخدمـة            االرتباط   قوة-

  .الثانوية ذات التنظيم القوى تطور فيها أداء المعلمين بشكل فاعل

   .  كان تطور أداء المعلمين فيها ضعيفاًالمدارس ذات التنظيم المدرسي الضعيف-

  

  " بعض أساليب التطوير المهني للمعلم "  بعنوان  )CATCHINGS ) 2000دراسة كاتشنجز -19

      وهدفت إلى اكتشاف العوامل التي تساعد في تطبيق التقنية في التدريب المهني فـي بعـض المـدارس                  

االبتدائية بوالية لويزيانا األمريكية وقد تركزت الدراسة على أربعة مدارس ابتدائية فقط مـن هـذه الواليـة                  

  -:الدراسة ما يليمن نتائج هذه وكان  )كدراسة حالة(

  . ضرورة استخدام التقنية والتكنولوجيا الحديثة في تدريب المعلمين داخل المدارس أثناء الخدمة  -

  .ضرورة استخدام التقنية والتكنولوجيا الحديثة في تدريب اإلدارة المدرسية الحديثة -

  . توفير العدد الكافي من األجهزة التكنولوجية الحديثة-

  .  االستعانة بخبراء لتدريب المعلمين علي األجهزة التكنولوجية-

  

  " تحليل برامج المعلمين الجدد " بعنوان  ) BRAMBLTT ) 2000دراسة برامبلت-20

     وهدفت إلى تقييم مدى نجاح برنامج تدريب المعلم الجديد في والية أريزونا في الواليات المتحدة ، لتحديد                 

العديـد مـن النتـائج     الدراسة  أظهرت وقد   ، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي،     ةاالحتياجات التدريسي 

   :ومنها 

  .تضمين برنامج تدريب المعلم الجديد للممارسات التدريسية والتدريبية قبل االنخراط في مهنة التعليم  -
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ك عند بداية التحاقهم بمهنـة      تطبيق محتوى البرنامج التدريبي على الطالب في الجامعة أثناء دراستهم وكذل           -

  . التعليم

  . تطوير البرنامج التدريبي ليشمل تنظيم وإدارة الموقف الصفي  -

  

  "  رؤى معلمي اليابان المبتدئين في إعدادهم وتنميتهم المهنية " بعنوان )San ) 1999دراسة سان-21

االبتدائية والثانوية الدنيا للتدريب األولى            وهدفت الدراسة إلى بيان نظرة المعلمين المبتدئين في المرحلة          

الذي يتلقونه وإلى أي مدى يؤمن هؤالء المعلمون بأن التدريب األولى طـور مهـاراتهم كمعلمـين أو بيـان                    

المهارات التي طورها هؤالء المعلمين خالل عملهم واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لتحليـل نتـائج                

فقرة لقيـاس   ) 17(فقرة نقيس منهاج التطوير المهني و       ) 14(فقرة منها   ) 31(  من   أداة دراسته والتي تكونت   

  ، معلماً ثانوياً ) 352(معلمين ابتدائي و) 305(لمة منهم معلماً ومع) 657(التقييم الذاتي وبلغت عينة الدراسة 

  : العديد من النتائج ومنها وتوصلت الدراسة إلى

في مراحل ومستويات المدرسة المختلفة تعتبر عامالً هاماً في تطوير مهارات           أن الخبرة التعليمية وطبيعتها      - 

  .تتعلق بتدريس المادة وإدارة الصف

 أن المستوي الذي طور فيه المعلمون معارفهم ومهاراتهم في نهاية التدريب األولي منخفض جداً،مع اعتبار                -

عرفة مفهوم المـادة العلمية،وأسـاليب التـدريس        التدريب األولي عامالً هاماً في تطوير مهارات معينة مثل م         

  .المهنية،وإدارة الصف،واستخدام الوسائل التعليمية

  0 االستعانة بالمعلمين ذوى الخبرة في تدريب أقرانهم الجدد-

 وأوصت الدراسة بأن يتم التعاون بين معاهد تدريب المعلمين والمدارس بهدف تحسين التدريب االسـتهاللي               

  .لمون من مقابلة التغيرات حتى يتمكن المع

  

استخدام الحقيبة الوثائقية فـي     "بعنوان  ) Anderson&Demeulle)1998دراسة اندرسون وديميول  -22

  ".برامج تدريب المعلمين

هدفت هذه الدراسة إلي تعرف ما الذي يعلمه المعلم من استخدام الحقيبة الوثائقيـة  فـي البـرامج التربويـة                     

ربيا في مناطق مختلفـة     م)721(ات بواسطة استبانة ذات أسئلة مفتوحة تم إرسالها إلي          التدريبية،وتم جمع البيان  

  :وتضمنت االستبانة األسئلة التاليةمن الواليات،

  ؟  ما الغرض من استخدام الحقيبة الوثائقية في برامج إعداد المعلمين-

  ؟  ما اثر استخدامها علي المتعلمين-

  ؟ ربوية ما اثر استخدمها في البرامج الت-
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  ؟  ما المشكالت التي تصاحب استخدامها-

 الدراسة إلي العديد من النتائج ومنها ما        توتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي الستجابات أفراد العينة وتوصل        

  : يلي

  من االستجابات أكدت أنها تطور وتنمي تفكير المعلمين% 69-

  تشجع علي التعلم الذاتي والتأمل الفكري للمعلم-

   أنها أداة وثائقية لنو المعلم قبل وأثناء الخدمة-

أصبح المتعلم محور العمليـة التعليميـة،طورت التأمـل الفكـري           :لها تأثير علي التدريس في ثالثة جوانب      -

  .للمعلم،أثرت علي مهنة التدريس خاصة في استخدام المعايير الدولية للتقويم المهني

   

  "اثر المعلم الممارس علي المعلم الجديد في أثناء الخدمة  "بعنوان) Rowley)1999دراسة رولي  -23

هدفت هذه الدراسة إلي تشجيع المعلم الجديد في المدرسة وداخل غرفة الصف ،وعرض فـي هـذه الدراسـة         

اتجاها جديدا لرعاية المعلم الجديد وهو علي عتبة العمل الميداني عن طريق تعيين معلـم ممـارس ومرافـق                  

يد وهذا التعيين قائم علي أساس تقديم النصيحة من معلم ممارس خبير بالمهنة إلي معلم جديد                ناصح للمعلم الجد  

  .)التدريب باألقران(تنقصه الخبرة 

استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي من خالل استبانة للمعلمين الجدد والمعلمين ذوي الخبـرة وتوصـلت        

  :الدراسة إلي العديد من النتائج ومنها

  :ورة توفر عدد من الصفات في المعلم الناصح ومنها  ضر-1

  . أن يكون معهودا إليه القيام بدور الناصح-ا

  . أن يوجه المعلم المتدرب دون إصدار أية أحكام مسبقة-ب

  . أن يمتلك مهارة تقديم اإلرشادات المساعدة-ج

  . أن يمتلك قوة تأثير في عالقته مع مختلف األشخاص-د

  .للمعلم الدؤوب أن يكون نموذجا -ه

  . أن يتواصل بروح األمل والتفاؤل-و

 أن نتائج مستويات طلبة المعلمين الجدد ال تقل عن مستويات نتائج تالميذ يعلمهم معلمون لهم خبرة أربـع                   -2

  .سنوات ويدرسون نفس المواد لفصول مماثلة
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معات ، أهـداف وحـدود      حتى نصبح مهنيين في المدارس والجا     " بعنوان  ) Day ) 1997دراسة داى    -24

  " . واحتماالت التنمية 

وهدفت الدراسة إلى بيان سبل تطوير المعلمين أثناء الخدمة ومدى توظيف مراحل النمو المهني للمعلم               

  .توضيح  أن التغيير الذاتي هدف داعم للنمو والتطوير المهني و، 

 وكان من   .ب التربوي المتوفر لديه     واتبع الباحث المنهج الوصفي معتمداً على الدراسات السابقة واألد        

  :نتائج الدراسة ما يلي

  . ضرورة االهتمام بالنمو المهني للمعلمين-

  . دمج المعلمين في دورات تدريبية سنوية-

  .  دعم المعلمين مادياً ومعنوياً وذلك من أجل تغيير الممارسات نحو االفضل-

 محدودة وأن التغيير الذاتي كهدف داعـم للنمـو           أن مراحل التطوير المهني للمعلم     ومن توصيات الدراسة  

 ، فكثيـر    المهني يعتبر ضروري ألنه ليس بمقدور كل معلم أن يفهم حب االستقصاء لدى تالميذه لمدة طويلة               

مشوارهم التدريسي بشعور كله ارتياح ، إال أن هذا الـشعور يـضعف عنـد مـصادفة                 من المعلمين يبدءون    

  .عل مع المسائل الشخصية ومحاولة التغلب عليها المشاكل التدريسية ،وعند التفا

   

تكنولوجيا الكمبيوتر وحاجات التـدريب أثنـاء الخدمـة         " بعنوان  )Probst ) 1989دراسة بروبست    -25

  " لمعلمي المرحلة االبتدائية في نبراسكا

درسـي        هدفت الدراسة إلى فحص حاجات تكنولوجيا الكمبيوتر في التدريب أثنـاء الخدمـة عنـد م       

المرحلة االبتدائية في نبراسكا وتحديد الطرق التي تعلم المعلمون بها تكنولوجيا الكمبيوتر ،ومدى أو حجم               

التدريب الذي حصل عليه معلمو االبتدائية في مجال تكنولوجيا الكمبيوتر ،ومالحظات معلمـي المرحلـة               

وتر ،ومدى األهمية التي يعلقها المعلمـون       االبتدائية بشأن التدريب أثناء الخدمة في مجال تكنولوجيا الكمبي        

على المعرفة األساسية حول المواضيع المختلفة في مجال تكنولوجيا الكمبيوتر ومدى األهمية التي يبـديها               

المعلمون االبتدائيين إزاء التعليم المستمر في مواضيع متنوعة لتكنولوجيا الكمبيوتر وكذلك أفضل األساليب             

  .  االبتدائيين بشأن تلقي التدريب في تكنولوجيا الكمبيوتر التي يجندها المعلمون 

وكانت أداة الدراسة استبانه تم توزيعها على معلمي المرحلة االبتدائية في نبراسكا وتم من خاللها فحـص                 

  . ثالث فروق بشأن الفروق من حيث الخبرة والمستوى التعليمي والطبقات التشريعية 
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مدرسة ابتدائية في نبراسكا ،وتم استخدام تحليل التغير        ) 55(معلماً من   ) 246(وتكونت عينة الدراسة من     

  .  ذي االتجاه الواحد واستخدمت إحصاءات وصفية لدراسة النتائج 

  :وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها 

  .الخدمة بشأن تكنولوجيا الكمبيوتر تفضيل التدريب اإلضافي أثناء -

ت تدريبيـة تـستغرق   ا بأن يقوم زمالؤهم بتدريب بعضهم البعض على شكل جلسا      اقترح معلمو نبراسك   -

  . نصف يوم دراسي

  . تزويد المدارس بأجهزة حاسوب الستخدام المعلمين-   

  

التدريب من اجل التغيير دراسة تقييميه للتعليم أثناء الخدمة "بعنوان)Mtunda ) 1989 دراسة متوندا-26

  "لمدرسي االبتدائية في مالوي

هدفت هذه الدراسة إلي تقييم رضا المتدربين عن التدريب الذي تلقوه ،وتحديد مدي أهمية العناصـر الذاتيـة                  

  .للخريجين في التأثير علي ادراكاتهم عن البرنامج

واستخدم الباحث نظام المقابالت للمتدربين الذين تخرجوا من معهد مالوي التعليمي وتوصلت الدراسـة إلـي                

  :ئج ومنها العديد من النتا

 كان المتدربون سعداء مع جميع المتغيرات الفرعية للرضا،ما عدا تغطية المحتوي العلمي المتعلق بـالتعليم                -

  .االبتدائي وعالقتهم بالمشرفين

  . هناك فروق بارزة في مستويات الرضا بين األقسام المختلفة للمشاركين في البحث-

  .البرنامج إذ انتقلت األفكار إلي البيئة األصلية للمشاركين هناك دليل علي النقل األفقي لألفكار في -

  

استخدام الكمبيوتر في تدريب معلمي المرحلة االبتدائية أثنـاء    " بعنوان)Potter ) 1984دراسة بوتر    -27 

  " وأثره على اتجاهاتهم نحو استخدام الكمبيوتر في الفصل المدرسي " لوجو "الخدمة على 

إلى معرفة مدى آثار تدريب الكمبيوتر أثناء الخدمة على اتجاهات معلمي المرحلة                هدفت هذه الدراسة    

  . االبتدائية نحو استخدام الكمبيوتر في الفصل الدراسي

معلماً بشكل عشوائي وعهد إليهم بأخذ دورتين أثناء الخدمة وذلك في مقدمـة علـم   ) 47(وتم انتقاء العينة   

  .  مدة كل دورة ست ساعات و) اللوجو و البيسك ( الكمبيوتر في 

أما أداة الدراسة فقد كانت استبيان اتجاهات تتكون من سبعة أسئلة و عشرين عنصراً يدور حول اختبـار                  

وتوصلت الدراسة  . المواقف تجاه الفصل الدراسي وتم تحليل الدرجات لتحديد أثر المعالجتين على المواقف           

   :  إلى مجموعة من النتائج من أهمها
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للمستوى التعليمي وجنس المعلم أثر على مواقفهم نحو الكمبيوتر بشكل عـام وال فـي فـصول                 لم يكن   -

  . المدرسة االبتدائية 

( وأولئـك الـذين تلقـوا دورة    ) بيسك( لم يكن هناك فروق مهمة في مواقف المعلمين الذين تلقوا دورة   -

  ) لوجو

خبرة تدريسية أظهروا مواقف ايجابية نحو      سنة  ) 15-1(لوحظ أن أولئك المعلمين الذين لديهم خبرة من         -

) 16(الكمبيوتر في الفصول ونحو الكمبيوتر بشكل عام أكثر من أولئك الذين لديهم خبرة تدريـسية تبلـغ                  

  .سنة فأكثر

  

وذج لتدريب معلمي المرحلة االبتدائية علـي       من"بعنوان  )Guadarama)1982دراسة غواداراما    -28

  "خدمةالتعليم ثنائي اللغة أثناء ال

هدفت الدراسة إلي تطوير نموذج لتدريب معلمي المدارس االبتدائية في التعليم ثنـائي اللغـة أثنـاء                 

الخدمة،والهدف من النموذج أن يستخدمه مسئولو المنطقة التعليمية في تـصميم وإعـادة هيكلـة وتنفيـذ                 

اإلدارة ـ التـدريب   "امجهم التدريبية لمدرسي التعليم ثنـائي اللغـة،ويتكون النمـوذج المقتـرح مـن     رب

 طريقة معينة لتـدريب     انه لم يلتزم بأي    التصميم والمحتوي أي   وتم انتقاء هذا البرنامج من حيث     ،"ـالتعليم

وذج بشكل رئيس من ممارسات تعليمية للمعلمين تم اختيارها من األبحـاث بـسبب              م،ويتكون الن المعلمين

  .مناسبتها للتعليم ثنائي اللغة

  :زاء هيوتكونت الدراسة من أج

تطوير نموذج لتدريب مدرسي التعليم ثنائي اللغة ويقوم هذا النموذج علي األبحاث الوردة في نطاق تعليم                -

  .الدارسين

 فيهـا ،ثـم   بتم التحقق من مصداقية النموذج من خالل استبانة رأي المعلمين ،لجمع المعلومات المرغو    -

  .الحصول علي التغذية الراجعة

  :ض النتائج ومنهاوتوصلت الدراسة إلي بع

  .استخدام األبحاث المناسبة في تدريب المعلمين يؤدي إلي نتائج متميزة - 

  . التدريب مع مستوي المعلمين مستويأن يتناسب -
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   الدراسات السابقةىتعليق عل: رابعا
  

لتـشابه        من خالل عرض وتحليل الدراسات السابقة وعناصرها الرئيسة يمكن رصد الكثير من جوانب ا             

  . وجوانب االختالف بينها وبين هذه الدراسة، والتي كان لها بالغ األثر في إعداد هذه الدراسة

ولرصد هذه النقاط نلقي نظرة تحليلية علي كل نوع من هذه الدراسات،ثم نلقـي الـضوء علـي هـذه                           

وجوانب االستفادة ، وذلـك فـي       الدراسة لنقارنها بالدراسات السابقة من حيث أوجه التشابه،جوانب االختالف،        

موضوع الدراسة وأهدافها،المنهج المستخدم في الدراسـة، أداة الدراسـة ،مجتمـع وعينـة              (العناصر التالية   

  . وكذلك أهم ما يميز هذه الدراسة) الدراسة

  :نظرة تحليلية علي الدراسات السابقة الفلسطينية -1

  :من حيث موضوع الدراسة وأهدافها _ا

 الدراسات المحلية بإبراز أهمية التدريب والدور الذي يلعبه في تطوير أداء المعلـم ومـن ثـم                  اهتمت معظم -

التي درست واقع التدرب أثنـاء الخدمـة علـى المنـاهج            و) 2006صبح ، (تحسين أداء الطلبة ، مثل دراسة       

 وبينت الدراسة بعـض     الفلسطينية الحديثة لمعلمي المرحلة األساسية بوزارة التربية والتعليم بمحافظات غزة ،          

العوائق والصعوبات التي تواجه عملية التدريب أثناء الخدمة وكيفية التغلب عليها الخدمة وأهم المعوقات مـن                

  . خالل اآلراء المعلمين 

في تخطيط وتصميم   ) 1993الخطيب ، (ركزت بعض الدراسات على تصميم البرامج التدريبية ،  مثل دراسة            -

 أثناء الخدمة وبينت الدراسة العوامل المؤثرة في عملية تخطـيط وتقيـيم بـرامج و                برنامج لتدريب المعلمين  

والتي تدور حول تصور مقترح لبرنـامج إعـداد المعلـم           ) 2003العاجز والبنا ،  (ودراسة  . تدريب المعلمين 

لية وتلمس  الفلسطيني وفق حاجاته التطبيقية في ضوء مفهوم األداء وقامت الدراسة بتقويم برامج التدريب الحا             

والتـي جـاءت حـول تخطـيط        ) 1993الخطيب والعيلة ،    (احتياجات المعلمين و مجاالت التدريب ودراسة       

وتصميم برنامج لتدريب المعلمين أثناء الخدمة في فلسطين ،وبينت الدراسة العوامل المؤثرة في عملية تخطيط               

  .  وتقييم برامج التدريب 

  والتـي دارت   ) 2006سـمور ،  (اجـات التدريبيـة مثـل دراسـة         كما قامت بعض الدراسات بتحديد االحتي     

  حول دور برنامج المدرسة وحدة تدريب في النمو المهنـي للمعلمـين وبينـت الدراسـة أهميـة التعـرف                   

  االحتياجات التدريبية للمعلمين وتلبيتهـا ووضـع تـصور لبرنـامج المدرسـة وحـدة تـدريب وفـق              إلى  

  والتي كانت) 2001أبو الروس ، (للمعلمين  ودراسة االحتياجات التدريبية
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 حول تحديد االحتياجات التدريبية لمعلم الصف في الصفوف األساسية األربعة األولى للمـدارس الحكوميـة               

  .بنابلس وبينت الدراسة حاجة معلم الصف للتدريب وفق الحاجات الحقيقة للمعلمين

والتي كانت حول تقويم بـرامج  ) 1996ا ،الفر(كذلك قامت بعض الدراسات بتقويم عملية التدريب مثل دراسة    

تدريب المعلمين أثناء الخدمة بالتعليم األساسي في قطاع غزة وبينت الدراسة كيفيـة تطـوير هـذه البـرامج                   

   .وتحسينها 

  : في الدراسةممن حيث المنهج المستخد_ب

نهج يناسب طبيعة هـذه     استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي كمعظم الدراسات المحلية السابقة ،وهو م          

   .الدراسة

  :من حيث أداة الدراسة_ج

فـي حـين   . اشتركت هذه الدراسة مع معظم الدراسات السابقة المحلية في استخدام  االستبانة كأداة للدراسة            -

  .والتي استخدمت المقابلة كأداة للدراسة) 2001الدجاني ووهبة،(اختلفت مع دراسة 

  :من حيث مجتمع وعينة الدراسة_د

اشتركت هذه الدراسة مع معظم الدراسات المحلية السابقة في اختيار معلمي المدارس الحكومية في محافظات               

 2002جبـر، (و)2003العاجز والبنا، (و )2006سمور،(و )2006صبح،(قطاع غزة كمجتمع وعينة مثل دراسة     

فقـط ودراسـة    والتي اقتصرت عينتها علي مديريـة خـان يـونس           ) 2000اهللا، حسب(واختلفت مع دراسة  )

نتها مـن معلمـي المرحلـة       والتي كانت عي  )1993الخطيب والعيلة، (في مديرية غزة ودراسة     )2006سمور،(

  .الثانوية

  ):العربية(نظرة تحليلية علي الدراسات السابقة  _2

  :من حيث موضوع الدراسة وأهدافها _ا

ريب المعلمين أثناء الخدمـة واهـم         اشتركت هذه الدراسة مع بعض الدراسات العربية في تناولها معوقات تد          

والتي ركزت علي معوقات تـدريب المعلمـين،        ) 1990راشد،(المشكالت التي تواجه تلك العملية مثل دراسة      

والتي هدفت إلي الكشف عن نواحي القصور في النواحي اإلدارية والفنية           ) 1990علم الدين الخطيب،  (ودراسة

التي هدفت إلي التعـرف علـي جوانـب القـوة     ) 1993خلـف، (سةفي إعداد وتنفيذ الدورات التدريبية ،ودرا 

  .والضعف في برنامج تدريب المعلمين

في حين جاءت متشابه إلي حد ما مع بعض الدراسات التـي تناولـت موضـوع تـدريب المعلمـين مثـل                      

  .)2003هجران،(ودراسة)1995ديراني،(ودراسة )1994المومني،(دراسة
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  :من حيث المنهج المستخدم _ب

تركت هذه الدراسة مع البعض من الدراسات العربية السابقة في استخدامها للمنهج الوصفي التحليلي مثل                 اش

  0)1994المومني،(ودراسة )1993خلف،(ودراسة )1990راشد،(دراسة

والتـي اسـتخدمت المـنهج الوثـائقي        )1990علـم الـدين الخطيـب،     (في حـين اختلفـت مـع دراسـة          

استخدمت المنهج الوصفي   التي  )1995ديراني،(ت المنهج المقارن ودراسة   التي استخدم ) 1992عثمان،(ودراسة

  .التقويمي

  :من حيث أداة الدراسة _ج

ودراسـة  )1990راشد،(اشتركت هذه الدراسة في استخدامها لالستبانة كأداة رئيسة للدراسة مع دراسة كل من              

  .)1994المومني،(ودراسة )1993خلف،(

علـم الـدين    (لعربية السابقة التي استخدمت البحث المكتبي مثل دراسة         في حين اختلفت مع بعض الدراسات ا      

  ).1992عثمان،(ودراسة)1990الخطيب،

  :   من حيث مجتمع وعينة الدراسة_ د

ــة   ــة الدراس ــي عين ــة ف ــذه الدراس ــتركت ه ــين(اش ــة) المعلم ــع دراس ــد،(م ــة )1990راش ودراس

  .)1995ديراني،(ودراسة)1994المومني،(ودراسة)1993خلف،(

والتي كانت عينتها من مشرفين وقـادة تربـويين ومتخصـصين           )2003هجران،(ين اختلفت مع دراسة     في ح 

  .بكليات التربية

  

  :نظرة تحليلية علي الدراسات األجنبية _3

  :من حيث أغراض الدراسة وأهدافها -ا

لمين أثناء  اشتركت هذه الدراسة مع معظم الدراسات األجنبية السابقة في تناولها لموضوع تدريب المع                

في حين اختلفت مع معظـم      0)1997داي،(ودراسة)1989بروبست،(ودراسة)1984بوتر،(دراسة  الخدمة مثل   

  .تلك الدراسات من حيث تركيزها علي معوقات تدريب المعلمين أثناء الخدمة

  : من حيث المنهج المستخدم -ب

خدامها للمنهج الوصفي التحليلـي مثـل             اتفقت هذه الدراسة مع بعض الدراسات األجنبية السابقة في است         

)  1982غوادارامـا،  (ودراسـة  )1999سان،  (ودراسة   )1989بروبست،  ( ودراسة   1984)بوتر،  ( دراسة

  .التي استخدمت منهج دراسة الحالة )2000كاتشنجز ،(في حين اختلفت مع دراسة  ،)1989متوندا،( ودراسة
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  :من حيث أداة الدراسة -ج

دراسـة  (العديد من الدراسات األجنبية السابقة في استخدامها لالستبانة كأداة للدراسة مثل            اشتركت الدراسة مع    

ــوتر ، ــة ) 1984ب ــست،(ودراس ــة )1989برب ــان،( ودراس ــة ) 1999س ــت،(ودراس  )2000برامبل

  .التي استخدمت االستبانة ذات األسئلة المفتوحة ) 1998اندرسون،(ودراسة

  : من حيث مجتمع الدراسة -د

الدراسة الحالية مع العديد من الدراسات األجنبية السابقة في اختيارهـا للمعلمـين كمجتمـع وعينـة         اشتركت  

  .)1999سان،(ودراسة  ) 1989بروبست،(ودراسة  )1984بوتر،(للدراسة مثل دراسة 

  :  أوجه التشابه بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة-4

  : من حيث موضوع الدراسة وأهدافها-ا

 تشابه هذه الدراسة من حيث موضوعها وأهدافها في التعرف علي معوقات تـدريب المعلمـين أثنـاء                       

والتي هدفت إلـي بحـث المـشاكل        )2001الدجاني ووهبه، (الخدمة العديد من الدراسات السابقة مثل دراسة        

لتخطيط عنـد عقـد     والصعوبات التي تواجه المعلمين وتحول بينهم وبين استخدام االنترنت، والمساعدة علي ا           

الدورات التدريبية وورش العمل لتأهيل المعلمين وإكسابهم المهارات الالزمة التي تمكنهم مـن التعامـل مـع                 

التي هدفت إلي الوقوف علـي      ) 1990راشد،(وكذلك من الدراسات العربية دراسة      0االنترنت ألغراض تربوية  

التعرف علي أهم المعوقات فـي بـرامج اإلعـداد          أهم أهداف وأسس وأساليب إعداد المعلمين أثناء الخدمة،و       

والتي هدفت إلي تقيـيم مـدي نجـاح    )2000برامبلت،( ومن الدراسات األجنبية دراسة،والتدريب أثناء الخدمة 

  .برنامج تدريب المعلمين الجدد في والية اريزونا االمريكية

  

  : من حيث مجتمع وعينة الدراسة-ب

في هذه الدراسة من معلمي المرحلة األساسية العليا في المدارس الحكومية           يتكون مجتمع الدراسة وعينتها          

) 2006صـبح، (:التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية بغزة،وهي بذلك تتفق مع دراسة كـل مـن                

  .حيث تعاملت مع نفس المجتمع والعينة) 2002جبر،(و)2003والبنا، العاجز(و) 2006سمور،(ودراسة 

  : حيث المنهج المستخدم في الدراسة من-ج

اتفقت هذه الدراسة مع معظم الدراسات المحلية في استخدامها للمنهج الوصفي التحليلي مثل دراسـة كـل                     

الفـرا  (و )2000حـسب اهللا،    (و   )2001ابـو الـروس،   (و   )2001الدجاني ووهبة، ( و )2002جبر،  ( من

،1996(.  
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  : من حيث أداة الدراسة-د

هذه الدراسة من االستبانة أداة وحيدة لها وهي بذلك تتفق مع العديد من الدراسات المحليـة مثـل                  اتخذت      

) 2001أبـو الـروس،   (و) 2002جبـر، (و  ) 2003العاجزوالبنا،(و) 2006سمور،( و )2006صبح،(دراسة  

ـ (  و )1990راشـد ،  (وكذلك الدراسات العربية مثل دراسة      0)1996الفرا ، ( و )2000حسب اهللا ،  (و ومني الم

   )2003هجران ،(و )1995ديراني ،( و)1994،

  :  من حيث متغيرات الدراسة-ـه

الجنس ،المؤهل العلمي ، عـدد سـنوات الخدمـة ، التخـصص ،              : استخدمت الدراسة خمسة متغيرات هي      

  .المديرية

                                                                  

    :دراسة الحالية والدراسات السابقة أوجه االختالف بين ال-5

  :من حيث موضوع الدراسة وأهدافها -ا

كان موضوع هذه الدراسة معوقات تدريب المعلمين أثناء الخدمة ، األمر الذي يجعل منه مختلفا مـع بعـض                   

 والتي ركزت في موضوعها علي برنـامج المدرسـة وحـدة            )2006سمور ، (الدراسات السابقة مثل دراسة     

والتي ركزت علي وضع تصور مقترح يلبي االحتياجات الوظيفية إلعداد          )2003العاجزوالبنا،(راسة  تدريب ود 

والتي هدفت إلي تقـويم بـرامج      ) 2002جبر ، (المعلم الفلسطيني أثناء الخدمة في ضوء مفهوم األداء،ودراسة         

ـ   )2001أبو الـروس ،   (تدريب معلمي المرحلة األساسية أثناء الخدمة ،ودراسة         دفت إلـي تحديـد     والتـي ه

 والتي هدفت إلي بيان واقع دور مدير المدرسة وأثره          )2000حسب اهللا، (االحتياجات التدريبية لمعلم الصف ،و    

والتي هدفت إلي التعرف إلي     ) 1998الخطيب والعيلة ،  (في النمو المهني لمعلمي المدارس الحكومية ودراسة        

ط وتصميم برنـامج تـدريب      ل المؤثرة في عملية تخطي    تخطيط برنامج تدريب المعلمين أثناء الخدمة والعوام      

  .المعلمين

  

  :من حيث مجتمع وعينة الدراسة -ب

تمثلت عينة الدراسة ومجتمعها في معلمي المرحلة األساسية بمحافظات غزة وهو األمر الـذي يجعلهـا                      

 والتـي كانـت   )2003هجـران، (متشابه مع بعض الدراسات ،في حين اختلفت مع البعض اآلخر مثل دراسة      

حـسب  ( والتي اقتصرت عينتها علي مديرية غزة ،ودراسة         )2006سمور،(عينتها من المتخصصين ،ودراسة     

  .والتي طبقت علي مديرية خان يونس فقط)2000اهللا،
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  :من حيث المنهج المستخدم في الدراسة -ج

والتـي  )1990الخطيب، الدينعلم  (في حين اختلفت مع دراسة       المنهج الوصفي التحليلي ،      استخدمت الدراسة 

 التي)1995ديراني،( التي استخدمت المنهج المقارن ودراسة     )1992عثمان،(استخدمت المنهج الوثائقي ودراسة   

   .استخدمت المنهج الوصفي التقويمي

  : من حيث أداة الدراسة -د

والتـي اسـتخدمت   كأداة للدراسة، في حين اختلفت مع بعض الدراسات الـسابقة   االستبانة  استخدمت الدراسة 

الـدجاني  (وكذلك مع دراسـة     ) 1992عثمان،(ودراسة)1990علم الدين الخطيب،  (البحث المكتبي مثل دراسة     

  .والتي استخدمت المقابلة كأداة للدراسة) 2001ووهبة،

   :أوجه االستفادة من الدراسات السابقة -6

  : استفاد الباحث من الدراسات السابقة في العديد من الجوانب منها

  .  اختيار منهج الدراسة المستخدم وهو المنهج الوصفي التحليلي -

  .  بناء أداة الدراسة وهي االستبانة،وتحديد مجاالتها وفقراتها -

  . اإلطار النظري للدراسة -

  .  التعرف إلي نوع المعالجات اإلحصائية المناسبة -

  .  التعرف إلي  اإلجراءات المناسبة الدراسة -

  . لمقترحات التوصيات و ا -

  .عرض ومناقشة النتائج وتفسيرها،وتقديم التوصيات والمقترحات -

  

   :  أهم ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة-

سبل التغلب عليها والدراسات التي تناولـت       ت تدريب المعلمين أثناء الخدمة و     تركز هذه الدراسة على معوقا     -

وكذلك تطبيق الدراسة علي جميع محافظات غزة فـي العـام الدراسـي             تلك المعوقات هي دراسات قليلة جدا       

2007-2008.   

  . علي حد علم الباحث فان الدراسات التي تناولت معوقات تدريب المعلمين نادرة جدا -
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  الفصل الرابع
  

  اإلجراءاتالطريقة و
   
   منهج الدراسة -

  

  مجتمع الدراسة -

  

   عينة الدراسة -

  

  ئها وخطوات بناأداة الدراسة -

  

 صدق االستبانة -

  

  ثبات االستبانة -

  

  األساليب اإلحصائية  -
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  الفصل الرابع

  اإلجراءاتالطريقة و
  
 وصفا مفصال لالجراءات التي اتبعها الباحث في تنفيذ الدراسة،ومن تناول الباحث في هذا الفصل ي    

 سة مجتمعها وعينتها،باإلضافة إلى أداة الدرا،ووصفمنهج الدراسةذلك تعريف ل

واألساليب اإلحصائية المستخدمة في  إعدادها والتأكد من صدقها وثباتها،وخطوات)االستبانة(المستخدمة

  : الدراسة،وفيما يلي وصفاً للعناصر السابقة 

  : منهج الدراسة 
الوصفي التحليلي الذي يتناول دراسة األحـداث والظـواهر         تبع الباحث في هذه الدراسة المنهج       يس         

رسات القائمة والموجودة والمناسبة للدراسة والقياس كما هي دون تدخل الباحث في مجرياتها ويستطيع              والمما

  "الباحث أن يتفاعل معها فيصفها ويحللها 

  ).41:1997األغا،(
  

  :مجتمع الدراسة
بالمدارس الحكوميـة   ) 10-7(تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي المرحلة األساسية وهم معلمي الصفوف            

  :يصف مجتمع الدراسة ) 1(معلماً ومعلمة،والجدول رقم) 2207(بمحافظات غزة والبالغ عددهم 

   )3(جدول 

  توزيع مجتمع الدراسة في ضوء متغيري الجنس والمديرية
  %  عدد  %  عدد  %  عدد  المديرية  المجموع  معلمة  معلم

 %15.95  352 %7.52  166 %8.43  186  شمال غزة
 %17.81  393 %7.88  174 %9.92  219  شرق غزة
 %23.74  524 %11.15  246 %12.60  278  غرب غزة
 %15.04  332 %8.38  185 %6.66  147  الوسطى
 %14.09  311 %5.98  132 %8.11  179  خانيونس
 %13.37  295 %7.16  158 %6.21  137  رفح

 %100.00  2207 %48.07  1061 %51.93  1146  المجموع
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  )2(شكل 

  شكل بياني يوضح توزيع مجتمع الدراسة في ضوء متغيري الجنس والمديرية
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شمال غزة شرق غزة غرب غزة الوسطى خانيونس رفح

معلمين
معلمات

  
  عينة الدراسة

  :العينة االستطالعية -1

معلماً ومعلمة من مجتمع    ) 50(قام الباحث بداية بتطبيق أداة الدراسة على عينة استطالعية تتكون من            

ة بهدف التأكد من صدق و ثبات أداة الدراسة ، و من ثم قـام الباحـث باسـتبعاد أفـراد العينـة                       الدراس

  .االستطالعية من مجتمع الدراسة عند سحب عينة الدراسة الرئيسية للتطبيق النهائي

  

  :عينة الدراسة الرئيسية -2

لعينـة  % 2نـسبة  من مجتمع الدراسة، وقد أضاف الباحـث  % 20وهي عينة عشوائية طبقية نسبتها     

، وقـد   %22الدراسة لتغطية الفاقد والتالف من أداة الدراسة عند توزيعها على أفراد العينة لتصبح نسبة العينة                

 6( استبياناً، وقد وجد الباحث أن هناك        473 استبياناً كان المسترد منها      485قام الباحث في ضوء ذلك بتوزيع       

بيانات أو عدم الدقة في االستجابة فقام باستبعاد تلك االسـتبيانات           استبيانات غير صالحة بسبب عدم اكتمال ال      )

 ) 4( من مجتمع الدراسة،والجدول رقم   % 21.2 معلماً ومعلمة يمثلون ما نسبته       467ليصبح عدد أفراد العينة     

  :يوضح توزيع عينة الدراسة
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   )4(جدول رقم 

  يبين توزيع عينة الدراسة حسب المتغيرات 

   
   اتهمستوي  المتغير  المديريات

شمال غزةشرق غزةغرب غزةالوسطىخانيونس رفح
  المجموع

 51.18 8.14 9.42 11.78 7.28 7.71 6.85 % ذآر 239 38 44 55 34 36 32العدد
 48.82 7.07 6.85 10.92 8.57 7.49 7.92 % أنثى 228 33 32 51 40 35 37العدد
 467 71 76 106 74 71 69العدد

 الجنس

 المجموع
% 14.7815.20 15.8522.70 16.27 15.20 100.00
 دبلوم 60 8 8 19 14 6 5العدد
% 1.07 1.28 3.00 4.07 1.71 1.71 12.85 
 84.37 12.85 14.13 12.8518.42 12.8513.28 % بكالوريوس 394 60 66 86 60 62 60العدد
 2.78 0.64 0.43 0.21 0.00 0.64 0.86 % دراسات عليا 13 3 2 1 0 3 4العدد
 467 71 76 106 74 71 69العدد

 المؤهل العلمي

 المجموع
% 14.7815.20 15.8522.70 16.27 15.20 100.00
  سنوات5أقل من  143 21 29 29 17 24 23العدد
% 4.93 5.14 3.64 6.21 6.21 4.50 30.62 
 29.98 3.64 6.00 7.07 5.35 3.64 4.28 % سنوات 9-5 140 17 28 33 25 17 20ددالع

 39.40 7.07 4.07 9.42 6.85 6.42 5.57 % سنوات10أآثر من  184 33 19 44 32 30 26العدد
 467 71 76 106 74 71 69العدد

عدد سنوات الخبرة

 المجموع
% 14.7815.20 15.8522.70 16.27 15.20 100.00
 ميةمواد عل 178 26 25 41 27 28 31العدد
% 6.64 6.00 5.78 8.78 5.35 5.57 38.12 
 21.41 2.36 4.28 5.78 3.00 3.64 2.36 % لغات 100 11 20 27 14 17 11العدد
 32.98 6.21 4.93 6.85 5.14 4.71 5.14 % مواد أدبية 154 29 23 32 24 22 24العدد
 7.49 1.07 1.71 1.28 1.93 0.86 0.64 % أنشطة 35 5 8 6 9 4 3العدد
 467 71 76 106 74 71 69العدد

 التخصص

 المجموع
% 14.7815.20 15.8522.70 16.27 15.20 100.00
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  )3(شكل 

  شكل بياني يوضح توزيع عينة الدراسة في ضوء متغيري الجنس والمديرية
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معلمين   
معلمات  

  
   : الدراسةاةأد

أداة لجمع البيانات المتعلقة بموضوع بحث محدد عن طريق "استخدم الباحث في دراسته االستبانة وهي 

  ) 287:2002ملحم،(."استمارة يجري تعبئتها من قبل المستجيب

 وقد استخدمت االستبانة كأداة رئيسة نظرا لمالئمتها لموضوع الدراسة وذلك للحـصول علـي المعلومـات                

  :وفيما يلي وصفاً لالستبانة بصورتيها.  عينة الدراسةوالبيانات من قبل

  :ئهاخطوات بناوصف أداة الدراسة  و -1

   .االطالع علي األدب التربوي والدراسات السابقة ذات الصلة تم -

  . في ذات المجالاالطالع علي العديد من االستبانات التربوية قام الباحث ب-

  .ي هذا المجالاستشارة بعض من ذوي الخبرة والتخصص ف تم -

االستفادة من خبرة الباحث في ميدان التربية والتعليم فقد عمل كمعلم ومدير مدرسة ومشرف تربوي وحضر         -

  .مدربوالعديد من الدورات كمتدرب 

  :فق الخطوات التالية ومن ثم قام الباحث ببناء االستبانة و-

  :تحديد مجاالت االستبانة الرئيسة علي النحو اآلتي-ا

  .معوقات تتعلق باالحتياجات التدريبية: األولالمجال 

  .معوقات تتعلق بتخطيط البرامج التدريبية: المجال الثاني

  .معوقات تتعلق بأهداف البرامج التدريبية: المجال الثالث

  .معوقات تتعلق بالمحتوي: المجال الرابع

  .معوقات تتعلق باألساليب والوسائل التعليمية: المجال الخامس

  .معوقات تتعلق بالمركز التدريبي: سادسالمجال ال

  .معوقات تتعلق بالتقويم: المجال السابع

  .معوقات تتعلق بالمدربين: المجال الثامن
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  .معوقات تتعلق بتوقيت البرامج التدريبية: المجال التاسع

  .معوقات تتعلق بالحوافز المادية والمعنوية: المجال العاشر

  . صياغة الفقرات الخاصة بكل مجال-ب

  فقرة)50( إعداد االستبانة في صورتها النهائية حيث شملت-ج

( حيـث تـم توزيـع عـدد       .ألخذ رأيهم فيها      األفاضل  المحكمين توزيع االستبانة علي العديد من األساتذة      -د

  . منها)17(استبانة ،وتم استرداد عدد)23

  .من مجاالت الدراسة  أخري)5( وحذف، فقرات)5( وإضافةفقرة )15(  بعد التحكيم تم تعديل  -هـ

 عاليـة بدرجـة   (رد الخماسي إلعطاء كل فقرة وزن نسبي لقياس درجـة المعـوق           اتم اختيار مقياس ليك    -و

  ).منخفضة جدا متوسطة،منخفضة، ة،عاليجدا،

معلم ومعلمة موزعين علي خمس مـديريات       )485(  تم توزيع االستبانة علي عينة الدراسة والبالغ عددها        -ز

  . في عملية التوزيعزيع الجغرافي،وتم مراعاة التو

   )5( جدول 

  فقرات حسب كل مجالالعدد  مجاالت االستبانة ويبين

  عدد الفقرات  المجال

  4  معوقات تتعلق باالحتياجات التدريبية:المجال األول

  4  معوقات تتعلق بتخطيط البرامج التدريبية:المجال الثاني

  6   التدريبيةمعوقات تتعلق بأهداف البرامج:المجال الثالث

  6  معوقات تتعلق بالمحتوي:المجال الرابع

  5  معوقات تتعلق باألساليب والوسائل التعليمية:المجال الخامس

  5  معوقات تتعلق بالمركز التدريبي:المجال السادس

  6  معوقات تتعلق بالتقويم:المجال السابع

  5  معوقات تتعلق بالمدربين:المجال الثامن

  5  ات تتعلق بتوقيت البرامج التدريبيةمعوق:المجال التاسع

  4  معوقات تتعلق بالحوافز المادية والمعنوية:المجال العاشر

  50  االستبانة ككل
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  :) Scale Validity(االستبيان صدق -2

  ) 15: 1988عبيدات،( "على قياس ما وضع لقياسهته قدر"  صدق االستبيان بأنه )1988،عبيدات(      يعرف

معلماً ومعلمـةً،   ) 50( معامالت الصدق لالستبيان بعد تجريبه على عينة استطالعية تكونت من         وقد تم حساب    

  :ومن ثَّم اجراء المعالجات االحصائية الالزمة و فيما يلي عرضاً لذلك

  

  

   ) : Trusties Validity( صدق المحكمين )   أ

  ، من المتخصـصين فـي      ) 3(  رقم  ملحق        قام الباحث بعرض االستبيان على مجموعة من المحكمين         

  ، و قد طلب الباحث من الـسادة المحكمـين إبـداء الـرأي              اإلدارة التربوية والتدريب   التربية وبشكل خاص  

وسـبل   تدريب المعلمين أثناء الخدمة    معوقاتوالمالحظات والمقترحات حول االستبيان ومدى مالءمته لقياس        

  .  تالتغلب عليها كما يراها المعلمون والمعلما

وقد حصل الباحث على بعض اآلراء والمقترحات من السادة المحكمين ، وقام في ضوء ذلك بتعديل صـياغة                  

  .، وحذف وإضافة فقرات أخرىفقرات ال بعض

    ) : Internal Consistency Validity( صدق االتساق الداخلي )  ب
في أداء الفرد من فقرة ألخرى ، أي اشتراك         التجانس  "  صدق االتساق الداخلي بأنه      )أبو لبدة   (        يعرف  

  ."جميع فقرات االستبيان في قياس خاصية معينة في الفرد 

  )72: 1982ابو لبدة ، (

 إيجاد معامل االرتباط بين فقرات كل ُبعد مع البعـد            عن طريق  مقياس وقد تم إيجاد صدق االتساق الداخلي لل      

  :لكككل ومع االستبيان ككل والجدول التالي يوضح ذ

   )6(جدول 

   يوضح صدق االتساق الداخلي الستبيان معوقات تدريب المعلمين

 الفقرةرقم   الُبعد

معامل 

ارتباط 

الفقرة 

  بالبعد

معامل 

ارتباط 

الفقرة 

  باالستبيان

  الفقرةرقم 

معامل 

ارتباط 

الفقرة 

  بالبعد

معامل 

ارتباط 

الفقرة 

  باالستبيان

تتعلق معوقات  0.395** 0.361*  0.6593**0.417**  1

 0.558** 0.350*  4 0.340* 0.309*  2 باالحتياجات التدريبية

بتخطيط معوقات  0.459**0.552**  0.5313**0.407**  1

 0.482**0.610**  0.6264**0.467**  2  البرامج التدريبية

1  **0.592*0.355 4  **0.776**0.439 

2  **0.542**0.5755  **0.494**0.502 
معوقات تتعلق بأهداف 

  البرامج التدريبية
3  **0.405**0.5586  *0.336 **0.618 
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 الفقرةرقم   الُبعد

معامل 

ارتباط 

الفقرة 

  بالبعد

معامل 

ارتباط 

الفقرة 

  باالستبيان

  الفقرةرقم 

معامل 

ارتباط 

الفقرة 

  بالبعد

معامل 

ارتباط 

الفقرة 

  باالستبيان

1  *0.363 *0.378 4  **0.454**0.777 

2  **0.542**0.7845  **0.438**0.753 
معوقات تتعلق 

  بالمحتوى
3  **0.621*0.366 6  **0.504**0.665 

1  **0.509**0.4224  *0.356 **0.640 

2  **0.572**0.6455  **0.383**0.430 

معوقات تتعلق 

باألساليب والوسائل 

    0.620**0.388**  3  التعليمية

1  *0.316 **0.4724  **0.704**0.520 

2  **0.721**0.6605  **0.590*0.346 
معوقات تتعلق 

  بالمركز التدريبي
3  **0.703**0.425    

1  **0.509**0.3884  **0.405*0.327 

2  **0.444*0.364 5  **0.584**0.651 
معوقات تتعلق 

  بالتقويم
3  **0.581**0.3836  **0.723*0.353 

1  *0.325 **0.5554  **0.710**0.545 

2  *0.338 **0.4855  **0.432**0.673 
معوقات تتعلق 

  بالمدربين
3  *0.308 **0.656    

1  **0.450**0.6964  **0.738*0.361 

2  **0.537**0.6145  **0.625*0.336 

معوقات تتعلق 

بتوقيت البرامج 

     0.327*0.463**  3  التدريبية

معوقات تتعلق  0.696**0.543**  0.6483**0.830**  1

بالحوافز المادية 

  والمعنوية
2  **0.604**0.7684  **0.602**0.721 

  )r≥0.296<0.381(  0.05 عند مستوى  دال إحصائياًمعامل االرتباط*   

  )r ≥0.381 ( 0.01عند مستوى دال إحصائياً معامل االرتباط ** 

 وهـذا    )0.01 أو   0.05 (ى أن قيم معامالت االرتباط دالة إحصائياً عند مـستو          )6( رقم  يتضح من الجدول    

  .درجة عالية من االتساق الداخلياالستبيان بصفة عامة على على أن  يدل

ـ           اط بـين أبعـاد االسـتبيان مـع االسـتبيان ككـل والجـدول              كما قام الباحث بحـساب معـامالت االرتب

  :يوضح ذلك) 7( رقم
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   )7( جدول 

  يبين معامالت ارتباط أبعاد االستبيان باالستبيان ككل ) 5(جدول رقم  

  معامل االرتباط  الُبعد  م
  **0.642  معوقات تتعلق باالحتياجات التدريبية  1
  **0.703  ريبيةمعوقات تتعلق بتخطيط البرامج التد  2
  **0.742  معوقات تتعلق بأهداف البرامج التدريبية  3
  **0.549  معوقات تتعلق بالمحتوى  4
  **0.802  معوقات تتعلق باألساليب والوسائل التعليمية  5
  **0.496  معوقات تتعلق بالمركز التدريبي  6
  **0.662  معوقات تتعلق بالتقويم  7
  **0.748  معوقات تتعلق بالمدربين  8
  **0.651  معوقات تتعلق بتوقيت البرامج التدريبية  9
  **0.709  معوقات تتعلق بالحوافز المادية والمعنوية  10

  )r ≥0.381 ( 0.01عند مستوى دال إحصائياً معامل االرتباط ** 

ند أن معامالت االرتباط بين أبعاد االستبيان واالستبيان ككل دالة إحصائياً ع ) 7( يتضح من الجدول رقم 

  . مما يؤكد على صدق االتساق الداخلي لالستبيان0.01مستوى 

  

   :صدق المقارنة الطرفية) ج
     تم حساب صدق المقارنة الطرفية لألداة عن طريق إيجاد الفروق في األداء عليها لكل مـن المجموعـة                  

مـن  % 33أدنى  ( الدنياوالمجموعة  )      من مجموع استجابات أفراد العينة االستطالعية       % 33أعلى  ( العليا

 فـي   Mann-Whitneyويتني  -، و قد تم استخدام اختبار مان      ) مجموع استجابات أفراد العينة االستطالعية      

  :يوضح ذلك) 8(المقارنة بين المجموعتين نظراً لصغر حجم العينتين ، والجدول رقم
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  )8(جدول رقم 

  ب المعلمينالستبيان معوقات تدريصدق المقارنة الطرفية يبين 

  العدد المجموعة  المجال
متوسط 

  الرتب

مجموع 

 الرتب
 Zقيمة  Uقيمة 

الداللة 

  اإلحصائية

معوقات تتعلق  184.5 10.853 17  دنيا

 410.5 24.147 17  عليا  باالحتياجات التدريبية
دالة عند   3.947  31.5

0.01 

معوقات تتعلق بتخطيط  181.5 10.676 17  دنيا

 413.5 24.324 17  عليا  البرامج التدريبية
دالة عند   4.018  28.5

0.01 

معوقات تتعلق بأهداف  194.0 11.412 17  دنيا

 401.0 23.588 17  عليا  البرامج التدريبية
دالة عند   3.590  41

0.01 

 175.5 10.324 17  دنيا
  معوقات تتعلق بالمحتوى

 419.5 24.676 17  عليا
دالة عند   4.213  22.5

0.01 

معوقات تتعلق باألساليب  173.5 10.206 17  دنيا

 421.5 24.794 17  عليا  والوسائل التعليمية
دالة عند   4.283  20.5

0.01 

معوقات تتعلق بالمركز  177.0 10.412 17  دنيا

 418.0 24.588 17  عليا  التدريبي
دالة عند   4.169  24

0.01 

 191.5 11.265 17  دنيا
  معوقات تتعلق بالتقويم

 403.5 23.735 17  عليا
دالة عند   3.665  38.5

0.01 

 182.5 10.735 17  دنيا
  معوقات تتعلق بالمدربين

 412.5 24.265 17  عليا
دالة عند   3.990  29.5

0.01 

معوقات تتعلق بتوقيت  164.0 9.647 17  دنيا

 431.0 25.353 17  عليا  البرامج التدريبية
دالة عند   4.611  11

0.01 

معوقات تتعلق بالحوافز  220.5 12.971 17  دنيا

 374.5 22.029 17  عليا  المادية والمعنوية
دالة عند   2.754  67.5

0.01 

 153.0 9.000 17  دنيا
  االستبيان ككل

 442.0 26.000 17  عليا
دالة عند   4.980  0.00

0.01 

  2.576 = 0.01 عند مستوى داللة Zالقيمة الحرجة لإلحصائي 

 دالة اإلحصائية مما يدلل على أن االستبيان يتمتع بصدق Zأن جميع قيم  ) 8( يتضح من الجدول رقم 

  ).الصدق التمييزي(المقارنة الطرفية 
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    ): Scale Reliability(المقياس ثبات  -3

   ) .345 : 1998عودة ، " ( دقة القياس "      المقصود بالثبات 

أبو  " ( فرادللنتائج نفسها تقريباً في كل مرة يطبق فيها على المجموعة نفسها من األ             لمقياسإعطاء ا "  أو هو   

   ) 261 : 1982لبدة ، 

  : و قد تم حساب معامل ثبات االستبيان بطريقتين هما 

   ) : Cronbach Method( طريقة كرونباخ ألفا 
 Cronbach(  كرونباخ ألفا            و التي يشار إليها عادة بمعادلة ) Cronbach(      معادلة كرونباخ 

Alpha  (  أو اختصاراً بعامل ألفا ، )Alpha Coefficient  (  و تأخذ هذه المعادلة الصيغة ، :  
                    

        α )                                                   =  ، 355 : 1998عودة(   

                           :             حيث أن 

α              =  معامل ألفا.  

   . لمقياسعدد فقرات ا=          ن  

   .   المقياس على كل فقرة في ستجاباتتباين اال=  ف 2         ع

  .      ككل لمقياس على استجاباتتباين اال=  س 2         ع

  . فقرات مجموع التباينات لعدد ن من ال=  ف 2         مجـ ع

     ) : Split Half Method(   طريقة التجزئة النصفية -2
نفس عدد الفقرات    ، يحتوي كل منهما      جزئين إلى   االستبيان و مجاالتها        اعتمدت هذه الطريقة على تجزئة      

و  ،   ينالجـزئ ، و تم إيجاد معامل االرتباط بين        أو يزيد أحدهما بفقرة عن اآلخر تبعاً لعدد الفقرات في المجال          

ثم تم إجراء تصحيح و تعديل إحصائي لمعامل الثبات المحسوب بطريقة التجزئة النصفية و ذلك بواسـطة                 من  

  ) ( Spearman – Brown Prophecy Formulaمعادلة سبيرمان ـ براون التنبؤية 

   ) 14 : 1980أبو حطب و صادق ، :  ( وهذه المعادلة هي 
   ر 2                                 

  ــــــــــــ =                  ث  

  ر     +    1                              

  : حيث أن 

  .  كله مقياسمعامل ثبات ال=          ث  

   .نالجزئييالقيمة المحسوبة لمعامل االرتباط بين الدرجات على =          ر   

  

  

  

   ف2مجـ ع   _      1      ن             
   س       2                       ع1    ن ــ  
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  :ومجاالته بطريقتي كرونباخ ألفا والتجزئة النصفيةيوضح معامالت الثبات لالستبيان  ) 9( والجدول رقم 

  )9(جدول رقم 

   باستخدام طريقتي كرونباخ ألفا والتجزئة النصفيةمجاالتهمل الثبات لالستبيان ومعايبين 

  م
  الُبعد

معامل ثبات 

  كرونباخ ألفا

معامل ثبات 

  التجزئة النصفية
  0.774  0.784  معوقات تتعلق باالحتياجات التدريبية  1
  0.817  0.845  معوقات تتعلق بتخطيط البرامج التدريبية  2
  0.829  0.831  معوقات تتعلق بأهداف البرامج التدريبية  3
  0.844  0.854  معوقات تتعلق بالمحتوى  4
  0.766  0.761  معوقات تتعلق باألساليب والوسائل التعليمية  5
  0.841  0.882  معوقات تتعلق بالمركز التدريبي  6
  0.802  0.811  لق بالتقويممعوقات تتع  7
  0.755  0.748  معوقات تتعلق بالمدربين  8
  0.842  0.859  معوقات تتعلق بتوقيت البرامج التدريبية  9
  0.886  0.894  معوقات تتعلق بالحوافز المادية والمعنوية  10

  0.917  0.931  االستبيان ككل

  

وهي مرتفعة ومرضية مما    . )  ،917و. ،744(أن جميع معامالت الثبات بلغت      ) 9( يتضح من الجدول رقم     

  .يدلل على ثبات االستبيان وصالحيته لالستخدام
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 :األساليب اإلحصائية
  :قام الباحث باستخدام األساليب اإلحصائية التالية

لحساب الصدق و الثبات ألداة الدراسة قام الباحث باستخدام معامالت االرتباط لبيرسـون و اختبـار                 -1

  Mann-Whitney Test.ويتني لعينتين مستقلتين-مان

 تالمتوسـطات والتكـرارا   (لإلجابة على سؤال الدراسة األول استخدم الباحث اإلحصاءات الوصفية           -2

 ).واألوزان النسبية

اسـتخدم الباحـث اختبـار ت لعينتـين مـستقلتين وغيـر             ) أ  ( لإلجابة على سؤال الدراسة الثاني       -3

   Unequal Independent Samples T - Test.متساويتين

 استخدم الباحث تحليل التبـاين األحـادي   )  هـ - د– ج –ب ( لإلجابة على سؤال الدراسة الثاني  -4

One Way Analysis Of Variance "ANOVA"    و من ثّم استخدم اختبـار شـيفيه للمقارنـات

 .Scheffe Post Hoc Test For Multiple Comparisonsالبعدية المتعددة 

  ).التكرارات والنسب المئوية (استخدم الباحث ) السؤال المفتوح ( عن سؤال الدراسة الثالث لإلجابة  -5
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  الفصـل الخامـس
  

  هانتائج الدراسة وتفسير
  

  

 هاعرض نتائج الدراسة وتفسير •
 
 تحليل فقرات الدراسة •
 
 تحليل الفرضيات •
 
 مقترحات الدراسة •

                                  
 ةتوصيات الدراس •
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  تفسيرهانتائج الدراسة و
  تفسيرهانتائج الدراسة و: أوالً 

يعرض هذا الفصل أهم النتائج التي تم التوصل إليها بناء على المعالجات اإلحصائية التي أجريـت علـى                  

   . أداة الدراسة من خالل  الدراسةبيانات

أثناء الخدمة وسبل التغلـب عليهـا       معوقات تدريب المعلمين    دراسة  وقد جاءت الدراسة الحالية بهدف      

كما قام الباحث بدراسة تلـك المعوقـات فـي       غزة ،    بمحافظات  الحكومية مدارسلدى معلمي ومعلمات ال   

ضوء مجموعة من المتغيرات التي قد تؤثر فيها وفي درجة انتشارها ، والمتغيرات التي تناولتها الدراسـة   

  :هي

  ) أنثى –ذكر ( جنس المعلم  -1

 )دراسات عليا -س بكالوريو–دبلوم معلمين ( ي المؤهل العلم -2

 ) سنوات فأكثر 10 –سنوات 9 إلى 5 من – سنوات 5أقل من( عدد سنوات الخبرة في التعليم  -3

 ) رفح - خان يونس – الوسطى – غرب غزة – شرق غزة –شمال غزة ( المديرية التابع لها  -4

 ) أنشطة– مواد أدبية – لغات –مواد علمية : (التخصص -5

وم الباحث في هذا الفصل بعرض وتفسير النتائج التي توصل إليها بعـد تطبيـق أداة الدراسـة                  وسيق

  :كالتالي 

  :النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة األول
  :نص سؤال الدراسة األول على ما يلي  

(  معلمي المرحلة األساسـية    بمحافظات غزة من وجهة نظر        أثناء الخدمة   المعلمين    معوقات تدريب   أبرز ما

  ؟) 10-7معلمي الصفوف 

ولإلجابة على السؤال قام الباحث بحساب المتوسطات والتكرارات واألوزان النسبية لكل فقـرة مـن                 

  :فقرات كل مجال من مجاالت االستبيان ، والجداول التالية توضح ذلك
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  :معوقات تتعلق باالحتياجات التدريبية  -1

   )10 (  رقمجدول                

  لمجال المعوقات المتعلقة باالحتياجات التدريبيةاإلحصاءات الوصفية                   يبين 
  االستجابات

عالية   الفقرة م
منخفضة  منخفضة متوسطة  عالية  جدًا

  جدًا

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  الترتيب  النسبي

1

ال يتم إجراء 
دراسة مسحية 

شاملة 
 الحتياجات
  المعلمين

142 157 121 39 8 3.83 1.01 76.5% 2 

2

نادرًا ما يؤخذ 
برأي المعلمين 

في تحديد 
احتياجاتهم 
  التدريبية

180 135 98 42 12 3.92 1.09 78.4% 1 

  
3

ضعف العالقة 
بين االحتياجات 
التدريبية الحقيقية 

  والتدريب

87 164 161 49 6 3.59 .95 71.9% 3 

4
عشوائية رصد 

جات االحتيا
  التدريبية

98 144 141 71 13 3.52 1.07 70.4% 4 

   %74.3 3.08 14.86 39 201 521 600 507  المجال آكل  

  

  : ما يلي) 10(يتضح من تحليل الجدول رقم

جاءت فـي المرتبـة     لمين في احتياجاتهم التدريبية قد      والتي تتعلق بأخذ رأي المع    ) 2(أن الفقرة رقم      

والمتعلقة بإجراء دراسات مسحية شاملة الحتياجـات المعلمـين التدريبيـة        ) 1(رقم  األولي في حين أن الفترة      

  .جاءت في المرتبة الثانية 

مـدراء  (خذ رأي المعلمين في احتياجاتهم التدريبية بل يقـوم آخـرون            أويري الباحث أن ذلك يعود إلي عدم        

،وهذا لمعلمين بحضور هذه الدورات   من بتحديد هذه االحتياجات ومن ثم تكليف ا       ) مشرفين تربويين    –مدارس  

  .) 2006(ما أشارت إليه دراسة الوزارة لتقييم تدريب المعلمين

المعلمين في الدورات التدريبيـة     التي أشارت إلي أنه ال يؤخذ برأي        و ) 2006صبح ، ( ويتفق ذلك مع دراسة     

المعلمين علـي تحديـد    بأنه يجب تدريب  )2003 ، هجـران (  وال تبني بناء علي حاجات المعلمين ويضيف     

بأن الدورات يجب أن تكـون نابعـة مـن احتياجـات            ) 2001 ،   أبو الروس ( احتياجاتهم التدريبية ، ويري     

 المعلمـين   تاجـا تيح يجب أن تراعـي ا     بأن البرامج التدريبية   ) 1996،   الفرا( المعلمين ، وأظهرت دراسة     

   . وان يتم اخذ رأيهم فيهاالمتعلمين
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والتي أشارت إلي أن المعلم يشارك فـي اختيـار       ) 2006سمور ،   ( ع دراسة   في حين اختلف ذلك م    

المدرسة وحـدة    محددة ببرنامج ( ويجدر اإلشارة هنا إلي أن تلك الدراسة      الموضوعات التدريبية والمدربين ،   

  . اخذ رأي المعلمين في موضوعات التدريب والمدربين  يتمحيث )تدريب

بضعف العالقة بين االحتياجات التدريبية الحقيقيـة والتـدريب فـي           والمتعلقة  ) 3(جاءت الفترة رقم    و

  .المتعلقة بعشوائية رصد االحتياجات التدريبية في المرتبة األخيرة ) 4(المرتبة الثالثة ، والفقرة رقم 

يري الباحث بأن الكثير من الدورات ال ترتبط بحاجات المعلمين التدريبية الحقيقية ، في حين يتم في                 و

ألحيان رصد الحاجات التدريبية من قبل وزارة التربية والتعليم من خالل استبانه االحتياجات التدريبية              بعض ا 

أمـا  . ريب على أساس احتياجات المعلمـين     إلى أنه يجب وضع برامج التد     ) 1994، المومني (دراسةتشير  و. 

تياجات المعلمين غير المؤهلين    فقد أوصت بإجراء دراسة ميدانية شاملة لتقدير اح       ) 1995ديراني  ،    ( دراسة  

بأنه يجب تنويع البرامج التدريبيـة ، بحيـث تتناسـب        ) 1998الخطيب والعيلة ،    ( بوياً ، وأضافت دراسة     تر

  . وحاجات مختلف فئات المعلمين أثناء الخدمة

  

  :معوقات تتعلق بتخطيط البرامج التدريبية  -2

   )11 (  رقمجدول

  لمعوقات المتعلقة بتخطيط البرامج التدريبية لمجال ااإلحصاءات الوصفية يبين 
  االستجابات

عالية   الفقرة  م
منخفضة  منخفضة متوسطة  عالية  جدًا

  جدًا

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  الترتيب  النسبي

1
ال يعتمد تخطيط التدريب 
على أسس ومبادئ تدريبية 

  واضحة
46 106 147 124 44 2.97 1.12 59.4% 4 

قلة مشارآة الخبراء في 2
 2 %65.5 1.08 3.28 23 90 156 131 67  تخطيط التدريب

عدم ارتباط تخطيط البرامج 3
 1 %65.8 1.02 3.29 18 86 160 148 55  التدريبية بالجودة التربوية

ال يتم االلتزام بخطط 4
 3 %60.7 1.16 3.03 45 114 146 104 58  التدريب عند تنفيذ الدورات

   %62.9 3.44 12.57 130 414 609 489 226  لمجال آكلا  
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  :ما يلي )11( تحليل الجدول رقميتضح منو

البرامج التدريبية بالجودة التربوية قد جاءت فـي        والتي تتعلق بعدم ارتباط تخطيط      " 3"الفقرة رقم   أن     

في التخطيط للتدريب جاءت فـي      والتي تتعلق بقلة مشاركة الخبراء      " 2"المرتبة األولى في حين أن الفقرة رقم        

  . المرتبة الثانية 

ويري الباحث أن ذلك يعود إلى عدم ربط التخطيط بالجودة التربوية ، وذلك ألن مفهوم الجودة فـي التعلـيم                    

  .حديث نسبياً في عالم التربية والتعليم ، وقد ال يكون الكثير من المعلمين قد اطلعوا بعد على ذلك المفهوم

 بان خطط التدريب غير واضحة وأهدافها غير محددة وأوصت دراسة           )2006صبح ،   (تبين دراسة   و

بضرورة مشاركة المعلمين والمشرفين التربويين عند التخطيط للبرامج التدريبية وأكدت دراسة           ) 2002جبر،(

والتـي  ) 1998الخطيـب والعيلـة ،      (  للتخطيط وكذلك دراسة     على إعطاء أهمية كبري   ) 1994،  المومنى( 

صت بأن يشمل تخطيط البرامج التدريبية جميع المعلمين في مراحل التعليم المختلفة وعلى فترات منتظمـة                أو

  . خالل ممارستهم المهنة 

والمتعلقة بعدم االلتزام بخطط التدريب عند تنفيذ الدورات في المرتبة الثالثـة والفقـرة              " 4"وجاءت الفقرة رقم    

يط للتدريب على أسس ومبادئ تدريبية واضحة ، جـاءت فـي المرتبـة              والمتعلقة بعدم اعتماد التخط   " 1"رقم  

الوزارة قامت بتكثيف الدورات في السنوات األخيرة ونتيجة لذلك تم اتخاذ            الباحث ذلك إلى أن      واألخيرة ويعز 

  . قرارات سريعة ومفاجئة األمر الذي ترتب عليه اإلرباك في تخطيط التدريب
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  :برامج التدريبيةمعوقات تتعلق بأهداف ال  -3
  

   )12 (  رقمجدول

  لمجال المعوقات المتعلقة بأهداف البرامج التدريبية اإلحصاءات الوصفية يبين 
  االستجابات

عالية   الفقرة  م
منخفضة   منخفضة  متوسطة عالية  جدًا

  جدًا

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  الترتيب  النسبي

 ال تتسم أهداف البرامج 1
 5 %61.1 1.11 3.06 32 118 171 84 62  التدريبية بالتنوع والشمول

2 
عدم انبثاق أهداف عملية 
التدريب من احتياجات 
  المعلمين التربوية الحقيقية

74 152 157 71 13 3.43 1.02 68.7% 2 

أهداف التدريب غير  3
 6 %57.9 1.17 2.89 63 118 134 110 42  محددة

قق عمليات التدريب ال تح 4
 4 %61.6 1.12 3.08 33 116 158 101 59  األهداف المتوخاة منها

5 

آثرة أعداد المعلمين 
المتدربين في الدورة 

الواحدة يؤدي لعدم تحقيق 
  األهداف

90 107 146 93 31 3.28 1.18 65.7% 3 

6 

عدم ارتباط أهداف 
البرامج التدريبية 
بمشكالت الطالب 

التعليمية والسلوآية التي 
   المعلميواجهها

103 151 118 78 17 3.52 1.12 70.5% 1 

   %64.2 4.63 19.27 189 594 705884 430  المجال آكل  

  

  : ما يلي) 12(ويتضح من تحليل الجدول رقم 

والتي تتعلق بعدم ارتباط أهداف البرامج التدريبيـة بمـشكالت الطـالب التعليميـة              "  6" الفقرة رقم   

 قد جاءت في المرتبة األولى ويري الباحث بأن ذلـك يعـود إلـي أن معظـم                  والسلوكية التي يواجهها المعلم   

ويتفق .الدورات التدريبية ال تتناول هذه الجوانب وإنما تركز على الجوانب المعرفية النظرية واإلدارة الصفية               

  إلى أنه ال توجد فلسفة واضحة ألهـداف التـدريب وكـذلك    والتي أشارت)1992 ،  عثمان(  دراسة   ذلك مع 

والتي أظهرت بان الدورات التدريبية ليس لها أي أثر فعال على مساعدة المعلمـين              ) 1990 راشد ، ( دراسة  

  .في حل مشاكلهم المدرسية

 الباحـث   ووالمتعلقة بأهداف التدريب غير محددة في المرتبة األخيرة و يعز         " 3"وقد جاءت الفقرة رقم     

حيث يتم تحديد هذه األهداف بنـاء        ، في كثير من األحيان    ذلك إلى عدم إطالع المعلمين على أهداف التدريب       

   .علي المشاريع التي ترد إلي الوزارة من قبل الدول المانحة بشكل مفاجئ 
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  :معوقات تتعلق بالمحتوى  -4

   )13 (  رقمجدول

  لمجال المعوقات المتعلقة بالمحتوى اإلحصاءات الوصفية يبين 
  االستجابات

عالية   الفقرة  م
منخفضة  منخفضة متوسطة  عالية  جدًا

  جدًا

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  الترتيب  النسبي

1 

وى   ب محت دم تناس ع
درات    ع ق دريب م الت
اتهم   ين واحتياج المعلم

  الحقيقية

63 145 138 90 31 3.25 1.12 65.1% 5 

  
2 

وى    ين محت وة ب اك فج هن
ل   ة عم دريب وطبيع الت

  المعلمين
67 137 158 79 26 3.30 1.08 66.0% 4 

3 
وى  ة المحت دم مواآب ع
ة   رات التربوي للتغي

  والتكنولوجية الحديثة
83 138 117 105 24 3.32 1.16 66.5% 3 

دريبي    4 وى الت دان المحت فق
 6 %62.7 1.06 3.13 30 93 178 116 50  للترابط

5 
ة    رامج التدريبي وى الب محت
ع    ع الواق ب م ال يتناس

  التعليمي
78 138 138 83 30 3.32 1.14 66.5% 3 

ات    6 ي فعالي رار ف ود تك وج
 1 %70.9 1.20 3.55 31 59 126 126 125  محتوى برامج التدريب

   %66.3 4.81 19.88 172 509 855 800 466  المجال آكل  

  :ما يلي) 13(ويتضح من الجدول رقم 

 ،جاءت في المرتبة    التدريبيةوالتي تتعلق بوجود تكرار في فعاليات محتوى البرامج         " 6"الفقرة رقم   أن  

   .األولي

والمتعلقة بعدم مواكبة المحتوى للتغيرات التربوية والتكنولوجية الحديثة        " 3 "في حين أن العبارتين رقم    

والمتعلقة بمحتوى البرامج التدريبية ال يتناسب مع الواقع التعليمي قد جاءتا في المرتبة الثانية              " 5"والعبارة رقم   

والتي أشارت إلي ضرورة إعادة النظر في محتـوي البـرامج   )2003هجـران، ( ذلك مع دراسة   ويتفق.والثالثة

   .التدريبية التي تنفذها وزارة المعارف

يري الباحث بأن محتوى الكثير من الدورات التربوية متشابه إلى حد كبير وال يواكـب التغيـرات                 و

ليمي في القرن الحادي والعشرين في ظل تغيير شامل         التربوية والتكنولوجية الحديثة وال يتناسب مع الواقع التع       

 ولعل غياب خطة تدريبية شاملة بالوزارة يؤدي إلي التكـرار والتـداخل فـي محتـوي                 .للمناهج الفلسطينية   

   .الدورات



 137

 إلى ضرورة إعادة النظر في محتوى البرامج الحديثة الحالية التـي            )2003هجران ،   ( تشير دراسة   و

إلى أن المعلمين بحاجة ماسة إلـى المزيـد مـن           ) 2002جبر ،   ( رف ، وتوصلت دراسة     تنفذها وزارة المعا  

بأنـه يجـب أن     ) 1993خلف ،   ( البرامج التدريبية التي تراعي في جوهرها الجد والحداثة وأضافت دراسة           

  .يكون هناك استمرارية وتواصل بين من يعمل في الحقل التعليمي وما يستحدث في مجال العلم 

والمتعلقة بفقدان المحتوي التدريبي للترابط في المرتبة األخيرة، ويري الباحث          ) 4(لفقرة رقم وجاءت ا 

أن محتوي الدورات التدريبية يفتقد أحيانا للترابط نتيجة للكم الهائل من الدورات األمر الذي يتـسبب بتكـرار                  

   .الموضوعات وعدم ترابطها

  

  :ميةمعوقات تتعلق باألساليب والوسائل التعلي  -5

   )14 (  رقمجدول

  لمجال المعوقات المتعلقة باألساليب والوسائل التعليمية اإلحصاءات الوصفية يبين 
  االستجابات

عالية   الفقرة  م
منخفضة  منخفضة متوسطة  عالية  جدًا

  جدًا

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
 الترتيب  النسبي

ي  1 ستخدمة ف اليب الم ساهم األس  ال ت
 4 %64.8 1.15 3.24 36 94 126 145 66  تفعيل دور المشارآين

ستخدمة ال   2 ة الم اليب التدريبي األس
 5 %62.4 1.12 3.12 45 85 151 140 46  تناسب المعلمين

رة    3 ى المحاض اليب عل صر األس تقت
 2 %75.8 1.12 3.79 21 40 106 152148  وورش العمل واإللقاء

ستخدمها ال   4 ي ي اليب الت دربون  األس م
 3 %75.2 1.08 3.76 11 55 113 143145  تقليدية

ي    5 وب ف تخدام الحاس تم اس ال ي
 LCD 21194 88 43 31 3.88 1.26 77.6% 1التدريب 

   %71.2 3.92 17.79 144 317 584 672 618  المجال آكل  

  

  :ما يلي ) 14(يتضح من الجدول رقم

  .ب في التدريب قد جاءت في المرتبة األولى والتي تتعلق باستخدام الحاسو" 5"الفقرة رقم أن 

لتي تتعلق باقتصار األساليب على المحاضرة وورش العمـل واإللقـاء فـي             وا" 3"في حين جاءت الفقرة رقم      

  . المرتبة الثانية
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  تقليديـة   وأن األسـاليب  ) L.C.D( ويري الباحث أن معظم الدورات التربوية تفتقد إلى استخدام الحاسـوب            

  . حد كبير على أسلوب المحاضرة النظرية واإللقاء تعتمد إلى و

التي أظهرت اعتماد غالبية الدورات على إلقاء المحاضرات ،وكـذلك         ) 1990راشد ،   ( ويتفق ذلك مع دراسة     

 اقتصار أساليب وطرق التدريب على المحاضـرات واإللقـاء وأحيانـاً            بينتوالتي  ) 2006صبح ،   ( دراسة  

ه خالية من األساليب الحديثة مثل تمثيل األدوار والنمـاذج والعـروض وأكـدت              المناقشة والحوار وكانت شب   

أن الطرق واألساليب التي أتبعث في التدريب يجب أن تتطور وتتحسن بقدر اإلمكان             ) 1993خلف ،   ( دراسة  

 .  

التوجـه  فقد أوصت بتوظيف االنترنت في التعليم وزيادة الدعم الفني و         ) 2001الدجانى ووهبة ،    ( أما دراسة   

  . نحو حوسبة التعليم وإعداد نشرات مبسطة والدمج بين المنهاج واستخدام االنترنت

 وويعز. والمتعلقة باألساليب التدريبية المستخدمة ال تناسب المعلمين في المرتبة األخيرة         " 2"وجاءت الفقرة رقم    

ات الحديثة،مما يؤدي إلي االعتماد علي      قلة توفر اإلمكانات المادية التي تساهم في توفير التقني          إلي الباحث ذلك 

  .عملالورش ومحاضرة ال األساليب التقليدية النظرية مثل 
   
  :معوقات تتعلق بالمركز التدريبي  -6

   )15 (  رقمجدول

  لمجال المعوقات المتعلقة بالمركز التدريبياإلحصاءات الوصفية يبين 
  االستجابات

عالية   الفقرة  م
منخفضة  منخفضة متوسطة  عالية  جدًا

  جدًا

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  ياريالمع

الوزن 
 الترتيب  النسبي

ز     1 ه المرآ ع في ذي يق ان ال د المك بع
 3 %67.9 1.14 3.40 27 64 173 100103  التدريبي

ي     2 ة ف ائل الراح وفر وس دم ت ع
 4 %66.1 1.11 3.30 22 97 139 135 74  المرآز التدريبي

وف 3 ات المت دم التقني ز  ق ي المرآ رة ف
 2 %68.0 1.10 3.40 19 83 142 138 85  وعدم صالحيتها للعمل

ة الحتياجات         4 ة ملبي عدم وجود مكتب
 1 %77.4 1.00 3.87 8 37 110 148164  التدريب وموضوعاته

 5 %58.8 1.15 2.94 54 111 160 93 49 ضعف إدارة المرآز التدريبي5
   %67.6 4.04 13016.91 392 724 456633  المجال آكل  
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  : ما يلي )15(يتضح من الجدول رقم

والتي تتعلق بعدم وجود مكتبة ملبية لحاجات التدريب وموضوعاته قد جاءت فـي             ) 4(الفقرة رقم     أن

  . المرتبة األولى 

ويعزو الباحث ذلك إلي أن معظم الدورات التدريبية يتم تنفيذها في مدارس لم تخصص لهذا الغـرض ،وقـد                   

  . المدارس من المكتبات الثرية بالكتب المتخصصة في موضوعات التدريبتخلو هذه

 مـن نقـص فـي       يةالتدريب المراكز    معاناة  والتي بينت  )1990علم الدين الخطيب ،     (  دراسة   يتفق ذلك مع  و

بضرورة توفير األمـاكن المناسـبة      ) 1990راشد ،   (  ، وأوصت دراسة      والكتب األجهزة والتقنيات التربوية  

  . للتدريب

والتي تتعلق بقدم التقنيات المتوفرة في المركز وعدم صـالحيتها للعمـل فـي              " 3"هذا وقد جاءت الفقرة رقم      

يري الباحث أن ذلك يعود إلى قلة المراكز المخصصة للتدريب في قطاع غزة حيث ال يوجد                والمرتبة الثانية     

  . إال مركزان واحد في مديرية رفح وأخر في مدينة غرب غزة

يعزو الباحـث    و ةريوالتي تتعلق بسوء إدارة المركز التدريبي في المرتبة األخ        " 5" جاءت الفقرة رقم     في حين 

  . ذلك إلى عدم تدريب المعلمين في مراكز مخصصة لهذا الغرض في قطاع غزة

  

  

  :معوقات تتعلق بالتقويم  -7

   )16 ( رقمجدول

  يملمجال المعوقات المتعلقة بالتقواإلحصاءات الوصفية يبين 
  االستجابات

عالية   الفقرة م
منخفضة  منخفضة متوسطة  عالية  جدًا

  جدًا

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
 الترتيب  النسبي

 3 %69.6 1.05 3.48 19 63 137 170 78  عدم وجود برنامج واضح للتقويم1

ويم 2 ة تق ي عملي اب الموضوعية ف غي
 5 %68.0 1.04 3.40 13 85 146 149 74  البرامج التدريبية

 6 %63.0 1.06 3.15 29 92 179 114 53  عدم وضوح بنود استبانه التقويم3
 3 %69.6 1.22 3.48 36 65 124 124 118  المجاملة في تقويم المدربين4

د       5 ال يوجد برنامج متابعة ميداني للتأآ
 2 %75.2 1.09 3.76 13 54 106 153 141  من انتقال أثر التدريب

دورات  6 ات لل د امتحان دم عق ع
 1 %79.9 1.13 3.99 20 36 72 138 201  التدريبية

   %70.9 4.64 21.26 130 395 764 848 665  المجال آكل  
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  :                                                    ما يلي)16(يتضح من الجدول رقم

رات التدريبية جاءت في المرتبة األولى أما الفقرة رقـم          والمتعلقة بعقد امتحانات للدو   "6"الفقرة رقم   أن     

  .والتي تتعلق ببرنامج متابعة ميدانية للتأكد من انتقال أثر التدريب فقد جاءت في المرتبة الثانية " 2"

 وقد يعود ذلـك    ،  بعد تنفيذها  عقد امتحانات ال يتم    أن معظم الدورات التدريبية       ذلك إلي   الباحث يعزوو

 بحاجـة للمزيـد مـن     التدريب في العمل الميداني أثر ويضيف بأن متابعة تأثير   ، ائل من الدورات  إلي الكم اله  

   .االهتمام

عثمـان ،   ( ضرورة االهتمام بتقويم شامل للبرامج التدريبية وتؤكـد دراسـة           ) 2002جبر ،   ( وتبين دراسة   

  . على عدم االهتمام بتقويم برامج التدريب) 1992

والتي تتعلق بعدم وضوح بنود استبانة التقويم فـي المرتبـة األخيـرة             " 3"م  في حين جاءت الفقرة رق    

 يعود إلى قلة استخدام استبانة التقويم عند االنتهاء منها في اليوم األخير حيـث يكـون                 ويري الباحث بأن ذلك   

   .المتدربين في حالة من اإلرهاق األمر الذي يؤدي إلي عدم االهتمام باالستبانة

  

  :عوقات تتعلق بالمدربينم  -8

   )17 (  رقمجدول

  لمجال المعوقات المتعلقة بالمدربيناإلحصاءات الوصفية يبين 
  االستجابات

ة   الفقرة  م عالي
ضة   منخفضة  متوسطة  عالية  جدًا منخف

  جدًا

ط  المتوس
  الحسابي

راف  االنح
  المعياري

وزن  ال
  الترتيب  النسبي

ست    1 دربين لي اءة الم آف
  4 %65.6 1.10 3.28 29 81 153 139 65  عالية

ق    2 تم وف دربين ي ار الم اختي
  3 %67.6 1.11 3.38 16 100 124 144 83  معايير غير واضحة

دربين   3 ام الم عف إلم ض
  2 %69.0 1.10 3.45 20 70 150 135 92  باحتياجات المعلمين

قلة االستعانة بمدرب خبير      4
  1 %74.3 1.12 3.72 21 47 109 156 134  متخصص

ار     5 دربين ألفك ل الم تجاه
  5 %64.6 1.14 3.23 32 89 159 113 74 المشارآين وآرائهم

   %68.2 4.43 17.06  118  387  695  687  448  المجال آكل  
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  : ما يلي )17(يتضح من الجدول رقم

والمتعلقة بقلة االستعانة بمدرب خبير متخصص قد جاءت في المرتبة األولى ، في حـين               " 4"قم  الفقرة ر   أن

والمتعلقة بضعف إلمام المدربين باحتياجات المعلمين في المرتبة الثانية ويري الباحث أن            " 3"جاءت الفقرة رقم    

يب المعلمين وإنما يقوم بتدريب     ذلك يعود إلى عدم استعانة وزارة التربية والتعليم بخبراء متخصصين في تدر           

،ولعل ذلك يعـود    المعلمين المشرفين التربويين وبعض المعلمين المتميزين الذين يتم اختيارهم من قبل الوزارة           

إلي أن حجم الدورات التي تقدمها الوزارة والمديريات كبير ،عالوة علي الضائقة المالية الشديدة والتي تحـول                 

   .علميندون توفير تدريب مناسب للم

بأن بعض المدربين غير متمكنين من موضوعات التدريب وال يملكون القدرة           ) 2006صبح ،   ( وتبين دراسة   

إلى نقص  ) 1990الدين الخطيب ،     علم( على توصيل المعلومات وال يستخدمون وسائل إيضاح كافية ويشير          

  .في عدد المختصين في التدريب 

والتي تتعلـق   " 5"علق بكفاءة المدربين في المرتبة الرابعة والفقرة رقم         والتي تت " 1"في حين جاءت الفقرة رقم      

  . بتجاهل المدربين ألفكار المشاركين  آرائهم في المرتبة الخامسة واألخيرة

 الباحث إلى أن بعض المدربين لديهم الكفاءة ويقومون بإشراك المتدربين في النقاش وال يتجاهلون               و ذلك ويعز

  .ن المتدربينآراء وأفكار المعلمي

  

  :معوقات تتعلق بتوقيت البرامج التدريبية  -9

   )18 (  رقمجدول

  لمجال المعوقات المتعلقة بتوقيت البرامج التدريبيةاإلحصاءات الوصفية يبين 
  االستجابات

ة   الفقرة  م عالي
منخفضة   منخفضة  متوسطة  عالية  جدًا

  جدًا

ط  المتوس
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

وزن  ال
  الترتيب  النسبي

ت      1 ع توقي دريب م ت الت ارض وق يتع
  1 %77.0 1.19 3.85 32 33 79 151 172  العمل في المدرسة

  4 %68.4 1.06 3.42 18 72 151 147 79  عدم دقة توزيع الوقت على الفعاليات 2
  2 %73.7 1.02 3.68 11 45 140 156 115  طول اليوم التدريبي 3
  3 %72.7 1.08 3.63 16 51 138 145 117  طول الجلسة التدريبية 4
  5 %64.7 1.22 3.23 43 96 119 127 82 هدر وقت التدريب في أمور جانبية 5
   %71.3 4.19 17.82  120  297  627  726  565  المجال آكل  

  :ما يلي ) 18(يتضح من الجدول رقم

والتي تتعلق بتعارض وقت التدريب مع توقيت العمل في المدرسـة جـاءت فـي               " 1"الفقرة رقم   أن  

  . والتي تتعلق بطول اليوم التدريبي جاءت في المرتبة الثانية" 3" الفقرة رقم  أنالمرتبة األولى في حين
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لدراسي وفي أيام العمل المدرسية األمـر        تتم أثناء العام ا    ة أن معظم الدورات التدريبي     إلي  الباحث ذلك  وويعز

وقتاً طويالًُ   قرغالذي يشكل عبئاً وتعارضاً مع عمل المدرسين في المدرسة وكذلك فإن الكثير من الدورات تست              

   ).2006(في يومها التدريبي ،ويتفق ذلك مع دراسة الوزارة لتقييم تدريب المعلمين أثناء الخدمة 

ضرورة توفير الوقت الكافي للمعلمين لحضور الدورات التدريبية        ب) 1990راشد ،   ( وأوصت دراسة   

بان تكون الفترة الزمنية المخصصة للبرامج التدريبية طويلة بحيث         ) 1993دراسة خلف ،    (وفي حين أوصت    

ال تقل عن عشرين يوماً وأن يوضع جدول زمني في بداية العام الدراسي يوضح الـدورات التدريبيـة التـي                    

  .عام الدراسيستعقد خالل ال

" 5"والمتعلقة بدقة توزيع الوقت على الفعاليات في المرتبة الرابعة ، والفقرة رقم             " 2"هذا وقد جاءت الفقرة رقم      

  . والمتعلقة بهدر وقت التدريب في أمور جانبية في المرتبة األخيرة

 فـي حـين أن وقـت        ويري الباحث بأنه يتم توزيع الفعاليات بطريقة تتناسب مع الوقت المخصص للتدريب           

  .التدريب يتم استغالله بطريقة جيدة

  

  :معوقات تتعلق بالحوافز المادية والمعنوية-10

   )19 (  رقمجدول

  لمجال المعوقات المتعلقة بالحوافز المادية والمعنويةاإلحصاءات الوصفية يبين 
  االستجابات

ة   الفقرة  م عالي
منخفضة   منخفضة  متوسطة  عالية  جدًا

  جدًا

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  الترتيب  بيالنس

ة           1 وزارة لحوافز مادي ديم ال ندرة تق
  1 %88.8 92. 4.44 9 15 40 101 302  للمعلمين المتدربين

  4 %85.4 93. 4.27 9 15 56 149 238  قلة الحوافز المعنوية للمعلمين  2

ات     3 دريب بالترقي ط الت دم رب ع
  2 %87.0 97. 4.35 11 18 48 110 280  لوظائف أعلى

  3 %86.3 1.08 4.31 19 19 50 88 291  عدم منح شهادة بساعات التدريب  4
   %86.8 3.31 17.37  48  67  194  448  1111  المجال آكل  

  

  :ا يلي م )19( رقميتضح من الجدول 

والتي تتعلق بندرة تقديم الوزارة لحوافز مادية للمعلمين المتدربين قد جـاءت فـي              " 1"الفقرة رقم   أن  

  . والتي تتعلق بعدم ربط التدريب بالترقيات لوظائف أعلى في المرتبة الثانية" 3"المرتبة األولى والفقرة رقم 

ضعيف كما أن الحوافز المادية تكاد تكون معدومـة          الباحث ذلك إلى أن الوضع االقتصادي للمعلم         وويعز     

  كذلك فإن الترقيات لوظائف أعلى ترتبط بالتقارير السرية واالختباراتو
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،عالوة عن سوء الوضع االقتصادي العام والـذي أدي  والمقابالت وال يتم األخذ بعين االعتبار تدريب المعلمين       

 إلـى اعتبـار      والتـي خلـصت    )2000 حسب اهللا ،  ( ة   دراس ويتفق ذلك مع   .إلي العجز المالي في الوزارة    

تعزيز المديرين المبدعين فـي مجـال تنميـة         والدورات التدريبية معيار هام في موضوع ترقيات المعلمين           

  .وتطوير النمو المهني لمعلميهم وتقديم الحوافز المادية والمعنوية المناسبة لهم 

معلم للدورات التدريبية معياراً أساسـياً مـن معـايير          بان يكون حضور ال   ) 1990راشد ،   ( وأوصت دراسة   

  . حصوله على العالوات والترقيات

( والتي أوصت بإعطاء أهمية كبري لمجال الحوافز وكذلك دراسة          ) 1994المومنى ،   ( كذلك دراسة   

 بأنه يجـب  ) 1993خلف ،   ( والتي أكدت على اعتبار التدريب أساس للترقية وأضافت دراسة          ) 2002جبر ،   

  . ربط حضور الدورات التدريبية بمكافأة مالية للمعلمين الذين يواظبون على الحضور

والتي تتعلق بعدم منح شهادة بساعات التدريب في المرتبة الثالثة والفقرة رقـم             " 4"وجاءت الفقرة رقم    

  . والمتعلقة بقلة الحوافز المعنوية للمعلمين في المرتبة األخيرة " 2"

لك يعود إلى تركيز المعلمين واهتمامهم بالجوانب المادية والترقيات بدرجة أكبـر            ويري الباحث بأن ذ   

من أي مجال آخر ويضيف الباحث بأن الوزارة تقدم في بعض األحيان حوافز معنويـة  شـهادات تدريبيـة                    

  . للمعلمين 
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  :معوقات تدريب المعلمين أثناء الخدمة ككل  -11

   )20 (  رقمجدول

  لمعوقات تدريب المعلمين أثناء الخدمة ككللوصفية اإلحصاءات ايبين 
  االستجابات

ة   الفقرة  م عالي
منخفضة   منخفضة  متوسطة  عالية  جدًا

  جدًا

ط  المتوس
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

وزن  ال
  الترتيب  النسبي

ات    1 ق باالحتياج ات تتعل معوق
  2 %74.3 3.08 14.86  39  201  521  600  507  التدريبية

رامج     2 يط الب ق بتخط ات تتعل معوق
  10 %62.9 3.44 12.57  130  414  609  489  226  التدريبية

داف     3 ق بأه ات تتعل رامج معوق الب
  9 %64.2 4.63 19.27  189  594  884  705  430  التدريبية

  8 %66.3 4.81 19.88  172  509  855  800  466  معوقات تتعلق بالمحتوى  4

اليب    5 ق باألس ات تتعل معوق
  4 %71.2 3.92 17.79  144  317  584  672  618  والوسائل التعليمية

  7 %67.6 4.04 16.91  130  392  724  633  456  معوقات تتعلق بالمرآز التدريبي  6
  5 %70.9 4.64 21.26  130  395  764  848  665  معوقات تتعلق بالتقويم  7
  6 %68.2 4.43 17.06  118  387  695  687  448  معوقات تتعلق بالمدربين  8

رامج   9 ت الب ق بتوقي ات تتعل معوق
  3 %71.3 4.19 17.82  120  297  627  726  565  التدريبية

ة      10 الحوافز المادي ق ب ات تتعل معوق
  1 %86.8 3.31 17.37  48  67  194  448  1111  والمعنوية

  %69.9 29.12 174.79  1220  3573  6457  6608  5492  االستبيان آكل

  

 والمتعلق بالحوافز المادية والمعنوية قد جـاء فـي          "10" رقم   أن المجال ) 20(يتضح من الجدول رقم   

ربين المرتبة األولى ويري الباحث بان الحوافز المادية والمعنوية تؤدي دوراً رئيساً في إقبال المعلمـين المتـد                

 هـذه الـدورات وزيـادة       نجاحوكذلك المدربين على الدورات التدريبية األمر الذي يساهم إلى  حد كبير في              

  .التفاعل معها 

خلف ( والتي أوصت بإعطاء أهمية كبري لمجال الحوافز ودراسة         ) 1994المومني،  ( ويتفق ذلك مع دراسة     

يبية بمكافأة مالية للمعلمين الذين يواظبون علـى        والتي أكدت بأنه يجب ربط حضور الدورات التدر       ) 1993،  

  . الحضور

 فقد أوصت بان يكون حضور المعلم للدورات التدريبية معياراً أساسـياً  )1990راشـد ،    ( أما دراسة   

  .من معايير حصوله على العالوات والترقيات
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 الباحث  وبة األخيرة ويعز  تعلق بتخطيط البرامج التدريبية فقد جاء في المرت       يي  ذوال" 2" رقم   مجالأما ال 

التي وضعتها وزارة التربية    كثيرة العدد   ذلك إلى عدم إطالع المعلمين المتدربين على خطط البرامج التدريبية           

   . في فترة زمنية قصيرة وسريعة األمر الذي قد ينتج عنه عدم إحكام لهذه الخطط ونجاعة تنفيذهاو التعليم
  



 146

  :ة الثانيئج المتعلقة بسؤال الدراسالنتا
  :نص سؤال الدراسة الثاني على ما يلي  

 باختالف جـنس     بمحافظات غزة     أثناء الخدمة   المعلمين  لمعوقات تدريب  أفراد العينة هل تختلف تقديرات     -أ

  ؟)ذكر ، أنثى(المعلم 

  :ولإلجابة على هذا السؤال قام الباحث باختبار الفرض الصفري التالي

في تقديرات معلمي المرحلة األساسـية       ) 0.05 ≤ ∝(  عند مستوى داللة     توجد فروق ذات داللة إحصائية     ال

  ).ذكر ، أنثى(العليا بمحافظات غزة لمعوقات التدريب أثناء الخدمة تعزى لجنس المعلم 

 Twoوالختبار صحة هذا الفرض قام الباحث باستخدام اختبـار ت لعينتـين مـستقلتين وغيـر متـساويتين     

Unequal Independent Samples "T.Test"      وذلك للتعرف على داللة الفروق في كـل مجـال مـن 

  .يوضح ذلك) 12(مجاالت االستبيان وفي االستبيان ككل ، والجدول رقم

  )21(جدول رقم 

معلمي المرحلة األساسية العليا بمحافظات غزة لمعوقات التدريب أثناء تقديرات داللة الفروق في يبين 

  تعزى لمتغير الجنسالخدمة 
  
راف   المتوسط الحسابي  العدد  الجنس  بعدال االنح

  مستوى الداللة  "ت"قيمة   المعياري

ات   3.15935  15.3682  239  ذآر ق باالحتياج ات تتعل معوق
  0.01دالة عند   3.708  2.90979  14.3246  228  أنثى  التدريبية

رامج   3.31374  13.5356  239  ذآر يط الب ق بتخط ات تتعل معوق
  0.01عند دالة   6.458  3.28938  11.5614  228  أنثى  التدريبية

رامج    4.69650  20.1004  239  ذآر داف الب ق بأه ات تتعل معوق
  0.01دالة عند   4.035  4.40098  18.3991  228  أنثى  التدريبية

  0.01دالة عند   4.280  4.72585  18.9254  228  أنثى  معوقات تتعلق بالمحتوى  4.71229  20.7950  239  ذآر

علق باألساليب والوسائل  معوقات تت   3.96915  18.1213  239  ذآر
  غير دالة  1.874  3.84745  17.4430  228  أنثى  التعليمية

 0.01دالة عند   2.721  3.79454  16.3947  228  أنثى  معوقات تتعلق بالمرآز التدريبي  4.21364  17.4059  239  ذآر

 0.05دالة عند   2.498  4.68688  20.7149  228  أنثى  معوقات تتعلق بالتقويم  4.54607  21.7824  239  ذآر

 0.01دالة عند   4.049  4.36599  16.2193  228  أنثى  معوقات تتعلق بالمدربين  4.35498  17.8536  239  ذآر

رامج     4.06373  18.3013  239  ذآر ت الب ق بتوقي ات تتعل معوق
 0.05دالة عند   2.531  4.27573  17.3246  228  أنثى  التدريبية

ة  م  3.27220  17.2301  239  ذآر الحوافز المادي ق ب ات تتعل عوق
  غير دالة  0.923  3.35358  17.5132  228  أنثى  والمعنوية

  0.01دالة عند   4.416  28.26445  168.8202  228  أنثى  االستبيان آكل  28.83230  180.4937  239  ذآر

   1.96 اوي تس465 بدرجات حرية 0.05قيمة ت الجدولية عند مستوى داللة  -
   2.60  تساوي465 بدرجات حرية 0.01قيمة ت الجدولية عند مستوى داللة  -



 147

-   

   ):21( يتضح من الجدول رقم

في تقديرات معلمي المرحلة األساسـية       ) 0.01 = ∝( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         -

ح المعلمين الذكور فـي     العليا بمحافظات غزة لمعوقات التدريب أثناء الخدمة تعزى لجنس المعلم لصال          

باالحتياجات التدريبية، وتخطيط البرامج التدريبيـة، وأهـداف البـرامج          : مجاالت المعوقات المتعلقة  

  .التدريبية، والمحتوى، والمركز التدريبي، والمدربين، وفي االستبيان ككل

األساسـية  في تقديرات معلمي المرحلة      ) 0.05 = ∝( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         -

العليا بمحافظات غزة لمعوقات التدريب أثناء الخدمة تعزى لجنس المعلم لصالح المعلمين الذكور فـي               

  .بالتقويم، وتوقيت البرامج التدريبية: مجاالت المعوقات المتعلقة

في تقـديرات معلمـي المرحلـة        ) 0.05 ≤ ∝( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          -

ا بمحافظات غزة لمعوقات التدريب أثناء الخدمة تعزى لجـنس المعلـم فـي مجـاالت                األساسية العلي 

  .األساليب والوسائل التدريبية، والحوافز المادية والمعنوية: المعوقات المتعلقة

ئهم أن المعلمين الذكور ال يقبلون على الدورات التدريبية وذلك لكثرة أعبا           :ويرى الباحث أن ذلك يعود إلى     

حصة دراسـية   ) 25(المدرسية حيث يبلغ نصاب المعلم من الحصص في هذه المرحلة           االقتصادية و الحياتية و 

  . أسبوعياً

 األمور الحياتية وخاصة االقتصادية منها وذلك لضعف المرتبات األمـر            تسيير وينشغل كثير من المعلمين في    

 يشكل عبئاً بدنياً ونفـسياً علـى   الذي يتطلب من المعلم البحث عن عمل آخر بجانب عمله كمعلم ، األمر الذي            

  .المعلم ، مما يضعف إقباله على الدورات التدريبية

  .عدم ربط الدورات بحوافز مادية يؤدي إلى عدم التعامل معها بجدية 

الحوافز المادية والمعنوية   ندرة   األساليب والوسائل التدريبية و     ضعف وقد اتفق كل من الذكور واإلناث على أن       

عوقات في نجاح عملية التدريب ويري الباحث بأن ذلك يعزى إلى اسـتخدام نفـس األسـاليب                 تشكل أكبر الم  

والوسائل التدريبية لكل من الذكور واإلناث كذلك تشابه الحياة االقتصادية التي يحياها المعلمين والمعلمات إلى               

  .حد كبير
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 باختالف المؤهل    بمحافظات غزة  لخدمة أثناء ا   المعلمين  لمعوقات تدريب  أفراد العينة هل تختلف تقديرات     -ب

  ؟) ، دراسات علياسدبلوم ، بكالوريو(العلمي للمعلم 

  :و لإلجابة على هذا السؤال قام الباحث باختبار الفرض الصفري التالي

في تقديرات معلمي المرحلة األساسـية       ) 0.05 ≤ ∝( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          ال

 ،  سدبلـوم ، بكـالوريو    (ت غزة لمعوقات التدريب أثناء الخدمة تعزى للمؤهل العلمي للمعلـم            العليا بمحافظا 

  ).دراسات عليا

 One Way Analysis Ofو إلختبار صحة هذا الفرض قام الباحث باسـتخدام تحليـل التبـاين األحـادي     

Variance "ANOVA" و الجدول التـالي   و ذلك للتعرف على داللة الفروق بين مستويات المتغير الثالث

   )22(جدول رقم :يوضح ذلك

  

  

  المؤهل العلمي تعزى لمتغير المعلمينتقديرات داللة الفروق في يبين 
ات   مجموع المربعات  المجال درج

  الحرية
ط  متوس

  مستوى الداللة  "F"قيمة ف   المربعات

  7.647  2  15.295  بين المجموعات
ق    9.503  464  4409.378  داخل المجموعات ات تتعل معوق

    466  4424.672  المجموع  باالحتياجات التدريبية
  دالةغير   0.805

  16.082  2  32.164  بين المجموعات
  11.837  464  5492.183  داخل المجموعات

ق   ات تتعل معوق
رامج  يط الب بتخط

    466  5524.347  المجموع  التدريبية
  غير دالة  1.359

  5.693  2  11.386  بين المجموعات
معوقات تتعلق بأهداف     21.493  464  9972.618  داخل المجموعات

    466  9984.004  المجموع  البرامج التدريبية
  غير دالة  0.265

  56.376  2  112.751  بين المجموعات
ق    22.952  464  10649.771  داخل المجموعات ات تتعل معوق

    466  10762.522  المجموع  بالمحتوى
  غير دالة  2.456

  13.503  2  27.006  بين المجموعات
  15.380  464  7136.429  داخل المجموعات

ات تت ق معوق عل
ائل   اليب والوس باألس

    466  7163.435  المجموع  التعليمية
  غير دالة  0.878

  20.840  2  41.681  بين المجموعات
ق    16.318  464  7571.719  داخل المجموعات ات تتعل معوق

    466  7613.400  المجموع  بالمرآز التدريبي
  غير دالة  1.277

  47.384  2  94.768  بين المجموعات
  معوقات تتعلق بالتقويم  21.430  464  9943.360  داخل المجموعات

    466  10038.128  المجموع
  غير دالة  2.211

  7.377  2  14.754  بين المجموعات
ق    19.694  464  9137.799  داخل المجموعات ات تتعل معوق

    466  9152.552  المجموع  بالمدربين
  غير دالة  0.375

  24.274  2  48.548  بين المجموعات
معوقات تتعلق بتوقيت      17.550  464  8143.053  داخل المجموعات

    466  8191.602  المجموع  البرامج التدريبية
  غير دالة  1.383

  1.823  2  3.646  بين المجموعات
  11.006  464  5107.005  داخل المجموعات

ق   ات تتعل معوق
ة   الحوافز المادي ب

    466  5110.651  المجموع والمعنوية
  غير دالة  0.166

  1299.933  2  2599.865  بين المجموعات
 االستبيان آكل  845.897  464  392496.400  داخل المجموعات

    466  395096.266  المجموع
  غير دالة  1.537

  



 149

 ) 0.05 ≤ ∝( ت داللة إحصائية عند مستوى داللة         عدم وجود فروق ذا   ) 22(يتضح من الجدول رقم   

على أيٍ من مجاالت االستبيان وعلى االسـتبيان         في تقديرات معلمي المرحلة األساسية العليا بمحافظات غزة       

  ). ، دراسات علياسدبلوم ، بكالوريو(ككل لمعوقات التدريب أثناء الخدمة تعزى للمؤهل العلمي للمعلم 

يعود إلى أن جميع المعلمين مهما اختلفت مؤهالتهم العلمية فـإنهم يخـضعون             ويري الباحث أن ذلك     

دورة القيـاس   "و"  الجديـد  دورة المنهاج الفلـسطيني   "و" دورة تهيئة المعلم الجديد   " لنفس الدورات التدريبية  

 التدريب، وال    مؤهالت المعلمين في   ر،هذا ومما يجدر اإلشارة إليه هنا انه ال يتم األخذ بعين االعتبا            "والتقويم

  . يتم استشارتهم في ذلك

  

 بمحافظات غزة باختالف عـدد       أفراد العينة لمعوقات تدريب المعلمين أثناء الخدمة         هل تختلف تقديرات   -ج

  ؟) سنوات فأكثر10 سنوات ، 9-5 سنوات ، 5أقل من (سنوات الخدمة للمعلم 

  :التاليولإلجابة على هذا السؤال قام الباحث باختبار الفرض الصفري 

في تقديرات معلمي المرحلة األساسـية       ) 0.05 ≤ ∝( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          ال

 سـنوات ،    5أقل من   (العليا بمحافظات غزة لمعوقات التدريب أثناء الخدمة تعزى لعدد سنوات الخدمة للمعلم             

  ). سنوات فأكثر10 سنوات ، 5-9

 One Way Analysis Ofالباحث باسـتخدام تحليـل التبـاين األحـادي     و الختبار صحة هذا الفرض قام 

Variance "ANOVA" و ذلك للتعرف على داللة الفروق بين مستويات المتغير الثالث و الجدولين التاليين 

  :يوضحان ذلك

   )23( جدول رقم  

  عدد سنوات الخدمة  تعزى لمتغير المعلمينتقديرات داللة الفروق في يبين 
  مستوى الداللة  "F"قيمة ف  متوسط المربعات  درجات الحرية  مجموع المربعات  المجال

  11.413  2  22.826  بين المجموعات
ق   9.487  464  4401.846  داخل المجموعات ات تتعل معوق

    466  4424.672  المجموع  باالحتياجات التدريبية
  غير دالة  1.203

  653.  2  1.306  المجموعاتبين 
يط     11.903  464  5523.041  داخل المجموعات ق بتخط ات تتعل معوق

    466  5524.347  المجموع  البرامج التدريبية
  غير دالة  0.055

  10.144  2  20.287  بين المجموعات
داف   21.474  464  9963.717  داخل المجموعات ق بأه ات تتعل معوق

    466  9984.004  المجموع  البرامج التدريبية
  غير دالة  0.472

  43.257  2  86.514  بين المجموعات
  قات تتعلق بالمحتوىمعو  23.009  464  10676.008  داخل المجموعات

    466  10762.522  المجموع
  غير دالة  1.880

  30.576  2  61.153  بين المجموعات
اليب      15.307  464  7102.282  داخل المجموعات معوقات تتعلق باألس

    466  7163.435  المجموع  والوسائل التعليمية
  غير دالة  1.998

  100.346  2  200.691  بين المجموعات
المرآز     15.976  464  7412.709  داخل المجموعات ق ب ات تتعل معوق

    466  7613.400  المجموع  التدريبي
  0.01دالة عند   6.281

  48.786  2  97.572  بين المجموعات
  معوقات تتعلق بالتقويم  21.424  464  9940.557  وعاتداخل المجم
    466  10038.128  المجموع

  غير دالة  2.277

  معوقات تتعلق بالمدربين  050.  2  099.  بين المجموعات
  19.725  464  9152.453  داخل المجموعات

  غير دالة  0.003
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  مستوى الداللة  "F"قيمة ف  متوسط المربعات  درجات الحرية  مجموع المربعات  المجال
    466  9152.552  المجموع

  99.605  2  199.210  بين المجموعات
ت    17.225  464  7992.391  داخل المجموعات ق بتوقي ات تتعل معوق

    466  8191.602  المجموع  البرامج التدريبية
  0.01دالة عند   5.783

  15.767  2  31.533  بين المجموعات
الحوافز    10.946  464  5079.118  داخل المجموعات ق ب ات تتعل معوق

    466  5110.651  المجموع المادية والمعنوية
  غير دالة  1.440

  2013.396  2  4026.791  جموعاتبين الم
 االستبيان آكل  842.822  464  391069.474  داخل المجموعات

    466  395096.266  المجموع
  غير دالة  2.389

   ):23( يتضح من الجدول رقم 

في تقـديرات معلمـي المرحلـة        ) 0.01 = ∝( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          -

: ات التدريب أثناء الخدمة تعزى لسنوات الخدمة فـي مجـاالت          لمعوق األساسية العليا بمحافظات غزة   

  .المعوقات المتعلقة بالمركز التدريبي، وتوقيت البرامج التدريبية

في تقديرات معلمي المرحلة     ) 0.05 ≤ ∝( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة           -

دمة تعزى لسنوات الخدمـة علـى بـاقي         لمعوقات التدريب أثناء الخ    األساسية العليا بمحافظات غزة   

  .المجاالت وعلى االستبيان ككل

 فيها دالة إحصائياً قام الباحث باستخدام اختبـار         Fوللتعرف على وجهة الفروق في المجاالت التي كانت قيمة          

 بين المستويات الثالث للمتغير فـي مجـالي المعوقـات    Scheffe Post Hoc Testشيفيه للمقارنات البعدية 

  :تعلقة بالمركز التدريبي، وتوقيت البرامج التدريبية والجدوالن التاليان يوضحان ذلكالم

   )24( جدول رقم 

  عدد سنوات الخدمة تعزى لمتغير المعلمينتقديرات ل يبين اإلحصاءات الوصفية
 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد  الخبرة  المجال
  4.19629  17.3077  143 سنوات5من أقل 
  3.77460  17.5643  140  سنوات5-9
  4.00261  16.1087  184  سنوات فأآثر10

معوقات تتعلق بالمرآز 
  التدريبي

  4.04200  16.9122  467 المجموع
  3.29271  17.0559  143 سنوات5أقل من 

  3.26320  17.7214  140  سنوات5-9
  3.35466  17.3424  184  سنوات فأآثر10

معوقات تتعلق بالحوافز 
 المادية والمعنوية

  3.31166  17.3683  467 المجموع
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   )25 (  رقمجدول
  اختبار شيفيه للمقارنات البعدية المتعددة لمستويات المتغير المتعلقة بعدد سنوات الخدمة

   سنوات فأآثر10   سنوات9-5من   الخبرة  المجال
  معوقات تتعلق بالمرآز التدريبي  *  -   سنوات5أقل من 

  *    ت سنوا9-5من 
  *     سنوات9-5من   معوقات تتعلق بتوقيت البرامج التدريبية  *  -   سنوات5أقل من 

  

  0.05فروق المتوسطات دالة إحصائياً عند مستوى    )*(

  دالة إحصائياًغير فروق المتوسطات )  -(

أقل من  (أن الفروق في المجالين كانت دائماً لصالح المعلمين األقل خدمة           ) 25( يتضح من الجدول رقم   

حيث كانت تقـديرات    )  سنوات فأكثر  10(مقارنة بالمعلمين الذين كانت خدمتهم      )  سنوات 9-5 سنوات، من    5

الفئتين األولى والثانية لمعوقات التدريب في المجاالت المتعلقة بالمركز التدريبي وتوقيت البـرامج التدريبيـة               

  .  سنوات فأكثر10أعلى من المعلمين الذين كانت خدمتهم

مكثفـة فـي الـسنوات       في دورات    شاركتويري الباحث أن ذلك يعود إلى أن فئة المعلمين األقل خبرة                 

  .األخيرة إال أن التركيز علي الدورات كان كماً وليس نوعاً

  

 بمحافظـات غـزة بـاختالف        أفراد العينة لمعوقات تدريب المعلمين أثناء الخدمـة          هل تختلف تقديرات   -د

  ؟)، الوسطى، شرق غزة، غرب غزة، شمال غزةسرفح، خان يون( لها المعلم المديرية التي يتبع

  :و لإلجابة على هذا السؤال قام الباحث باختبار الفرض الصفري التالي

في تقديرات معلمي المرحلة األساسـية       ) 0.05 ≤ ∝( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          ال

، سرفح، خان يـون   (ريب أثناء الخدمة تعزى للمديرية التي يتبع لها المعلم          العليا بمحافظات غزة لمعوقات التد    

  ).الوسطى، شرق غزة، غرب غزة، شمال غزة

 One Way Analysis Ofوالختبار صحة هذا الفرض قام الباحث باسـتخدام تحليـل التبـاين األحـادي     

Variance "ANOVA"الـستة والجـدول التـالي     و ذلك للتعرف على داللة الفروق بين مستويات المتغير 

  :يوضح ذلك
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   )26( جدول رقم 

  المديرية التابع لها المعلم  تعزى لمتغير المعلمينتقديرات داللة الفروق في يبين 
متوسط   درجات الحرية  مجموع المربعات  المجال

  المربعات
قيمة ف 

"F"  مستوى الداللة  

  7.477  5  37.385  بين المجموعات
معوقات تتعلق باالحتياجات   9.517  461  4387.288  داخل المجموعات

    466  4424.672  المجموع  التدريبية
  غير دالة  0.786

  36.083  5  180.417  بين المجموعات
معوقات تتعلق بتخطيط   11.592  461  5343.930  داخل المجموعات

    466  5524.347  المجموع  البرامج التدريبية
دالة عند   3.113

0.01  

  34.701  5  173.505  بين المجموعات
لق بأهداف معوقات تتع  21.281  461  9810.500  داخل المجموعات

    466  9984.004  المجموع  البرامج التدريبية
  غير دالة  1.631

  49.468  5  247.342  بين المجموعات
  معوقات تتعلق بالمحتوى  22.810  461  10515.180  داخل المجموعات

    466  10762.522  عالمجمو
  غير دالة  2.169

  44.282  5  221.410  بين المجموعات
معوقات تتعلق باألساليب   15.059  461  6942.025  داخل المجموعات

    466  7163.435  المجموع  والوسائل التعليمية
دالة عند   2.941

0.05  

  27.173  5  135.866  بين المجموعات
معوقات تتعلق بالمرآز   16.220  461  7477.534  داخل المجموعات

    466  7613.400  المجموع  التدريبي
  غير دالة  1.675

  37.077  5  185.384  بين المجموعات
  معوقات تتعلق بالتقويم  21.373  461  9852.745  داخل المجموعات

    466  10038.128  المجموع
  غير دالة  1.735

  48.580  5  242.899  بين المجموعات
  معوقات تتعلق بالمدربين  19.327  461  8909.653  داخل المجموعات

    466  9152.552  المجموع
دالة عند   2.514

0.05  

  29.927  5  149.634  بين المجموعات
معوقات تتعلق بتوقيت   17.445  461  8041.967  داخل المجموعات

    466  8191.602  المجموع  البرامج التدريبية
  غير دالة  1.716

  31.862  5  159.309  بين المجموعات
معوقات تتعلق بالحوافز   10.740  461  4951.342  داخل المجموعات

    466  5110.651  المجموع المادية والمعنوية
دالة عند   2.967

0.05  

  1929.593  5  9647.964  بين المجموعات
 االستبيان آكل  836.113  461  385448.301  داخل المجموعات

    466  395096.266  المجموع
دالة عند   2.308

0.05  

  

  :ما يلي)26(يتضح من الجدول رقم

في تقـديرات معلمـي المرحلـة        ) 0.01 = ∝( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          -

لمعوقات التدريب أثناء الخدمة تعزى للمديرية التابع لها المعلم علـى            األساسية العليا بمحافظات غزة   

 .يبيةمجال معوقات تخطيط البرامج التدر

في تقـديرات معلمـي المرحلـة        ) 0.05 = ∝( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          -

لمعوقات التدريب أثناء الخدمة تعزى للمديرية التابع لها المعلم علـى            األساسية العليا بمحافظات غزة   

  . واالستبيان ككلمجاالت األساليب والوسائل التعليمية، والمدربين، والحوافز المادية والمعنوية،
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في تقديرات معلمي المرحلة     ) 0.05 ≤ ∝( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة           -

لمعوقات التدريب أثناء الخدمة تعزى تعزى للمديرية التابع لها المعلـم            األساسية العليا بمحافظات غزة   

 والمحتـوى، والمركـز التـدريبي،       على مجاالت االحتياجات التدريبية، وأهداف البرامج التدريبيـة،       

  .والتقويم، وتوقيت البرامج التدريبية

 فيها دالة إحصائياً قام الباحث باستخدام اختبـار         Fوللتعرف على وجهة الفروق في المجاالت التي كانت قيمة          

  بين المستويات الثالث للمتغير في كل مجال مـن تلـك  Scheffe Post Hoc Testشيفيه للمقارنات البعدية 

  :المجاالت،  والجدوالن التاليان يوضحان ذلك
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  )27(  جدول رقم 

  المديرية التابع لها المعلم تعزى لمتغير المعلمينتقديرات ل يبين اإلحصاءات الوصفية
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد  المديرية  المجال

  3.82670  12.2754  69 رفح
  3.24530  13.1972  71 خانيونس
  3.34151  11.7703  74 الوسطى
  3.40387  12.2264  106  غرب غزة
  3.30592  13.6316  76  شرق غزة
  3.29410  12.4507  71  شمال غزة

معوقات تتعلق بتخطيط 
  البرامج التدريبية

  3.44308  12.5717  467 المجموع
  4.41796  16.5072  69 رفح

  3.58686  17.8592  71 خانيونس
  3.80331  17.7973  74 الوسطى
  3.53009  17.4811  106  غرب غزة
  4.36644  18.3816  76  شرق غزة
  3.62497  18.7887  71  شمال غزة

معوقات تتعلق باألساليب 
 والوسائل التعليمية

  3.92074  17.7901  467 المجموع
  5.05814  15.9420  69 رفح

  4.43523  17.0141  71 خانيونس
  3.97838  17.6216  74 الوسطى
  4.22494  16.5472  106  غرب غزة
  4.50442  18.2368  76  شرق غزة
  4.21137  17.0845  71  شمال غزة

 معوقات تتعلق بالمدربين

  4.43178  17.0557  467 المجموع
  3.84487  16.8406  69 رفح

  3.32862  17.5493  71 خانيونس
  3.10116  18.1622  74 الوسطى
  3.36335  16.6604  106  غرب غزة
  3.08804  17.2237  76  شرق غزة
  2.84227  18.0845  71  شمال غزة

معوقات تتعلق بالحوافز 
 المادية والمعنوية

  3.31166  17.3683  467 المجموع
  31.49283  168.8986  69 رفح

  28.43265  177.1127  71 خانيونس
  25.54432  176.6216  74 الوسطى
  29.33611  169.6604  106  غرب غزة

  31.37914  181.6711  76   غزةشرق
  26.61121  176.6056  71  شمال غزة

 االستبيان آكل

  29.11780  174.7944  467 المجموع
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   )28 (  رقمجدول
  اختبار شيفيه للمقارنات البعدية المتعددة لمستويات المتغير المتعلقة بعدد سنوات الخدمةيبين 

  شمال غزة  شرق غزة  غرب غزة  الوسطى  خانيونس  المديرية  المجال
  -  -  -  -  - رفح

  -  -  -  -   خانيونس
  -  *  -    - الوسطى
  -  -    -  -  غرب غزة

معوقات تتعلق بتخطيط البرامج 
  التدريبية

  -    -  *  -  شرق غزة
  *  -  -  -  - رفح

  -  -  -  -   خانيونس
  -  -  -    - الوسطى
  -  -    -  -  غرب غزة

معوقات تتعلق باألساليب والوسائل 
 التعليمية

  -    -  -  -  شرق غزة
  -  -  -  -  - رفح

  -  -  -  -   خانيونس
  -  -  -    - الوسطى
  -  -    -  -  غرب غزة

 معوقات تتعلق بالمدربين

  -    -  -  -  شرق غزة
  -  -  -  -  - رفح

  -  -  -  -   خانيونس
  -  -  -    - الوسطى
  -  -    -  -  غرب غزة

معوقات تتعلق بالحوافز المادية 
 والمعنوية

  -    -  -  -  شرق غزة
  -  -  -  -  - رفح

  -  -  -  -   خانيونس
  -  -  -    - الوسطى
  -  -    -  -  غرب غزة

  آكلاالستبيان

  -    -  -  -  شرق غزة
  0.05فروق المتوسطات دالة إحصائياً عند مستوى    )*(

  دالة إحصائياًغير فروق المتوسطات )  -(

  :أن اختبار شيفيه أظهر) 28(  ورقم)27( يتضح من الجدولين رقم

 في مجال المعوقات المتعلقة بتخطيط البرامج التدريبيـة         0.05إحصائياً عند مستوى    وجود فروق دالة     -

  .بين مديريتي الوسطى وشرق غزة لصالح مديرية شرق غزة

 في مجال المعوقـات المتعلقـة باألسـاليب واألنـشطة           0.05وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى        -

  .ة شمال غزةالتدريبية بين مديريتي رفح وشمال غزة لصالح مديري

 في باقي المجاالت التي أظهر اختبار تحليل التباين         0.05عدم وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى         -

األحادي مسبقاً وجود فروق دالة إحصائياً فيها، وقد يعود ذلك لضعف مستوى الداللة اإلحصائية على               

لقيمة الجدولية الحرجة وتسبب     قريبة جداً من ا    Fالرغم من وجودها في تلك المجاالت حيث كانت قيم          

  .ذلك في عدم قدرة اختبار شيفيه في الكشف عن مصدر تلك الداللة

  يري الباحث أن تلك النتيجة تعود إلى أن تخطيط البرامج التدريبية في مديرية شرق غزةو 
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تم إنـشاؤها   أقل جودة من مديرية الوسطي وذلك ألن مديرية الوسطي حديثة نسبياً حيث             ) غزة سابقاً مديرية  ( 

  . وبالتالي كان عدد الدورات فيها قليل جدا مقارنة بمديرية غزة2006-2005في العام الدراسي 

أما المجال المتعلق بمعوقات األساليب واألنشطة التدريبية فقد جاء لصالح مديرية شمال غزة ويعزى الباحـث                

 في مديرية رفح    مركز تدريبي حديث  ذلك إلى عدم وجود  مركز تدريبي في مديرية شمال غزة في حين يوجد               

  . كما يوجد لديهم مشرف خاص بالتدريبمزود بالتقنيات الحديثةو

  

 بـاختالف تخـصص      بمحافظات غزة   لمعوقات التدريب أثناء الخدمة     أفراد العينة  هل تختلف تقديرات   -هـ

  ؟)مواد علمية، لغات، مواد أدبية، أنشطة(المعلم 

  :احث باختبار الفرض الصفري التاليولإلجابة على هذا السؤال قام الب

في تقديرات معلمي المرحلة األساسـية       ) 0.05 ≤ ∝( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          ال

مواد علمية، لغات، مواد أدبيـة،      (العليا بمحافظات غزة لمعوقات التدريب أثناء الخدمة تعزى لتخصص المعلم           

  ).أنشطة

 One Way Analysis Of قام الباحث باسـتخدام تحليـل التبـاين األحـادي     و الختبار صحة هذا الفرض

Variance "ANOVA"  و ذلك للتعرف على داللة الفروق بين مستويات المتغير األربع و الجدول التـالي 

  :يوضح ذلك
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   )29( جدول رقم 

  تخصص المعلم  تعزى لمتغير المعلمينتقديرات داللة الفروق في  يبين 
  مستوى الداللة  "F"قيمة ف  متوسط المربعات  درجات الحرية   المربعاتمجموع  المجال

  12.405  3  37.214  بين المجموعات
معوقات تتعلق   9.476  463  4387.458  داخل المجموعات

    466  4424.672  المجموع  باالحتياجات التدريبية
  غير دالة  1.309

  0.995  3  2.984  وعاتبين المجم
معوقات تتعلق بتخطيط   11.925  463  5521.363  داخل المجموعات

    466  5524.347  المجموع  البرامج التدريبية
  غير دالة  0.083

  0.842  3  2.527  بين المجموعات
معوقات تتعلق بأهداف   21.558  463  9981.477  داخل المجموعات

    466  9984.004  المجموع  البرامج التدريبية
  غير دالة  0.039

  5.925  3  17.775  بين المجموعات
  علق بالمحتوىمعوقات تت  23.207  463  10744.747  داخل المجموعات

    466  10762.522  المجموع
  غير دالة  0.255

  20.092  3  60.277  بين المجموعات
معوقات تتعلق باألساليب   15.342  463  7103.158  داخل المجموعات

    466  7163.435  جموعالم  والوسائل التعليمية
  غير دالة  1.310

  6.480  3  19.441  بين المجموعات
معوقات تتعلق بالمرآز   16.402  463  7593.960  داخل المجموعات

    466  7613.400  المجموع  التدريبي
  غير دالة  0.395

  16.829  3  50.487  بين المجموعات
  معوقات تتعلق بالتقويم  21.572  463  9987.641  داخل المجموعات

    466  10038.128  المجموع
  غير دالة  0.780

  17.149  3  51.448  بين المجموعات
  معوقات تتعلق بالمدربين  19.657  463  9101.104  داخل المجموعات

    466  9152.552  المجموع
  غير دالة  0.872

  8.831  3  26.492  بين المجموعات
معوقات تتعلق بتوقيت   17.635  463  8165.109  داخل المجموعات

    466  8191.602  المجموع  البرامج التدريبية
  غير دالة  0.501

  21.602  3  64.807  بين المجموعات
معوقات تتعلق بالحوافز   10.898  463  5045.844  داخل المجموعات

    466  5110.651  المجموع المادية والمعنوية
  غير دالة  1.982

  119.335  3  358.004  بين المجموعات
 االستبيان آكل  852.566  463  394738.262  داخل المجموعات

    466  395096.266  المجموع
  غير دالة  0.140

 ) 0.05 ≤ ∝(  داللة       عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) 29(  يتضح من الجدول رقم

ت االستبيان وعلى االستبيان على أيٍ من مجاال في تقديرات معلمي المرحلة األساسية العليا بمحافظات غزة

  ).مواد علمية، لغات، مواد أدبية، أنشطة(ككل لمعوقات التدريب أثناء الخدمة تعزى لتخصص المعلم 

يري الباحث أن تلك النتيجة قد تعود إلى  أن جميع المعلمين من جميع التخصـصات المختلفـة قـد                    و

ت في محتواها حسب التخصص ، كما أن جميـع          ن اختلف إشاركوا في دورات تدريبية متشابهة إلى حد كبير و        

،هذا وقد خـضع الجميـع      "تهيئة المعلم الجديد  "  في دورة    المعلمين الجدد من مختلف التخصصات تم إشراكهم      

  .لنفس الظروف 
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  :الثالثالنتائج المتعلقة بسؤال الدراسة 

 أثنـاء الخدمـة   ما سبل التغلب علي معوقات تـدريب المعلمـين          :نص السؤال المفتوح علي ما يلي       

 والنـسبة   تمعلم ومعلمة من عينة الدراسة وقام الباحث بإيجاد التكـرارا         )220(؟وأجاب عن هذا السؤال عدد    

  :  لكل فقرة من إجابات أفراد العينة وكانت النتائج كالتاليةالمئوي

  

  ) 30  (جدول رقم
  

 ثناء الخدمة ؟ المفتوح ما سبل التغلب علي معوقات تدريب المعلمين أليبين تحليل السؤا

  النسبة  التكرار  الفقرة

  %15،9  35  ين المتدربين مكافآت ماليةالمعلممنح 

  %12،7  27  الترقيات بالتدريبربط 

  %10،9  24  ية لجميع فئات المعلمين التدريبتحديد االحتياجات

  %10  22  مراعاة اختيار التوقيت المناسب للمعلمين ومدارسهم

  %10  22  بتطبيق أساليب حديثة في التدري

  %8،18  18  عقد امتحانات في نهاية كل دورة

  %7،72  17  االستعانة بخبراء من الجامعات الفلسطينية

  %6،36  14  اختيار األماكن المناسبة للتدريب وتزويدها باألجهزة التقنية الحديثة

  %5،45  12  التنسيق بين موضوعات الدورات التدريبية لعدم التكرار

  %3،63  8  خي تحقيقها من التدريبتحديد األهداف المتو

  %3،18  7  إعداد خطة متكاملة للتدريب

  %1،81  4  أن يكون هناك متابعة ميدانية ألثر التدريب

  %1،81  4  أن يتم ربط التدريب بخبرات عملية ميدانية وليست نظرية

  %1،36  3  أن ال يتم هدر الوقت في المناكفات السياسية

  %1،36  3   من دورة واحدة في العام الدراسيأن ال يتم تكليف المعلم بأكثر

  %100  220  ـموعالمجــــــــــ
 
 العينة التي أجابت علـي الـسؤال المفتـوح           أفراد  من )%15،9(بان  ) 30( يتضح من الجدول رقم         

منح المعلمين المتدربين مكافآت مالية يساهم في التغلب علي بعض معوقات التـدريب ،وجـاءت               اعتبرت بان   

  .ذه الفقرة في المرتبة األوليه
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ويعزو الباحث ذلك إلي أن جميع فئات الشعب الفلسطيني تعاني من ضائقة اقتصادية صعبة بـسبب الحـصار                  

  .  اإلسرائيلي المفروض علي قطاع غزة

ي  تكليفه  بأكثر من دورة واحدة  في العام الدراس           يتم   المعلم  وهي التي تتعلق بان     " 15"هذا وجاءت الفقرة رقم   

من العينة التي أجابت السؤال المفتوح  ويعزو الباحث ذلك إلي أن            % 1،36في المرتبة األخيرة وحصلت علي      

   .شاركوا في أكثر من دورة واحدة علي مدار العام الدراسي الواحدالكثير من المعلمين 
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  توصيات الدراسة

     
  :أهمها في ضوء نتائج الدراسة اقترح الباحث مجموعة من التوصيات ومن 

  ) :المتدربين ( توصيات خاصة بالمعلمين  -1

  . التعبير عن احتياجاتهم التدريبية في استبانة االحتياجات بجدية وموضوعية وفق الواقع التعليمي الحقيقي-أ

  ).غرفة الصف (  العمل على تطبيق ما تم التدرب عليه في الميدان -ب

  .ورات التدريبية المزيد من القراءات المهنية المرتبطة بالد-ج

  . اإلفادة من تحليل المناهج الدراسية في الفعاليات التدريبية-د

  : توصيات خاصة بالمدربين -2

  . ربط فعاليات التدريب بأمثلة واقعية من المواقف الصفية-أ

  . استخدام أساليب تدريبية حديثة-ب

  . إتاحة الفرصة أمام المتدربين للمشاركة االيجابية-ج

  .لعلمي الجيد للدورات التدريبية وإثراء الفعاليات وتقديم التغذية الراجعة  اإلعداد ا-د

  . توزيع المهام واألدوار بصورة متوازنة وعادلة على المشاركين -هـ

  . إشاعة جو من الراحة النفسية والمرح في الجلسات التدريبية -و

  : توصيات خاصة بالمديريات -3

  .ين لتنفيذ التدريب  اختيار التوقيت والمكان المناسب-أ

  . المزيد من الدراسة لحاجات المعلمين التدريبية واخذ آراء المعلمين فيها -ب

  . متابعة تنفيذ الدورات التدريبية والتأكد من انتقال اثر التدريب -ج

  . تعزيز المتدربين بالحوافز المادية والمعنوية -د

  . االستعانة بخبراء من الجامعات الفلسطينية -هـ

  .منح المتدربين شهادات بالساعات التدريبية  -و

  . عقد امتحانات تقييميه في نهاية الدورات التدريبية -ز

  :مقترحات الدراسة 

  . استحداث قسم خاص بتدريب المعلمين أثناء الخدمة في كل مديرية -أ

  . إعداد خطة إستراتيجية لتدريب المعلمين أثناء الخدمة -ب

  .ة لتدريب المعلمين أثناء الخدمة  إعداد دراسة مسحية شامل-ج

  . إنشاء مركز تدريبي متخصص لكل مديرية ومزود بالوسائل التعليمية التقنية الحديثة -د

  . إعداد مجلة دورية علمية محكمة خاصة بالمعلمين-هـ
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  قائمة المراجع

  المراجع العربية: أوال 
  )القرآن الكريم*(

 
 الصف في الصفوف األساسية األربعـة       ت التدريبية لمعلم  تحديد الحاجا "،)2001(أبو الروس ،فضل     -1

 جامعـة النجـاح    ،رسـالة ماجـستير غيـر منـشورة       "األولي للمدارس الحكومية بمحافظة نابلس      

 . فلسطين،،نابلسالوطنية

النمو المهني لمعلمي المدارس الحكومية بقطـاع غـزة ودور          "، )2000(علي سعيد أبو حسب اهللا ،    -2

  ،الجامعة اإلسالمية، غزة رسالة ماجستير غير منشورة"  من وجهة نظرهممدير المدرسة في تطويره

مكتبة األنجلو :  ، القاهرة2ط " علم النفس التربوي) " 1980(اد،وصادق،آمال، فؤأبو حطب -3

 .المصرية

مشروع التنمية البشرية   الجزء الرابع، "التعليم في فلسطين لمحة إستراتيجية    " ،)1997 (دحو،ابتسام أبو -4

  .امةالمستد

فعالية برنامج إعداد معلمات الرياضيات للمرحلة االبتدائية بكلية البنـات          )"1995(أبو عميرة، محبات   -5

ــمس  ــين ش ــة ع ــة ،  "جامع ــة العربي ــستقبل التربي ــد م ــدد1المجل ــة  4 الع دار المعرف

 .،اإلسكندرية،مصرالجامعية

 .بوعات اإلسالميةمكتب المط:،حلب6.ط"قيمة الزمن عند العلماء"،)1995(أبو غدة،عبد الفتاح -6

 .طرابلس، الجامعة المفتوحة" اإلدارة المدرسية"،)1997(،إبراهيم محمد فروهأبو -7

الجامعة : ،3ط" مبادئ القياس النفسي والتقويم التربوي) "1982( أبو لبدة،سبع -8

  .،عمان،األردناألردنية

القطـان  ،مركـز   15العددتربوية، مجلة رؤى ،"اإلشراف في حجرة الصف   ")2004(،محمد،أبو ملوح  -9

 .،رام اهللا،فلسطين2004التربوي،ايلول

  .الطبعة األولي، القاهرة، مكتبة االنجلو المصرية" القياس والتقويم"،)1994(صالح الدين أبو ناهية،-10

تقويم برامج تدريب معلمي المرحلة االبتدائية بالجمهورية العربية " ،)1976(األبيض ،محمد محمود -11

 . ، كلية التربية، جامعة عين شمسير منشورةرسالة ماجستير غ" الليبية

نـشرة   "أضواء علي أوضاع التعليم في الضفة الغربية وقطاع غزة        "اتحاد العاملين في قطاع التعليم ،      -12

 .1983لمرة واحدة، القدس، حزيران

يـروت  األول،ب الجزء"حلية األولياء وطبقات األصفياء   "،.)ت.د(األصفهاني،أبو نعيم احمد بن عبد اهللا      -13

 .دار الكتب العلمية:

 . الجامعة اإلسالمية غزة،2005-11-30ألربعاء ا) محاضرة(، عثماناألغا، محمد -14

   .المقداد-الطبعة الثانية،غزة،"البحث التربوي عناصره مناهجه وادواته):"1997( األغا،إحسان -15
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  0االسالمية عةغزة، الجام"أساليب التعلم والتعليم في اإلسالم")1986( االغا،إحسان-16

 ، الطبعـة األولى،مطبعـة      "تـصميم البحـث التربـوي      " :) 1999( ،واألستاذ،محمودإحسان األغا، -17

  . غزة الرنتيسي،

 .1986األولي،مكتبة اليازجي،غزة،فلسطين،.ط" التربية العملية" األغا،إحسان،وعبد المنعم،عبد اهللا-18

 0،غزةبة اليازجيمكت الطبعة الثانية"ربية العمليةالت")1989(عبد اهللا،وعبد المنعم،إحسان األغا،-19

الطبعة " اإلدارة التربوية أصولها ونظرياتها وتطبيقاتها الحديثة     " ،)1996(نهضة،األغا،،رياضغااأل -20

  .غزةاألولي،

 األولـي،األردن   الطبعـة "أخالقيات مهنـة التربيـة والتعلـيم      )"2000( البرازى،مجد محمد الباكير   -21

  .اق للنشر والتوزيععمان،مؤسسة الور

   .عالم الكتب: الطبعة الخامسة،القاهرة" تطور الفكر التربوي)"1981( أحمد،سيد مرسي-22

مكتبة :القاهرة    . الطبعة الثانية " رنةاحول التعليم العام ونظمه،دراسات مق    )"1979( احمد،نازلي صالح  -23

 .االنجلو المصرية

  .عالم الكتب القاهرة ،مصرالثانية،.ط" بوياإلشراف التر" ،)1976(حامد األفندي،محمد -24

عمان ،األردن،دار الشرق للنشر "تفريد التعليم في إعداد وتأهيل المعلم  )"2004( الفالوي،سهيلة محسن  -25

  .والتوزيع

،مجلــة "التعلــيم نحــو خطــوات جديــدة لتمهــين"،)1997(آل إبراهيم،إبــراهيم عبــد الــرزاق -26

 .،قطر)26(،سنة )121(.ع.التربية

المقـدم  ) تقرير وزارة التربية والتعليم العالي    (2005-1994اإلنجازات الفلسطينية في قطاع التعليم       -27

 2005إلي مجلس الوزراء 

 0.القاهرة،دار النهضة العربية" أسس التدريب "،)1978(م إبراهي باشات،احمد-28

ي ناشد القـاهرة ،مكتبـة      سام: ترجمة" إدارة المدرسة الثانوية في أمريكا    "،)1965( بوارب ،ببرسي -29

  .االنجلو المصرية 

،  "مقارنة نظام تدريب معلمي اللغة االنجليزية أثناء الخدمة ، دراسة        " ،)1995(،يحي،الصادقبدوى -30

  . ، كلية التربية ، جامعة الزقازيق رسالة ماجستير غير منشورة

 .العربي ر الفكردا:القاهرة"التعليم المستمر والتثقيف الذاتي)"1988(،بركات،علي -31

 .معهد التربية، عمان " دور المشرفين التربويين"،)1990(بلقيس ،احمد  -32

الزيارات الـصفية والـدروس التوضـيحية فـي إطـار           "،)ت.د(وعبد اللطيف خيري    ،احمد بلقيس، -33

 .عمان، معهد االنروا للتربية" اإلستراتيجية اإلشرافية

عمان، " أساليب إشرافية مسندة ودور القائد التربوي فيها      "،)1991( بلقيس،احمد،وعبد اللطيف خيري   -34

 .معهد االنروا للتربية
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وهيب سمعان وآخرون القـاهرة،     : ترجمة" اإلشراف في التعليم  "،)1963(رلز،وآخرونتشا بوردمان، -35

 .مكتبة النهضة المصرية

ي القاهرة ،مركـز    جريس أمين فهم  : ترجمة "النجاح والفشل في المدرسة   "، )1978(بوسلكويت.ن.ت -36

 .مجلة مستقبل التربية ،العدد الثالث اليونسكو، 

دليل المعلم في اإلدارة الصفية     "المعلم الجديد "،)2006( الترتوري،محمد عوض،والقضاة،محمد فرحان   -37

 .الفاعلة ،دار الحامد للطباعة والنشر،عمان

القاهرة، مؤسسة التدريب والتنميـة     " العملية التدريبية الجزء الثاني   "  ، )1994(توفيق،عبد الرحمن    -38

       .البشرية

 1994القاهرة، مؤسسة التدريب والتنمية البشرية " العملية التدريبية"،)1994( عبد الرحمن،توفيق -39

 تقويم برامج تدريب معلمي المرحلة األساسـية الـدنيا أثنـاء الخدمـة              "،)2002(جبر،نبيل داود  -40

 . رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة األزهر، غزة"  عالمية معاصرةبمحافظات غزة في ضوء اتجاهات

 اليونسكو" عالقة التقويم بتخطيط الدروس المعلم والطالب"،)1981(جرادات، ضرار  -41

الطبعة الرابعة ،عمان األردن، دار الفكر للنشر       "التدريس الفعال   " ،)1983(وآخرون،،عزت جرادات -42

  .والتوزيع

كلية التربية، جامعة   ،  القاهرة،"مدخل إلي التربية ومهنة التعليم      " ، )1992(دين،نادية،وآخرون جمال ال  -43

  .عين شمس

 ". والمتكلم في آداب العالم والمتعلم ع تذكرة السام.)"ت.د(بن بدر الدين يوسف جماعة، -44

 المعتمد لمربيات   برنامج التدريب – "دار الطفل العربي مركز تربوي    )1992(جمعية النساء العكيات     -45

 ..عكا مطبعة جرار" الطفولة المبكرة

االحتياجات التدريبية لمعلمي الرياضيات فـي المـدارس الحكوميـة فـي            )"2002(حجازي ،وجيه  -46

 .نابلس، فلسطين  ،جامعة النجاح الوطنيةرسالة ماجستير"محافظات شمال فلسطين

 القاهرة، دار النهضة العربية" ارة المدرسيةاإلدارة التعليمية واإلد"،)1994(احمد إسماعيل حجي،-47

اإلعدادية والثانوية في   المرحلتين   االحتياجات التدريبية لمعلمي العلوم في    " ،)1994(،عبد اهللا  الحداني -48

 .1994السنة الحادية عشر مارس 31مجلة التربية المعاصرة العدد " اليمن

ي تدريب المعلم أثناء الخدمة دراسة ميدانيـة        استراتجيات وبني جديدة ف   ")1990(علي حسين،   ،حسن -49

الجمعية المصرية للمناهج   المؤتمر العلمي الثاني إلعداد المعلم التراكمات والتحديات ،       "في اإلنماء التربوي  

 وطرق التدريس، اإلسكندرية

 .نشر القاهرة، دار الثقافة للطباعة وال" تدريب المعلمين أثناء الخدمة" ،)1985(عبد ربه حسن،علي -50

  . التوزيع  ، األردن ، دار مجدالوى للنشر و عمان" تقويم التدريب ") : 2005(  حسنين،حسين محمد-51

القيادات اإلشرافية في التعليم االبتدائي االختيـار واإلعـداد         " ،)1992( وآخرون  محمد السيد  حسونة -52
 1992القاهرة، المركز القومي للبحوث التربوية "والتدريب 
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 .االنجلو المصرية القاهرة،مكتبة" دراسات في اإلشراف الفني"،)1969( حسنسيد،حسين -53
دراسة لبعض قـضايا التعلـيم غيـر                "تعليم الكبار )"1982(حلمي،شكري عباس ونوير،محمد جمال    -54   

 .والجمع الكلي دار التوفيق للطباعة:القاهرة"النظامي في إطار مفهوم التعليم المستمر
 .األردن مان،ع، دار التربية الحديثة، "تصميم و تنفيذ برامج التدريب) : " 1991(حمد زياد حمدان،م-55
 .، بدون ناشرةالقاهر" إدارة الموارد البشرية في األجهزة الحكومية"،)1987( حمزاوي،محمد سعيد-56
 القطريـة   اللجنـة الوطنيـة   88مجلة التربية، العدد   "تقويم عمليات التدريب   "،)1988(احمد الخطيب، -57

 .للتربية والثقافة والعلوم ،الدوحة 
، دار المستقبل للنـشر      الحقائب التدريبية الطبعة الثانية      :) 2002( رداح  ،الخطيب الخطيب،أحمد،و -58

  .األردن والتوزيع،عمان،
الطبعــة 0"  اتجاهــات حديثــة فــي التــدريب   "،)1986(الخطيب،رداح الخطيب،احمــد،و-59

 .  دقمطابع الفرزاألولي،الرياض،
ولـي دار المـستقبل للنـشر       الطبعة األ " الحقائب التدريبية "،)1997(الخطيب،رداحو،احمد الخطيب، -60

 .،األردنوالتوزيع،عمان
 .غزة مكتبة المقداد " فلسفة التربية نظريات وتطبيقات" ،)1990(،عامر يوسف الخطيب-61
 .  غزة –جامعة األزهر  " ماعيةالتربية و أصولها  الثنائية و االجت" :) 1994(  الخطيب،عامر-62
المعلمين أثناء الخدمة في     تخطيط وتصميم برنامج لتدريب   " ،)1998(،رياض والعيلة ،،عامر الخطيب -63

  .،غزة1998مجلة البحوث والدراسات التربوية الفلسطينية المجلد األول العدد الثاني ،ديسمبر " فلسطين
دار النهـضة مـصر     :القـاهرة . على عبد الواحد وافي    تحقيق" مقدمة ابن خلدون  ."ت.د"خلدون ،ابن  -64

 .للطباعة والنشر
لفصول الفائقين بالمرحلة    دراسة تقويمية لبرنامج تدريب معلمي التاريخ     "،)1993(خلف،يحيى عطية    -65

  )37 - 7(ص -،ص21ع تصدر عن جامعة عين شمس0 "دراسات في المناهج وطرق التدريس"الثانوية
دار القبلة للثقافـة    :جدة"اإلعداد الروحي والخلقي للمعلم والمعلمة    )"1996(لي خياط،محمد جميل بن ع    -66

 .اإلسالمية
االنترنت كأداة تربوية في     الصعوبات التي تعيق استخدام   "،)2001(نادر وهبه  الدجاني، دعاء جبر، و    -67

 االنترنـت   التعليمية فـي عـصر    ورقة مقدمة لمؤتمر جامعة النجاح بعنوان العملية        "المدارس الفلسطينية 
2001  

برنامج أساليب التدريب، المركـز العربـي       "الحقيبة التدريبية  "،)1995(وآخروندرة ،عبد الباري،   -68
  .للتطوير اإلداري، غزة 

مجلة رسـالة المعلـم،     " التدريب اإلداري بيئته أسسه افتراضاته الفكرية     "،)1991( درة ،عبد الهادي   -69
 .،األردن1991يران ،حز )32 (المجلدالعدد األول والثاني ،

 .القاهرة ،االنجلو المصرية" أصول اإلدارة العامة) "1980(، وليلي تكال درويش،عبد الكريم-70
  .عمان، معهد االنروا للتربية" اإلشراف التربوي ماهيته وبعض أساليبه"،)1988( دقاق،فهد وآخرون-71
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لمعلمـين فـي تحـسين ممارسـاتهم        فعالية برنامج التأهيل التربـوي ل     "،)1995(ديراني،محمد عيد  -72
 ).35 -22( ص-،ص 1،ع24مـج0 األردنية تصدر عن الجامعةدراسات للعلوم التربوية،"التعليمية

أهم المعوقات من    و   واقع إعداد و تدريب المعلمين أثناء الخدمة      "  ) : 1990( راشد،على محي الدين   -73
 18-15 لمعلم التراكمات و التحديات ، اإلسكندريةالمؤتمر العلمي الثاني ، إعداد ا  ، "خالل آراء المعلمين  

 . 77-49المجلد األول ، ص  ) 1990 / 7/ 
  .دار الفكر العربي،القاهرة " اختبار المعلم وإعداده مع دليل للتربية العملية"،)1996(عليراشد، -74
ميذ الحلقة الثانيـة    برنامج مقترح لتنمية المهارات اإلمالئية الالزمة لتال      ) "1997(عبد الشافي    رحاب، -75

 .، الجزء األول12المجلة التربوية، العدد " من التعليم األساسي لدى طالبات كلية التربية قسم اللغة العربية
دراسة قدمت إلـى    ،  " تدريب المعلمين أثناء الخدمة في دول الخليج      "  ، )1984(محمد األحمد  الرشيد، -76

مكتب التربية العربـي     ، التربوية ، جامعة قطر    كز البحوث ندوة إعداد المعلم بدول الخليج  بدعوة من مر        
 . 1984يناير 9 – 7لدول الخليج،الدوحة ، من 

المعلمين المنعقد في    المؤتمر األول إلعداد  "تدريب المعلمين أثناء العمل   ")1974(األحمد الرشيد،محمد، -77
 .بوية والنفسيةالبحوث التر مركز ،جامعة أم القرى)1974مارس 7-4(السعودية من الفترة 

 .دار القلم  الكويت"التوجيه الفني بين النظرية والتطبيق"،)1980(حسن ريان،فكري،-78
، ترجمة أحمد محمد سـليمان و جـورج أمـين ،            " التعليم بالمراسلة "  ، )1985(ادروس. ،ف رينيه -79
 .العلوم ، الكويت ظمة العربية للتربية و الثقافة والمن
  .دار التربية المدنية، عمان" تقييم المنهج"،)1985( محمد،زيادة،حسان -80
: القاهرةالطبعة األولى، "  مبادئ القياس و التقويم في التربية      )"1998(وعليان،هشام  ،الزيود،فهمي -81

 .دار الفكر العربي
، القـاهرة ، مكتبـة االنجلـو        " الرأسـمالية الشـتراكية و  التعليم في الدول ا   " ،)1972(،محمدسامي -82

  .المصرية
التدريب أهميته والحاجة إليه،أنماطه،تحديد احتياجاتـه،بناء برامجـه        ")1993( سعادة،يوسف جعفر  -83

 .عة والنشر والتوزيعالقاهرة ،الدار الشرقية للطبا"والتقويم المناسب له
مـصر  "االجتماعيـة  مية في إعـداد معلـم المـواد       لاالتجاهات العا "،)م1994 (،يوسف،جعفرسعادة -84

  . الكتاب للنشرمركز:الجديدة
طـارق للخـدمات     ،عمان مركـز  1.ط" جديدة اإلشراف التربوي اتجاهات  )."2002 ( ،راتبالسعود -85

  .الجامعية
  .،مكتبة غريبقاهرةال"إدارة األفراد والكفاءة اإلنتاجية "،)1985(السلمي ،علي -86
 .القاهرة،مكتبة غريب "  إدارة الموارد البشرية"، )1992(السلمي ،علي -87
، القاهرة ، مكتبة االنجلـو      " ديناميكية التربية في المجتمعات   "  ، )1979(عبد العزيز ،عرفاتسليمان، -88

  .المصرية 
  .عالم الكتب  القاهرة"اإلدارة المدرسية الحديثة"،)1985(سمعان، وهيب، ومرسي محمد  -89
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رة مكتبـة االنجلـو     الطبعة الرابعة، القـاه    "دراسات في المناهج  " ،)1972(وآخرون سمعان،وهيب، -90

 .المصرية 

مجلـة  " المهنـي للمعلمـين    دور برنامج المدرسة وحدة تدريب في النمو      " ، )2006(سمور، رياض    -91

 .فلسطين،العدد الثاني، غزةالجامعة اإلسالمية،المجلد الرابع عشر،

ة األزهرية من   والثانوي االحتياجات التدريبية لمعلمي المعاهد اإلعدادية    "،)1995( نشأت   ،الدين شرف   -92

 أغـسطس   51مجلة التربيـة العـدد      " التربويين وجهة نظر كل من المعلمين وشيوخ المعاهد والمشرفين       

 الجامعة اإلسالمية ،غزة1995

االتجاهات المعاصرة في التـدريب أثنـاء الخدمـة         ")1983(عيسي سلطان  شريف،غانم سعيد،حنان    -93

   .النشر للطباعة ولي، الرياض ،دار العلومالطبعة األو" التعليمية

تقويم برامج تدريب معلمي المرحلة االبتدائية أثنـاء الخدمـة فـي            " ،)1980(الششتاوي،مصطفي -94

 . زهر، كلية التربية جامعة األرسالة ماجستير غير منشورة." ع.م.ج

 .معهد التربية، عمان" تحليل عمل القيادة التربوية"،)1989(واحمد بلقيس ،،دونال الشطي-95

مرحلـة  التدريب أثناء الخدمة على المناهج الفلسطينية الحديثة لمعلمـي ال          ) : "2006( ح،فتحي صب -96
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    )1(  ملحق رقم 
  االستبانة في صورتها األولية
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
  عمادة الدراسات العليا                                                        غزة–الجامعة اإلسالمية 

ة                               ة التربي ة اإلدارة                                            آلي ول التربي سم أص      ق
  التربوية
  حفظه اهللا/..............................................................  توراألخ الدآ

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته
  تحكيم استبانه/ الموضوع

معوقات تدريب المعلمين أثناء الخدمة في وزارة التربية والتعلـيم          (يقوم الباحث بإعداد دراسة ميدانية بعنوان       
وذلك للحصول على درجة الماجستير في أصول التربية ،ولذا قام الباحث بوضع هذه              )العالي بمحافظات غزة  

االستبانة بهدف التعرف على معوقات تدريب المعلمين أثناء الخدمـة فـي وزارة التربيـة والتعلـيم العـالي                   
  ).بمحافظات غزة(

ة والتي تشكل أداة الدراسـة       ونظرا لخبرتكم الواسعة في هذا المجال يشرفني أن أضع بين أيديكم هذه االستبان            
الميدانية في صورتها األولية للتحكيم ،  لذلك نرجو من سيادتكم التكرم باالطالع علي فقرات هـذه االسـتبانة                   

دقة العبارات ومناسبتها للموضوع ومدي انتمائها لمجاالت الدراسـة التـي وردت            :وإبداء رأيكم فيها من حيث    
ي مقترحات نرجو كتابتها في الـصفحة       تيار المناسب وإن كان لسيادتكم أ     خأمام اال )x(فيها وذلك بوضع إشارة     

  األخيرة 
  -:أسئلة الدراسة هي:مالحظة 

   ؟من وجهة نظر المعلمين أنفسهمما أبرز معوقات تدريب المعلمين أثناء الخدمة -1
 )الخدمة،التخصص،لالجنس،المؤه(هل تختلف تقديرات أفراد العينة للمعوقات التي تواجه تدريبهم باختالف         -2
  ؟
لمعوقات تدريب ) α ≥ 0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مستويات تحديد أفراد العينة عند -3

  المعلمين أثناء الخدمة ؟
  ما سبل التغلب علي صعوبات تدريب المعلمين أثناء الخدمة ؟؟-4

  بيانات أساسية 
   ذكر        ،       أنثى           الجنس     -1
   دراسات عليا      ،    المؤهل     دبلوم معلمين        ،  بكالوريوس -2
  :عدد سنوات الخدمة في العمل الحالي كمعلم -3

   سنوات فأكثر    10 سنوات      ، 9-5 سنوات       ، من 5      أقل من 
    غرب غزة         شرق غزةرفح             خانيونس          الوسطى        :    المديرية-4 

  شمال غزة
  مواد أدبية            أنشطة            لغات       ،    مواد علمية:  التخصص-5

  شاآرين لكم حسن تعاونكم 
                                                        

  عطوان بوأمصطفى عبد الجليل . أ :الباحث
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   -: نة فقرات االستبا: ثانيًا
  

  البند  م  رأى المحكم
  غير مناسبة   مناسبة  غير منتمية  منتمية

  جات التدريبية تياحمعوقات تتعلق باال: المجال األول 
ين  1 ات المعلم املة الحتياج سحية ش ة م راء دراس تم إج ال ي

  التدريبية
        

           نادرا ما يؤخذ برأي المعلمين في احتياجاتهم التدريبية  2
عف ا  3 ةض ة الحقيقي ات التدريبي ين االحتياج ة ب لعالق

  والتدريب
        

           رصد الحاجات التدريبية يتم بعشوائية   4
5            

  تخطيط البرامج التدريبيةمعوقات تتعلق ب: المجال الثاني 
ة  1 ادئ تربوي س ومب ى أس دريب عل يط الت د تخط ال يعتم

   واضحة 
        

          ريبقلة مشارآة الخبراء في تخطيط التد  2
          عدم ارتباط تخطيط البرامج التدريبية بالجودة التربوية  3
           ال يتم االلتزام بخطط التدريب عند تنفيذ الدورات  4
           لبرامج التدريب بدقةعدم التخطيط   5

  معوقات تتعلق بأهداف البرامج التدريبية  :الثالثالمجال 
اق  1 دم انبث دافع ة أه دريب من حا عملي ين الت جات المعلم

  الحقيقيةالتربوية 
        

          أهداف التدريب غير محددة  2
ات    3 ساهم عملي دريبال ت ل  الت ي ح ة ف شكالت المهني  الم

  للمعلمين 
        

دربين       4 ين المت دورة الواحدة    آثرة أعداد المعلم ؤدي في ال  ي
  إلى عدم تحقيق األهداف

        

ة بمشكال  5 رامج التدريبي داف الب اط أه دم ارتب ت الطالبع
  التعليمية والسلوآية التي يواجهها المعلم

        

  المحتوىمعوقات تتعلق ب: المجال الرابع 
دم  1 ين ع درات المعلم ع ق دريب م وى الت ب محت  تناس

   واحتياجاتهم
        

          هناك فجوة بين محتوى التدريب و طبيعة عمل المعلمين   2
دم   3 ة والت   ع رات التربوي وي للتغي ة المحت ةمواآب كنولوجي

   الحديثة
        

          غير مترابطالمحتوى   4
           برامج التدريب محتويعدم واقعية  5

  معوقات تتعلق باألساليب والوسائل التعليمية  :الخامسالمجال 
          ال تساهم األساليب المستخدمة في تفعيل دور المشارآين  1
          األساليب التدريبية المستخدمة ال تناسب المعلمين  2
           و اإللقاءتقتصر األساليب على المحاضرة وورش العمل  3
            تقليديةاألساليب التي يستخدمها المدربون  4
           .l.c.d ال يتم استخدام الحاسوب في التدريب  5
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  البند  م  رأى المحكم
  غير مناسبة   مناسبة  غير منتمية  منتمية

  ريبيمعوقات تتعلق بالمركز التد: المجال السادس
          بعد المكان الذي يقع فيه المرآز التدريبي   1
          عدم توفر وسائل الراحة في المرآز التدريبي  2
          وعدم صالحيتها للعملالتقنيات المتوفرة في المرآز قدم   3
          ملبية لحاجات التدريب وموضوعاتهعدم وجود مكتبة   4
           التدريب من الدافعية للتدريب مكانيقلل   5

  معوقات تتعلق بالتقويم  :السابعالمجال 
           عدم وجود برنامج واضح للتقويم  1
          ال تتوفر الموضوعية في عملية تقويم البرامج التدريبية   2
          استبانه التقويم عدم وضوح بنود   3
          ال يشتمل التقويم على جميع عناصر البرامج التدريبي  4
           ة ميداني بعد انتهاء التدريبال يوجد برنامج متابع  5

  معوقات تتعلق بالمدربين : المجال الثامن 
           عدم آفاءة المدربين  1
          عدم وجود معايير واضحة الختيار المدربين  2
          ضعف إلمام المدربين بحاجات المعلمين  3
           متخصص االستعانة بمدرب خبيرعدم   4
           التعبير عن الرأيللمشارآين  المدرب  يتيحال  5

  معوقات تتعلق بتوقيت البرامج التدريبية  :التاسعالمجال 
          ة المدرس العمل في توقيتيتعارض وقت التدريب مع  1
          عدم دقة توزيع الوقت علي الفعاليات  2
           و مللالوقت المخصص للتدريب طويل  3
          طول الجلسة التدريبية  4
          في أمور جانبية  وقت التدريبهدر  5

  معوقات تتعلق بالحوافز المادية و المعنوية: المجال العاشر 
          ال تقدم الوزارة حوافز مادية للمعلمين المتدربين  1
           الحوافز المعنوية للمعلمين المتدربين ال تتوفر  2
           عقد امتحانات للدورات التدريبةعدم   3
          وظائف اعليعدم ربط التدريب بالترقيات ل  4
           عدم منح شهادة للتدريب  5

   :حة وتفاألسئلة الم:ثالثًا
  : معوقات أخرى تود إضافتها -1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------  
------------------------------------------------------------------------------حلول مقترحة للتغلب على المعوقات -2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------  

  و شكرًا على حسن تعاونكم
 مصطفى عبد الجليل أبو عطوان / الباحث 
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  )2( ملحق رقم 
  

                              بسم اهللا الرحمن الرحيم                     
  

  عمادة الدراسات العليا                                                    غزة–الجامعة اإلسالمية 
  اإلدارة التربوية /    قسم أصول التربية                                   آلية التربية                             

   اهللامحفظه........  األخت المعلمة الفاضلة/ علم الفاضل  الماألخ
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته                                             

  :تحية طيبة وبعد
و سـبل التغلـب     معوقات تدريب المعلمين أثناء الخدمة      (  :يقوم الباحث بإعداد دراسة ميدانية بعنوان            
 وذلك للحصول على درجة الماجستير في أصول التربية ،ولذا قام الباحث بوضع هذه              )افظات غزة  بمح عليها  

االستبانة بهدف التعرف على معوقات تدريب المعلمين أثناء الخدمـة فـي وزارة التربيـة والتعلـيم العـالي                   
  ).بمحافظات غزة(

ـ           هذا          -باالحتياجـات التدريبيـة   ( ق    وقد اشتملت االستبانة علي عشرة مجاالت وهـي معوقـات تتعل
 توقيـت   - المـدربين  -التقويم-المركز التدريبي - األساليب والوسائل التعليمية   - المحتوي - األهداف -التخطيط

ويتكون كل مجال من عدد من الفقرات وكل فقرة أمامها خمس           )  الحوافز المادية والمعنوية   -البرامج التدريبية 
لذا نرجو منكم التكرم بوضـع إشـارة         ) .  منخفضة جدا    -منخفضة- متوسطة -عالية  -عالية جدا (رتب وهي   

)x (                  في الخانة التي تراها مناسبة ، راجيا توخي الموضوعية والدقة عند وضع اإلشارة ، علما بان الهدف من
هذه الدراسة هو البحث العلمي فقط ولن تؤثر إجاباتكم بأي شكل من األشكال علـى وضـعكم الشخـصي أو                    

  .المهني
  :مثال

  امنخفضةجد  منخفضة  متوسطة  عالية  عالية جدا  العبارة
نادرا ما يؤخـذ بـرأي المعلمـين فـي          

    بالتدري
x         

  :الشخصية بيانات ال
        أنثى       ذكر               :الجنس-1
   راسات علياد       ،           دبلوم معلمين        ،  بكالوريوس :المؤهل -2
   :ة/خدمة في العمل الحالي كمعلمعدد سنوات ال-3

   سنوات فأكثر    10 سنوات      ، 9-5 سنوات       ، من 5      أقل من 
     رفح            خان يونس         الوسطى         غرب غزة         شرق غزة                  : ديريةالم-4 

      شمال غزة                                             
  مواد أدبية            ،   أنشطة       ،     لغات       ،    مواد علمية:   التخصص-5

  شاآرين لكم حسن تعاونكم 
                                                                  

  : الباحث                                                    
  مصطفى عبد الجليل أبو عطوان . أ                                                       
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   -: فقرات االستبانة : ثانيًا
  

  البند  م  الرجاء االنتباه للفقرات ألنها كتبت بالسلب: مالحظة 
  فضة جداًمنخ  منخفضة  متوسطة  عالية  عالية جداً

  جات التدريبية تياحمعوقات تتعلق باال: المجال األول 
ين  1 املة الحتياجات المعلم ال يتم إجراء دراسة مسحية ش

  التدريبية
          

             نادرا ما يؤخذ برأي المعلمين في احتياجاتهم التدريبية  2
ة  3 ة الحقيقي ات التدريبي ين االحتياج ة ب عف العالق ض

  والتدريب
          

            رصد االحتياجات التدريبية   عشوائية  4
  تخطيط البرامج التدريبيةمعوقات تتعلق ب: المجال الثاني 

ة  1 ادئ تربوي س ومب ى أس دريب عل يط الت د تخط ال يعتم
   واضحة 

          

            قلة مشارآة الخبراء في تخطيط التدريب  2
            عدم ارتباط تخطيط البرامج التدريبية بالجودة التربوية  3
             ال يتم االلتزام بخطط التدريب عند تنفيذ الدورات  4

  معوقات تتعلق بأهداف البرامج التدريبية  :الثالثالمجال 
            ال تتسم أهداف البرامج التدريبية بالتنوع و الشمول  1
اق   2 دم انبث دافع ة  أه ن  عملي دريب م اتتيحا   الت اج

  الحقيقيةالمعلمين التربوية 
          

            داف التدريب غير محددةأه  3
              ال تحقق األهداف المتوخاة منها  التدريبعمليات  4
دورة الواحدة     آثرة أعداد المعلمين المتدربين     5 ؤدي في ال  ي

  إلى عدم تحقيق األهداف
          

ة بمشكالت الطالب  6 رامج التدريبي عدم ارتباط أهداف الب
  مالتعليمية والسلوآية التي يواجهها المعل

          

  المحتوىمعوقات تتعلق ب: المجال الرابع 
دم  1 ين     ع درات المعلم ع ق دريب م وى الت ب محت  تناس

  واحتياجاتهم الحقيقية
          

           هناك فجوة بين محتوى التدريب و طبيعة عمل المعلمين   2
دم   3 ةع ة والتكنولوجي رات التربوي وي للتغي ة المحت مواآب

   الحديثة
          

            وى التدريبي للترابطفقدان المحت  4
            ية ال يتناسب مع الواقع التعليميبرامج التدريبمحتوي ال  5
            وجود تكرار في فعاليات محتوى برامج التدريب  6

  معوقات تتعلق باألساليب والوسائل التعليمية  :الخامسالمجال 
            ال تساهم األساليب المستخدمة في تفعيل دور المشارآين  1
            األساليب التدريبية المستخدمة ال تناسب المعلمين  2
            و اإللقاءتقتصر األساليب على المحاضرة وورش العمل  3
              تقليديةاألساليب التي يستخدمها المدربون  4
             .L.C.Dال يتم استخدام الحاسوب في التدريب  5
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  البند  م  
  ضة جداًمنخف  منخفضة  متوسطة  عالية  عالية جداً

  معوقات تتعلق بالمركز التدريبي: المجال السادس
            بعد المكان الذي يقع فيه المرآز التدريبي   1
            عدم توفر وسائل الراحة في المرآز التدريبي  2
            وعدم صالحيتها للعملالتقنيات المتوفرة في المرآز قدم   3
           وضوعاتهملبية الحتياجات التدريب ومعدم وجود مكتبة   4
             سوء إدارة المرآز التدريبي   5

  معوقات تتعلق بالتقويم  :السابعالمجال 
             عدم وجود برنامج واضح للتقويم  1
            غياب الموضوعية في عملية تقويم البرامج التدريبية  2
            استبانه التقويم عدم وضوح بنود   3
            المجاملة في تقويم المدربين  4
ر  5 ال أث ن انتق د م داني للتأآ ة مي امج متابع د برن ال يوج

   التدريب
          

             للدورات التدريبيةتعدم عقد امتحانا  6
  معوقات تتعلق بالمدربين : المجال الثامن 

            ليست عالية آفاءة المدربين  1
            اختيار المدربين يتم وفق معايير غير واضحة  2
            اجات المعلمينتيحابضعف إلمام المدربين   3
             متخصص االستعانة بمدرب خبيرقلة   4
            تجاهل المدربين ألفكار المشارآين و آرائهم  5

  معوقات تتعلق بتوقيت البرامج التدريبية  :التاسعالمجال 
            ة المدرس العمل في توقيتيتعارض وقت التدريب مع  1
            تعدم دقة توزيع الوقت علي الفعاليا  2
            طول اليوم التدريبي  3
            طول الجلسة التدريبية  4
             في أمور جانبية وقت التدريبهدر  5

  معوقات تتعلق بالحوافز المادية و المعنوية: المجال العاشر 
            ندرة تقديم الوزارة لحوافز مادية للمعلمين المتدربين  1
            دربينقلة الحوافز المعنوية للمعلمين المت  2
            عدم ربط التدريب بالترقيات لوظائف اعلي  3
             عدم منح شهادة بساعات التدريب  4

   :حة وتفاألسئلة الم:ثالثًا
  : معوقات أخرى تود إضافتها -1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------  
  حلول مقترحة للتغلب على المعوقات -2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  و شكرًا على حسن تعاونكم
 مصطفى عبد الجليل أبو عطوان / الباحث 
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  السادة المحكمين بأسماءقائمة
  مكان العمل  التخصص  االسم  م

  الجامعة اإلسالمية  أصول تربية   العاجز عليفؤاد دكتور.ا  -1

  الجامعة اإلسالمية  أصول التربية  محمد عثمان األغا دكتور  -2

  الجامعة اإلسالمية  أصول التربية    الحولي عبد اهللاعلياندكتور   -3

  الجامعة اإلسالمية  أصول التربية  فيحمدان الصودكتور   -4

  الجامعة اإلسالمية  مناهج وطرق تدريس  سناء أبو دقةدكتورة   -5

  وزارة التربية والتعليم العالي  أصول التربية  هيفاء األغادكتورة .ا  -6

  وزارة التربية  أصول التربية   سمور يوسفرياضدكتور   -7

  مديرية الوسطي  مناهج وطرق تدريس   كلوب سليمانفتحيدكتور   -8

  مديرية الوسطي  مناهج وطرق تدريس   الفليت كاملجمال دكتور   -9
  مديرية الوسطي  مناهج وطرق تدريس  باسم أبو قمردكتور   10
  مركز القطان التربوي  مناهج وطرق تدريس  يوسف أبو ملوح  محمددكتور   11
  وزارة التربية  مناهج وطرق تدريس  خليل حماد دكتور   12
  مديرية خان يونس  مناهج وطرق تدريس   دحالن علي عمر دكتور  13
  وزارة التربية  مناهج وطرق تدريس  علي عبد ربه خليفة دكتور   14
  المعهد الوطني للتدريب  مناهج وطرق تدريس   الجعيثني قاسمفاطمة االستاذة   15
  القطان  مناهج وطرق تدريس  مها برزق األستاذة   16
  مركز تدريب الماجدة وسيلة   وطرق تدريسمناهج  حسن قاسم ذ األستا  17
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  تدريب المعلمين أثناء الخدمة بوزارة التربية والتعليم الفلسطينية

   إلي- من  سنوات التدريب   ساعات التدريب  المجال

  2008-1995  40920  اللغة االنجليزية 

  2008-1995  35512  تدريب معلمي العلوم

  2008-1995  26208  تدريب معلمي الرياضيات

  2008-1995  16200  تدريب معلمي التربية اإلسالمية 

  2008-1995  96408   االجتماعياتيتدريب معلم

  2008-1995  79530  مواضيع عامة للمعلمين 

  2006-1995  68975  )4-1 (تدريب معلمي الفصول
  2007-1996  19929  تدريب معلمي اللغة العربية

  2006-1996  9072  تدريب معلمي التربية الفنية

  2006-1966  7743  تدريب معلمي التربية الرياضية

  2007-1994  6396  تدريب معلمي الحاسوب 

  2007-1997  49137  القياس والتقويم

  2007-1997  71244  المحتوي واألساليب

  2007-1997  14430  التعليم الجامع

  2007-1997  448  تدريب معلمي التربية الموسيقية

  2005-1999  160265  المدرسة وحدة تدريب

  2007-2000  2254  التحفيز الذهني 

  2006-2000  20128  التكنولوجيا

  2005-2001  32340  التربية العامة

  2005-2001  5588  الصحة والبيئة

  2007-2002  27047  يمتكنولوجيا التعل

  2007-2003  43240  المعلم الجديد

  2007-2005  438  القضايا المعاصرة

  2007-2005  540  اإلدارة واالقتصاد

  2007-2005  320  تكنولوجيا المعلومات
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  )إحصائية قطاع غزة(تدريب المعلمين أثناء الخدمة في قطاع غزة

  يريةالمد  السنوات  ساعات التدريب  المجال 

  رفح الوسطي-شمال غزة  2007-2005  1869  القضايا المعاصرة

   غزة- الوسطي-س خان يون- رفح-شمال غزة  2007-2005  4328   واالقتصاداإلدارة

   الوسطي-رفح  2007-2005  1405  تكنولوجيا المعلومات

  غزة- الوسطي -س خان يون-رفح-شمال غزة  2007-1996  38028  اللغة العربية

   غزة- الوسطي- خان يونس- رفح-شمال غزة  2006-1996  61606  ليزيةاللغة االنج

   غزة- الوسطي- خان يونس- رفح-شمال غزة  2007-1996  54863  العلوم 

   غزة- الوسطي- خان يونس- رفح-شمال غزة  2007-1996  42541  الرياضيات

   غزة- الوسطي- خان يونس- رفح-شمال غزة  2006-1996  22043  التربية اإلسالمية

   غزة- الوسطي- خان يونس- رفح-شمال غزة  2007-1996  118430  االجتماعيات

   غزة- الوسطي- خان يونس- رفح-شمال غزة  2005-2000    6986  التربية الفنية

   غزة- خان يونس- رفح-شمال غزة  2005-1996  3477  التربية المهنية

   غزة- الوسطي- خان يونس- رفح-شما ل غزة  2005-1997  7463  التربية الرياضية

   عزة- الوسطي- خان يونس-رفح–شمال غزة   2007-1996  94801  مواضيع عامة

  خان يونس - رفح -شمال غزة  2003-1996  175215  التعليم التكاملي 

  خان يونس- رفح -شمال غزة    2005-1998  60124  القياس والتقويم

  طيالوس- خان يونس -رفح–شمال غزة   2006-2000  20481  التكنولوجيا

  خان يونس- رفح -شمال غزة  2004-1999  72065  المدرسة وحدة تدريب

   الوسطي- رفح خان يونس-شمال غزة  2007-2000  118672  المحتوي واألساليب

  خان يونس-رفح -شمال غزة   2004-2001  39243  التربية العامة

   غزة-خان يونس-رفح -شمال غزة   2005-2002  2555  الصحة العامة

  خان يونس  2004  796  هني التحفيز الذ

  غزة- الوسطي - خان يونس- رفح-شمال غزة  2007-2003  22006  معلمين جدد

   غزة- خان يونس-شمال غزة  2005  11799  مهارات التدريب

  رفح-خان يونس   2006-2004  7674  الثقافة التقنية
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  المقابالت
شراف التربوي والقائم بأعمـال مـشرف التـدريب          مقابلة مع السيد جهاد صابر األسمر رئيس قسم اإل         -1

 التي تقوم على تـدريب      الكوادر التدريبية ب علق تت 2007ابريل15بمديرية التربية والتعليم، الوسطي، بتاريخ      

   .المعلمين أثناء الخدمة بوزارة التربية والتعليم الفلسطينية 

   ؟مة بوزارة التربية والتعليم الفلسطينيةما هي الكوادر التي تقوم علي تدريب المعلمين أثناء الخد) س

 بإعداد كادر تدريبي من بين العاملين في وزارة التربية والتعليم ،وقامت بتعيين مـشرف                الوزارة قامتلقد  ) ج

شمال غزة ،  غرب غزة ،شرق غزة، الوسطي ، خـان            ( للتدريب لكل مديرية من مديريات التربية والتعليم        

لتدريب معلمون أكفاء ومشرفون تربويون ومدراء مدارس ورؤساء أقسام وأحياناً          ويشارك في ا  )  ، رفح    سيون

  . يتم االستعانة بأساتذة من الجامعات الفلسطينية أو خبراء من الخارج

 تتضمن  2007 مايو 12بتاريخ  ) الماجدة وسيلة ( مقابلة مع السيد حسن قاسم مشرف تدريب مديرية غزة         -2

   .أثناء الخدمةمدربي المعلمين معايير اختيار 

  ما هي معايير اختيار مدربي المعلمين أثناء الخدمة ؟) س

أن يكون حاصالً على الشهادة الجامعية األولى إلى جانب مؤهل تربوي ويفضل من يحمل الماجستير أو                -) ج  

  .الدكتوراه 

 .كون لديه خبرة في التدريب والتعليم أو المشاركة في دورة إعداد المدربين ي  أن-

 .لمام بالمواد التدريبية والمناهج الفلسطينيةاإل -

 .أن يكون قد حصل على دورات تربوية  -

 حسن قاسم.أن يكون لديه القدرة األكاديمية والتربوية ولديه مهارات التدريب  -

 السيد تيسير ربيع الباز مشرف تربوي بمديرية التربية والتعليم ،الوسطي،النصيرات،غزة  مع مقابلة-3

  . أوقات تدريب المعلمين أثناء الخدمة ب علقتت.2007 مايو15بتاريخ 

  ما هي أوقات تدريب المعلمين أثناء الخدمة ؟)س

وغالبا ما يتم أثناء العام الدراسي      ) العطلة الصيفية و إجازة نصف العام     ( التدريب يتم أحيانا في اإلجازات      ) ج 

قبل االستراحة لمعلمي الفترة المسائية وذلك كـل        احية و ستراحة لمعلمي الفترة الصب    المعلمين بعد اال   تفريغفيتم  

  .حسب تخصصه 

 2008،مـايو 20 مديرة المعهد الوطني للتدريب، غزة بتاريخ         الجعيثني،  األستاذة فاطمة قاسم    مع  مقابلة -4

  .تتعلق بأماكن تدريب المعلمين أثناء الخدمة 

   ؟ دمة التي يتم فيها تدريب المعلمين أثناء الخماكنما هي األ) س

كانت عملية التدريب تتم إلى عهد قريب في المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم والمديريات التابعة لها                 )ج

هذا ويتم التدريب في أماكن مركزية خاصة بإعداد المدربين ومركز تدريب زهرة المدائن التابع لمديرية غزة                
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،وتم إنشاء مركز تدريبي في مدينـة       2005 وذلك في العام     وتم تحويل هذا المركز إلى المعهد الوطني للتدريب       

   .وآخر في مدينة رفح ) الماجدة وسيلة(غزة

 2007مايو 25خانيونس بتاريخ  لمدير التربية والتعليم ب الفني السيد عبد الرحيم الفرا النائب مع مقابلة-5

  .ة والمعنوية وتضمنت معوقات تدريب المعلمين أثناء الخدمة الخاصة  بالحوافز المادي

  ما هي معوقات تدريب المعلمين أثناء الخدمة الخاصة بالحوافز المادية والمعنوية ؟) س

  . قلة اإلمكانات المادية-*) ج

  . كثرة عدد الدورات التدريبية وعدد المعلمين الكبير-    *

  . االعتماد علي المنح من الخارج-*

  . مكافآت ماديةن عدم منح المتدربي-*

  .ح المتدربين شهادات بالساعات التدريبية عدم من-*

  . عدم ربط التدريب بترقيات لوظائف اعلي-*

 
  


