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 البحث ملخص 
برز االذباىات تعرؼ معلم العلـو أبنبية دكره كمسئولياتو يف التعليم ك تناكؿ أىدؼ ىذا البحث إذل 

النمو اؼبهٍت برامج التدريب يف أثر  اغبديثة يف ؾباؿ إعداد معلم العلـو كتدريبو أثناء اػبدمة ك تعرؼ
ظرىن  كمن مث استجالء كاقع برامج إعداد اؼبعلم كتدريبو أثناء اػبدمة من كجهة ن ؼبعلم العلـو
 كذلك من خالؿ اإلجابة على السؤاؿ الرئيسي التارل : كمتدرابت

ذل أم مدل يبكن االستفادة من تقوًن إعداد اؼبعلم كبرامج تدريب أثناء اػبدمة يف تطوير إعداد معلم إ
 العلـو كتنميتو مهنيان ؟

  -كيتفرع من ىذا السؤاؿ الرئيسي األسئلة الفرعية التالية :
 ما مدل معرفة معلم العلـو أبنبية دكره كمسئولياتو يف التعليم ؟ (1
  ديثة يف ؾباؿ إعداد معلم العلـو كتدريبو أثناء اػبدمة  ؟ما أبرز االذباىات اغب (2
 ما أثر برامج التدريب أثناء اػبدمة يف النمو اؼبهٍت ؼبعلم العلـو  ؟  (3
 ؟علمات اؼبما الواقع اغبارل لربامج إعداد معلم العلـو كتدريبو ابؼبرحلة اؼبتوسطة من كجهة نظر  (4
 اػبدمة ابؼبرحلة اؼبتوسطة ؟  ما مشكالت إعداد كتدريب معلمات العلـو أثناء (5

كلتحقيق أىداؼ البحث استخدمت الباحثة اؼبنهج الوصفي التحليلي ، كقامت بتصميم استبانة 
( معلمة علـو ابؼبرحلة اؼبتوسطة 22( فقرة كمت تطبيقها على عينة عشوائية مكونة من )15مكونة من )

ىػ كمن خالؿ استجاابت أفراد 1436-1435للعاـ الدراسي من ؾبتمع البحث دبكة حي الشرائع 
 عينة البحث توصلت الباحثة إذل العديد من النتائج كمنها : 

  تقييم أفراد عينة البحث ؼبستول برامج تدريب معلم العلـو للمرحلة اؼبتوسطة فكانت مابُت كاف
اف اؼبتوسط ك اعبيد كيرجع نتيجة تقيمهم ىذا لثالثة أسباب رئيسية ىي ) التوقيت ك اؼبدربُت كمك

 . التدريب (
  من خالؿ تقييم أفراد العينة لربامج تدريب معلم العلـو للمرحلة اؼبتوسطة مت كضع بعض التصورات

 من أجل تطوير الربامج التدريبية إلعداد معلم العلـو . 
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Abstract 

 
The objective of this research is to know the science teacher, the importance of its role and 

responsibilities in education and have highlights of recent trends in the development and 

training of science teachers in service and know the impact of training programs in the science 

teacher's professional growth and then clarify the reality programs and training of teacher in 

service of their destination as apprentices. By answering the key question: 

 how far can take advantage of teacher training programs in developing science teacher 

preparation and development professionally? 

And branches of this main question following subsidiary questions: 

1-how see tagged science the importance of its role and responsibilities in education? 

2- What are the main trends in the development and training of science teachers during 

service?  

3- What is the impact of in-service training in the science teacher's professional growth? 

4- The current reality for science teacher preparation programs and training in middle school 

from the viewpoint of parameters? 

5- What problems setting up and training of science teachers in service middle school? 

To achieve the objectives of the research the researcher used descriptive analytical, design 

and identification of (15) and is applied to a random sample of 20 middle-school science 

teacher from the research community in Mecca district canons for the academic year 1435-

1436 and sample responses through the researcher found many search results including: 

1- Sample evaluation research level science teacher training programs for middle school was 

between good and medium this assessment result is due to three main reasons (timing and 

trainers and training place). 

2- By evaluating the sample for science teacher training programs for middle school has been 

developing some scenarios to develop training programs for science teacher preparation. 
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 الفصل األول

 (مشكلة البحث ومنهجيتها)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 ة اؼبقدم-1

لنا التاريخ أعظم اؼبواقف يف االىتماـ ابلعلم ك تبجيل  سجلابلعلم ك  أنعم هللا على أمتنا اإلسالمية
كرعايتهم فشيد أجدادان حضارة زاىية ظلت الشغل الشاغل للعادل زىاء شبانية قركف ، لكن  العلماء

هل كخبت ركح اإلبداع أف سادت األمية كعم اعب إذل أخذ شغفنا ابلعلم كالكتاب يًتاجع شيئان فشيئان 
يف حُت أخذ الغرب ابلتقدـ ك التطور ك غبق الضعف يف مؤسساتنا التعليمية يف إخراج جيل انجح 

 !؟ (1)مدارس جديدة ألبنائهم األمر الذم جعل كثَت من اآلابء يبحثوف عن
وفر نتيجة لتنوع مصادر اؼبعرفة ك التثقيف ك مذاىب الًتبية كنظرايهتا يف العصر اغباضر ك تك 

كاالنًتنت ك اغباسوب ك القنوات الفضائية ك اعبواالت اؼبتطورة  اؼبلهيات ككسائل التسلية ك اإلمتاع
أبنائنا يف صبيع مراحلهم الدراسية ك استحوذت على جزء كبَت من أكقاهتم كاىتماماهتم ت أؽب اليت
باىهم ك التأثَت فيهم إذل الطلبة كجذب انت مالتحدايت اليت تواجو اؼبربيُت يف إيصاؿ رسالته تزاد

من أجل االىتماـ ابلعلم ك التعليم كىذا ما  أماـ مسؤكلية كبَتة فبدأ عهد جديد جعلهمك  كإقناعهم
 الغالب يف تقـو الذم اؼبهم العنصر تعليمي نظاـ أم يف اؼبعلم كيعد . (2)يبعث على الغبطة ك السركر

 الًتبوية العملية يف الفاعل العنصر كىو للمنهج ياغبقيق اؼبنفذ فهو ، كالتعليم الًتبية عملية جهوده على
 تزداد اؼبعلم مهمة أف شك كال ، كاذباىات قدرات من كيٌنمي ، عالقات من كيقيم ، قيم من ينقل دبا

 التطور عن الناذبة كاؼبعلومات كاالتصاالت كالتعليم الًتبية كسائل يف اؼبتالحقة التطورات ظل يف أنبية
 كىي ، جيد إعداد إذل ربتاج اليت الدقيقة اؼبهن من التدريس مهنةف . تقٍتكال كالعلمي االقتصادم

 من عنده ما بقدر أك تعينو قدرة لديو توفرت حسبما فرد كل  أك فرد أم يبارسو آرل أداء ؾبرد ليست
 أسس على تقـو تربوية تعليمية عملية أهنا عن فضالن  ، مقوماتو لو كعلم أصوؽبا ؽبا مهنة كلكنها علم،
  . اؼبتعاقبة األجياؿ كتكوين بناء عملية كىي كنظرايت، اعدكقو 

إف اؼبعلم ال يصبح معلمان جيدان كخبَتان يف العملية التعليمية منذ غبظة دخولو ىذه اؼبهنة، إذ 
وبتاج إذل عدد من السنوات لكي يصبح مربيان كخبَتان متمرسان يف ىذا اؼبيداف، لذا من الضركرم لكل 

هنة التعليم أف ييعدَّ إعدادان جيدان. إذ أف اؼبعلمُت الذين أعٌدكا بشكل جيد من يريد أف يبتهن م
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للعملية الًتبوية، ككيفية إدارة الصف اؼبدرسي. كأتسيسان على قواعد كخطط  سيعرفوف كيفية كضع
ذلك، فإف أم إصالح أك ذبديد أك تطوير يف العملية الًتبوية هبب أف يبدأ ابؼبعلم ألنو اؼبنفذ 

دة بدكف معلم جيد. فاؼبعلم جيػ ةل اػبرباء كاؼبختصُت، إذ ال تربيت الًتبوية بعد إقرارىا من قبللسياسا
دث أثران طيبان يف تالميذه، بينما اؼبعلم السيئ حىت مع أف يبكن  قاصرةحىت مع كجود مناىج  اعبيد وبي

 تتسم بتضخم اؼبعرفة تتطلب تربية عصر اؼبعلومات، اليتك  ، اؼبناىج اؼبتطورة ال يبكن أف يقدـ شيئان 
كتنوع مصادرىا كطرؽ اكتساهبا ككسائط تعليمها، إعدادان خاصان للمعلم، ينمي لديو نزعة التعٌلم ذاتيان. 
إذ أصبح اؼبعلم حباجة إذل تنمية مهاراتو كقدراتو كمعارفو، ابإلضافة إذل إؼبامو إؼبامان جيدان ابلتقنيات 

عرفة، كدبهارة إدارة الصف، ألنو فقد سلطة احتكار اؼبعرفة، اغبديثة كدبناىج التفكَت كأبسس نظرية اؼب
كتغٌَت دكره من كونو ؾبرد انقل للمعرفة إذل كونو مشاركان كموجهان يقدـ لطلبتو يد العوف إلرشادىم إذل 
  مصدر اؼبعلومات، أم إف مهمة اؼبعلم أصبحت مزهبان من مهاـ اؼبريب كالقائد كاؼبدير كالناقد كاؼبستشار

هبب أف ينظر إذل تدريب اؼبعلم على أهنا عملية ذات كجهُت ، كجو يتعلق ابإلعداد قبل اػبدمة فإنو 
، كآخر يتعلق ابلتدريب أثناء اػبدمة كيبكن القوؿ أف تدريب اؼبعلم أثناء اػبدمة أىم بكثَت من إعداده 

د ، ذلك أف للعمل قبلها . إف برامج التدريب ىذه دبثابة كضع حجر األساس لبناء دل يكتمل بع
اليت البد أف إعداد اؼبعلم قبل اػبدمة ما ىو إال مقدمة لسلسلة متالحقة من فعاليات كأنشطة النمو 

أكدت الدراسات الًتبوية اؼبختلفة أف مستول إعداد كتدريب اؼبعلمُت يتوقف تستمر مدل اغبياة ، ك 
اؼبعلمُت اؼبتدربُت ؼبهارات على مستول كنوعية مؤسسات اإلعداد كإمكانياهتا كقدراهتا على إكساب 

البحث ك التجريب كمدل االرتباط بُت برامج إعداد اؼبعلم كبُت فلسفة كأىداؼ التعليم العاـ ككضوح 
كظائف كأدكار اؼبعلم ، ككذلك نوعية اؼبعلمُت اؼبتدربُت كأعمارىم كعدد الساعات اؼبخصصة ؽبم 

 أنبية من ؽبا ؼبا كذلك ، التعليم ربسُت أساسيات من للمعلم اؼبهنية التنمية كتعد .(1)للدراسة يوميان 
 فبا يؤدم ؽبم الالزمة للمهارات التالميذ صبيع تعلم كتطوير ، للمعلم التدريسي األداء تطوير ابلغة يف

 ، كاألكاديبية اؼبهارات اؼبهنية الكتساب األساسي اؼبفتاح ىي اؼبهنية كالتنمية التعلم، ؾبتمع ربقيق إذل
 ، الذايت التعلم أساليب أك ابستخداـ ، الرظبية التدريب برامج يف اؼبباشرة نشطةاأل طريق عن سواء
 إذل االتصاالت كأساليب كااللكًتكنيات كاغباسبات اؼبعلومات نظم يف اؽبائلة الطفرة ساعدت كلقد
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4 
 

 ؾباؿ يف اغبديثة الًتبوية االذباىات من كظهور الكثَت ، كالتعليم الًتبية ؾباؿ يف جديدة أساليب ظهور
 . مباشرة كنتيجة مهنينا كتدريبو اؼبعلم إعداد

علمُت أثناء اػبدمة يتوقف على إهباد عالقة جديدة كأتسيسان على ذلك فإف قباح تكوين اؼب
بُت التكوين قبل اػبدمة ك التكوين يف أثناءىا كأف نضمن لتلك العالقة االستمرار ك الدكاـ كيبكن أف 

ك ع مفهـو التعليم اؼبستمر أتكوين اؼبعلم على أنو عملية كاحدة تتب نصل إذل ربقيق ذلك أبف ننظر إذل
التعليم مدل اغبياة ، بل هبب أف ننظر إذل عملية التكوين سواء قبل اػبدمة أك يف أثناءىا على أهنا 
مهنة سامية ؽبا متطلبات اإلعداد ك التخصص كأف التدريس فن لو أصولو كمقوماتو اليت ال يستطيع 

م مهمتو بكفاءة دكف التزكد هبا ، كاليت ال يبكن اكتساهبا ابؼبمارسة العملية فقط ألف مدرس أف يؤد
 كلكنها ، اثنوية قضية تعد دل مهنينا كتنميتو اؼبعلم إعداد قضيةك . (1)عملية التدريس عملية علمية 

 من كذلك ةمهم ربوالتك  ربدايت من ما نعيشو اليـو خباصةك  ، اغبياة سبليها تطورات مصَتية قضية
 ذبتاح العادل ابتت اليت اغبديثة التغَتات ىعل ترتب كلقد ، اؼبعلمُت كنوعية التعليم دبهنة أجل االرتقاء

 كنظاـ ، بشكل عاـ التعليمية نظمها يف النظر إعادة يف صبيعها الدكؿ أخذت أف األخَتة السنوات يف
 التعليمية ؼبعارؼ الًتبويةاب تزكدىم برامج خالؿ من كذلك خاص، بشكل اؼبعلم كتدريب إعداد

 ابلتغَتات الوعي من أبرزىا اليت العوامل من للعديد استجابة كذلك ، اؼبهنية اؼبهارات ،كإكساهبم
ا كذلك ، معها كالتكيف اغبادثة  يف اغبقيقية برسالتو القياـ للمعلم من كسبكيننا اؼبهنة ىذه ؼبكانة دعمن
كمن ىذا اؼبنطلق أصبح من .  (2) يف اجملتمع ربدث اليت كاؼبستمرة السريعة للمتغَتات كفقنا اجملتمع

الواجب إعداد اؼبعلم كمن مث تدريبو، فالتدريب ىو إعداد األفراد كأتىيلهم تقنيان كمهنيان كإكساهبم 
إمكاانت كمهارات ترفع من قدراهتم اإلنتاجية، كالتدريب دبفهومو العلمي يستهدؼ أساسان ربقيق 

قائمُت بعملية التعليم يف كافة اؼبستوايت لرفع مستول األفراد، كاالرتقاء النمو الذايت اؼبستمر لل
ابؼبستول العلمي كاؼبهٍت كالثقايف للمعلمُت أنفسهم دبا وبقق طموحهم كاستقرارىم النفسي كرضاءىم 

                                                            

 188-187، ص  1، ط ادلعلم السعودي احلاضر و ادلستقبلالدايل ،  (1)

 بوم  ، حبث تر  إعداد ادلعلم وتنميتو مهنياً يف ضوء التحدايت ادلستقبليةالناقة ك أبو كرد ، (  2)
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اغبالية مهما بذؿ هبا من جهد، ليست كافة لكي ك التدريب كعملية اإلعداد  .(1) اؼبهٍت ذباه عملهم
ل اؼبعلم ربقيق مهامو بدرجة كافية من النجاح، فالتعليم شأنو شأف أم نشاط إنساين آخر يتطور يواص

يف اؽبدؼ كاؼبضموف كاألسلوب متأثرا يف ىذا ابلتطورات االقتصادية االجتماعية كالعلمية كالثقافية 
ية نتيجة البحث العلمي العاؼبية، كالعربية، كاحمللية، كتتطور بتطور مفاىيمنا كأساليبنا الًتبوية كالنفس

هبب أال تًتؾ مسألة إعداد اؼبعلم ؼبادة العلـو يف ىذه اؼبرحلة الدراسية ، كابلتارل  اؼبستمر يف ىذا اجملاؿ
كل يكوف  فاايت اؼبطلوبة لو حبيث الكأيضان ج إعداده كتدريبو ك ربامدكف اىتماـ ب) اؼبرحلة اؼبتوسطة ( 

 . (2)كحسن األداء لدل معلمي العلـو  صماـ األماف لضماف اعبودة اؼبطلوبةذلك 
يف كليػػػات الًتبيػػػة ك بػػػرامج تدريبػػػو أثنػػػاء اػبدمػػػة إعػػػداد معلػػػم العلػػػـو تقػػػوًن ل اذبهػػػتفػػػإف الباحثػػػة كعليػػػو 

إليػػػو ت توصػػػل مػػػع مػػػا متماشػػػيان البحػػػث  ىػػػذا حيػػػث  يتابؼبرحلػػػة اؼبتوسػػػطة مػػػن كجهػػػة نظػػػر اؼبعلمػػػات 
، شػػكل عػػاـ ك معلػػم العلػػـو بشػػكل خػػاص إعػػداد اؼبعلػػم ب اؿؾبػػيف  الدراسػػات الًتبويػػة النظريػػة كاؼبيدانيػػة

يف ربقيػػق النمػػو اؼبهػػٍت ؼبعلػػم العلػػـو يف ؾباالتػػو اؼبختلفػػة ك التػػدريب بػػرامج اإلعػػداد كمعرفػػة مػػدل فاعليػػة 
اؼبهػػٍت ك الًتبػػوم  ول أداءهبػػذؿ اعبهػػود الالزمػػة لالرتقػػاء دبسػػتكؿباكلػػة ، اؼبعرفيػػة ك االذباىيػػة ك اؼبهاريػػة 

 دؼ اؼبرجػػو مػػن التعلػػيم اغبػػديث  كنقػػل الطلبػػة بعيػػدان عػػن الصػػورة القديبػػة كعيوهبػػا مػػواكبُتلتحقيػػق اؽبػػ
البشػرية  التنميػة إحػداث علػي قػادرين معلمػُت كجػود إذل اغباجػة ك.  بػذلك عصػر التقػدـ كالتكنولوجيػا

 صاؼبعلم بشكل عػاـ كمعلػم العلػـو بشػكل خػا كتدريب إعداد كاقع مراجعة يتطلب ابجملتمع كالنهوض
 .  الواقع ىذا مدل مناسبة ضوء يف

 :مشكلة البحث كتساؤالهتا  -2
يف ؾبػػاؿ العلػػـو أصػػبحت ضػػركرة ك التػػدريب اإلعػػداد  بػػرامجتقػػوًن يف ضػػوء مقدمػػة البحػػث يتضػػح أف 

احملػػػور األساسػػػي  ىػػػواؼبعلػػػم  كدبػػػا أف ، ظػػػركؼ اغبيػػػاة اؼبتجػػػددة اؼبتمثلػػػة يف عوؼبػػػة التعلػػػيم تفرضػػػهاحتميػػػة 

                                                            

تقومي دورات تدريب معلمي ادلرحلة الثانوية أثناء اخلدمة من وجهة نظر ادلعلمني و ادلشرفني الرتبويني اغباجز ،  (1)
 ، حبث تربوم  مبحافظات غزة

 مرجع سابق  (2)
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عنهػا بػل هبػب أف يكػوف علػى كعػي   ال ينبغػي أف يكػوف بعيػدان ك التػدريب أثنػاء اػبدمػة لعملية اإلعػداد 
 :(1) كاؼ أببعادىا كمتطلباهتا كابؼبشكلة اليت يواجهها كذلك لألسباب التالية

أف إدراؾ اؼبعلم يف أثناء فًتة إعداده أك بعدىا أبىداؼ عملية اإلعػداد كالتػدريب، كدبػا تتضػمنو  .1
لػػو أكثػػر قػػدرة علػػى تقػػدير قيمػػة ىػػذه العمليػػة، كفهػػم كظيفػػة كػػل جانػػب مػػن جوانػػب ـبتلفػػة هبع

 فيها، كابلتارل يصبح أكثر قدرة على اإلفادة منها.
أف إدراؾ اؼبعلم للخصائص كالصفات كاؼبهارات كاؼبعارؼ اليت ينبغي أف تتوافر فيو كاليت تسػعى  .2

ىت يسػعى ىػو مػن جانبػػو عمليػات اإلعػداد كالتػدريب إلمبائهػا يف صبيػع اؼبعلمػُت أمػػر ضػركرم حػ
أجهػػػزة  وظػػػركؼ كاإلمكانيػػػات الػػػيت تتيحهػػػا لػػػيف ذلػػػك مػػػن صبيػػػع ال أيضػػػا إذل إمبائهػػػا مسػػػتفيدان 

 اإلعداد كالتدريب.
علػػى بيػػاف أكجػػو الػػنقص يف إعػػداده كمبػػوه العلمػػي كاؼبهػػٍت فيحػػاكؿ عػػن  أف يصػػبح اؼبعلػػم قػػادران  .3

 طريق اعبهود الذاتية )التعليم الذايت( أف يستكملها. 
عملية الًتبية كأجهزة تدريب اؼبعلمُت غَت قادرة على تطوير عملها كأساليبها ما دل يسػاندىا إف  .4

يف ذلػػػك اؼبعلمػػػوف سػػػواء يف أثنػػػاء فػػػًتة إعػػػدادىم أك بعػػػدىا عػػػن طريػػػق آرائهػػػم كأفكػػػارىم كهتيئػػػة 
 .  اؼبناخ اؼبالئم كالرأم العاـ الدافع ؽبذا التطور

نفػس التخصػص  ئهػا يفذبػارب زمال ك ؼبهنػة التعلػيم ةالباحثػ ةفبارسػحبكػم  نظران لألسباب السابقة ك لذا
ـو إعداد معلػم العلػ أبفالباحثة  أحست من خالؿ اطالعها على بعض الدراسات كاألحباث السابقةك 
 شػػجعها علػػى القيػػاـ هبػػذا البحػػث مسػػتعينةاألمػػر الػػذم  حباجػػة إذل تقػػوًن تدريبػػو أثنػػاء اػبدمػػةبػػرامج  ك
السػؤاؿ الرئيسػي تتحدد يف اإلجابة عػن  البحثفإف مشكلة  كعليو، اؼبتوسطة علمات العلـو ابؼبرحلة دب

 :  اآليت
تطوير إعداد معلم  إذل أم مدل يبكن االستفادة من تقوًن إعداد اؼبعلم كبرامج تدريب أثناء اػبدمة يف

 العلـو كتنميتو مهنيان ؟
  -كيتفرع من ىذا السؤاؿ الرئيسي األسئلة الفرعية التالية :

 دكره كمسئولياتو يف التعليم ؟معرفة معلم العلـو أبنبية دل ما م (6
                                                            

 2، حبث تربوم ، ص  سد الفجوة بني العلماء و مربو العلومعبده ، (  1)
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  ؟ كتدريبو أثناء اػبدمة إعداد معلم العلـو يف ؾباؿ االذباىات اغبديثة أبرز ما  (7
 ؟   ؼبعلم العلـو يف النمو اؼبهٍتما أثر برامج التدريب أثناء اػبدمة  (8
 من كجهة نظر اؼبتدرابت ) حلة اؼبتوسطةؼبر ابإعداد معلم العلـو كتدريبو اغبارل لربامج واقع الما  (9

 ؟  ( معلمات العلـو
 ؟ ابؼبرحلة اؼبتوسطة تدريب معلمات العلـو أثناء اػبدمة إعداد ك ما مشكالت  (12
ما الفركؽ ذات الداللة اإلحصائية ذباه ربقق أىداؼ إعداد كتدريب معلمات العلـو أثناء  (11

 (؟ التخصص ، سنوات اػبدمة ، العمر ) اػبدمة كاكتساب الصفات تبعان للمتغَتات التالية 
 

 :أىداؼ البحث -3
  يلي : ربقيق ما إذل ىدؼ ىذا البحث 

 كمسئولياتو يف التعليم .أبنبية دكره معلم العلـو  تعرؼ (1
 . ؾباؿ إعداد معلم العلـو كتدريبو أثناء اػبدمة االذباىات اغبديثة يف  تناكؿ أبرز (2
 . ؼبعلم العلـو النمو اؼبهٍتيف  برامج التدريبأثر  تعرؼ (3
من كجهة نظر اؼبتدرابت ) معلمات العلـو  أثناء اػبدمة وتدريبإعداد اؼبعلم ك برامج كاقع  استجالء (4

. ) 
 . التعرؼ على أبرز مشكالت تدريب معلمات العلـو أثناء اػبدمة  (5
كاكتساب  أثناء اػبدمةمعلمات العلـو  إعداد كتدريب برامج أىداؼربقق  ذباهالفركؽ تعرؼ  (6

 . (  ) التخصص ، سنوات اػبدمة ، العمر تبعان للمتغَتات التالية ات الصف
  : أنبية البحث-4

  -التارل :يف  ىذا البحثأنبية تكمن 
 يثرم مهنة اؼبعلم كيزيد من فاعليتو . معلم العلـو تدريب ك عداداالىتماـ إب (1
 . تدريس العلـو يف ربقيق األداء األفضل كالكفاءة العالية  (2
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يف اؼبنطقػػة حػػوؿ احتياجػػاهتم التأىيليػػة كالتدريبيػػة كربليلهػػا كالكشػػف  لمػػات العلػػـومع صبػػع آراء (3
 . عن أكجو القصور كالعالج يعترب إسهامان إهبابيان يف ؾباؿ الًتبية كالتعليم

مػػػػػن قبػػػػػل اؼبسػػػػػئولُت يف كزارة الًتبيػػػػػة كالتعلػػػػػيم  علػػػػػم العلػػػػػـوكالتػػػػػدريب ؼب عػػػػػدادتطػػػػػوير بػػػػػرامج اإل (4
 . السعودية

 

 : حث حدكد الب -5
  .مدارس اؼبتوسطة اغبكومية للبنات -حي الشرائع  –مكة  -السعودية اغبد اؼبكاين : اؼبملكة العربية 

 ىػ .1436 - 1435لعاـ  تطبيق الدراسة خالؿ الفصل الدراسي اغبد الزمٍت :
 الشرائع . حي ؼبدارس اؼبتوسطة اغبكومية للبناتمعلمات العلـو اب : اغبد البشرم

 
 : لبحثمصطلحات ا -6

  التقوًن 

: ىو التعيُت أك اغبساب أك التحديد ك التوجيو كقد يستخدـ أيضان دبعٌت (1)التقوًن لغة  تعريف (1
 تقدير القيمة كالقيم لغة ىو من يقـو على األمر كيتواله . 

 تعيُت كربديد الشيء كإعادة توجيهو من حاؿ إذل حاؿ .ىو :  اصطالحان  تعريف التقوًن (2
عملية منهجية تقـو على أسس علمية تستهدؼ إصدار اغبكم ىو : (2)ئيان تعريف التقوًن اجرا (3

بدقة كموضوعية على مدخالت أك ـبرجات أم نظاـ تربوم ، كمن مث ربديد جوانب القوة ك 
 الضعف يف كل منها ، سبهيدان الزباذ القرارات اؼبناسبة لإلصالح . 

 عداد :اإل 
لعدة ما أعد ألمر وبدث مثل األىبة يقاؿ : أعددته : ىو هتيئة الشيء ك ا(3)تعريف اإلعداد لغة  (1

 لألمر عدتو ، كأعده ألمر كذا : ىيأه لو كاالستعداد لألمر : التهيؤ لو . 

                                                            

 www.alyum.comكاصطالحان " ،  أبو السعود " تعريف التقوًن لغة( 1)

 educ.com-www.newاندر " تعريف التقوًن إجرائيان " ،  (2)

 رسالة ماجستَت ،  اإلعداد العلمي للمفتني وأثره يف الوقاية من اجلرميةالفارس ،  (3)
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تعريف اإلعداد اصطالحان : ليس ىنالك فرؽ بُت التعريف االصطالحي ك التعريف اللغوم كعلى  (2
 ضَته للقياـ دبا يناسبوشيء كربذلك يكوف اإلعداد يف االصطالح داؿ على كجوب هتيئة ال

، كتقـو بو تو ليكوف قادران على مزاكلة مهن للفردىو صناعة أكلية تعريف اإلعداد إجرائيان :  (3
 .  مؤسسات متخصصة أك غَتىا من اؼبؤسسات ذات العالقة

  : الربانمج 
 اؼبعقدة . سلسلة من العمليات : صبع برامج ، (1)تعريف الربانمج لغة  (1
ىو عدد من اؼبشركعات ك األنشطة اليت يتم زبطيطها كإدارهتا معان الحان : تعريف الربانمج اصط (2

 لتحقيق ؾبموعة من األىداؼ ك النتائج األخرل اؼبًتابطة . 
ؾبموعة اؼبعارؼ كاؼبفهومات كاؼبناشط كاػبربات اؼبتنوعة اليت ىو : (2)الربانمج إجرائيان  تعريف (3

إحتكاكهم هبا كتفاعلهم عها بشكل يؤدم إذل تقدمها مؤسسة ما جملموعة من اؼبتعلمُت بقصد 
تعلمهم أم تعديل سلوكهم كربقيق األىداؼ الًتبوية الذم ينشدكهنا من كراء ذلك بطريقة شاملة 

 .اليت تقـو عليها عملية إعداد اؼبعلم ةن اػبطوط العريضة كاؼببادئ العاممتكاملة فهو عبارة ع
 

 :  منهجية البحث -7
  منهج البحث -أكالن 
كصف ما ىو كائن الذم يقـو على الرصد كالتحليل ك اؼبنهج الوصفي  أسلوب ت الباحثةتخدماس

 . كذلك ؼبناسبة موضوع الدراسة كأىدافها 
 ؾبتمع البحث  -اثنيان 

 شرائعحي يف  للبناتابؼبرحلة اؼبتوسطة كومية اغبمعلمات العلـو ابؼبدارس  يتمثل ؾبتمع البحث يف
  . كة دب

 بحثاثلثان : أدكات ال
 .  لبحث تقوًن برامج إعداد كتدريب معلم العلـو أثناء اػبدمة ةياناالستبأداة استخداـ مت  

                                                            

 www.almaany.comمعجم اؼبعاين ، ( 1)

 infonic.-www.yemenاليماين " تعريف الربانمج إجرائيان " ، ( 2)
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 رابعان: األساليب اإلحصائية 
 استخداـ األساليب اإلحصائية التالية :  مت
 التكرارات . (1
 النسب اؼبئوية . (2
 اؼبتوسطات اغبسابية . (3
 معامل ألفا كركنباخ لتحديد معامل الثبات . (4
الفركض بطريقتُت )كركسكاؿ كيلز ( ك ) ماف كيتيٍت ( ؼبعرفة داللة الفركؽ اإلحصائية اختبار  (5

 ( .spssكسوؼ يتم التحليل ابستخداـ تقنية اغباسب اآلرل ك برانمج التحليل اإلحصائي )
 

  خطوات إجراء البحث : -8
 ؾبتمع البحث : (1

 لكة العربية السعودية .ابؼبمدبكة اؼبكرمة  معلمي العلـويتكوف ؾبتمع البحث األصل من 
 عينة البحث : (2

تتمثل عينة البحث يف معلمات العلـو ابؼبرحلة اؼبتوسطة حبي الشرائع يف مكة ابؼبملكة العربية 
 .معلمة علـو  23معلمة ( من أصل  23البالغ عددىن )السعودية 

 طريقة اختيار العينة : (3
رحلة اؼبتوسطة يف التعليم العاـ حبيث كاف عدد  مت اختيار عينة عشوائية فبثلة يف فئة معلمات العلـو ابؼب

كاقع  انة كاليت مت توزيعها عليهن ؼبعرفةكالن من أفرادىا متناسب مع حجمها يف أثناء تطبيق أداة االستب
 من كجهة نظرىن . التدريب أثناء اػبدمة  برامج اإلعداد ك

 حدكد البحث : (4
اؼبتوسطة حبي الشرائع دبكة يف الفصل الدراسي األكؿ مت توزيع االستبيانة على معلمات العلـو ابؼبرحلة 

 ىػ . 1435/1436لعاـ 
 

 



11 
 

 

 
 
 الفصل الثاين

 (األدب النظري والدراسات السابقة )  

 

 دور معلم العلوم ومسئولٌاته تجاه التعلٌم  (1)

 إعداد معلم العلوم قبل الخدمة  (2)

 االتجاهات الحدٌثة لبرامج إعداد معلم العلوم فً المستقبل  (3)

 أثناء الخدمة  المعلم تدرٌب (4)

 التخطٌط لبرامج التدرٌب أثناء الخدمة  (5)

 أثر التدرٌب فً النمو المهنً للمعلم  (6)

 نظام تطوٌر برامج تدرٌب المعلم أثناء الخدمة  (7)

 نماذج لنظام إعداد المعلم وتدرٌبه أثناء الخدمة فً دول مختلفة  (8)

 تقوٌم أثر التدرٌب على أداء المعلم و التحقق من فاعلٌته  (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 األول) األدب النظري ( ادلبحث
   دكر معلم العلـو كمسئولياتو ذباه التعليم  (1)

حىت يصبح الفرد مؤىالن لتدريس العلـو ال يكفي أف هبتاز بنجاح ؾبموعة اؼبتطلبات الًتبوية كذلك 
أكثر من ك اغبقيقة أف تدريس العلـو وبتاج إذل  ىا بنجاح ،ألف أغلب األشخاص يبكنهم أف هبتازك 

إكماؿ اؼبتطلبات كمعرفة العلـو كاإلعداد اعبيد الذم يؤىلهم لتدريس العلـو . ككلما ارتفعت درجة 
ربقيقها عند الفرد كلما اقًتب من أف يكوف معلم علـو فعاؿ كلذلك هبب أف يتصف هبذه اػبصائص 

 التالية ك ىي : 
  مطلع على العلـو كالتكنولوجيا 
 بو لألشياء وباكؿ فهم كيفية إدراؾ طال 
  يتقبل الفركؽ الفردية بُت طالبو 
  يدرؾ أنو معلم علـو جيد 
 يفهم العلـو بشكل كاؼ 
  إف تعلم العلـو مهم لثقافتنا 
  للعلـو كالتكنولوجيا معٌت يف حياتو الشخصية 

 إف أدكار أك مسئوليات ككاجبات معلم العلـو عديدة كمتباينػة ، فاؼبعلم الكيفء يؤدم دكران يتغَت دكمان 
تبعان للمواقف التعليمية اؼبختلفة ، فهو اترةن يكوف أابن ، كاترةن يكوف موٌجهان كمشرفان كمساعدان ، كاترةن 
يكوف مربيان ، كاترةن أخرل يكوف انقالن للمعرفة ، كاترةن هبمع بُت ذلك كلو ؛ لذلك أصبح من األمور 

صفات معلم العلـو كأدكاره إذا أرادت أف اؽبامة أف تراعي النظم التعليمية اعبوانب اؼبختلفة ػبصائص ك 
قبل معرفة إعداد معلم العلـو البد من إلقاء  لكلذ ةئولياهتم ككاجباهتم بفعالية كبَت يؤدم اؼبعلموف مس
 أدكاره كمسئولياتو ذباه التعليم . الفٌعاؿ ك  علم العلـوالسمات اؼبميزٌة ؼبالضوء أكالن على 

 (1)كر معلم العلـو األسس العامة اليت يقـو عليها د 1/1
 دكر اؼبعلم يف ضوء النظرية الًتبوية :  -أكالن 

                                                            

 47، ص 1، ط معلم العلوم الفعالاؽبويدم،  1))
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كىنالك  ية اؼبتعلقة ابلعلمية التعليمية ،ىبتلف دكر اؼبعلم ابختالؼ الفلسفة الًتبوية ك النظرايت الًتبو 
.  اذباىاف رئيسياف يؤثراف يف تدريس العلـو يسمى األكؿ ابالذباه التقليدم كالثاين ابالذباه التقدمي

ة االذباه التقليدم أبمرين نبا : تنمية العقل كإمداد التالميذ أبكرب قدر من اؼبعرفة احيث يهتم دع
اؼبنظمة كيعتربكف الًتبية عملية حفظ ك نقل للًتاث الثقايف كلذلك فاهنم يعتربكف اف اؼبدرسة كظيفتها 

ة اذل التالميذ كيهتم فقط ابعبانب نقل الًتاث الثقايف لألبناء كابلتارل يكوف دكر اؼبعلم ىو نقل اؼبعرف
أما أصحاب االذباه التقدمي فاهنم  الية ك النفسحركية ك االجتماعية ،العقلي كيهمل اعبوانب االنفع

يعتربكف اف الًتبية عملية مبو للفرد هتتم ابستعدادات كقدرات كميوؿ كحاجات األفراد ابعتبارىم ؿبور 
كر اؼبعلم تزكيد التالميذ ابغبقائق ك اؼبفاىيم ك القوانُت كطرؽ العلمية التعليمية كىذا االذباه يكوف د

توصلهم ؽبذه اغبقائق ك القوانُت .كأما النظرة اغبديثة فًتل أف كظيفة التعليم اؼبقصود ىي مبو اؼبتعلم 
كتزكيده ابلقدرات ك اؼبهارات ك االذباىات ك اؼبعارؼ اليت سبكنو من التفاعل مع ؾبتمعو . لذلك 

 اعي اؼبدارس يف اختيار اؼبادة التعليمية حبيث تكوف كحدة متكاملة تتضمن ما يلي : هبب أف تر 
  أساسيات اؼبعرفة : يتضمن اؼبنهاج ك اؼبعارؼ ك اؼبفاىيم ك اؼببادئ ك اؼبهارات ك االذباىات اليت

ص تشكل اؽبيكل البنائي للعلم من أمثلتها ) نظرية تركيب اؼبادة اليت يبكن يف ضوئها تفسَت خصائ
 اؼبواد كتفاعالهتا ، مفاىيم اؽبضم ك التنفس كغَتىا ( .

  اؼبتطلبات االجتماعية : هبب اف يهدؼ التعليم اذل مبو الفرد حىت يصبح قادران تلبية حاجات
 اجملتمع كمطالبو .

 . متطلبات النمو السليم للفرد : هبب أف  خذ بعُت االعتبار خصائص مبو التالميذ 
الرئيسي ىو توجيو كتنظيم اؼبواقف التعليمية اليت يتفاعل فيها األفراد مع البيئة كعليو يكوف دكر اؼبعلم 

 . تفاعل يؤدم اذل تطور كل منهما 
 : (1) اؼبعلم كطبيعة العلم –اثنيان 

لذلك كاف االىتماـ يف اؼبناىج  م على أنو كصف للظواىر الطبيعية أك البيولوجيةذل العلكاف ينظر إ
   ذل العلمالعلم حدث تغَت جوىرم يف النظرة إاىر ، لكن مع تطور منصب على كصف ىذه الظو 

 التفسَت ك التخليق كمعرفة العوامل اليت ربكمها مث خلق الظاىرة صناعيان . كذلك كتعدل الوصف إذل
                                                            

 49، ص 1، ط معلم العلوم الفعالاؽبويدم،  (1)
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ينبغي أف يرتبط تدريس العلـو أبىداؼ العلم كىذا يؤثر ابلطبع يف أىداؼ تدريس العلـو كمناىجو 
 ربديد كظيفة معلم العلـو فهدؼ دراسة العلـو للعلم ىبتلف عن ىدؼ دراسة كابلتارل سيؤثر يف

عطاء اكرب قدر ات العملية . فاؽبدؼ األكؿ يدعو إذل إالعلـو من أجل اجملتمع أك من أجل التطبيق
ذل تزكيد الطالب ابغبقائق ذات بينما اؽبدؼ اآلخر يدعو إفبكن من اغبقائق ك اؼبفاىيم ك اؼببادئ 

ىداؼ العلم دراسة الظواىر من أجل ربقيق احد ألتطبيقية اؼبباشرة كلكن اؽبدؼ األساسي من القيمة ا
 ىو التنبؤ ك التحكم ابلظواىر الطبيعية كضبط اؼبتغَتات . 

كما يوجد عنصر آخر يف العلـو كىو موضوع القيم اؼبصاحبة للعلم فيجب االىتماـ ابلقيم كااللتزاـ 
الذرة كأحباثها يف حل مشكالت الطاقة ك الصحة ك االقتصاد كبُت  هبا فهنالك فرؽ بُت من يستخدـ

من يوظف أحباث الذرة يف تدمَت اؼبدف ك قتل الناس لذلك ىنالك بعض االذباىات اليت تفيد معلم 
 :  (1)العلـو يف تدريسو 

 عرفة ينبغي عدـ الفصل بُت اؼبعرفة العلمية من حقائق كمبادئ كقوانُت كبُت طريقة اغبصوؿ على اؼب .1
 ينبغي أف يهتم اؼبعلم ابغبقائق ك القوانُت كتطبيقاهتا يف اغبياة  .2
االقتصادم ك االجتماعي ك الثقايف ف يلتـز معلم العلـو ابلقيم اليت ربدد تطور ؾبتمعو ينبغي أ .3

كيعمل على تنمية ىذه القيم يف نفوس التالميذ كيكوف دكره أكثر من ؾبرد نقل اؼبعارؼ ك اغبقائق 
اذباىات اهبابية كتنمية على خطوات اؼبنهج العلمي يف البحث ك التفكَت إذل تكوين  أك التدريب
 نسانية اليت يؤمن هبا . القيم اإل

 : (2)التحدايت اليت يواجهها معلم العلـو يف اجملتمع اؼبعاصر  –اثلثان 
لم كما يقـو بو إف أحد النقاط اؼبهمة يف ىذه الدراسة ىو كجود عالقة إهبابية بُت برامج إعداد اؼبع

اؼبعلم أم يرتبط عدد اؼبقررات الدراسية يف العلـو ك العلـو ك اؼبقررات الًتبوية ك اإلعداد الدراسي 
الكلي إهبابيا مع التدريس الناجح . كيفهم من نتائجو أيضا أف اؼبعلم الذم يعد بشكل أفضل يف 

يبكن أف يصبح معلمان انجحان ابلرغم ما  ك ىذا يعٍت أف اؼبعلم اؼبهمل ال العلـو كيف اجملاالت الًتبوية
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لديو من إعداد يف ؾباؿ زبصصو كيف أساليب تدريسو . كنتيجة للتطور العلمي ك التكنولوجي اؼبعاصر 
 ظهرت بعض التحدايت اليت تؤثر على عمل معلم العلـو يف ؾبتمعنا اؼبعاصر ك ىي : 

اجي للعمل اإلنساين حيث قلت اغباجة أدل ظهور التكنولوجيا اغبديثة إذل تغيَت يف الدكر اإلنت .1
للعمل اليدكم كظهرت اغباجة الشديدة إذل البحث العلمي كتوفَت الطاقة اإلنسانية اؼبدربة تدريبا 
عاليان كىذا التغيَت أدل إذل حدكث تغيَت يف دكر اؼبعلم كيف نوعية التعليم اليت هبب أف تقدـ 

يدكم مهما بقدر تزكيدىم بثقافة كاسعة سبكنهم للمتعلمُت فلم يعد تدريب األفراد على العمل ال
 من مواجهة اؼبواقف العلمية ك التكنولوجية . 

زايدة استخداـ الوسائل التعليمية ككسائل االتصاؿ اغبديثة كظهور ىذه الوسائل يبثل ربداين للمعلم  .2
عملية ألنو اؼبصدر الوحيد للمعرفة لكن على اؼبعلم أف يوظف ىذه الوسائط التعليمية لتسهل 

 التعلم ك التعليم كما هبب التعرؼ إذل جوانبها السلبية . 
تصف ابلسرعة يتميز العادل اغبديث ابلتغَت الكمي ك الكيفي للمعرفة اإلنسانية ىذا التغَت اؼب .3

 . ذل العديد من النتائج مثل زايدة اؼبعرفة كظهور التخصص الدقيقكالتعقيد فبا يؤدم إ
 
 :(1)التعليم العاـ  سؤكليات معلم العلـو يفم 2/2
تزكيد التالميذ ابلثقافة العلمية : اؼبعلم ىو اؼبسئوؿ األكؿ يف نقل اؼبعرفة كتفسَتىا كشرحها كتزكيد  .1

تالميذه ابؼبعرفة العلمية تساعدىم على التكيف مع البيئة احمليطة . كسيواجو اؼبعلم مشكلة النمو 
ميذ على أساليب التعلم الذايت كتعويدىم على السريع للثقافة العلمية كىذا يفرض عليو تدريب التال

 تكوين النظرة العلمية الشاملة عن طريق تعليم أساسيات اؼبعرفة العلمية 
تنمية التفكَت العلمي ك االذباىات العلمية : اف تعليم التفكَت العلمي ال يتم عن طريق التلقُت  .2

على كيفية حل اؼبشكالت كيتحمل  كلكن بتوفَت اػبربات اليت ينظمها اؼبعلم لتالميذه ليتدربوا
 مسئولية تدريبهم على التفكَت الناقد كتنمية االذباىات العلمية . 

تنمية بعض الصفات الضركرية للتقدـ العلمي : مثل البحث العلمي ك التخطيط العلمي كىاتُت  .3
 اؼبختلفة . الصفتُت ربتاج اذل تنمية التعاكف ك التخطيط اؼبشًتؾ بُت التالميذ يف مراحل التعليم 
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 : (1)الصفات اليت هبب توافرىا يف علم العلـو  1/3
البد أف يتصف معلم العلـو ببعض الصفات ك اػبصائص اليت تؤىلو ليكوف قادران على ربمل 

 مسئولياتو ذباه التعليم كىي كاآليت : 
  فهم دكره يف اؼبدرسة كعضو يف اجملتمع كفهم دكر اؼبدرسة يف اجملتمع. 
  العلـو يف حياة التالميذ كيف حاجات اجملتمع كقدرة العلـو على ربقيقها إدراؾ أنبية. 
  قدرتو على توظيف األسلوب العلمي يف التفكَت يف حياتو اػباصة ك العامة كيف تدريسو. 
  معرفة دقيقة دبادة التخصص دبا فيها من حقائق ك مفاىيم ك قوانُت. 
  معرفة التطورات العلمية يف ـبتلف فركع العلـو. 
  إدراؾ أثر التقدـ العلمي على اجملتمع. 
  فهم طبيعة التالميذ كقدراهتم العقلية ك اعبسمية. 
 ساليب ؼبنهاج كإاثرة الدافعية كاختيار أتوفر خربة مناسبة يف مهارات التدريس من التخطيط كربليل ا

 .التدريس اؼبناسبة 
 ىداؼ اؼبشًتكة قدرة على التعامل ك التعاكف مع اؼبعلمُت اآلخرين لتحقيق األ. 
  الرغبة يف النمو الذايت علميان كمهنيان كثقافيان. 
 بعض األىداؼ العامة ؼبعلم العلـو أثناء فبارستو التدريس : 1/4
  إظهار فهم كاؼ للمعرفة العلمية كىذا يشمل اؼبعرفة العلمية اؼبتخصصة ك العامة. 
 اء ك تطبيق الفلسفات العلمية يف إظهار فهم كاؼ لالستقصاء العلمي كيعٍت القدرة على االستقص

 .التدريس 
  إظهار فهم كاؼ لألسس الًتبوية كمكانة الًتبية العلمية. 
  إظهار فهم كقدرة الستخداـ طرائق التدريس اؼبختلفة يف العلـو كاستخداـ الوسائل التعليمية. 
 . إظهار مقدرة كافية إلقامة عالقات شخصية مع الطلبة كإظهار ربمسو للتدريس 
  : أحباث يف خصائص معلم العلـو 1/5
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ذل حيث ىدفت إمت إجراء دراسة على عينة من معلمي العلـو ك ركزت على خصائص معلم العلـو 
معرفة العالقة بُت خصائص اؼبعلم احملدد كسلوؾ اؼبعلم كنتائج الطلبة كمت التوصل إذل النتائج التالية 

ك اػبربة اؼبتمثلة بعدد اؼبقررات الدراسية اليت حصل  ترتبط فاعلية التدريس بشكل إهبايب ابإلعداد .1
 .عليها يف فًتة اإلعداد كخبربتو يف التدريس 

اؼبعلموف ذكك التوجو االهبايب كبو اؼبنهج الذم يدرسونو اؼبعلموف الذين كانت تقديراهتم الدراسية  .2
 .أعلى كخرباهتم التدريسية أكثر 

 .ة األقل يف التدريس أسئلة أعلى كصعوبة أكرب يستخدـ اؼبعلم ذك اؼبعرفة الكبَتة كاػبرب  .3
 أما ابلنسبة للعالقة بُت خصائص اؼبعلم كنتائج الطلبة فقد التعرؼ على العديد منها :

 يرتبط ربصيل الطلبة إهبابيا دبواصفات اؼبعلم منها : .1
  قدرتو على إاثرة الدافعية الذاتية كبو التعلم. 
  القوة اعبسدية للمعلم. 
 علـو اليت مت دراستها يف اعبامعة اك اؼبعهد عدد مقررات ال. 

 .ترتبط نتائج مهارات عمليات العلم إهبابيا بعدد مقررات العلـو اليت درسها اؼبعلم  .2
ترتبط االذباىات االهبابية كبو العلـو بعدد اؼبقررات الدراسية اليت درسها اؼبعلم كبعدد سنوات  .3

 .خربتو يف التدريس 
كأتىيلو من اؼبسائل الرئيسية اليت هبب أف ربتل الصدارة بُت كل  لة إعداد اؼبعلمأتعٌد مسك 

مشركعات التطوير الًتبوم يف مؤسسات التعليم العارل يف معظم دكؿ العادل. كقد تكاثرت يف العقود 
يم كبضركرة تطوير نوعيتو األخَتة من القرف اؼباضي كبداية القرف اغبارل الدعوات اؼبنادية إبصالح التعل

ابلتارل ضركرة إعداد اؼبعلم ليتمكن من القياـ أبدكاره اؼبختلفة يف عادل ظبتو التغٌَت كالتبدؿ ك  كجودتو
اؼبستمرين يف اعبوانب اغبياتية، كال يبكن أف يتم ذلك إال إذا كانت ىناؾ جودة يف التعليم، كال تكوف 

ثرة بشكل مباشر يف أداء من أىم العوامل اؼبؤ ف. ىناؾ جودة يف التعليم إال ابإلعداد اعبيد للمعلمُت 
اؼبعلم لدكره اؼبهٍت ما يتعلق أساسان بنوعية اإلعداد الذم يتلقاه قبل دخوؿ اؼبهنة، فاإلعداد اعبيد 
للمعلم، مسألة ضركرية من أجل ربسُت نوعيتو، بل من أجل تاليف اآلاثر السلبية الناصبة عن عدـ 
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جيدان كمتمرسان يف العملية الًتبوية إال بعد مضي  كدبا أف اؼبعلم ال يصبح معلمان  .إعداده اإلعداد اعبيد
عدد من السنوات يف حقل التعليم كالتدريس، إال إذا اتسم بسمات كخصائص معرفية كأكاديبية 
كتعليمية كمهنية كأخالقية، كىذه اػبصائص ال يكتسبها اؼبعلم تلقائيان، بل وبتاج إذل خربة كفبارسة 

 . كذبربة
 

 اػبدمة  إعداد معلم العلـو قبل (2)
 (1)مبادئ عامة عند إعداد معلم العلـو  2/1
 ىنالك نظاماف إلعداد معلم العلـو : - أ

 النظاـ التكاملي النظاـ التتابعي
يبدأ فيو إعداد معلم العلـو يف اؼباد العلمية يف 
إحدل كليات اعبامعة اؼبتخصصة مثل )كلية 
( مث ينتهي بفًتة اإلعداد اؼبهٍت كاليت  العلـو

 ليات الًتبيةتقـو هبا ك

يسَت فيو اإلعداد العلمي جنبا إذل جنب مع 
اإلعداد اؼبهٍت يف إطار كاحد كىو النظاـ ؼبتبع يف  
كليات الًتبية للحصوؿ على درجة البكالوريوس يف 

 العلـو كالًتبية
شارة إذل أنبية التكامل بُت جوانب لإل لمفاضلة بينهما كلكنلىذين النوعُت ليس  من ذكردؼ اؽبك 

 اد اؼبختلفة كضماف ىذا التكامل  يت من :اإلعد
كحدة الفكرتُت القائمتُت ابلتدريس يف الكلية أك اؼبعهد حبيث يكوف ىنالك إطار عاـ لعملية  -1

 اإلعداد يؤدم دكره يف ربقيق أىدافو .
) اإلعداد يف اؼبادة العلمية ، التخطيط ؼبناىج اإلعداد يف صورة شاملة ذبمع بُت اعبوانب األربع  -2

 كإظهار التكامل بينهما . داد اؼبهٍت ، اإلعداد الثقايف ، اإلعداد الشخصي كاالجتماعي (اإلع
خلق جو من التفاعل بُت أقساـ الكلية اؼبختلفة من خالؿ االجتماعات اؼبشًتكة ك الندكات ك  -3

 .  احملاضرات العامة
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اؼبادة العلمية ك  البد أف ندرؾ انو ال يوجد حدكد فاصلة بُت اؼبقررات اػباصة ابإلعداد يف-ب
اؼبقررات الثقافية للعامة ك اؼبهنية فأم مقرر دراسي يف معاىد ك كليات الًتبية ينبغي أف يسهم بصورة 

فمثاؿ ذلك :ال نستطيع أف لبلي مسئولية  أك أخرل يف ىذه النواحي بقدر قد ىبتلف من مقرر ألخر
مسئولية مقررات اؼبادة العلمية يف مقرر يف طرؽ التدريس من زايدة فهم الطالب ؼبادة التخصص أك 

تدريب الطالب على القياـ ابلتجارب العملية اؼبناسبة ؽبم كعملهم كمعلمُت لذلك ال يوجد من يعد 
مسئوالن عن إعداد الطالب يف اؼبواد العلمية كأخر مسئوؿ عن إعدادىم يف النواحي العملية بل ىنالك 

 اػباص . مسئولية مشًتكة وباكؿ كالن ربقيقها يف ؾبالو
عدـ الًتكيز يف اإلعداد فقط على ما يقدـ للطالب من معلومات كحقائق كنظرايت بل هبب -ج
وجيو العناية أيضاى إذل أساليب التدريس اؼبتبعة داخل كليات الًتبية فاؽبدؼ ليس ضماف سبثيل ت

وف عليو عملية الطالب للمقررات الدراسية ابلصورة اؼبطلوبة بل إعطاء مباذج سليمة عما ينبغي أف تك
كمثاؿ ذلك : عندما نعتمد يف توجيو الطالب إذل عدـ االعتماد على التلقُت التسلطي يف  التعليم

تدريسهم كيف نفس الوقت نتبع معهم أساليب تلقينية جامدة أك نشجعهم على إدراؾ أنبية استخداـ 
ؼبا يدرسوف من مقررات ،  الوسائل التعليمية ككبن ال نستخدـ معهم أية كسائل تفيد يف زايدة فهمهم

 ابلرغم من أف ربقيق ىذه اؼببادئ قد تواجو عقبات عديدة ك لكن نرجو أف تتاح الفرص ك الظركؼ
 . للكليات أك اعبامعات لتحقيقها 

 (1)يف كليات الًتبية  إعداد معلم العلـو جوانب 2/2
 :اإلعداد يف اؼبادة العلمية -1

دريس ما دل يكن اؼبعلم على درجة كبَتة من اإلؼباـ ك الفهم ال ؾباؿ للحديث عن أىداؼ كأساليب للت
للمادة العلمية ابلتارل ينبغي أف يناؿ ىذا اعبانب قدران كبَتان من االىتماـ . كقد ال نستطيع يف ىذا 

  -:اجملاؿ كضع خطة مفصلة إلعداد اؼبعلم كلكن نلفت النظر إذل بعض النقاط اؽبامة كىي 
  ؿ التخصص كحدكده يف ؾباؿ إعداد اؼبعلم فبينما نرل بعض الدكؿ ال يزاؿ اعبدؿ قائمان حو

اؼبتقدمة بدأت أتخذ دببدأ التخصص يف مادة علمية كاحدة كأف يعد معلم متخصص يف الكيمياء 
كأخر يف الفيزايء كاثلث يف التاريخ قبد أف ىنالك أنظمة عديدة أتخذ بفكرة التخصص اؼبتعدد أم أف 
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يس أكثر من مادة علمية كاحدة كنظاـ منهج العلـو يف اؼبرحلة اؼبتوسطة يعد اؼبعلم لكي يقـو بتدر 
ابلسعودية كعلى الرغم من إدراؾ أنبية التخصص كخاصة بعد تزايد اؼبعارؼ العلمية يصعب إعداد 
اؼبعلم يف أكثر من مادة علمية كاحدة كنعتقد أف ذلك متوقف على عدة عوامل منها مبو اعبهاز 

الصعب تعيُت معلم  م اؼبدارس ك توافر العدد الكايف من اؼبعلمُت فقد يكوف منالتعليمي كازدايد حج
لكل مادة علمية يف مدرسة صغَتة اغبجم كعليو تنشأ اغباجة إذل اؼبعلم القادر على تدريس أكثر من 

 .(1) مادة علمية
  يفقد يعود أنبية التخصص إذل انو يعد ظبة من ظبات العصر اغبديث إال أف ىذا ال ينبغي أف

اؼبعلم صلتو ابلعلـو األخرل كخاصة تلك اليت ترتبط ارتباط مباشر ابلعلم الذم يدرسو كىذا مهم 
ابلنسبة للمعلم يف فهم مادة زبصصو أك القياـ دبسئوليتو يف نشر الثقافة العلمية لذلك كبن نتصور 

ن بعض يف مادة زبصصو فقط بل ينبغي أف يتضمأال يشمل اإلعداد العلمي للمعلم مقررات 
 اؼبقررات العلمية يف اؼبواد العلمية األخرل بشرط أف تصاغ بصورة توضح عالقتها دبادة زبصصو .

  البد من الًتكيز على إدراؾ اؼبعلم للمبادئ العامة كالقوانُت ك النظرايت األساسية حبيث يتمكن
أكثر كأعمق كىذا  من فهم اػبطوط الرئيسية للعلم كابلتارل يبكن إعطاء اؼبعلم أنواع من اؼبقررات

ابلطبع يتطلب جهدا من القائمُت ابلتدريس لتحديد العالقات األساسية يف كل علم كابلتارل 
 تقديبو للطالب حبيث سبكنو من تطبيقها يف مواقف علمية متنوعة . 

  التزاـ الدراسة العلمية ابؼببادئ كما مت توضيحو يف السابق يتعلق ابلعالقة بُت العلم كاجملتمع فمن
لضركرم أف يتضح للطالب دائما الصلة بُت اؼبواد العلمية اليت يدرسها كمشكالت اجملتمع ا

 .كمطالبو ككيفية استخداـ اغبقائق كاؼبكتشفات العلمية يف بناء مستقبل أفضل جملتمعنا العريب 

 د ابلرغم من أف نقل اؼبعارؼ العلمية يعد أمرا مشًتكا بُت صبيع مراحل التعليم إال انو يف معاى
ككليات إعداد اؼبعلمُت كاؼبعلمات ىبتلف عما ىي عليو يف مراحل التعليم األخرل فاؼبعلومات ك 
اغبقائق اليت تعطى ليس اؼبقصود منها اؼبسانبة فقط بتزكيده للطالب بل قدرتو على القياـ ابلنقل 

 ينبغي أف الثقايف فيما بعد كزايدة كفايتو يف استغالؿ ىذه العملية فعملية اإلعداد العلمي ال
تقتصر على ؾبرد تزكيد الطالب بقدر من اؼبعارؼ العلمية ك االذباىات كأساليب العمل بل هبب 
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أف تساعدىم على سبثيل ذلك كلو كىذا يقتضى أف يكوف أساليب التدريس أكثر فاعلية من 
 أسلوب احملاضرات مثل اؼبناقشة ك اؼبواقف اؼبعملية كاؼبشركعات اؼبيدانية .

 الدراسة العلمية فصل بُت اعبانب النظرم كاعبانب العملي فهما كحدة متسقة ليس ىنالك يف 
 كاحدة فيجب عدـ الفصل بُت اعبانبُت سواء بطريق مباشر أك غَت مباشر .

  ينبغي على معلم العلـو أف يربط بُت مادتو كتدريسو كأكجو النشاط العلمي كالتكنولوجي اؼبوجود
ة كاالستماع كمصادر ؼبعلوماتو كمصادر أخرل كالرحالت يف اجملتمع كاف يتدرب على القراء

 العلمية ك االتصاؿ دبراكز البحوث ك اؼبؤسسات الصناعية كالزراعية اؼبختلفة . 
  فًتة إعداد اؼبعلم ليست إال نقطة البداية كزبرجو ال يعٍت هناية إعداده فمن اؼبهم أف يتابع تطور

من الضركرم تدريب الطالب على بعض اؼبهارات العلم حىت يستطيع القياـ دبسئولياتو ؽبذا 
 .  الالزمة لنموىم العلمي

 :(1)اإلعداد اؼبهٍت -2
  من الضركرم أف يتفهم الطالب األصوؿ كاألسس العلمية كجوانب البحث الًتبوم كغَتىا من

اليت العوامل اؼبؤثرة فيهم كاليت توصل إليو البحث العلمي كيعي أبنبية العلـو الًتبوية كالنفسية ك 
تتضمن نوعُت من اؼبعارؼ معارؼ يقينية كىي نتائج لبحوث كدراسات كذبارب ك بُت تلك 
الناذبة من نظرايت كأراء شخصية دل تصل بعد إذل مستول اؼبعارؼ العلمية فينبغي أف يدرب اؼبعلم 

 على التفرقة بينهما يف أم دراسة تربوية . 
 اس لفلسفة اجملتمع كاليت يعمل على تطويره فكل العملية الًتبوية يف أبعادىا اؼبختلفة ىي انعك

دراسة تربوية أك نفسية ينبغي أف تنبع من فلسفة اجملتمع كال يعترب ىذا تناقض فيما ذكرانه سابقا 
بضركرة إؼباـ اؼبعلم حبقائق كمفاىيم العلم الًتبوم كالنفسي كعلم إنساين عاؼبي ككبن نعي بضركرة 

ائق الًتبوية كالنفسية كتطبيقاهتا يف ؾبتمعنا كىذا ال يعٍت عدـ كجود علم تربوم قومي يتضمن اغبق
أنبية دراسة النظرايت ك الفلسفات الًتبوية ابلنسبة للمعلم فاؼبعيار األساسي الختبار صحة أم 

 فلسفة تربوية ىو مدل اتساقها مع الفلسفة االجتماعية للمجتمع . 
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  النفسية للمعلمُت ىو مهامو كمسئولياتو ك أف يكوف احملور الرئيسي يف الدراسات الًتبوية ك
أساليب عملو بل يكوف اؽبدؼ العاـ من ىذه الدراسات ىو إعداد اؼبعلم ك تزكيده ابؼبعارؼ 
الًتبوية ك النفسية اليت يظن أهنا ىامة ابلنسبة إليو كينبغي أف يتضح أمامو دائما الصلة بُت ما 

 م .يدرسو يف اجملاؿ الًتبوم ك النفسي ك عملو كمعل
  أف أم دراسة تربوية نظرية لن يكوف ؽبا قيمة حقيقة يف إعداد اؼبعلم مادل يصاحبها تدريب

 الطالب عمليان على التدريس ك اؼبهارات الالزمة لو .
 :(1) اإلعداد الثقايف-3

إف مسئولية اؼبعلم ترتبط بنواح عدة أكثر من ؾبرد تدريس اؼبادة اؼبتخصص فيها فهو يرتبط من انحية 
ميذ ك من انحية أخرل ابجملتمع ك ثقافتو بل الثقافة اإلنسانية بوجو عاـ كما أف العلـو نفسها التل

بدأت سبتزج ابإلنسانية يف ضوء القيم الوحدة اليت ذبمع بينهما كمن ىنا أتيت أنبية تزكيد اؼبعلم أبساس 
مادتو لتحقيق ثقايف عاـ يبكنو من فهم ما يقـو بتدريسو من مواد كيساعده على توجيو تدريس 

أىداؼ ابعد من أىدافو اػباصة كيزيد كعيو ابؼبشكالت االجتماعية ك كيفية معاعبتها كيعنيو على فهم 
 . على التعبَت ك االطالع الواسع  التطور الفكرم ك االجتماعي يف العادل كينمي قدرتو

 اإلعداد الشخصي االجتماعي :  -4
مواطن قبل أف يكوف معلما بل انو لن يستطيع فبارسة عملو الفرد الذم يعد ؼبهنة التعليم ىو إنساف ك 

على الوجو اؼبطلوب ما دل يكن يتمتع بصحة جسمية كنفسية جيدة كتتمثل يف شخصيتو ك سلوكو 
أفضل العادات ك القيم اإلنسانية كمن ىنا أتيت أنبية العناية يف إعداد اؼبعلم ابعبوانب الشخصية ك 

صحي مناسب تتاح لو الفرص إلمباء عالقاتو مع اآلخرين على  االجتماعية فيجب أف وباط مناخ
 أساس اجتماعي سليم . 

  (2) ـنبية النمو العلمي ك اؼبهٍت إلعداد معلم العلو أ 2/3
يعترب اإلعداد العلمي ك اؼبهٍت ما ىو إال نقطة بداية للنمو يف اؼبهنة كلكن اغبقيقة أف اؼبعلم سواءن 

هنتو من خالؿ عملو كفبارستو لوظيفتو فالعمل الفعلي ىو النموذج بوعي أك من غَت كعي ينمو يف م
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اغبي الذم ىبترب فيو اؼبعلم كل ما تلقاه من معارؼ ك مبادئ كأساليب أثناء فًتة إعداده كيرل مواطن 
القوة ك الضعف يف نفسو ؿباكالن أف يدعم ما ىو قول كيعدؿ كيصحح ما ىو خاطئ ، ككبن يف 

ة كالتكنولوجيا ازدادت أنبية النمو اؼبهٍت ليس ابلنسبة للمعلمُت فقط بل عصران اغبديث عصر العوؼب
عبميع اؼبهن األخرل كابلتارل أصبحت ىنالك حاجة ملحة لوضع خطة لتنظيم ىذا النمو كتوفَت 
الظركؼ اؼبالئمة لالستفادة من براؾبو كعليو أنشئت إدارات ك مراكز كمعاىد خاصة يف صبيع الدكؿ 

 أثناء اػبدمة كبدأت كليات الًتبية كمعاىد أعداد اؼبعلمُت سبدد كظيفتها ؼبا بعد لتدريب اؼبعلمُت
 اإلعداد قبل اػبدمة لتشمل الربامج اػباصة ابؼبعلمُت أثناء اػبدمة كأصبحت كثَت من الدكؿ كخاصة

م العلـو الدكؿ النامية تستعُت خبربات كجهود اؽبيئات الدكلية يف ىذا اجملاؿ .فمن ىنا البد أف يعي معل
 :(1)بعدة أمور ضركرية ىي 

ازدايد سرعة تطور اؼبعرفة العلمية كىذا أمر يدعو اؼبعلم إذل زايدة التطور كاالتساع إذا أراد أف يقدـ  .1
 لطالبو ما يتماشى مع تطورات العصر .

تعترب  ازدايد سرعة تطور اغبياة يف اجملتمع كتغَت مطالبها األمر الذم أدل إذل أف تساير الًتبية كاليت .2
نشاطا اجتماعيا اغبياة يف اجملتمع يف تطورىا كتغَتىا فمن الطبيعي أف يطور اؼبعلم من نفسو كمن 

 معارفو كمن أساليبو حىت يؤدم دكره ضمن التطورات اغبديثة .
نتيجة ؽبذه التطورات اؼبعرفية ك االجتماعية فاف اؼبناىج الدراسية يف أم ؾبتمع تتغَت من كقت  .3

ؼبعلم يف حاجة مستمرة لتجديد معلوماتو ك تطوير أساليبو حىت يكوف قادران على ألخر فبا هبعل ا
 التدريس ابذباىات جديدة.

أحد األمور اليت ذبعل من الًتبية تلعب دكران مهمان يف إعداد اؼبعلم ىو تطور البحث الًتبوم  .4
اجملتمع ككيفية كاكتشافو ؼبزيد من اغبقائق عن الطالب كدكافعهم ك مشكالهتم كأساليب تعلمهم ك 

إسهاـ الًتبية يف تطوره كتوصلو إذل طرؽ أكثر فاعلية يف تعليم الطلبة ابلتارل على اؼبعلم أف يتعرؼ 
أكال أبكؿ على نتائج الدراسات ك البحوث الًتبوية كيتدرب على األخذ هبا كىذا ما تقـو بو 

الربامج الًتبوية اليت تزيد من  مكاتب التدريب الًتبوم إعداد اؼبعلمُت أثناء اػبدمة كتدريبهم على
 فاعلية التدريس كترفع من كفاءة اؼبعلمُت .
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ما يواجو اغلب الدكؿ كخاصة النامية يف إعداد اؼبعلم ىو ازدايد اغباجة إذل توفَت صبيع الفرص  .5
 للنمو العلمي كاؼبهٍت للمعلم .

 :(1)إلعداد معلم العلـو  مو العلمي كاؼبهٍتأىداؼ الن 2/4
 ت اليت ربدث يف اجملاالت التعليمية بوجو عاـ كمواد التخصص بوجو خاص .التطورا تعرؼ -1
التغَتات االجتماعية ك االقتصادية ك الثقافية يف اجملتمع ك اإلؼباـ ابؼبشكالت اليت يعاين  تعرؼ -2

 منها ك التدرب على كيفية الربط بينها كبُت التعليم كالتدريس .
ىج الدراسية ك التدرب على كيفية تنفيذىا على أفضل دراسة التغَتات اليت ربدث يف ؾباؿ اؼبنا -3

 كبو فبكن .
دراسة األساليب اغبديثة يف التعليم كنتائج البحوث الًتبوية ك التعرؼ على مدل إمكانية األخذ  -4

 هبا يف مدارسنا .
 دراسة اؼبشكالت اليت تواجو اؼبعلم أثناء قيامو بعملو ك التعرؼ على كسائل مواجهتها . -5
   (2) أساليب النمو العلمي ك اؼبهٍت ؼبعلم العلـوكسائل ك  2/5
 :الدراسات العليا -1

يف السابق كانت الكليات كمعاىد إعداد اؼبعلمُت يف بالدان مراحل مغلقة من التعليم ال تتيح ػبرهبيها 
فرص متابعة الدراسة ؼبا بعد الشهادات اليت تعطيها كلكن يف الوقت اغباضر يوجد عدد من الفرص 

علمي العلـو اؼبتخرجُت يف كليات الًتبية الستكماؿ دراستهم العالية فهنالك الدراسة اليت أماـ م
تنظمها كليات الًتبية للحصوؿ على درجة الدبلـو اػباصة يف الًتبية كأيضا ربضَت رسالة للحصوؿ 

يف على درجة اؼباجستَت يف الًتبية أك االلتحاؽ بكليات العلـو للحصوؿ على درجة البكالوريوس 
العلـو كرغم كجود ىذه الفرص أماـ اؼبعلمُت إال أنو البد من بذؿ اؼبزيد من اعبهد يف ىذا اجملاؿ من 

 خالؿ :
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أف ينظم نوع من الدراسات العالية ؼبعلمي العلـو سواء على مستول الدبلـو أك اؼباجستَت  - أ
دريس حىت تتاح هبمع فيو بُت دراسة اؼبادة العلمية كدراسة اؼبواد الًتبوية كخاصة طرؽ الت

 الفرصة للمعلم اؼبزيد من التعمق يف دراسة العلـو كطرؽ تدريسها .
تشجيع صبيع الراغبُت من اؼبعلمُت للحصوؿ على شهادات أرقى عن طريق اغبوافز اؼبادية  - ب

كاؼبعنوية كتنظيم كقت عملهم مع متطلبات الدراسات اليت يلتحقوف هبا كىذا ما قامت بو 
 دية بتفريغ الراغبُت يف استكماؿ دراستهم العليا من العمل تفرغا كامالن اؼبملكة العربية السعو 

للتقدًن على البعثات الداخلية أك اػبارجية كلكن ينبغي التوسع يف ؾباالت التخصص اؼبختلفة 
ليكوف لدل أماـ اؼبعلم ؾباالت اكرب كأفضل تفيده يف تطوير نفسو كأسلوبو كطرؽ تدريسو يف 

 منها طالبو يف سعيو ال نشاء ؾبتمع أفضل . مهنة التعليم كيستفيد
هبب االستفادة من كسائل التعليم كالتعليم عن بعد لتوسيع قاعدة الدراسات العليا ك اليت مت  - ت

تطبيقها يف البلد فبا أاتح الفرص أماـ اؼبعلمُت لالنتظاـ يف دراستهم كالذم ساعدىم يف حل 
    مشكالت كالبعد اؼبكاين أك غَتىا من الظركؼ .

 :(1)الربامج التدريبية -2
أصبح النظاـ التعليمي يف عاؼبنا اؼبعاصر يف أم دكلة كمنها اؼبملكة العربية السعودية هتتم بتنظيم برامج  

لتدريب اؼبعلمُت أثناء اػبدمة فأصبحت ىنالك إدارات خاصة بتدريب اؼبعلمُت اتبعة لوزارة الًتبية 
ايت الًتبية ك التعليم ابؼبناطق اؼبختلفة كتنظم ىذه اإلدارات كالتعليم تتبعها إدارات للتدريب يف مدير 

العديد من الربامج التدريبية للمعلمُت هتدؼ إذل أىداؼ متنوعة مثل إعدادىم لوظائف أعلى مثل ) 
مشرؼ ( كتدريب اؼبعلمُت على استخداـ الوسائل التعليمية كإنتاجها كرفع مستول  –ككيل  –مدير 

كنرل كجوب التوسع يف برامج التدريب بشرط أف تنظم نب العلمية كاؼبهنية عض اعبوااؼبعلمُت يف ب
على أساس االحتياجات اغبقيقة للمعلمُت كاف تقدـ ؽبم اعبديد كليس ؾبرد تكرار ؼبا سبق أف تعلموه 
كتطبيق ىذه الربامج عمليا كاف تتالءـ يف أكقاهتا مع ظركؼ اؼبعلمُت كربفيزىم كتشجيعهم على أنبية 

 ربامج من خالؿ عمل حوافز مادية أك معنوية كالربامج التدريبية تصنف ألنواع منها :ىذه ال
  برامج علمية هتدؼ إذل تعريف اؼبعلمُت ابلتطورات اغبديثة يف ؾباالت زبصصهم العلمي. 
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 . برامج تربوية هتدؼ إذل تدريب اؼبعلمُت على أساليب جديدة يف التعليم 
  عند إدخاؿ مناىج جديدة يف اؼبدارس كهتدؼ إذل تعريف برامج أتىيلية كىي برامج ضركرية

 اؼبعلمُت هبذه اؼبناىج كأساليب تدريسها .
 . برامج قومية هتدؼ إذل تعريف اؼبعلمُت ابلتطورات االجتماعية ك االقتصادية ك الثقافية للمجتمع 
 التعليم أك  الندكات التعليمية أك كرش تعليمية كينبغي أف تنظم دكراين سواء على مستول مديرية

مستول األقساـ التعليمية كفيها يناقش اؼبعلموف اؼبناىج الدراسية ك اؼبشكالت اليت تواجههم 
 كيتبادلوف الرأم بشأهنا .

 :(1)اؼبؤسبرات كالندكات -3
 بلتعقد اؼبؤسبرات ك الندكات لتبادؿ اػبربات بُت اؼبعلمُت ليس فقط اؼبتواجدين على رأس العمل 

 ليمخربات اؼبعلمُت اؼبتقاعدين بعقد لقاء بُت السابقُت اؼبتميزين يف مهنة التعيبكن االستفادة من 
 كعمل مثل ىذه كالذين تركوا أثران كبَتا يف التعليم كطوركا من قدراهتم ك اؼبعلمُت اعبدد يف التعليم

ؼبستول اؼبؤسبرات كالندكات يعترب أسلواب جيدا للنمو العلمي كاؼبهٍت كاليت يبكن أف تنظم أما على ا
القومي ؼبناقشة سياسة التعليم ك االذباىات اعبديدة فيو ك اؼبشكالت العامة اليت تواجو اؼبعلمُت 

 .  كربيط هبم أك تنظم يف اؼبدارس ؼبناقشة اؼبوضوعات الًتبوية ك العلمية اػباصة هبا
 :اإلشراؼ الفٍت -4

أم هتيئة الظركؼ لنمو  أصبح اإلشراؼ الفٍت ليس مقتصرا فقط على تقوًن اؼبعلمُت فحسب بل
اؼبعلمُت سواء أفراد أك صباعات ابلتارل من الضركرم أف يكوف اختيار اؼبشرفوف أك اؼبوجهوف من ذكم 
الكفاءة العلمية ك اؼبهنية ك الشخصية للقياـ بوظائفهم يف توجيو ك مساعدة اؼبعلمُت يف مبوىم العلمي 

 كالفٍت .
  : (2)اجتماعات اؼبعلمُت -5
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رأم ك اػبربة بُت اؼبعلمُت من احد الوسائل اؽبامة يف مبو كالن على حدة أك كجماعة كتنظم ف تبادؿ الإ
اجتماعات دكرية تعقد كل  –ىذه االجتماعات حبيث تشمل ) اجتماعات قبل بداية العاـ الدراسي 

اجتماعات تعقد خصيصا بعد االمتحاانت الشهرية( كيتم من خالؿ ىذه  –أسبوع أك أكثر 
 .ربديد اؼبواضيع اؽبامة اؼبطلوب مناقشتها كتبادؿ اآلراء  االجتماعات

 :(1)االطالع ك القراءة يف الكتب العلمية ك اؼبهنية  -6
التعلم الذايت للمعلم ىو الطريقة اؼبستمرة لنموه فمداكمتو على االطالع كقراءة الكتب ك الدكرايت 

 .  اغبديثة ضركرم إذا أراد رفع ؼبستول الكفاية اؼبرغوبة
 :بتكارية الكتابة ك البحث كاألعماؿ اإل-7

ال شك أف اشًتاؾ اؼبعلمُت يف الكتابة ) سواء على مستول الكتب أك اؼبقاالت يف اجملالت ك 
الدكرايت كيف البحث كالتخطيط كتنفيذ اؼبشركعات التعليمية اعبديدة تتيح ؽبم إظهار قدراهتم ك 

وقت يعد ىذا كلو من أفضل كسائل النمو جهودىم الذاتية ك شخصياهتم القيادية كيف نفس ال
العلمي ك اؼبهٍت كمسانبة اؼبعلم يف البحوث العلمية ك الًتبوية الفردية كاعبماعية وبدد معلوماتو كهبعلو 
دائمان يف مستول العصر كتشجيع اؼبعلم على ابتكار أساليب ككسائل جديدة يف التعليم كذبريبها 

ملية النمو عملية كظيفية كيف نفس الوقت يفيد يف تطوير كنشر تقارير عنها أمر ىاـ هبعل من ع
 التعليم عن طريق اعبهود اؼببذكلة الذاتية للمعلمُت .

 
 يف اؼبستقبل كتدريبو إعداد معلم العلـو برامج أبرز االذباىات اغبديثة يف ؾباؿ  (3)

ُت أك الدارسُت البد من معرفة أف قضية إعداد معلم اؼبستقبل ليست جديدة على اؼبسئولُت أك الباحث
كأصبحت ىذه القضية الشغل الشاغل لكثَت من الباحثُت ك اؼبسئولُت عن الًتبية على صبيع مستوايت 
التعليم كخاصة كبن نعيش اآلف يف عاؼبنا اؼبعاصر حيث دل يعد ؾبرد نقل اؼبعلومات إذل اؼبتعلمُت بل 

لشخصية السوية كمعلم العلـو صارت تتطلب من اؼبعلم فبارسة القيادة ك البحث كالتقصي كبناء ا
مطالب بذلك أكثر من أم معلم من زبصص آخر كأف يبتلك قدرات كمهارات يف اإلرشاد ك التوجيو 
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كفن التدريس فال يبكن أف نرل أم جهود تبذؿ لتحسُت أم جانب من جوانب العملية التعليمية ك 
نصل إذل ىذا اؼبعلم الكفء ينبغي كلكي  التقدـ العلمي اؼبنشود من غَت أف نبدأ إبعداد جيد للمعلم

 علينا إتباع اآليت : 
 :(1)سياسة انتقاء كقبوؿ الطالب بكلية الًتبية  .1

البد من اختيار الطالب الذم سيلتحق بكليات الًتبية االختيار الصحيح كربت شركط كمعايَت ال 
حلة الثانوية فبن لديهم استثناء فيها كتتفق مع متطلبات العصر كالقياـ حبملة لتوجيو كإرشاد طالب اؼبر 

 ميوؿ حقيقة كرغبة أكيدة للعمل يف حقل التعليم ابؼبواصفات اؼبوضوعية اليت هبب أف تتوفر يف اؼبعلم 
 سياسة إعداد اؼبعلم :  .2

 *النظر يف إمكانية جعل التدريب العملي لطالب العلـو بكليات الًتبية دبختلف اؼبراحل التعليمية . 
عي يف كليات الًتبية حيث يقبل من خرهبي الكليات اؼبختلفة اؼبواد الًتبوية *التوسع يف النظاـ التتاب

خالؿ عامُت دراسيُت للحصوؿ على دبلومات الًتبية حيث عاـ للتطبيق النظرم ك عاـ للتطبيق 
 العملي .

* إعداد الطالب اؼبعلم يف كليات الًتبية األعداد الصحيح الشامل اؼبتزف من صبيع جوانبو خالؿ 
الدراسة ك االىتماـ إبدخاؿ التكنولوجيا اغبديثة بكليات الًتبية ك االىتماـ بتعليم اللغات  سنوات

 األجنبية .
 سياسات التدريب أثناء اػبدمة :  .3

 *تدريب خرهبي كليات الًتبية أثناء اػبدمة تدريبان صحيحان شامالن طواؿ مدة اشتغاؽبم دبهنة التعليم 
 يث تتم التعاكف بُت كزارة الًتبية كالتعليم ككليات الًتبية * تطوير برامج التدريب اغبالية حب

* تقدًن منح تدريبية للمعلمُت اؼبتميزين للحصوؿ على الدبلومات اؼبهنية مع تشجيع اؼبعلمُت على 
 استكماؿ الدراسات العليا لدرجيت اؼباجستَت ك الدكتوراه 

ستفادة من اػبربات اؼبتوافرة يف تلك الدكؿ * التوسع يف إيفاد اؼبعلمُت لبعثات يف الدكؿ اؼبتقدمة لال
 مع إمكانية االستعانة خبرباء يف الًتبية كالتعليم من اػبارج لإلسهاـ يف عملية التدريب .

                                                            

 22، ص 1، ط إعداد ادلعلم وتنميتو وتدريبوحوالة ك عبد السميع ،  (1)



29 
 

   (1) االذباىات اؼبعاصرة يف إعداد معلم العلـو 3/1
رات ظهرت أمباط كطرؽ جديدة تستخدـ يف التدريس فرضت على معلم العلـو دكران جديدان ك مها

جديدة تتفق مع طبيعة اجملتمع الذم انبثقت منو كمع فلسفتو كأىدافو ك قيمو كذلك ألف معلم اليـو 
ال يبكن أف يكوف كمعلم األمس يقف ليلقن الطالب اؼبقررات منعزالن عن زمالئو اؼبعلمُت أك عن 

ذل تغيَت اؼبفاىيم كالنظر التيارات الفكرية ك التكنولوجية اليت ربيطو خارج اجملتمع كلذلك اذبو التفكَت إ
إذل أداكر اؼبعلم بطريقة ـبتلفة كعلى ذلك يبكن القوؿ أف أىم االذباىات اؼبعاصرة يف إعداد معلم 

 العلـو سوؼ تتطلب منو ما يلي :
 إتقاف مهارات التواصل ك التعلم الذايت . -1
 امتالؾ القدرة على التفكَت الناقد . -2
 .ارات تطبيقها يف العمل ك اإلنتاجؼبتطورة كاكتساب مهالتمكن من فهم علـو العصر ك تقنياتو ا -3
 القدرة على عرض اؼبادة العلمية بشكل متميز . -4
 القدرة على اإلدارة الصفية الفاعلة كهتيئة بيئة صفية جيدة . -5
 .القدرة على استخداـ التقوًن اؼبستمر ك التغذية الراجعة أثناء التدريس  -6

اؼبستقبل حىت نضمن بنسبة عالية ربسُت نوعية اؼبخرجات كعليو  كىذه األدكار سبثل اغبد األدىن ؼبعلم
 يبكن القوؿ أف االذباىات اؼبعاصرة يف إعداد معلم العلـو تتطلب أف يكوف:

  خبَتان يف طرؽ البحث عن اؼبعلومة فقد ربوؿ اؼبعلم من خبَت يعلم كل شي إذل ما يشبو اؼبرشد
 بة .للطل السياحي يف عادل يعج ابؼبعلومات كمرشدان 

  يستطيع اقباز مهامو االجتماعية كالًتبوية كيسهم يف تطوير جانب الكيف كينظم العمليات الًتبوية
ابذباىاهتا اغبديثة كوبسن استثمار التقنيات الًتبوية كيستخدـ مستحداثهتا يف سبكن ك مهارة  

 كالتعليم اؼبربمج ك التعليم اؼبصغر ك التعليم الذايت .
  ؾبتمعو كأمتو عن طريق اؼبواقف التعليمية كما ينشأ من عالقات متبادلة بُت يتفهم بعمق مهامو ذباه

 .اؼبعلم ك اؼبتعلم 
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  يبلك ركح اؼببادرة ك النزعة إذل التجريب ك التجديد يثق بنفسو يف تنظيم النشاط الًتبوم حبرية ك
سهم يف حل اختيار كيبتلك من اؼبهارات ك القدرات ك اؼبعلومات ما هبعل منو ابحثان تربواين ي

 .اؼبشكالت الًتبوية عن دراية ككعي 
 . فبارسان مفكران متأمال قادرا على قياس أتثَت اختياراتو كأفعالو على اآلخرين ك الطالب 
  يبتلك اسًتاتيجيات التقييم النظامية كغَت النظامية كيستخدمها لتقوًن مبو اؼبتعلم العقلي ك

 االجتماعي ك اعبسمي ليضمن استمراره .
 (1)إعداد اؼبعلم ؾباؿ وجيهات حديثة يف ت 3/2

ساعدت الثورة اؽبائلة يف اؼبعلومات إذل ظهور أساليب كتوجهات تربوية جديدة يف ؾباؿ إعداد اؼبعلم 
كتدريبو منها ما ركز على اػبصائص الالزمة للمعلم اعبيد كمنها ما ركز على السلوؾ التدريسي لدل 

ظي كغَت اللفظي بُت اؼبعلم ك الطالب كما منو ما ركز على اؼبعلم كمنها ما ركز على التفاعل اللف
 الكفاايت التدريسية للمعلم كمن أىم ىذه االذباىات ما يلي :

 : إعداد اؼبعلم يف ضوء مفهـو الكفاايت (1
يعترب ىذا االذباه من أىم االذباىات اغبديثة إلعداد اؼبعلم فقد ظهرت مهارات جديدة للتدريس 

ولوجيا اغبديثة يف اجملاؿ الًتبوم مثل استخداـ الكمبيوتر ك االنًتنت فبا أدل مرتبطة ابستخداـ التكن
إذل إعادة النظر يف برامج إعداد اؼبعلمُت كذلك لتمكينهم من إتقاف تلك اؼبهارات ك الكفاايت 

 اعبديدة قبل البراطهم يف العمل اؼبهٍت كإعداد اؼبعلم يف ضوء الكفاايت يعٍت :
  بة من اؼبعلم يف برانمج اإلعداد بشكل كاضح حىت نضمن ربقق اؼبعلم ؽبا .ربديد الكفاايت اؼبطلو 
  تدريب اؼبعلم على األداء ك اؼبمارسة على عكػس مػا ىػو معػركؼ يف بػرامج اإلعػداد التقليديػة اؼببنيػة

 على أساس اؼبعارؼ النظرية .
  أدكاره التعليميػػة تزكيػػد بػػرانمج اإلعػػداد خبػػربات تعليميػػة يف شػػكل كفػػاايت ؿبػػددة تسػػاعد علػػى أداء

 اعبديدة .
 تزكيد برانمج اإلعداد ابؼبعيار الذم سيتم دبوجبو تقوًن كفاايت اؼبعلم . 
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 : (1) إعداد اؼبعلم على أساس اؼبهارات  (2
ظهر ىذا االذباه ؼبواجهة التغَتات اغبادثة يف اجملتمع كما تبعها من أدكات ك مصادر كأساليب جديدة 

عداد اؼبعلم كالفكرة الرئيسية ؽبذا االذباه يف أف كفاءة اؼبعلم كأداءه ىو للتدريس فبا أدل إذل قصور يف إ
األساس حيث أف عملية التدريس الفعاؿ يبكن ربليلها إذل ؾبموعة من اؼبهارات التدريسية كإذا أجاد 
الطالب اؼبعلم ىذه اؼبهارات زاد من احتماؿ أف يصبح معلمان انجحاي كلذلك البد من توفر بعض 

 كي ينجح ىذه االذباه يف رفع مستول مهارات اؼبعلم كىي كاآليت :الشركط ل
  ربديد اؼبهارات التدريسية الالـز إدراجها داخل بػرامج اإلعػداد يف ضػوء أىػداؼ اؼبػدارس ك اؽبيئػات

 اؼبهنية اؼبختلفة .
 . الربط بُت برامج اإلعداد كمؤسسات إعداد اؼبعلم كبرامج التدريب أثناء اػبدمة 
 انب النظرم للربامج ك التدريب اؼبيداين داخل اؼبدارس .الربط بُت اعب 
 ربديد معايَت لتقوًن ما وبرزه اؼبعلم من تقدـ . 
 : التدريس اؼبصغر (3

إف التػػػدريس اؼبصػػػغر عمليػػػة متعػػػددة اعبوانػػػب كيبثػػػل اؼبعلػػػم يف أثنػػػاء قيامػػػو جبوانػػػب ىػػػذه العمليػػػة أدكاران 
ط التعليميػػػة ، مشػػػخص للتعلػػػيم كمرشػػػد للطلبػػػة عديػػػدة منهػػػا قائػػػد للنقػػػاش الصػػػفي ، خبػػػَت يف الوسػػػائ

كؿبػػافظ علػػى النظػػاـ الصػػفي ك اؼبدرسػػي ابإلضػػافة إذل ذلػػك وبصػػل علػػى خػػربة يف التخطػػيط للػػدرس ك 
تنظيم كقتو كالبد أف يدرؾ اؼبعلم أنبية التخطيط الفعاؿ لتحقيق أىدافو كدبساعدة اؼبشرفُت يسػتطيع أف 

جيات ك التقوًن كابلتارل وبصػل اؼبعلػم مػن خػالؿ التػدريس وبسن من زبطيطو لكل األىداؼ كاالسًتاتي
اؼبصغر على خربة بعمليات التخطيط األساسية كعلى تنقػيح ؽبػا فبػا يبكنػو مػن تطبيقهػا يف اؼبسػتقبل يف 

 .مواقف تعليمية أخرل 
 أسباب استخداـ التدريس اؼبصغر يف برامج إعداد اؼبعلم :

 لتقػػػدـ التكنولػػػوجي يف عمليػػػة إعػػػداد اؼبعلػػػم دبػػػا يتفػػػق مػػػع اؼبعػػػريف ك االسػػػتفادة مػػػن ا لتػػػدفقمسػػػايرة ا
 التطورات العلمية ك التكنولوجية .

 . تنمية استقاللية اؼبعلم يف التدريب ك اؼبمارسة فبا يولد الدافعية الداخلية يف ربقيق ذاتو 
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 . معاعبة مشكلة تدين مستول األداء التدريسي للمعلمُت عن طريق عمل مواقف تعليمية مصغرة 
 شخيص مشكالت التدريس اػباصة ابؼبعلم كمعاعبتها قبل فبارسة اؼبهنة .ت 
 . تعويد اؼبعلم على التقوًن النقدم ألدائو كاكتشاؼ نقاط ضعفو كمعاعبتها 
  تكوين االذباىات االهبابية كبو مهنة التدريس كذلك يتحقق عندما يتمكن اؼبعلم مػن أداء اؼبهػارات

 التدريسية .
 : (1) أسلوب النظمإعداد اؼبعلم يف ضوء  (4

يعد أسلوب النظم مدخالن يف معاعبػة اؼبشػكالت اإلنسػانية اؼبعقػدة للوصػوؿ إذل أفضػل اغبلػوؿ اؼبنطقيػة 
الفعالة أبقل تكلفة فبكنة كيقـو ىذا األسلوب على مفهـو النظاـ كيعرؼ أبنو ؾبموعة من األجزاء اليت 

كقػػػد اسػػػتخدـ ىػػػذا األسػػػلوب يف اجملػػػاؿ تػػػًتابط فيمػػػا بينهػػػا لتحقيػػػق ىػػػدؼ معػػػُت كفقػػػان ػبطػػػة مرسػػػومة 
 الًتبوم غبل اؼبشكالت التعليمية . 

 :مكوانت النظاـ 
  اؼبدخالت : كتشمل صبيع العناصػر الػيت تػدخل النظػاـ مػن أجػل ربقيػق ىػدؼ أك عػدة أىػداؼ ؿبػددة

فمثالن يف عملية إعػداد اؼبعلػم تكػوف اؼبػدخالت ىػي األىػداؼ ك احملتػول ك األسػاليب ك األنشػطة ك 
الب كأعضػػاء ىيئػػة التػػدريس ك اؼبكتبػػة ك التجهيػػزات ك القاعػػات ك البيئػػة التعليميػػة بشػػكل عػػاـ الطػػ

 كغَتىا . 
  العمليػػات : كىػػي ؾبموعػػة التفػػاعالت الػػيت ربػػدث بػػُت عناصػػر مػػدخالت النظػػاـ كهتػػدؼ إذل اغبصػػوؿ

يس الػػيت علػػى اؼبخرجػػات اؼبطلوبػػة كمػػن العمليػػات الػػيت ربػػدث يف عمليػػة إعػػداد اؼبعلػػم عمليػػات التػػدر 
كما وبدث فيها مػن تفاعػل كعالقػة األسػاتذة بطالهبػم ككافػة األنشػطة الطالبيػة ك يقـو هبا األساتذة 

 االختبارات كأساليب التقوًن اؼبختلفة كغَتىا 
  اؼبخرجػػػات : كىػػػي النتػػػائج النهائيػػػة الػػػيت وبققهػػػا النظػػػاـ نتيجػػػة للعمليػػػات ك التفػػػاعالت الػػػيت سبػػػت بػػػُت

ـ إعداد اؼبعلػم ىػي التوصػل إذل معلػم كػفء مػاىر يتصػف ابؼبواصػفات اؼبدخالت كمن ـبرجات نظا
 اؼبرغوبة اليت مت ربديدىا يف األىداؼ 

                                                            

 28 ، ص1، ط إعداد ادلعلم وتنميتو وتدريبوحوالة ك عبد السميع ،  (1)



33 
 

 ليهػػا يف ضػػوء األىػػػداؼ ربليػػػل للمخرجػػات الػػيت مت التوصػػػل إ التغذيػػة الراجعػػة : ىػػي عبػػػارة عػػن عمليػػة
جػزاء النظػاـ األىػداؼ كنػواحي القػوة كالضػعف يف أاؼبوضوعة للنظاـ للتعرؼ على مدل ربقيق ىذه 

عػداد اؼبعلػم مػن خػالؿ بنػاء أدكات كمقػاييس ؼ علػى التغذيػة الراجعػة يف بػرامج إاؼبختلفة كيػتم التعػر 
 لتقوًن ىذه الربامج .

  (1)خطوات التطوير الفعلي ؼبعلم العلـو  3/3
شرم لو يف عدـ استخداـ التكنولوجيا ليست العوائق اؼبالية أك الفنية إمبا العنصر الب يإف السبب الرئيس

دكر كبَت يف ذلك فعلى الرغم من ظهور التكنولوجيا يف كثَت من ؾباالت اغبياة إال أف تطبيقاهتا يف 
التعليم أقل من اؼبتوقع بكثَت كتسَت ببطء شديد . ك اذباه معلمُت اليـو كبو استخداـ التكنولوجيا 

عزكؼ بعض اؼبعلمُت عن ذلك  كأنبيتها يف التعليم أىم من معرفة تطبيقاهتا يف التعليم كيرجع أسباب
كابلتارل فإف اغبل  إذل عدـ الوعي أبنبية ىذه التكنولوجيا أكالن كعدـ القدرة على االستخداـ اثنيان .

يكوف يف ضركرة تطوير برامج إعداد اؼبعلم حبيث تكوف قائمة يف اؼبقاـ األكؿ على استخداـ 
ية استخدامها ك توظيفها يف التعليم كأيضان التكنولوجيا نفسها يف إعداده قبل أف نقـو بتعليمو كيف

الهبايب ذباه استخداـ التكنولوجيا قبل ابرامج تدريبية للمعلمُت أثناء اػبدمة كؿباكلة بث الوعي 
 كلتطوير إعداد معلم العلـو علينا إتباع ما يلي :  ،توظيفها 

م كافة شركط اللياقة ضركرة اختيار طالب العلـو الذين يتقدموف لكليات الًتبية أف تتوفر فيه .1
 )البدنية ك العقلية ك الشخصية ك النفسية ( 

تطوير كافة اؼبقررات الًتبوية ك النفسية ك التخصصية ك الثقافية اليت تدرس يف كليات الًتبية حبيث  .2
يكوف التطوير يف كل من االحتياجات الفعلية ك االذباىات العاؼبية اؼبعاصرة ك العمل على ربقيق 

بينهم حبيث تصبح مبوذج متكامل لفركع اؼبعرفة اليت تدخل يف التكوين العلمي ك  التوازف فيما
 الفكرم ؼبعلم العلـو . 

االىتماـ ابعبوانب التطبيقية العملية للمقررات النظرية حبيث يبارس طالب العلـو التطبيق العملي  .3
 للدراسة النظرية .

لتدريب أعضاء ىيئة التدريس بكليات الًتبية عمل الدكرات التدريبية اعبادة كاؼبستمرة ك اؼبتخصصة  .4
 كاليت من شأهنا االرتفاع دبستول أدائهم .
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 االىتماـ بربامج التدريب العملي ك العمل على حل صبيع اؼبشكالت اليت تتعلق بتنفيذ ىذه الربامج  .5
اـ ابلتعلم استخداـ تقنيات التعليم اغبديثة لزايدة االىتماـ أبساليب التدريس اغبديثة كزايدة االىتم .6

الذايت يف إعداد معلم العلـو مع توفَت األجهزة ك اؼبواد التعليمية ك الكتب ك اؼبصادر ك الدكرات 
 العلمية الالزمة .

توفَت كافة األنشطة الطالبية كإاتحة الفرص لطالب العلـو فبارستها كذلك ابلتشجيع اؼبستمر  .7
 كتوفَت كافة اإلمكانيات .

لعلـو حبيث تشمل جوانبو اؼبختلفة العقلية كالنفسية ك الشخصية ك تطوير أساليب تقوًن طالب ا .8
 االجتماعية .

إجراء الدراسات ك البحوث النظرية ك اؼبيدانية يف ؾباؿ إعداد معلم العلـو كذلك هبدؼ الوصوؿ  .9
 إذل إعداد معلم عارل الكفاءة .

لًتبوية يف ؾباؿ إعداد االستفادة بكل الطرؽ من االذباىات العاؼبية اؼبعاصرة ك اؼبستحداثت ا .12
 معلم العلـو حبيث يتماشى مع إمكاانتنا ك قدراتنا الثقافية ك االجتماعية . 

أف إعداد معلم العلـو إعدادان علميان كمهنيان كثقافيان يعترب أمر ال مفر منو إال أف من على الرغم 
ك النظرة  ،ـ الفعاؿ ىذا اإلعداد اؼبطلق كحده قد ال يكوف كافيا لضماف سَت عملية تدريس العلو 

اغبديثة لدكر معلم العلـو أخذت تركز على مفهـو جديد يقـو على تنظيم كتوجيو طلبة العلـو 
مهمة معلم العلـو  أصبحتللتقصي ك االكتشاؼ ك العمل ك استخداـ اؼبخترب كليس التلقُت كابلتارل 

فظوف اؼبقررات ك اؼبناىج ال كيف وب اؼبستقبل ىو تعليم الطلبة كيف يفكركف لتوظيفها يف اغبياة
 الدراسية .

 : (1)أبرز االذباىات العاؼبية يف ؾباؿ بناء برامج إعداد اؼبعلمُت  3/4
  االذباه التقليدم كيهتم ابعبوانب اؼبعرفية دكف اعتبار عبوانب اإلعداد األخرل حيث يعترب اف كم

 اؼبعرفة ىو أساس إعداد اؼبعلم للتدريس .
 ؼبعلم يف ضوء األىداؼ السلوكية كيهتم ىذا االذباه بتحديد أىداؼ اذباه سلوكي على إعداد ا

إعداد اؼبعلم إذل أىداؼ سلوكية كاليت تًتجم يف شكل مواد دراسية كمهارات كقدرات كخربات 
 ـبتلفة وبتويها برامج إعداد اؼبعلم .
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  كىدفها كيزكد الطالب اذباه يهتم ابؼبتعلم كيعترب ىذا االذباه أف اؼبتعلم ىو ؿبور العملية التعليمية
اؼبعلم ابؼبهارات اليت سبكنو من مساعدة اؼبتعلم يف إشباع حاجاتو ابإلضافة لتزكيده ابلعلـو الًتبوية 

 .النظرية ك العملية 
  اذباه يهتم ابؼبعلم كيركز على اؼبعلم كمبط شخصيتو كتنمية أساليب تفكَته لكن ىذا االذباه يهمل

 اإلعداد مع اعبانب الشخصي . اعبانب اؼبهٍت ك التخصصي لعملية
  اذباه يركز على التكامل بُت اؼبعلم ك اؼبتعلم كيدعو ىذا االذباه اذل التكامل بُت جوانب االعداد

اؼبختلفة حبيث وبتوم على مهارات معرفية تتصل دباىية التعلم كفرد من اجملتمع كاالىتماـ دبادة 
 التخصص كمهارات االتصاؿ ك القيم .

 ايت يهتم إبعداد اؼبعلم فنيان من خالؿ تدريبو على اؼبهارات اؼبتصلة إبدارة الفصل ك االذباه الربصب
 عملية التعلم كتزكيده بثقافة عامة كزبصصية 

  االذباه القائم على أسلوب ربليل النظم حيث يتناكؿ أم ظاىرة أك نشاط تعليمي على أنو يشكل
 نظاما متكامالن لو عناصره ك مكوانتو .

 ئم على الكفاايت يهتم بتزكيد الطالب اؼبعلمُت ابػبربات التعليمية اليت تساعدىم على االذباه القا
القياـ أبدكارىم كمعلمُت من خالؿ األداء العملي كربقيق تعلم التالميذ كلذلك يعتمد على ربديد 
الكفاايت اؼبتوقعة من الطالب اؼبعلم أم أف ىذا االذباه يعتمد على إهباد العالقة بُت برامج 

 اإلعداد من انحية اؼبهاـ ك اؼبسئوليات ك الواجبات اليت سوؼ يواجهها اؼبعلم . 
 ( 1) كتدريبهم أىم التكنولوجيا اغبديثة الواجب إدخاؽبا يف برامج إعداد اؼبعلمُت 3/5
 تكنولوجيا التعليم : (1

كما صاحبو اؼبعريف  عة من أبرز ىذه اؼبشكالت التدفقتواجو النظم التعليمية ؼبعاصرة مشكالت متنو 
من ضغوط متزايدة على صانعي اؼبناىج ك االنفجار السكاين ىذا ابإلضافة إذل مشكالت أخرل 
تتعلق ابلبفاض كفاءة العملية التعليمية كالرسوب ك التسرب ك البفاض كفاءة اؼبعلم كضعف دافعية 

كقد أصبح لتكنولوجيا  اؼبتعلمُت كافتقار اؼبناىج للتنوع ك اإلاثرة اؼبناسبُت لتلبية حاجات اؼبتعلمُت
التعليم أتثَتىا الواضح يف العملية التعليمية ذلك أهنا أصبحت أداة فعالة يف تطوير اؼبواقف التدريسية 
كذلك لعدة عوامل من أنبها تطور الفكر الًتبوم كظهور أفكار كأساليب جديدة للتعامل مع مضموف 
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الدراسات الًتبوية أنبية تكنولوجيا التعليم كدكرىا  التعلم سواء كاف معرفيا أك مهاراين أك كجدانيان كتؤكد
يف العمل على اغبد من اآلاثر اؼبًتتبة على كجود اؼبشكالت اليت تواجهها النظم التعليمية كيرجع ذلك 
إذل ما سبتلكو تكنولوجيا التعليم من خصائص ذبعلو مناسبة لتفعيل دكر اؼبؤسسات التعليمية يف تعليم 

اعاة الفركؽ الفردية بُت اؼبتعلمُت كتدريب اؼبعلمُت ك الرتفاع دبستول كفاءهتم اإلعداد الكبَتة كمر 
اؼبهنية كتطوير اؼبنهاج بصورة مستمرة تتناسب مع تطور اؼبعارؼ كتغَت حاجات اجملتمع كابلتارل فاف 
ىذا األمر يتطلب برامج إعداد اؼبعلم بشكل يساعده على فبارسة أدكاره اعبديدة كمرشد كموجو 

 ب يتفاعلوف مع معطيات عملييت التعليم كالتعلم . لطال
 : (1)تكنولوجيا اؼبعلومات ك االتصاالت  (2

تشػػكل تكنولوجيػػا اؼبعلومػػات ك االتصػػاالت ؾبموعػػة متنوعػػة مػػن اؼبصػػادر ك األدكات التكنولوجيػػة الػػيت 
أ مػػػن دارة اؼبعلومػػػات كتعتػػػرب ىػػػذه العمليػػػات جػػػزأ ال يتجػػػز دـ يف نقػػػل كابتكػػػار كنشػػػر كزبػػػزين كإتسػػػتخ

يواجػػو العمليػة التعليميػػة .ككمػػا يتبػُت مػػن تقريػػر اليونسػػكو حػوؿ التعلػػيم علػػى مسػػتول العػادل فػػاف التعلػػيم 
ساس اؼبعرفػة يف الوقػت الػذم دل مُت جملتمع اؼبستقبل القائم على أعداد اؼبعلربداي ملحوظا فيما يتعلق إب

ك االتصػاالت كزبتلػف تكنولوجيػا  يتدرب فيو معظم اؼبعلمُت بعد علػى اسػتخداـ تكنولوجيػا اؼبعلومػات
عػػن التكنولوجيػػا القديبػػة مػػن عػػدة أبعػػاد مهمػػة فهػػي تسػػتطيع دمػػج  اؼبعلومػػات ك االتصػػاالت اعبديػػدة

سػهاـ يف ك اإلعالمية متعددة يف تطبيقات تعليمية كاحدة كسبلك القدرة على اؼبراقبػة ك اؼبنػاركة كساءؿ إ
 من اعبداكؿ اعبامدة ككذلك حدكد الزماف ك اؼبكاف كىػذهذل مركنتها كربررىا بيئة اؼبعلومات ابإلضافة إ

 عالميػػػػة اؼبتعػػػػددة ك التفاعػػػػل اؼبتػػػػداخل كمركنػػػػة االسػػػػتخداـ كاألبعػػػػاد األربعػػػػة كىػػػػي دمػػػػج الوسػػػػائل اإل
كالبػػد مػػن التأكيػػد اتصػػاالهتا ىػػي الػػيت سبيػػز تكنولوجيػػا اؼبعلومػػات كاالتصػػاالت اعبديػػدة عػػن القديبػػة . 

ات الرقميػػة أكثػػر كفػػاءة كتنظيمػػا مػػن الوسػػائط التعليميػػة التقليديػػة كتشػػكل ف تكنولوجيػػا اؼبعلومػػعلػػى أ
علػى ضػركرة أف  اعبزء األكرب ك األساسي كاألكثر أنبية يف صياغة الربامج التعليمية يف ؾبتمعنا كالتأكيد

ه التكنولوجيػػا علػػى اقػػل تقػػدير عػػداد اؼبعلمػػُت سػػواء قبػػل اك أثنػػاء اػبدمػػة التعريػػف هبػػذتتضػػمن بػػرامج إ
 كنولوجيا يف العملية التعليمية ف يكوف ىناؾ ؾباالن للتطبيق العملي الستخداـ ىذه التاألفضل أك 
 : (1)( معامل الوسائط اؼبتعددة 3

                                                            

 37 ، ص1، ط إعداد ادلعلم وتنميتو وتدريبوحوالة ك عبد السميع ،  (1)



37 
 

أدت التطػػػورات اؼبتالحقػػػػة يف ؾبػػػاؿ الكمبيػػػػوتر إذل ظهػػػػور مفهػػػـو جديػػػػد ارتػػػبط ابسػػػػتخداـ الكمبيػػػػوتر 
مفهػـو الوسػائط اؼبتعػددة حيػث يعػرب عػن اربػاد كانتشر يف ؾبػاالت عديػدة منهػا ؾبػاؿ التعلػيم كىػذا ىػو 

الػػربامج ك األجهػػزة الػػيت سبكػػن اؼبسػػتخدـ مػػن االسػػتفادة مػػن الػػنص ك الصػػوت ك الرسػػـو كالصػػور الثابتػػة 
كاؼبتحركة كمقاطع الفيديو كتشَت العديػد مػن األدلػة إذل أف مفهػـو الوسػائط اؼبتعػددة سػيكوف مػن أكثػر 

ؼبعلػػم فبػػا يضػػع ربػػدم جديػػد أمػػاـ مؤسسػػات إعػػداد اؼبعلػػم يف ضػػركرة اؼبفػػاىيم ارتباطػػان ابلعمػػل اؼبهػػٍت اب
 إعداد معلم قادر على التعامل مع ىذه التكنولوجيا .

 :( معامل العلـو اؼبتطورة 4
هتػػدؼ ىػػذه اؼبعامػػل إذل تنميػػة عػػدة مهػػارات لػػدل الطػػالب مثػػل القػػدرة اؼبعمليػػة ك التفكػػَت اؼببػػٍت علػػى 

خصوصػا يف اؼبرحلػة اإلعداديػة كوبتػاج إدخػاؿ مثػل ىػذه التكنولوجيػا التجريب ك اؼبشاىدة كاالستنتاج ك 
 إذل معلم معد بشكل هبعلو يستطيع أف يستوعب ىذه اؼبعطيات اعبديدة .

 : عامل اللغات  (6
تقـو معامل اللغػات بػدكر فاعػل يف تعلػيم اللغػات اؼبختلفػة بشػكل عػاـ كىػي تعػد مػن كسػائط التفاعػل 

فعهم ليمارسػػوا شػػيئا مػػا حػػىت يسػػتمر الػػتعلم كتتكػػوف اؼبعامػػل مػػن الػػيت تعػػرض اؼبعلومػػات للطػػالب كتػػد
أجهػػػزة يسػػػتخدمها اؼبعلػػػم كىػػػي لوحػػػة رئيسػػػية ربتػػػوم علػػػى مفػػػاتيح الػػػتحكم ابلتشػػػغيل ك الػػػربامج الػػػيت 
يسػػتعملها الطػػالب كىػػي تسػػاعد اؼبعلػػم علػػى التفاعػػل مػػع طلبتػػو بشػػكل فػػردم أك صبػػاعي مثػػل مسػػجل 

مػػػل حديثػػػة للغػػػات تسػػػتخدـ الكمبيػػػوتر كيبكػػػن اسػػػتخداـ ىػػػذه الكاسػػػيت كظباعػػػة الػػػرأس كىنالػػػك معا
اؼبعامل أثناء إعداد اؼبعلمػُت حيػث يتمػك الطالػب اؼبعلػم مػن إدارة حػوار مػع الكمبيػوتر كيسػجل صػوتو 

 كيراجع الكمبيوتر اإلجابة كيصححها .
 : (2)الكمبيوتر التعليمي  (7
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حياتنا كمن األدكات الفعالة يف مساعدة  يعد الكمبيوتر يف العصر اغبارل من أكثر التقنيات أتثَتا يف
اؼبعلمُت كدعم العملية التعليمية ككل فهو فعاؿ ليس فقط يف تعليم الطالب اؼبقررات الدراسية 

 اؼبختلفة بل ك تقييم تعلمهم ؽبذه اؼبقررات .
 : (1) االنًتنت (8

اهتا اؽبائلة يف القدرة على يعترب االنًتنت احد التقنيات اليت يبكن استخدامها يف التعليم بفاعلية إمكاني
اغبصوؿ على اؼبعلومات من ـبتلف أكباء العادل أك االتصاؿ ابلعادل أبسرع كقت ك أبقل تكلفة كالنظر 
إذل سهوؿ الوصوؿ إذل اؼبعلومات اؼبوجودة على الشبكة مضافا إليها اؼبميزات األخرل اليت تتمتع هبا 

ؾبالو كمن ضبلة ىؤالء الًتبويوف الذين بداؤا  الشبكة فقد أغرت كثَتين ابالستفادة منها كل يف
 ابستخدامها يف ؾباؿ التعليم .

 : ( شبكة االجتماع ابلفيديو عن بعد9
يػػربط ىػػذا النظػػاـ اؼبعلمػػُت ك الطػػالب اؼبتواجػػدين يف مواقػػع متفرقػػة كبعيػػدة مػػن خػػالؿ شػػبكة تليفزيونيػػة 

و العلميػة كمػا يسػتطيع الطػالب توجيػو عالية القدرة ككل موقع يستطيع أف يػرل كيسػمع اؼبعلػم مػع مادتػ
األسػػئلة إليػػػو ك التفاعػػػل معػػػو كقػػد بػػػدأت ىػػػذه التكنولوجيػػػا يف تػػوفَت فرصػػػان عمليػػػة للتعلػػػيم كالػػػتعلم دكف 
اعتبػار للحػدكد السياسػية أك اعبغرافيػة كنسػتطيع القػوؿ أهنػػا قػد حققػت اؽبػدؼ الًتبػوم لتعلػيم الكػػًتكين 

لتدريب على التدريس بوساطة اؼبؤسبرات اؼبرئيػة قبػل اؼبشػاركة يف كوين بطريقة انجحة كفعالة كعليو فاف ا
 التدريس يعترب أمران حيواي كضركراي لضماف تطبيق ىذه التكنولوجيا على أكمل كجو .

 :قمار الصناعية ( تكنولوجيا األ12
تستخدـ برامج األقمار الصناعية مقًتنة بنظاـ كمبيوتر متصل خبط مباشر مع شبكة اتصاالت 

ج بو قنوات ظبعية كبصرية كذبعل ىذه الربامج عملية التدريس أكثر تفاعال كعملية التعلم أكثر كمدم
حيوية كفاعلية حيث يقًتب الطالب من معلمهم أكثر فأكثر كما يتوحد التدريس هبذه الطريقة يف 

ستقباؿ صبيع مناطق العادل الف مصدر اؼبعلومات كاحد شريطة أف تزكد صبيع مراكز التعليم أبجهزة ا
 كبث خاصة .
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     أثناء اػبدمة  تدريب اؼبعلم (4)
ياتو للمسانبة يف تفعيل عملو التعليمي ضركرم كذلك لتطوير قدراتو كامكانالتنمية اؼبهنية للمعلم أمر 

كدبا يعود ابؼبنفعة على العملية الًتبوية ك التعليمية ، كقد أجريت الكثَت من الدراسات ك األحباث 
إذل التعرؼ على الكيفية اليت تتم هبا ىذه التنمية ، كقد أاثر ذلك على مستول الًتبوية اليت ىدفت 

أداء اؼبعلم اؼبهٍت . كلعل من أىم العقبات اليت ذبعل األمر أكثر تعقيدان يف الدكؿ النامية ىي توفَت 
ىج اؼبعلمُت ك تدريبهم ابلقدر الكايف لتحمل عبء التغَت اؼبنشود فقد فشلت كثَت من سياسات اؼبنا

ك اؼبالحظ كثَتان من  ،نسبة لعجز اؼبعلمُت ك عدـ أتىيلهم ابلقدر الكايف ؼبواكبة اجملتمعات 
مشركعات تغيَت ك تطوير اؼبناىج قد ربطمت عند ابب الفصل لعجز اؼبعلمُت عن القياـ ابؼبطلوب 

العلمية اليت منهم . كىذا يرجع إذل عوامل  يت على رأسها عدـ كفاءة اؼبعلمُت كردبا تباين اؼبادة 
 . (1)يتلقوهنا مع االحتياجات اغبقيقة 

ات ك شيان مع اؼبتغَت الن يكوف كافيان كمتم التدريب األساسيكلعل األمر األخَت قد يشَت إذل أف 
كلقد ثبت أف التأىيل الفعاؿ للمعلمُت ىو ة فًتة بقاء اؼبعلم ابؼبهنة . البد من استمرار التأىيل طيل

لتطور اؼبنشود يف التعليم . كعلى الرغم من ذلك إال أف العديد من دكؿ العادل السبيل األمثل لتحقيق ا
عبأت إذل برامج إعداد كتدريب اؼبعلم أثناء اػبدمة كذلك هبدؼ النمو اؼبهٍت اؼبستمر ك اغبصوؿ على 
مزيد من اػبربات الثقافية ك اؼبهنية بغرض زايدة معدالت أدائهم كرفع مستول كفاءهتم اإلنتاجية 

. كقد ظهرت فكرة تدريب اؼبعلم أثناء اػبدمة  (2)ديد يف ؾباؿ الًتبية ك التعليم طالعهم على كل جكإ
كرد فعل لعجز معاىد تدريب اؼبعلمُت عن توفَت العدد الكايف من اؼبعلمُت ذك الكفاءة ؼبواكبة الزايدة 

اػبدمة ازدىر مع اؼبضطردة يف اؼبدارس كزايدة عدد الطالب ،كما أف برامج تدريب اؼبعلم أثناء 
اؼبفاىيم اعبديدة اليت دعت إذل استمرارية التعليم . كقد دعا اإلسالـ من قبل إذل حيث قاؿ الرسوؿ 

برامج اإلعداد ك التدريب أثناء اػبدمة ما  هد إذل اللحد ( ، كقد كجد ـبططيملسو هيلع هللا ىلص ) تعلم العلم من اؼب
ك االىتماـ ابلعنصر البشرم الذم ىو األداة اليت يبكنهم أفكار جديدة كمشركعات كقد صاحب ذل

ربدث التغيَت ، كقد نشأت دراسات كتعاكف دكرل يف ىذا اجملاؿ فبا أكجد كثَتاى من األمثلة ك التجارب 
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اليت انتقلت من الدكؿ اؼبتقدمة إذل الدكؿ النامية فبا ساىم ذلك يف ظهور العديد من التجارب اليت 
 نامية . نشأت كتبلورت يف الدكؿ ال

 :(1)مفهـو التدريب أثناء اػبدمة  4/1
يقـو ىذا النوع من التدريب على فكرة قديبة كىي فكرة التلمذة اؼبهنية اليت تعٍت أساسان أف يتلقى 
اؼبوظف اعبديد التعليمات ك التوجيهات اليت تبُت لو أسلوب العمل من رئيسو الذم يتواله ابلرعاية 

الصواب من اػبطأ ك اغبقوؽ ك الواجبات كأفضل أسلوب ألداء العمل خالؿ الفًتة األكذل فيبُت لو 
كآداب السلوؾ الوظيفي . أما عن تعريف أثناء اػبدمة فهناؾ العديد من التعريفات اليت أكردىا اػبرباء 

 يف ؾباؿ التدريب لعل من أنبها ما يلي : 
ماعة اليت ندرسها تتناكؿ التعريف األكؿ " أنو نشاط ـبطط هبدؼ إحداث تغيَتات يف الفرد ك اعب

 كظائفهم بكفاءة كإنتاجية عالية " ك معلوماهتم كآدائهم كسلوكهم كاذباىاهتم دبا هبعلهم الئقُت لشغل
التعريف الثاين " أنو نشاط ـبطط كمنظم يبكن اؼبعلمُت من النمو يف اؼبهنة ابغبصوؿ على مزيد من 

فع مستول عملية التعلم ك التعليم كزايدة طاقة الثقافية ك اؼبسلكية ككل ما ما من شأنو ر اػبربات 
 اؼبعلمُت االنتاجية " كبناءان على التعريفات السابقة يبكن استخالص النقاط التالية :

 التدريب جهد منظم يقـو على التخطيط . .1
 يتناكؿ التدريب كفاايت القول البشرية يف التنظيم . .2
 نظم اؼبخطط .تتم تنمية الكفاايت كتطويرىا من خالؿ التعلم اؼب .3
 إف التدريب ذك توجو علمي يركز على األداء ك السلوؾ اغبارل ك اؼبستقبلي . .4
 يعود التدريب ابلفائدة على األفراد ك اعبماعات الصغَتة ك التنظيمات ك اجملتمع .  .5

 
 أىداؼ التدريب أثناء اػبدمة  2/2
د ذلك يف رفع الركح اؼبعنوية ك ربسُت أداء اؼبعلم كتطوير قدراتو فبا هبعلو راضيان عن عملو ليساع .1

 (2)النفسية لديو 
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 نسانية بُت العاملُت الهبابية نو العمل ك العالقات اإلتنمية بعض االذباىات ا .2
تزكيد اؼبتدربُت ابؼبعلومات ك اؼبهارات ك اؼبستحداثت العلمية ك التكنولوجية ك النظرايت الًتبوية  .3

 يَتات اليت ذبعلهم أكثرة قدرة على مواكبة ىذه التغ
تدريب اؼبتدربُت على كيفية تطبيق األفكار ك اآلراء ك اغبلوؿ النابعة من نتائج الدراسات دبا يؤدم  .4

 إذل سد الفجوة بُت النظرية ك التطبيق العملي 
دبا يبكنهم من التكيف مع أعماؽبم من انحية كمواجهة زايدة قدرة اؼبتدربُت على التفكَت اؼببدع  .5

 لتغلب عليها من انحية أخرل .مشكالهتم اؼبستقبلية ك ا
تفادم األخطاء يف أداء أعماؽبم ك االقالع عنها ، ك اغبفاظ على الوقت ك اعبهد ك اؼباؿ يف صبيع  .6

 مراحل العمل .
إكساب اؼبتدربُت أساليب التعليم اؼبستمر من خالؿ سبكينهم من مهارات التعلم الذايت اؼبستمر أك  .7

 استمرار االلتحاؽ ابلربامج التدريبية لتطوير قدراهتم كإمكاانهتم من خالؿ إهباد اذباىات إهبابية كبو 
 تعريف اؼبتدربُت بكيفية القياـ بواجبات رسالتهم ككظائفها  .8
 أتىيل العاملُت دبهاـ التدريب الًتبوم عن طريق برامج تدريبية متخصصة  .9

 تنمية االذباىات كبو تقدير العمل الًتبوم كأنبيتو دبوجب معايَت كقواعد  .12
 نمية مفهـو الًتبية اؼبستمرة ت .11
 تبصَت اؼبعلمُت ك اؼبدراء ابؼبشكالت التعليمية كدكرىم كمسؤكلياهتم  .12
إعداد العلمُت ك اؼبدراء للمسانبة يف الربامج التدريبية كخلق جو من التعاكف يف اؼبؤسسات اليت  .13

 يعملوف يعلموف هبا 
ي كتدريبو على التخطيط لتوثيق الصلة بُت ربط اؼبعلم ببيئتو كؾبتمعو احمللي كأيضان ؾبتمعو العاؼب .14

 التالميذ كبُت بيئتهم احمللية كمهارات تنفيذ كتقوًن ىذا التخطيط 
 أنػػواع التدريب أثناء اػبدمة : 4/2

  -:(1) يلخص بعض الباحثُت أنواع برامج التدريب الًتبوم أثناء اػبدمة يف النقاط التالية

 د.برامج التدريب اؼببدئي للمعلمُت اعبد .1
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 برامج تدريبية بقصد ذبديد كتطوير كربسُت العمل كزايدة اؼبعرفة . .2
برامج تدريبية كتوجيهية لألعماؿ اعبديدة اليت تسند إليهم قبل االنتقاؿ من مستول كظيفي إذل  .3

 مستول آخر.
 برامج التأىيل كاغبصوؿ على اؼبؤىالت األعلى. .4

 
 :تدريب أثناء اػبدمة المربرات مراجعة برامج  4/3
عنصران أساسيان من عناصر التطوير الًتبوم، كؼبا ؽبذا العنصر من أنبية فإف ىناؾ  يعترب اؼبعلم  أفا دب

كثَتان من االعتبارات اليت تربر الدعوة إذل مراجعة برامج تدريب اؼبعلمُت أثناء اػبدمة، كمن ىذه 
 االعتبارات:

 اػبدمة كسبكينهم من أداء مهمتهم.النقص يف الظركؼ كاإلمكاانت اؼبتاحة إلعداد اؼبعلمُت قبل  .1
 ذبويد نوعية التعليم كاستيعاب االذباىات اغبديثة فيو. .2
 رفع كفاايت بعض اؼبعلمُت الذين التحقوا ابؼبهنة دكف إعداد كاؼ، أك فعاؿ. .3
 دل  لفها اؼبعلم من قبل. أك االستعانة بتقنياتإدخاؿ مناىج أك تبٍت طرؽ تربوية حديثة،  .4
 ثناء اػبدمة.أمفاىيم ككظائف كأساليب التدريب  طورات كثَتة يفحدكث ت .5

لذا فإف إعداد اؼبعلم وبتل مكانة مرموقة يف كثَت من الدراسات الًتبوية، كالتخطيط للنظم 
الًتبوية، فعلى نوعية اؼبعلمُت تتوقف نوعية النظاـ الًتبوم، كعلى درجة كفاءهتم تتوقف كفاءة 

ر كفاءات األفراد كطاقاهتم، كفق متطلبات البناء كالتطوير االقتصادم اؼبؤسسات الًتبوية يف تطوي
 .  كاالجتماعي

 :(1) كظائف التدريب أثناء اػبدمة 4/4

للتدريب أثناء اػبدمة كظائف كأدكار عديدة فالربامج كاألنشطة اليت يقدمها التدريب تساعد اؼبعلم 
كلقد ،  كاؼبهنية كاؼبعرفية صبيع اعبوانب الشخصيةكاؼبهتم ابلعملية التعليمية على التنمية الشاملة يف 

  ربددت كظيفة التدريب كتعدد دكرىا كتنوعها يف العناصر التالية:

 االنتقاؿ من اإلعداد قبل اػبدمة إذل مرحلة اػبدمة. .1

                                                            

 18، ص ميدانية دراسة ،أتىيــــــــل وتدريـــــب ادلعلميـــــن يف ادلملكة العربية السعودية ، اؼبنياكم (1)
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 النمو الشخصي كالذايت. .2
 استمرارية الًتبية. .3
 التنمية اؼبهنية اؼبستدامة. .4
 التقوًن يف الوظيفة. .5

 : (1) اء اػبدمةلتدريب أثنػػأسػػس ا 4/5

 -أثناء اػبدمة أسسان عامة ينبغي مراعاهتا كمن أىم ىذه األسس ما يلي: إف للتدريب

الفرضية : أف يكوف التدريب الًتبوم أثناء اػبدمة ىادفان كملبيان لالحتياجات التدريبية كربديد  (1
 االحتياجات ينطلق منو كيعتمد على ربديد احتياجات اؼبتدربُت.

ستمرارية : أف يكوف التدريب مستمران من بداية استالـ اؼبعلم ؼبقاليد مهنتو حىت هناية خدمتو اال (2
 القانونية انطالقان من القاعدة الًتبوية "اطلب العلم من اؼبهد إذل اللحد".

الشمولية : هبب أف يشمل التدريب صبيع اعبوانب الشخصية للمعلم ككذلك أمور مهنية كما هبب  (3
ريب شامالن عبميع جوانب فئات العاملُت حبقل التعليم كمن لو عالقة ابلعملية أف يكوف التد

 التعليمية كالًتبوية .
الواقعية : هبب أف ينطلق التدريب من اؼبشكالت الواقعية اليت تواجو اؼبعلم يف فصلو كمدرستو  (4

 كثقافتو كأموره اؼبعيشية.
من انحية ، كحاجات كإمكاانت اجملتمع اؼبالءمة : أف يالئم التدريب حاجات كقدرات اؼبعلمُت  (5

 من انحية أخرل.
الديناميكية : أف يكوف التدريب مرانن حبيث يتيح الفرصة أماـ صبيع اؼبعلمُت إلشباع حاجاهتم  (6

كبطرؽ ـبتلفة. كما هبب أف يكوف التدريب ديناميكيان كحيواين مفتوحان لإلضافة كاغبذؼ كالتعديل 
  إف لـز األمر.

 

(2)التدريب أثناء اػبدمة  التخطيط لربامج (5)
 

                                                            

 18، ص  ميدانية دراسة ،أتىيــــــــل وتدريـــــب ادلعلميـــــن يف ادلملكة العربية السعودية ، اؼبنياكم (1)

  185-184، ص 1، ط إعداد ادلعلم وتنميتو وتدريبوحوالة ك عبد السميع ،  (2)
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يعترب التخطيط لتدريب اؼبعلمُت أثناء اػبدمة أمران ليس ابلسهل أك البسيط حيث وبتاج من القائمُت 
عليو إعداد برامج عالية النوعية كاعبودة كالتأكد من مركرىا دبراحل زبطيط فعاؿ كذلك لضماف قباح 

 الربامج التدريبية : 
 يط الفعاؿ لربامج تدريب اؼبعلمُت : العوامل الضركرية للتخط 5/1
 حيث األىداؼ أكالن  خططُت إدراؾ ما يسعوف إلقبازه منلتطوير كربسُت أداء اؼبعلمُت على اؼب 
  هبب ربديد ؾبموعة من اؼبعلمُت اؼبستهدفُت للتطوير كالتدريب كصبع اؼبعلومات عنهم الختيار اؼبواد

 م .التعليمية ك اإلجراءات اليت تتوافق مع مستوايهت
  هبب اختيار ك ربديد الوقت اؼبخصص للتدريب أم اؼبدة الزمنية للربانمج ك الوقت اؼبناسب من

 العاـ الدراسي لتنفيذه .
  هبب اختيار مكاف التدريب بعناية فائقة كأف تتمتع غرؼ االجتماعات ابعباذبية كتتسع ألفراد

 ؾبموعة اؼبتدربُت كتسمح دبمارسة النشاطات الالزمة .
 قوًن منتظم عبميع برامج تدريب كتطوير اؼبعلمُت حيث وبتول التقوًن على بياانت عن توفَت ت

 ربقيق األىداؼ كيزكد اؼبخططُت دبعلومات لتحسُت الربامج التدريبية يف اؼبستقبل .
 :  فعاؿ لربامج تدريب اؼبعلمُتمراحل التخطيط ال -اثنيان 
 هارات اؼبطلوب إكساهبا أك تنميتها لدل أفراد مرحلة ربديد االحتياجات التدريبية : كىي ربديد اؼب

 كإدارات معينة ك اليت يتم فصلها يف ؾبموعة من األىداؼ اؼبطلوب ربقيقها بنهاية التدريب 
  مرحلة تصميم الربانمج التدرييب : كيهتم بًتصبة األىداؼ إذل موضوعات تدريبية كربديد األسلوب

يل التدريب إذل اؼبتدربُت كما يتم ربديد اؼبواد الذم سيتم استخدامو بواسطة اؼبدربُت يف توص
التدريبية مثل أجهزة العرض ، السبورة ، األقالـ ....اخل ككجزء من التصميم هبب ربديد اؼبدربُت 

 يف الربانمج ك أيضان ربديد اؼبيزانية 
   كما مرحلة تنفيذ برانمج التدريب : حيث يتضمن أنشطة مهمة مثل ربديد اعبدكؿ الزمٍت للربانمج

 يتضمن ربديد مكاف التدريب ك اؼبتبعة اليومية إلجراءات تنفيذ الربانمج 
  مرحلة تقييم برانمج التدريب : يقصد ابلتقييم أبنو تلك اإلجراءات اليت تقاس هبا كفاءة الربانمج

التدرييب كمدل قباحو يف ربقيق أىدافو اؼبوضوعة كيكوف التقييم أثناء تنفيذ الربانمج أك من خالؿ 
 .ابعة دقيقة لنتائج التدريب بعد انتهاء الربانمج مت
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 :(1)التخطيط العلمي لربامج تدريب اؼبعلمُت  5/2
نعيش يف عصر يتسم ابلتسارع يف ؾباالت اغبياة كافة ، كيف عصر سبيز دبعطياتو التقنية كابالنفجار 

لديها . ككبن بصدد اؼبعريف ، لذلك تسعى الدكؿ جاىدة إذل تنمية مهارات القول البشرية العاملة 
عن طريق اغباقو بربامج اغبديث عن النمو اؼبهٍت للمعلم الذم يعد ؿبور التطوير يف العمل الًتبوم ، 

التدريب اؼبتنوعة اليت تقدمها لو اعبهات ذات العالقة . كىناؾ عوامل ىامة هبب على مصمم الربانمج 
 ية عند تطبيق برانؾبو ، كأىم ىذه العوامل :التدرييب أخذىا بعُت االعتبار حىت وبصل على نتائج إهباب

 التعرؼ على األىداؼ اليت يسعى نظاـ التدريب الًتبوم إذل ربقيقها . -1
 التعرؼ على األثر الذم سيحدثو الربانمج التدرييب عند تطبيقو .  -2
درجة ترابط الربانمج التدرييب مع سلسلة الربامج التدريبية األخرل لتحقيق مفهـو تكامل نظاـ  -3

 تدريب .ال
 الًتكيز على اعبوانب النظرية كالتطبيقية .  -4

 إف التخطيط العلمي لربامج تدريب اؼبعلمُت يبر دبراحل ثالث ىي :
مرحلة دراسة الوضع الراىن كربليلو : كتعد ىذه اؼبرحلة االنطالؽ إلعداد الربانمج التدرييب ،  -1

يف ربليل الوضع الراىن ، دكف  كىنا هبب أف تقـو ىذه اؼبرحلة على األساليب العلمية اغبديثة
االعتماد على االنطباعات الشخصية ، كيتم التحليل من خالؿ التحليل الوصفي للوائح كاألنظمة 
كالتقارير كسجالت األداء ، كىنا يكثر استخداـ اؼبقابلة كأداة علمية ؼبعرفة اذباىات اؼبعلمُت كبو 

 التدريب كتلمس حاجاهتم التدريبية .
ليل االمكاانت اؼبادية كالبشرية كربديد حجم االحتياجات التدريبية عند تنفيذ مرحلة دراسة كرب -2

 . مج كاعبدكؿ الزمٍت للتنفيذ الربان
هبب كضع ؾبموعة من اؼبعايَت ، ربدد دبوجبها من ىو الشخص  حيثاختيار اعبهاز التدرييب  -3

 القادر على تنفيذ الربامج الًتبوية اػباصة ابؼبعلمُت .
وانب أخرل ذبب مراعاهتا عند التخطيط للربامج التدريبية الًتبوية كىي :ما أف ىناؾ جك  

                                                            

 http://www.qassimedu.gov.saبوم يف النمو اؼبهٍت للمعلم ، أثر التدريب الًت اإلدارة العامة للتدريب ك االبتعاث ، "  (1)
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متو غباجات اؼبتدربُت ، كإمكانية صياغة نشاطات تدريبية ئربديد احملتول التدرييب كمدل مال .1
 مشوقة تساعد اؼبتدربُت على التفاعل كاغبيوية أثناء العمل كحلقات النقاش .

وايت التعليمية للمتدربُت ، كعالقتو ابلنمو اؼبهٍت كتطوير اسًتاتيجيات التدريب من حيث اؼبست .2
أدائهم ، كربقيق رغباهتم يف مكاف انعقاد الربانمج التدرييب كزمانو ، ربقيق االسًتاتيجيات اليت 

تتعلق ابلربانمج التدرييب من حيث التجهيزات اؼبادية كالوسائل كالتقنيات كالبيئة اؼبالئمة لظركؼ 
 تدريب اؼبعلمُت .

 : (1) طرؽ ترغيب اؼبعلمُت يف التدريب أثناء اػبدمة 5/3

 توجد طرؽ عديدة لًتغيب اؼبعلمُت لالشًتاؾ يف برامج التدريب أثناء اػبدمة منها : 

 .فبا وبفزىم على اغبضور ك اؼبشاركة يف الربامج معتمدة منتهية ابختبارات أك شهادات  أف تكوف (1
 رتب كامل للقياـ دبشركع تدرييب.سبكُت اؼبعلمُت من منح إجازة دراسية دب (2
 أف يكوف ؽبا اعتبار يف الًتقية كزايدة الراتب. (3
 أف يكوف ؽبا أثر يف ؾباؿ عمل اؼبعلم كمعدؿ أدائو كترشيحو إذل كظائف أعلى . (4
  أف يعطػػػى اؼبشػػػارؾ الفرصػػػة يف السػػػفر للخػػػارج علػػػى نفقػػػة الدكلػػػة لػػػزايرة بعػػػض اؼبؤسسػػػات الًتبويػػػة  (5

 العمل اػباصة ابلتأىيل كالتدريب.كحضور اؼبؤسبرات كدركس 
 تعميم نظاـ اغبوافز اؼبالية كاعبوائز للمتفوقُت. (6
 حضور مدير اؼبدرسة كبعض اؼبشرفُت الًتبويُت كاؼبسئولُت كمشاركتهم كأفراد يف التدريب. (7
توفَت اػبربات اليت من شأهنا سبكُت اؼبعلمُت من ربرير أنفسهم من التوتر العاطفي الذم يعيق  (8

 عمل بٌناء كلذلك البد أف يتضمن برانمج التأىيل كالتدريب خربات كإمكاانت ترفيهية.قيامهم ب
 يبكن تطبيقها بعد انتهاء الدكراتأف يشعر اؼبعلم أف ىناؾ قيمة كفائدة عملية ؽبذه الربامج كأنو  (9

 كذلك عن طريق عمل برامج توعوية أبنبية برامج التدريب كفوائدىا للمعلم .
 

 :  (2) يف تدريب اؼبعلمُتمبادئ أساسية  5/4
                                                            

 19، ص  ميدانية دراسة ،أتىيــــــــل وتدريـــــب ادلعلميـــــن يف ادلملكة العربية السعودية ، اؼبنياكم(1)

،  "بتعاث ، "أثر التدريب الًتبوم يف النمو اؼبهٍت للمعلمارة العامة للتدريب الًتبوم ك االاإلد 2))
http://www.qassimedu.gov.sa 
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ابلكامل لعوامل تتعلق ابؼبعلم لكن ىنالك أكثر من عامل يلقي  تدين التعليم يف البالد العربيةكال يعود 
برامج ك .  فإذا كانت الربامج جيدة فإف الًتبية تكوف فعالة كتدريبهم اؼبعلمُت إعدادبظاللو على برامج 

ادل تؤثر يف نوعية الًتبية يف ذلك البلد كما كبن عليو اآلف من إعداد اؼبعلمُت يف أم بلد من بلداف الع
ارستهم ؼبهنتهم مستمرة أثناء فبكتدريبهم تطورات دعت اغباجة إذل أف تكوف برامج إعداد اؼبعلمُت 

 حىت يكوف التدريب أثناء اػبدمة ؿبققان ألىدافو ال بد من اعتماده على اؼببادئ كاألسس اآلتية :ك 
  Theory Based Model إطار أك مبوذج نظرم للتدريبأكالن : اعتماد 

  prespecified Behavioral Objectivesاثنيان : كضوح كربديد أىداؼ برانمج التدريب ككضوحها 
 Meeting the professional needs of traineesاثلثا : تلبية اغباجات اؼبهنية الفعلية للمتدربُت 

 Flexibility and Diversity of optionsيف برانمج التدريب  رابعا : اؼبركنة كتعدد االختيارات
 Teaching Competencies Orientedاؼبعلمُت كبو الكفاايت التعليميةخامسان : توجيو برانمج تدريب 

Program . 

سادسان : أف وبقق برانمج تدريب اؼبعلمُت التطابق أك التوافق ما بُت األفكار النظرية كاؼبمارسات 
 Integration Of theory and Practiceالعملية 

 Continuity Of Teacher trainingسابعان : استمرار عملية تدريب اؼبعلمُت 
 Self Actualization. أف يبكن الربانمج التدرييب من ربقيق ذكاهتم :  اثمنان 

 Rescaresh Orientedاتسعأن : استثمار برانمج تدريب اؼبعلمُت لنتائج البحوث كالدراسات العلمية 

programs . 

 Educational Technologyعاشران : استثمار تكنولوجيا الًتبية 
 . Individualized Instructionاغبادم عشر : تفريد التعليم 

 .  Multi- Media approach الثاين عشر : اعتماد منهج التدريب اؼبتعدد الوسائط

 
 دريب يف النمو اؼبهٍت ؼبعلم العلـو أثر الت (6)
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 : (1 (حتمية ضركرة اػبدمة أثناء التدريب 6/1
 يتطلب اولذم األداء يف كاؼبعلمات اؼبعلمُت بعض قصور ؼبعاعبة كذلك :العالج أجل من -1

 .عاجالن  عالجان 
 كاإلنساف كثَتة أبعاد كؽبا معقدة عملية التعلمية التعليمية العملية: اؼبستمر النمو أجل من -2

 كتزكيدىم اػبدمة أثناء كاؼبعلمات اؼبعلمُت تدريب عييستد ىذا كل مستمر مبو إذل وبتاج
 :قسمُت إذل اؼبستمر النمو أجل من التدريب كينقسم جديد، ىو ما بكل

 للمتدربُت اؼبهنية اعبوانب كتنشيط ذبديد التجديدية ابلربامج كاؼبقصود :التجديدية الربامج -أ
 اؼبفاىيم ك كاالذباىات كالنظرايت كاؼبعارؼ اؼبعلومات أبحدث بتزكيدىم كاؼبتدرابت
 .الوظيفية للكفاايت الضركرية كاػبربات

 .األرقى للوظائف أتىيلهم ك كاؼبعلمات اؼبعلمُت تدريب هبا كيقصد :التأىيلية الربامج -ب
 :عليها القائمُت عند التالية اؼبعايَت توافرت إذا حتميان  يكوف كالتدريب

 .فيو باؼبطلو  اجملاؿ يف التدريب إذل اغباجة إدراؾ -1
 .اػبدمة أثناء كاؼبتدرابت اؼبتدربُت اذباىات -2
 .التدريب موضوعات كبو االذباىات -3
 مة .اػبد أثناء التدريب لنماذج التفضيالت -4
 :(2) التحدايت اليت تواجو برامج تدريب اؼبعلمُت أثناء اػبدمة 6/2
 ذ البناء اؼبعريف من منظور كازبا ميالبد أف تعمل برامج تربية اؼبعلمُت على تعزيز اعبانب القي

إسالمي أحد أركاف بناء برامج تربية اؼبعلمُت فيكفي الكليات الًتبوية يف البالد العربية تغريبان لعقوؿ 
 الطالب كقلوهبم .
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  التحدايت الناصبة عن العوؼبة فالنظاـ العاؼبي اعبديد لو نتائج سلبية على الًتبية ك التعليم يف العادل
ع حدكث صراع قيمي بل إف مقدماتو طفت على السطح دبسميات متعددة منها العريب كمن اؼبتوق

يف البالد  إعداد كتدريب اؼبعلمُتتطرؼ ( فعلى برامج )تطوير اؼبناىج كثقافة السالـ كؿباربة ال
 .العربية ك اإلسالمية مسؤكلية كبَتة يف التصدم ؽبذه القيم 

 ن البالد العربية كىنالك مؤشرات تدؿ ضعف مستول الطالب يف اؼبدارس اغبكومية يف عدد م
على تراجع مستول التعليم فيها حيث ذكر أحد اؼبربُت السعوديُت أف معظم اؼبدارس يف القطاع 
العاـ ضعيفة اؼبستول كصناعة التعليم مكلفة ك زبطيط برامج تربية اؼبعلمُت كتقويبها كتطويرىا وبتاج 

 إذل ميزانية كبَتة .
 :  اؼبعلمُت أثناء اػبدمة دريبتمن عملية  اايتالغ 6/3

هنا ذات فاعلية يف تطوير النظاـ الًتبوم، كيف إكساب أاؼبعلم دل أتت من فراغ بل  تدريبإف عملية 
عملية تدريب افة إذل أف ىناؾ غاايت معينة من اؼبعلمُت الكفاايت التعليمية الالزمة ؽبم، كابإلض

اايت رئيسية لتدريب اؼبعلمُت أثناء اػبدمة كىي: تطوير أربع غ مت ربديدلقد . ك  اؼبعلمُت أثناء اػبدمة
مهارات اؼبعلمُت إذل مستول مناسب، كمساعدهتم يف تطوير كفاايهتم من اجل مواجهة بعض 
اؼبشكالت اػباصة، كتدريبهم على األساليب اليت سبكنهم من ربقيق أىدافهم الوظيفية، كهتيئة الظركؼ 

 عف يف الواقف التعليمية.اليت تساعدىم على معاعبة مواطن الض

 : (1)أثر التدريب الًتبوم يف النمو اؼبهٍت للمعلم  6/4
لربامج التدريب الًتبوم اؼبقننة أثر كبَت يف النمو اؼبهٍت للمعلمُت يظهر يف ؾباالت ثالثة ىي : 
ؿ االذباىات كاؼبعلومات كاؼبهارات كما تعكسو من تغَت على مستول األداء كبو األفضل كىنا قد يسأ
؟  سائل أال يغٌت التعليم العارل كاإلعداد اعبيد للمعلم قبل تعيينو عن برامج التدريب على رأس العمل

كاعبواب القاطع الذم هبمع عليو الًتبويوف أف برانمج اإلعداد ال يغٍت عن التدريب الًتبوم مهما 
ف التقيا يف ؾباالت العمل ب كإبلغت درجتو أك اتسع مداه ألف برانمج اإلعداد للتعليم كبرانمج التدري

اؼبعلومات كاؼبهارات كاالذباىات إال أف التعليم يكتفي دبجرد تقدًن اؼبعلومات بينما يركز التدريب  يف
                                                            

اإلدارة العامة للتدريب الًتبوم ك االبتعاث ، "أثر التدريب الًتبوم يف النمو اؼبهٍت للمعلم ،  1))
http://www.qassimedu.gov.sa 

 
 



50 
 

على توظيفها كتطبيقها ، إضافة إذل أف االذباىات كاؼبعلومات كاؼبهارات متطورة كمتجددة فبا يتيح 
ان للتعليم الذم ترتبط معلوماتو بتاريخ نقلها كقد للمتدرب مواكبة كل جديد كىو على رأس عملو خالف

أظهرت الدراسات أف اعبانبُت اؼبهارم كالسلوكي يف العمل يشكالف أساس النجاح ، كيتفوقاف على 
) كارينجي للتكنولوجيا ( مشلت عشرة آالؼ موظف تبُت أف  اعبانب اؼبعريف ، ففي دراسة ؼبؤسسة

% من نسبة النجاح يعزل إذل 85عارؼ اليت تلقوىا بينما % فقط من نسبة النجاح يعزل إذل اؼب15
كيف دراسة أخرل أجراىا ) ألربت إدكارد ،  السلوؾ كالتعامل مع اآلخرين اؼبكتسب ابلتدريب كاػبربة

% منهم خسركا كظائفهم 12كهباـ ( على أربعة آالؼ شخص فقدكا كظائفهم تبُت أف ما نسبتو 
% منهم فقدكا كظائفهم بسبب ضعف 92قريبان ، بينما بسبب عدـ قدرهتم على إقباز العمل ت

كقد أكد الباحثوف يف األدب الًتبوم يف ؾباؿ التدريب  لديهم . كياهتم اؼبهنية كمهارات االتصاؿسلو 
 الًتبوم كأتثَته يف النمو اؼبهٍت للمعلم على آاثر صبة من أنبها :

 :النمو الذايت للمعلم  - أكالن  

للنمو اؼبهٍت للمعلم ، كابلتدريب الًتبوم يبكن ربقيق ىذه اؼبهارة عند اؼبعلم  يعد النمو الذايت أساسان 
 الذم وبقق من خالؽبا :

 االطالع على اعبديد يف العملية الًتبوية كيف ؾباالهتا اؼبختلفة . .1
 االرتقاء دبستول األداء اؼبهٍت . .2
 تكوين االذباىات اإلهبابية كبو التعلم .  .3

 :(1) يف االذباىات التغَت اإلهبايب - اثنيان  
للتدريب الًتبوم أثر مهم آخر يف النمو اؼبهٍت للمعلم ، ألنو يؤدم إذل إحداث التغيَت اإلهبايب يف 

 اذباىات اؼبعلمُت كبو العملية التعليمية التعلمية كيظهر ىذا التغَت دبا  يت :
 علة فيها .زايدة إقباؿ اؼبعلمُت على الربامج التدريبية كحرصهم على اؼبشاركة الفا .1
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ارتفاع درجة ضباسة اؼبعلمُت يف العمل فبا يكوف لو أثر طيب يف مستول األداء كنوعية  .2
 اؼبخرجات .

 :تلبية اغباجات التدريبية  - اثلثان  
أتيت اغباجة اؼبلحة للتدريب الًتبوم عند ظهور اغباجات التدريبية إذ يتوقع من التدريب الًتبوم أف 

التدريبية اؼبكثفة أك اؼبوزعة كاؼبتصلة بعمل اؼبعلمُت ، كنتيجة الشًتاؾ يليب ىذه اغباجات ابلربامج 
كاؼبهارات  ان يف الكفاايت العامة كالكفاايتاؼبعلمُت يف ىذه الربامج كالدكرات التدريبية ينمو اؼبعلم مهني

     اؼبتعلقة بتخصصو ال سيما إذا جاءت ىذه الربامج ملبية غباجات اؼبعلم الفعلية .

 :جتماعية اإلهبابية بُت اؼبعلمُت بناء العالقات اال - رابعان 
يرتكز التدريب الًتبوم على كثَت من النشاطات التدريبية اليت تعتمد على العمل التعاكين فبا يؤدم إذل 
إاتحة الفرص اؼبتنوعة اللتقاء اؼبتدربُت كحصوؿ كثَت من اغبوارات كاؼبناقشات إلسباـ اإلقبازات اؼبطلوبة 

ت اؼبعلمُت فبا يؤدم ابلتارل إذل تنامي ىذه العالقات االجتماعية فيما بينهم لتقول ىذه من ؾبموعا
العالقات ابؼبعززات اليت يؤديها اؼبدرب ليوجهها كي زبدـ العمل التدرييب كتنمي فيهم الركح التعاكنية 

 لتسهم أخَتان بشكل فاعل كمؤثر يف تنمية ىؤالء اؼبعلمُت مهنيان .
 : (1) د كالتجدد يف اؼبعارؼ كاؼبهاراتيالتجد - خامسان  

من خالؿ مشاركة اؼبعلمػُت يف بػرامج كدكرات تدريبيػة يطلػع اؼبعلمػوف علػى كػل جديػد يف الفكػر كعلػى 
ككػػػذلك أىػػػم الدراسػػػات التجريبيػػػة التطبيقيػػػة الػػػيت مػػػن شػػػأهنا أف تطػػػور عملهػػػم اؼبيػػػداين كربػػػدث التغيػػػَت 

راهتم يف تطبيقهم للمهارات ، كترتفع درجػة إتقػاهنم لعملهػم اؼبنشود ، فتزداد معارفهم كيرتفع مستول قد
 فبا يكوف لو األثر الكبَت يف مبوىم اؼبهٍت يف اجملاالت اؼبختلفة .

 :اإلصالح النوعي يف التعليم  - سادسان  
تسػػعى كثػػػَت مػػػن الػػػدكؿ إذل اإلصػػػالح النػػػوعي يف التعلػػػيم ؼبػػا لػػػذلك مػػػن أنبيػػػة يف تطػػػوير كجػػػودة نوعيػػػة 

داث التغيػَت يف أمػور عػدة أنبهػا النظاـ التعليمي ، كلكي يتحقق ذلك فإنو ال بد من إح اؼبخرجات يف
كاألىم يف ىذا اجملاؿ ىو اؼبعلم الػذم يقػـو ( اؼبنهاج كالكتاب اؼبدرسي كالتجهيزات كالتقنيات اغبديثة )
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رجاتػػو ال بػػد مػػن بعمليػػة التنفيػػذ كالتػػأثَت يف نوعيػػة اؼبخرجػػات كحػػىت نضػػمن سبيػػز النوعيػػة يف التعلػػيم كـب
 اؼبعلػم مهنيػان يف صبيػع اعبوانػب إعداد اؼبعلم قبل اػبدمة كتدريبو على رأس العمل كي يتحقق ابلتػارل مبػو

          معارفو كمهاراتو كاذباىاتو .
 :لمُت للتحدم يف التطوير الًتبوم قبوؿ اؼبع -سابعان 

ئف التعليمية كعندما يرتقي مبوىم كىذه مرحلة متقدمة وبدثها التدريب الًتبوم لدل شاغلي الوظا
اؼبهٍت إذل مستول عاؿ يف اإلتقاف كالفاعلية ، عندىا تظهر إبداعات اؼبعلم كتزداد مقدرتو على 
 مواجهة اؼبشكالت اليت تعًتض تطويره ، كمن مظاىر ىذا التحدم يف التطوير الًتبوم ما  يت :

 ليس كظيفة لكسب اؼبعيشة تعزيز االنتماء كالعمل يف اجملاؿ على أنو رسالة ك  -أ
 اغبرص على العمل كبذؿ أقصى اعبهد دكف كلل أك ملل . -ب
 اإلصرار على حل ما يواجهو من صعوابت كمشكالت أثناء العمل . -ج
 ظبة ابرزة يف عملو . األفكار اإلبداعية التطويرية -د
 . التعاكف مع زمالئو كإاثرة دافعيتهم كضباستهم للعمل كاؼبثابرة -ىػ

 : (1) عملية اإلعداد ك التدريب عملية متكاملة 6/5
ليست ىناؾ مهنة تتطلب مبوان مستمران مثل مهنة التدريس إذ أف كفاءة التدريس تتطلب ؾبهود عارل 
متواصل يف جوانبها اؼبختلفة كإف التمكن من اؼبهنة ك القدرة على أدائها بصورة متميزة شيء ال يبكن 

نوات اليت يتم فيها إعداد اؼبعلم يف اؼبؤسسات اليت تتوذل إعداده سواء الوصوؿ إليو بدرجة كافية يف الس
فاؼبعلم . اليت تتبع كزارة اؼبعارؼ أك الرائسة العامة لتعليم البنات ك اعبامعات ابؼبملكة العربية السعودية 
يواصل  ال يكتسب خالؿ ىذه الفًتة إال ؾبرد األسس اليت تساعده على البدء يف فبارسة اؼبهنة كإذا دل

تنمية ذاتو يف كل اعبوانب فالبد أف  يت عليو كقت يصاب حبالة من الركود الذىٍت اليت تؤثر على 
أدائو لعملو خصوصان أف العملية التعليمية عملية كاسعة تتطلب جهودان مستمرة نتيجة ما يطرأ عليها 

التطوير فيها تستوجب من مستجدات علمية ك تربوية كالًتبية يف حد ذاهتا عملية متشعبة كعملية 
متابعة جادة مستمرة عبميع اعبوانب اؼبتعلقة هبا من الناحية العلمية ك االجتماعية ك االقتصادية ك 
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فمن ىذا اؼبنطلق أصبح من الضركرم أف يبارس اؼبعلموف أدكاران جديدة يف اجملاالت . النفسية ،،،،اخل 
البد أف ينمي اؼبعلموف أنفسهم علميان كتربواين كمهنيان  اؼبختلفة للعملية التعليمية ك الًتبوية كتبعان لذلك

 بل كعاطفيان للقياـ ابألدكار اعبديدة كىذا طبعان يستلـز ما يلي : 
  أف يصبح اؼبعلموف طاليب علم مدل اغبياة كأف يعتربكا أنفسهم متعلمُت كمشاركُت لزمالئهم

 تقنية ك العلمية ك الًتبوية .كتالميذىم حىت يستطيعوا مواكبة التقدـ اؼبستمر للمعارؼ ال
  أف يصبحوا عناصر منشطة ك منسقة للعملية التعليمية بكل مكوانهتا كأبعادىا كليس ؾبرد انقلُت

للمعلومات ك اؼبعارؼ إذل تالميذىم كيصبح لديهم شعور أكيد كبو التغَت كاالنطالؽ من عملية 
 التعليم إذل عملية التعلم .

  اؼبعلمُت كتدريبهم أثناء اػبدمة حبيث تليب كل اؼبتطلبات اعبديدة إعادة النظر يف عملييت إعداد
 للعملية التعليمية مهنيان كأكاديبياى كما تليب تطورات اجملتمع ك مستجداتو .

كابلتارل أصبح من الضركرم أف يتم النظر إذل عملييت إعداد اؼبعلمُت كتدريبهم أثناء اػبدمة على أهنما 
  . (1) لم كربديث تكوينو اؼبهٍت كالفٍتاألداء التعليمي ك الًتبوم للمع كحدة متكاملة ترتبط بتنمية

كييعتقد من كاقع التساؤالت ك اؼبمارسات اؼبيدانية أف علمية التدريب أثناء اػبدمة أبمباطها اؼبختلفة 
عندان مهما تتابعت أك اتصلت فإف مثلها يف ذلك مثل علمية اإلعداد ال يبكن أف تصل حدان يعترب  

كيبكن االستفادة من كليات الًتبية  ، يان فكاف البد من إعادة النظر ك التدقيق يف ذلك دائمان كاف
ككليات اؼبعلمُت كتغذية راجعة يف عمليات تقوًن أدائها كتطوير مناىجها كبراؾبها كأيضان يتطلب 

نات لتطوير كربسُت مراجعة شاملة لربامج كليات اؼبعلمُت يف كزارة اؼبعارؼ ك الرائسة العامة لتعليم الب
. كبناءان عليو فإف الكشف عن أثر برامج التدريب الًتبوم ىو لتطوير النمو اؼبهٍت للمعلم ه الربامج ىذ

ك ضماف إعداده ليصبح انجحان يف أداء مهنتو التعليمية مهما كاف زبصصو ك ىذا يعٍت أف ىذا األثر 
 .ينطبق أيضان على إعداد معلم العلـو 

  
 مج تدريب اؼبعلم أثناء اػبدمة :نظاـ تطوير برا (7)
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إف تنمية اؼبعارؼ كاؼبهارات ىي عملية مبائية متطورة ال تقف عند حدكد اؼبكاف كالزماف ، كيف كل 
مرحلة يعاد النظر يف الربامج التدريبية اليت تعمل على تنمية ىذه اؼبعارؼ كاؼبهارات هبدؼ االستفادة 

دخالت أبفكار إبداعية جديدة تعمل على حيوية النظاـ من معطيات التغذية الراجعة كإعادة رفد اؼب
كتفاعالتو ، كىنا ال بد من النظر دائمان إذل األجود يف تطوير برامج التدريب حىت تنعكس إهبابيان على 
اؼبعلم من حيث تنمية مهاراتو كقدراتو كتطوير أساليب كطرائق التدريس اليت ذبعل من الطالب ؿبور 

اإلعداد تطوير نظاـ  يبكنكن طرح ىذه األفكار كالتطلعات اليت من خالؽبا عملية التعليم كلذا يب
 العلـو .  هبابية على النمو اؼبهٍت للمعلمكإنعكاساتو اإلكالتدريب 

 : (1) أثناء اػبدمةأىم التطلعات اؼبستقبلية لدكر التدريب  7/1
 التدريب القائم على الكفاايت : -أكالن 

اجب على اؼبعلم إتقاهنا تعد دليل عمل للقائمُت على زبطيط كتصميم إف بناء قائمة الكفاايت الو 
الربامج التدريبية ، كتعد ؾباالت كؿباكر لألنشطة التدريبية اليت ربتويها اغبقائب التدريبية ، كمن ىنا 
ن يكوف ؿبتول الربامج التعليمية ـبططان لو كمربؾبان حبيث وبتول على اؼبهارات الرئيسة كالفرعية مرتبة م
 األصوؿ إذل الفركع كمن الكليات إذل اعبزئيات شاملة عبوانب اؼبعرفة كاؼبهارات كالقيم كاالذباىات .

قائمة على منحى الكفاايت بعيدان عن االجتهادات كالتكرار  مستقبالن ربامج ال كيؤمل أف تكوف
توازف بُت الكم كالنوع يف عدد الربامج مع التوجو كبو الًتكيز على اعبانب النوعي فيها ، كالعمل على ال

 .طوير الربامج مستقبالن حىت نستطيع تقويبها كاالستفادة من نتائج التقوًن يف ت
 :(2)التنويع يف أساليب التدريب  -اثنيان 

من اؼبعلـو أف من أحد األسباب اؼبنفرة للمعلمُت من اإلقباؿ على التدريب ىو اعتماد الربامج 
التقليدم يف التدريب كخباصة احملاضرة كأسلوب كحيد ، كىذا يعد  التدريبية يف غالبيتها على األسلوب

                                                            

"،  اإلدارة العامة للتدريب الًتبوم ك االبتعاث ، "أثر التدريب الًتبوم يف النمو اؼبهٍت للمعلم 1))
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استمراران ؼبا تعلمو اؼبعلموف يف الدراسة اعبامعية ، إذ إف أغلب اؼبقررات الدراسية يف اعبامعات تعتمد 
على اعبانب النظرم ردبا يكوف يف الغالب أحد أسباهبا ىو افتقار أعضاء ىيئة التدريس لألساليب 

  التدريب .اؼبتنوعة يف
من ىذا اؼبنطلق تقـو الوزارة جاىدة بتصميم الربامج النوعية يف تنمية مهارات اؼبدربُت 
ابلداخل كاػبارج ، إذ عمدت إذل تطوير براؾبها ليس فقط يف ؿبتوايهتا كلكن يف ؾباؿ التنويع كالتطوير 

 أداء اؼبعلمُت ربُت كابلتارل يفكالتكامل يف األساليب التدريبية ، حىت ينعكس ذلك إهباابن يف سلوؾ اؼبد
إف عملية التنويع كالتطوير يف األساليب التدريبية ىي عملية متنامية كمتسارعة كخباصة ، داخل الفصل 

ما نشهده من تطور يف التقنية كلذلك يؤمل االستفادة من اؼببتكرات اغبديثة خاصة يف ؾباؿ اغباسب 
يف تطوير الربامج التدريبية اليت يبكن االستفادة من اآلرل كاستخداماتو ليس يف الشكل فقط كإمبا 

ـبرجاهتا يف استخداـ اؼبعلم للتقنيات اغبديثة يف أساليب كطرائق التدريس كابلتارل هبعل من التعليم 
متعة يقبل عليو الطالب بشغف كجدية كذبعل من البيئة الصفية ـبربان كمشغالن يتفاعل فيو الطالب 

 كاؼبعلم .
 :(1)ربوف اؼبد -اثلثان 

يعد اؼبدرب عنصران رئيسان من عناصر نظاـ التدريب ، كابلتارل تعد عملية االختيار ؽبذه الفئة من 
العمليات اليت ربتاج إذل مراجعة مستمرة حبسب التطور يف صناعة التدريب ، فكثَت من الربامج 

قدراتو كعالقاتو التدريبية يعزل النجاح فيها أك الفشل إذل سلوؾ اؼبدرب داخل كرشة العمل ك 
ابؼبتدربُت ، فتطوير آلية عمل الختيار اؼبدربُت كأتىيلهم لتشكيل كادر كطٍت مدرب سينعكس إهباابن 
على أداء اؼبعلم سواء أكاف من خالؿ تفاعلو بربامج التدريب كاإلقباؿ عليها أك االستفادة من 

 ؿبتوايت ىذه الربامج كؿباكلة نقل أثرىا إذل داخل الفصل .
 :(2)النظرة الشمولية للتدريب  - رابعان 

                                                            

 مرجع سابق  (1)
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إف النظرة للًتبية نظرة مشولية ، يعٌت أف اؼبدخالت يف النظاـ الًتبوم تعمل كفق منهجية ؿبددة 
األىداؼ يسعى النظاـ الًتبوم إذل ربقيقها من خالؿ عمليات متفاعلة بُت األجهزة كاألقساـ ، كمن 

الًتبوم كيعتمد يف أدائو على التعاكف كالتنسيق بُت  ىنا يعد التدريب نظامان فرعيان مهمان من النظاـ
اؼبيداف ، كال يبكن أف يؤدم دكره إال إذا عملت ابقي  اإلدارات اؼبختلفة يف أجهزة الوزارة كاألقساـ يف

األنظمة ضمن خطط كاسًتاتيجيات كاضحة كبتنسيق بُت ىذه األنظمة حىت ال يتشتت اعبهد كاؽبدر 
نرل أف التعاكف كالتنسيق بُت األجهزة يتيح الفرصة لإلدارة العامة للتدريب لذلك  يف الوقت كالكلفة .

الًتبوم كاالبتعاث إقرار الربامج كتنفيذىا كابلتارل متابعتها ، كيعد عنصر اؼبتابعة من أىم العناصر يف 
رات  تفعيل نظاـ التدريب كانعكاساتو على البيئة التعليمية .أما إذا ما عملت ابقي األقساـ كاإلدا

كأنظمة فرعية منفصلة فإنو يصعب التعرؼ على نواذبها لصعوبة متابعة عمليات كل نظاـ كابلتارل 
 يصعب ترصبة األىداؼ اؼبدخلة يف ىذه األنظمة إذل نواتج عملية مرغوب فيها.

 اغبوافز اؼبعنوية كاؼبادية يف التدريب الًتبوم : -خامسان 
ية اؼبمكنة للمشاركُت يف التدريب من أجل حفزىم على العمل على توفَت اغبوافز اؼبعنوية كاؼباد

االستمرار يف اؼبشاركة كزايدة حرصهم على اإلقباؿ على التدريب الًتبوم الحقان ، كيبكن أف يتم ذلك 
 من خالؿ ما  يت :

توثيق الربامج التدريبية اليت شارؾ فيها اؼبتدرب من خالؿ سجل خاص ابلنمو الوظيفي كاؼبهٍت  -1
 لومات كافية عن الربامج التدريبية اليت شارؾ هبا اؼبتدرب ، كيلحق ذلك دبلفو .يدكف بو مع

التنويع يف الربامج التدريبية اؼبقدمة كفق اغباجات الفعلية اؼببنية على التحديد الدقيق لالحتياجات  -2
 التدريبية أبساليب التدريب اؼبختلفة .

  اؼبفاضلة يف اغباالت اآلتية :اعتماد الربامج التدريبية اليت شارؾ فيها اؼبتدرب يف -3
 . تنقالت اؼبعلمُت الداخلية كاػبارجية 
 . ) الًتشيح ألم عمل قيادم ) ككيل ػ مدير ػ مشرؼ تربوم 
 . الًتشيح لربامج تدريبية متقدمة 
 . التفرغ للدراسة للحصوؿ على درجة البكالوريوس أك مؤىالت علمية عليا 
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 لكة .الًتشيح لالبتعاث للدراسة يف خارج اؼبم 
 . الًتشيح ؼبنح تدريبية يف الداخل كاػبارج 
 . الًتشيح لإليفاد للعمل خارج اؼبملكة 
 عارات خارج الوزارة ، كغَتىا من الفرص الساكبة .اإل 
تفعيل نظاـ اغبصوؿ على درجة إضافية عن طريق تراكم ساعات التدريب للربامج اؼبعتمدة من  -4

 بوزارة اػبدمة اؼبدنية . بتعاث موظفي اػبدمة اؼبدنيةا عبنة تدريب ك
 .ئحة التدريب من مكافآت كاستحقاقات مالية تطبيق ما تكلفو ال -5
 : (1) أثناء اػبدمة أىم االذباىات لتصميم برامج تدريب اؼبعلمُت 7/2

إف اؽبدؼ من الربامج التدريبية ىو نقل اؼبعلومات ك اػبربات اعبديدة عبعل اؼبعلمُت كاإلداريُت كصبيع 
اكبُت للتطورات ك التجديدات الًتبوية كيهتم اؼبسئولُت بضركرة مناسبة ىذه الربامج الًتبويُت مو 

للحاجات الفعلية للمعلمُت ك الطلبة كلذلك يتم اللجوء إذل إعداد دراسات تربوية ميدانية هتدؼ إذل 
الكشف عن اؼبشكالت ك الصعوابت اليت تعًتض اؼبعلمُت كعن اعبوانب اليت يشعركف أبهنم حباجة 

ذل تطويرىا كمع انتشار التكنولوجيا ساعد على انتشار حركة تربية اؼبعلمُت القائمة على الكفاايت إ
 كربقيقا ؽبذه األىداؼ الًتبوية مت طرح عدة اذباىات يف ؾباؿ تصميم الربامج التدريبية كمن أنبها : 

 اذباه يهتم ببناء الربانمج التدرييب على ضوء االحتياجات  .1
 على ضوء الكفاايت  اذباه يهتم ببناء .2
 اذباه يهتم ببناء الربانمج على ضوء كظيفة كمهاـ اؼبتدرب  .3

 (2)االذباه األكؿ : برامج تدريبية قائمة على االحتياجات 
ياجات التدريبية إحدل اػبطوات األساسية يف العملية التدريبية ألنو يتم على يعترب ربديد االحت
يقها كربديد احملتول الذم يتضمنو الربانمج من معارؼ ىداؼ الربامج اؼبطلوب ربقأساسها ربديد أ

نوع من التوتر  كمهارات كاذباىات . كىنالك نوعُت من اغباجات أحدنبا نفسي داخلي يعرب عن
                                                            

  156، ص 1، ط إعداد ادلعلم وتنميتو وتدريبوحوالة ك عبد السميع ، (1)
 157، ص 1، ط إعداد ادلعلم وتنميتو وتدريبوحوالة ك عبد السميع ، (2)
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ذل النقص يف اؼبعارؼ ك الذم يدفع الشخص إذل إشباع حاجتو كاآلخر يرتبط ابؼبتطلبات لتشَت إ
ذا  . كإ ذل برامج تدريبية كنطلق عليها االحتياجاتربويلها إ اىات لدل األفراد كيبكناؼبهارات ك االذب

نفصاؿ كاف ىنالك حاجات ابؼبعٌت النفسي ك احتياجات ترتبط دبجاؿ الًتبية فليس معٌت ذلك اال
احتياجات اؼبعلم التدريبية على إدارة الصف أك مهارة التدريس إذل  شباعالكامل بينهما فردبا يؤدم إ
ذل لطالب أك اغباجة إذل التغلب على مشاعر القلق يف التعامل مع ااغباجة إإشباع حاجة نفسية مثل 

مامنا نوعاف من اغباجات احدنبا نفسي داخلي يعرب عن ة ابلنفس كغَت ذلك . كىذا معناه أف أالثق
خرل مرادفة للمهارات ك اؼبعارؼ كاالذباىات كاليت يبكن نوع من القلق كالضيق ك احتياجات أ

 اء الربانمج التدرييب .استخدامها يف بن
كربديد ما وبتاجو اؼبعلم من االحتياجات التدريبية يعتمد على ما وبتاجو من مهارات كمعارؼ فمثالن 

شراؼ كغَتىا  أداء اؼبعلمُت سواء يف ؾباؿ اإلدارة أك التدريس أك اإليبكن حصر جوانب النقص يف
 أىم االحتياجات التدريبية للمعلمُت . ف يكوف لتحديد نظرىم مث مقارنتها مع ما ينبغي أ من كجهة

ؼبعلم كتطوير اؼبناىج الدراسية داء ااالحتياجات التدريبية رفع مستول أكعليو تتضمن 
 ك غَتىاهبابية كبو استخداـ طرؽ التدريس أك أساليب تقوًن جديدة أكساب اؼبعلمُت اذباىات اكإ

مية كاليت تؤثر بدكرىا يف عمل اؼبعلم نتيجة ك غَت تعليكقد تكوف ىذه االحتياجات مهنية أك أكاديبية أ
ساليب يبكن من خالؽبا التعرؼ على االحتياجات التدريبية أدائو . كىنالك عدة طرؽ كأ رضاه عن

داء ، ربليل تقارير اؼبوجهُت كبعد ستبياانت ، ربليل مشكالت العمل أك األللمعلم منها اؼبقابلة ، اال
ك اؼبتوقع من بارات سلوكية ربدد نتائج التعلم أصاغ يف عحصر ىذه االحتياجات يتم تصنفيها كت

 اؼبعلم القياـ بو بعد انتهاء الربانمج .
سس علمية يساعد ـبططي برامج حتياجات التدريبية كربديدىا كفق أكابلتارل معرفة اال

ة قول بشرية كمادية كمالي مكاانت اؼبتاحة للتدريب منيف تصميم برامج انجحة كتوجيو اإل التدريب
قل لتحديد مستول اؼبهارة ك تُت سنواي على األاجات التدريبية للمعلم مر كمن األفضل تقوًن االحتي
 االحتياجات اؼبستقبلية . 

 ( 1)االذباه الثاين : برامج التدريب القائمة على الكفاايت 
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ىدافان تربوية يف برامج إعداد كتدريب اؼبعلم ألنو يعكس أ يعد ىذا االذباه من ابرز االذباىات البارزة
كيد مالئمة الربامج غباجات اؼبتعلم كأت ىداؼااللتزاـ ك اؼبسئولية بتحقيق األ ؿبددة يفرضها عامل

كقد انتشر ىذه االذباه على شكل حركة كاسعة تسمى حبركة تربية اؼبعلمُت القائمة على الكفاايت 
Competency Based Teacher Education ىداؼ تدريب ربدد أ صد هبا " تلك الربامج اليتكيق

اؼبعلمُت كربدد الكفاايت اؼبطلوبة بشكل كاضح مث تلـز اؼبعلمُت ابؼبسئولية عن الوصوؿ ؽبذه 
ن تلخيص أىم ىداؼ " . كيبكمسئوؿ عن التأكد من ربقق ىذه األ اؼبستوايت كيكوف اؼبدرب

 عداد كتدريب اؼبعلمُت القائمة على الكفاايت فيما يلي : مربرات انتشار حركة إ
ُت حيث يتضح أهنا هتتم ابؼبعرفة كهتمل األداء ك عداد كتدريب اؼبعلمقصور الربامج التقليدية يف إ .1

داء لذلك ىذه اغبركة بضركرة اكتساب النفصاؿ بُت ما مت تعلمو كبُت األذل االدكافع فبا يؤدم إ
 ذل اؼبعرفة .رات اؼبطلوبة ؼبمارسة اؼبهنة ابإلضافة إاؼبعلم للمها

 .دريب اؼبستمر لرفع مستول أداء الفرد كتنمية قدراتو دبا يتناسب كمتطلبات اجملتمع تبٌت مبدأ الت .2
مامات التعليم من عملية ظهور مبدأ احملاسبة كاؼبسئولية يف العملية التعليمية أم االنتقاؿ ابىت .3

م كميسر لعملية التعل ذل موجوؿ دكر اؼبعلم من مصدر للمعلومات إذل عملية التعلم كربو التدريس إ
 .ف مسئولية اؼبعلم تتحدد يف مستوايت طالبو كسلوكهم كىذا يعٍت أ

ف يتم تدريبو سلوكيات اؼبعلم يف الفصل كأنبية أدكاره اليت هبب أزايدة االىتماـ دبهنة التدريس ك  .4
عليها نتيجة لظهور اؼبستحداثت التكنولوجية يف ؾباؿ التعليم مثل التعليم اؼبربمج ك التعليم اؼبصغر 

 .(1)كغَتىا 
إمكانية كصوؿ اؼبتعلم العادم إذل درجة من  تقاف كيقـو ىذا االذباه علىاالذباه كبو التعلم لإل .5

 . تقاف لربانمج تعليمي معُت اإل
فراد فيما بينهم يف القدرات ك يم ك التعلم الذايت حيث ىبتلف األاالذباه كبو تفريد التعل .6

تناسب مع قدراهتم الشخصية ككقتهم االستعدادات فبا يتطلب ضركرة تقدًن التعليم الذم ي
 .كظركفهم 
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ذل ليل العمليات ك اغبقائق اؼبعقدة إسلوب النظم يف التدريب حيث يتم ربخداـ أاالىتماـ ابست .7
عناصر اصغر تتمثل يف اؼبدخالت ك العمليات ك اؼبخرجات ك تعطي التغذية الراجعة متابعة 

 .مستمرة األداء 
فعاؿ الذباه الذم يؤكد ضركرة ربديد األعملية التعليمية كىو ااالىتماـ ابالذباه السلوكي يف ال .8

 داء مهامو .  صورة أىداؼ تساعد اؼبتعلم على أالسلوكية يف
كساعدت ىذه اغبركة على ظهور حركة الًتبية القائمة على التدريب اؼبيداين كحركة منح 

ع معايَت للمعلم الكفء على الشهادة العلمية اؼبؤىلة للتدريس على أساس الكفاايت ك االىتماـ بوض
أسس علمية . من مث فاف أم برانمج تدرييب للمعلمُت قائم على الكفاايت هبب أف وبدد مسبقا 
الكفاايت اليت هبب على اؼبعلم أف يتقنها حىت يكوف معلما مؤىالن كمن اؼبهم أف يعلم اؼبعلم قبل 

دىا كعيو االستمرار يف التدريب حىت التحاقو ابلربانمج أف يتدرب على ىذه الكفاايت اليت مت ربدي
لمُت القائمة على يصل هبذه الكفاايت إذل اؼبستول اؼبطلوب لذا فاف برامج كإعداد كتدريب اؼبع

 ف تتصف ببعض اػبصائص كيبكن تلخيصها فما يلي : الكفاايت البد أ
يف نفس الوقت كاليت سبثل  التحديد الدقيق للكفاايت الالزمة للمعلم كربديد مكوانهتا كتصنيفها .1

 .للربانمج أىداؼ 
ىداؼ اؼبراد على عاتق اؼبتدرب حيث يتم عرض األداء تقع كإتقاف األ ىداؼاؼبسئولية يف ربديد األ .2

 ربقيقها على اؼبتدرب قبل بدء الربانمج .
ىداؼ سلوكية يبكن مالحظتها كقياسها يف صورة عبارات ربدد اؼبهاـ صياغة األىداؼ يف صورة أ .3

 .لوبة من اؼبتدرب يف الربانمج ك األدكار اؼبط
خذ دببدأ تفريد التعليم يف تنفيذ الربانمج حيث كل متدرب يكوف مسئوؿ عن نتائج ما تعلمو فبا األ .4

 يتطلب فرص تعليم متعددة كمصادر تعلم ـبتلفة لكل متدرب حىت يتقن الكفاايت اؼبراد ربقيقها 
لنظر عن مستول اداء رفاقو ابلربانمج التقوًن اؼبستمر ك اؼبتابعة لكل متدرب على حدة بغض ا .5

حيث يتم تقييمو يف ضوء اؼبطلوب من األداء ال اف يتم تقويبو دبقارنة اداء اؼبتدرب دبستول أداء 
كيرل البعض انو يبكن تصنيف الكفاايت إذل ستة ؾباالت رئيسية حيث يضم كل ؾباؿ ، رفاقو 

 : (1)عدد من الكفاايت الثانوية كىذه اجملاالت ىي 
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 .اايت خاصة ابلعالقات اإلنسانية كف .1
 .كفاايت خاصة بعمليات االتصاؿ  .2
 .كفاايت خاصة ابلتخطيط للعملية التعليمية  .3
 .كفاايت خاصة إبجراءات التعلم  .4
 .كفاايت خاصة ابلتقوًن  .5
 .كفاايت خاصة ابؼبادة الدراسية  .6

 (1)االذباه الثالث: برامج التدريب القائمة على كظيفة كمهاـ اؼبتدرب 
م برامج التدريب القائمة على مهاـ اؼبتدرب ابلكفاايت اإلدارية الالزمة ؼبديرم اؼبدارس كمت تصنيف هتت

الكفاايت الالزمة لإلداريُت اذل عدة ؾباالت إدارية كفنية كشخصية كرغم اختالؼ الباحثُت حوؿ 
 دارية كىي : ربديد ىذه الكفاايت إال انو يوجد اتفاؽ بينهم حوؿ عدة ؾباالت ؽبذه الكفاايت اال

 كفاايت مرتبطة ابلشخصية  .1
 كفاايت مرتبط ابلقيادة اؼبدرسية  .2
 كفاايت مرتبطة ابلتخطيط اؼبدرسي  .3
 كفاايت مرتبطة ابلتشريعات  .4
 كفاايت مرتبطة ابلتفاعل االجتماعي  .5
 كفاايت مرتبطة ابألعماؿ اإلدارية ك اؼبالية  .6
 كفاايت مرتبطة ابالتصاؿ  .7
 كفاايت مرتبطة ابلتقوًن  .8
 ت مرتبطة ابلتغيَت ك التطوير كفااي .9

 كفاايت مرتبطة ابلتنظيم  .12
 كفاايت مرتبطة ابألشراؼ الًتبوم  .11
 نسانية كفاايت مرتبطة ابلعالقات اإل .12
 :(1) أثناءىا كتنميتهم مهنينا اػبدمة قبل اؼبعلمُت إعداد بُت التكامل حوؿ اؼبعاصرة االذباىات 7/3
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 فكػرة العشػرين يػدعم القػرف مػن السػبعينات كأكائػل ناتالسػتي أكاخػر يف اؼبسػتمرة الًتبيػة مفهػـو بػدأ
 علػى التػدابَت الًتبويػة ابزبػاذ كاللقػاءات اؼبػؤسبرات أكصػت السػبعينات أكائػل كيف اؼبتكامػل، التخطػيط
 علػى هنائينػا كالقضػاء للتخفيػف تػدرهبينا كاالجتماعيػة، كالنقابيػة، كاؼبهنيػة، القانونيػة، األصػعدة ـبتلػف

 بشػكل النظػر كإعػادة اؼبعلمُت، ؼبختلف فئات اإلرادم التسرب يف حق كجو دكفب اؼبوجودة اؼبفارقات
 اغبيػاة طيلػة كيسػتمر "اػبدمػة قبػل" أكليػة اإلعداد دبرحلػة يبدأ حبيث اؼبعلمُت، إعداد شركط يف جذرم
 موحػد نظػاـ إذل االذبػاه أصػبح عليػو كبنػاء ، كالتجديػد اؼبسػتمرين للتطػوير دكرات صػورة يف العمليػة
 كنظػاـ اإلعػداد، مؤسسػات إذل اؼبعلػم قبػوؿ نظػاـ التقليديػة مثػل الػنظم ثنػاايه يف هبمػع اؼبعلػم لتكػوين
 نظاـ :األكؿ جديدين، نظامُت إلدخاؿ اذباه ىناؾ ىذه النظم، إذل كإضافة التدريب، كنظاـ اإلعداد،
 للممارسػة غالتفػر  نظػاـ غػرار علػى كيكػوف اإلعػداد، نظػاـ  يت بعػد كىػذا العمليػة، للممارسػة التهيئػة
 أظبوه ما أتسيس إذل أكركاب يف اذباه بدأ فقد العملية، للحياة قبل اػبركج اؼبستشفى يف لألطباء الفعلية

 يف يؤديهػا الػيت نفسػها الوظيفػة اؼببتػدئ للمعلػم ابلنسػبة اؼبػدارس ىػذه كتػؤدم "اؼبهػٍت التطػوير مػدارس"
 اؼبهنيػة، اغبيػاة مػدل اؼبسػتمر التعلػيم ـنظػا :كالثػاين اؼببتػدئ، للطبيػب التعليمػي ابلنسػبة اؼبستشػفى
 . الذايت التعليم" النظاـ يف ىذا البعض كيدخل

 يف اؼبعلمػوف عليهػا وبصػل الػيت السابقة اػبربة أك العلمية الدرجة أف نالحظ االذباه ىذا كألنبية 
 مسػتمر تػدريب يتبعهػا أف البػد كلكػن هنايػة اؼبطػاؼ، تكوف ال اؼبعريف كاالنفجار اؼبعلومات عصر ظل
 تطػور إذل إضػافة ظباتػو، أىػم فيػو اإلتقػاف يعػد يف عصػر األداء دبسػتول االرتفػاع هبػدؼ اػبدمػة، أثنػاء
 اؼبعلػم إعػداد بػُت نفصػل أف األحػواؿ مػن حػاؿ يبكػن أبيػة ال إنػوك  (2). كتراكمهػا كذبػددىا اؼبعرفػة

 االذبػاه ىػذاكػاف  إف تسػاءؿنك  . اؼبعلػم تكػوين ىػي عمليػة كاحػدة لعملػة كجهػاف فكالنبػا كتدريبػو،
 كآخػر اؼبعلػم إلعػداد بػرانمج ىنػاؾ كػاف إذا مػا السػؤاؿ حػوؿ عػن اإلجابػة يف جػداين  التفكػَت يسػتدعي
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 اؼبعلمػُت إعػداد منػاىج ـبططػي علػى ىػل أكثػر للتكػوين؟ كبتوضػيح كاحػد بػرانمج ىنػاؾ أـ لتدريبػو؟
 كهبػذا اؼبعلم، تكوين يتطلبها اليت اػبربات صبيع اؼبنهج تضمُت اعتبارىم ضركرة يف يضعوا أف ككاضعيها

ا اإلعداد كالتدريب مناىج تصبح ا منهجن  يف خرباتػو مػن جزءنا اؼبعلم الطالب يكتسب ،مالن متكا كاحدن
 كاحػدة مؤسسػة إطػار يف ذلػك هبرم أف على اػبدمة، أثناء اآلخر القسم يكتسب اإلعداد، بينما فًتة

 يف اؼبعاصػرة التطػورات بسػبب ظهػر الذبػاها ىػذا أف يتضػح ىنػا كمػن. (1) اؼبعلػم تكػوين ىػي مؤسسػة
 للممارسات إلعداده كافية تعد دل الكليات داخل اؼبعلم إعداد برامج كأف اؼبعريف كالتكنولوجي، التدفق

 تقريػر Svatopluk petracek يف اؼبعلمػُت لتنميػة األكركيب اؼبركػز يػذكر مػدير ذلػك اؼبهنيػة بنجػاح كيف
 الفػورم التطبيػق إذل اغباجػة بسػبب ظهػرت الػيت االذباىػات دأحػ إف" أكركاب يف اؼبعلػم تربيػة عػن

 تكػوف ينبغػي أف اؼبعلػم إعػداد أف ،(2) اؼبسػتجدة اؼبتغػَتات علػى بنػاء التعليميػة العمليػة يف للتجديػدات
 اؼبعلػم، علػى تػدريب كصػوال التػدريس ؼبهنػة اؼبناسػبة العناصػر ابختبػار تبػدأ متكاملػة، مسػتمرة عمليػة
 إعػداد مفهػـو فػإف كمػن مث اؼبعلػم، تػدريس مػدة طيلػة اػبدمػة أثنػاء يف للتػدريب مػنظم بػربانمج كمتوجػة
 .  اغبياة مدل التعليم فكرة على يؤسس كتدريبو اؼبعلم

 أف مؤسبراهتػا عػن طريػق قررت حينما االذباه ىذا كالعلـو كالثقافة للًتبية العربية اؼبنظمة تبنت كقد
ػا مػاداـ اؼبعلػم مسػتمرة عمليػة أثنائهػا يف كالتػدريب اػبدمػة قبػل اإلعػداد عمليػة تكػوف  يف ابلعمػل قائمن
 كما أثنائها، يف كالتدريب قبل اػبدمة اإلعداد من كامالن  ليعٍت اؼبعلم تكوين مفهـو  يت كىنا .اؼبيداف
 اؼبعلػم تكػوين عمليػة فػإف ذلك على كالنمو، كأتسيسنا ىنا فالتكوين االستمرار، الوقت نفس يف يعٍت
 التػدفق يف اؼبعاصػرة للتطػورات ككنتيجػة .يف أثنائهػا كتسػتمر اػبدمػة قبػل التكػوين مؤسسػات يف تبػدأ
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، اسػتثمارنا اسػتثمار التعلػيم إذل كاغباجػة كالتكنولػوجي اؼبعػريف  تكػوين مؤسسػات أتخػذ أف ينبغػي فػوراين
 :(1) التالية للمربرات االذباه هبذا اؼبعلم

 ابؼبشكالت خالؿ أتثرىا من ابلواقع، كثيقنا ارتباطنا كمرتبطة كمتغَتة، متطورة اإلعداد برامج هبعل - 1
 كالعلميػة كالثقافيػة كابلتغػَتات اغبضػارية جهػة، مػن اػبدمػة أثنػاء ؽبػا ال ؿحلػو  تتطلػب الػيت اؼبيدانيػة

ػا التػدريب بػرامج تكػوف أف عػالكة علػى أخػرل، انحيػة مػن اجملتمع يف ربدث اليت كالتكنولوجية  انعكاسن
 .اػبدمة قبل اإلعداد كأساليب لربامج

 لإلعػداد كأخػرل فلسػفة يف الكػالـ عػن عوضنػا اؼبعلمػُت، صػناعة إذل الفلسػفية النظػرة يوحػد - 2
 عملية ربط كبذلك تضمن العمليتُت، بُت الفصل يف يزيد فبا للتدريب، لإلعداد سبهُت كعن للتدريب،
 عمليػة مػن جػزءنا دمػةأثنػاء اػب التػدريب كيصػبح أثناءىػا، التكػوين بعمليػة اػبدمػة قبػل اؼبعلػم تكػوين
 .اػبدمة قبل مستمرة متكاملة تكوين

 ننقل اؼبنهج، كهبذا يتضمنها اليت العلمية اػبربات لتنظيم أساسنا ؿبورنا الذايت التعلم مبدأ من هبعل - 3
 اعبوانب بُت ربقيق التوازف يستدعي كىذا اؼبتكامل، كالنمو اؼبستمرة، الًتبية إمكانيات اؼبعلم للطالب
 النشاط على القائم اؼبهٍت مقومات النمو على كالتأكيد اؼبنهج، مركنة على كاغبفاظ كالعملية، النظرية
 مربمج، كتعليم مصغر، تعليم من لألساليب اغبديثة اؼبعلم الطالب استخداـ خالؿ من كذلك الذايت،
 لتعلم ناسباؼب اعبو لو هتيئ مهارات كيكسبو كفاية الطالب، من يثرم فبا كغَته، كمبيوتر، كبرامج
 .  "اؼبستمر اؼبهٍت النمو لو تضمن اليت الراجعة اؼبستمرة التغذية لو كوبقق ذايت،

 :(2)ثناء اػبدمة أ اؼبعلم كبرامج التطوير 7/4
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متطورة  الكتساب معارؼ كمعلومات كنظرايت ثناء اػبدمة يهيئ الفرصة للمعلمأالتدريب الًتبوم ف إ 
 : لتدريسي كيبكن ربديد األىداؼ يف النقاط التاليةاعملو  كاإلطالع عل كل ما ىو جديد يف ؾباؿ

  اكتساب اؼبعلم مهارات تدريسية متطورة كمستحدثة تتطلبها كفاءة العملية التعليمية 
   تساعد اؼبعلم علي تغيَت اذباىاتو كاكتساب اذباىات اهبابية كبو مهنة التدريس ككفاءتو 
 يف فنوف التدريس كابتكار أساليب جديدة كمشوقة  ربفز اؽبمم اإلبداعية لدم اؼبعلم ابإلبداع

 . تليب طموحات اؼبستقبل
  تكسب اؼبعلم آفاقا جديدة يف ؾباؿ مهنة التدريس كذلك من خالؿ تبصَته دبشكالت

 مهنتو كربدايهتا كأسباهبا ككيفية معاعبتها ك التقليل من آاثرىا السلبية علي العملية التعليمية  
 ستمر من خالؿ مهارات التعلم ألذايت  كالتعليم اؼبربمج كالتعليم تغرس مفاىيم التعلم اؼب

 . التعاكين
  تساعد اؼبعلم عن االنفتاح علي اآلخرين بتبادؿ اػبربات التدريسية من خالؿ النشاطات

 .اعبماعية كالعمل التعاكين  كتسييد ركح اعبماعة  كاالنتماء للمؤسسة التعليمية 
   التقوًن الذايت عن طريق مقارنة  أدائو الفعلي أبداء اآلخرين التعرؼ علي أساسيات التقييم ك

 .كالًتكيز علي الدقة كالكفاءة كاإلتقاف يف العمل التدريسي 
 

 اإلهبابية كالفعالية يف برامج التدريب الًتبوم للمعلم : 7/5

 :(1) ىيية شركط أساسف تتوفر هبا أهبب دكرات التدريب الًتبوم لتكوف ذات فعالية كاهبابية للمعلم  
 . حاجة فعلية للتدريبى كجود دافع مبٍت عل .1

 . معرفة اؼبعلم أبىداؼ التدريب اؼبطلوب ربقيقو .2

 . إدراؾ اؼبعلم اؼبتدرب دبستوم التقدـ الفعلي الذم حققو .3

 ؼبتدرب بتطبيق اؼبعارؼ كاؼبهارات اليت تعلمها .افتح اجملاؿ للمعلم   .4

 ع اسًتاتيجيات للتعامل معها .مراعاة الفركؽ الفردية بُت اؼبتدربُت ككض  .5
                                                            

 ، كرقة حبثية التنمية ادلهنية للمعلم واالجتاىات ادلعاصرة فاعلية وتفعيلسعود ،  (1)
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   يبالتدر تبصَت اؼبعلم  اؼبتدرب ابألسس كالنظرايت العلمية اليت يستند عليها موضوع  .6

 .ذبانس برانمج التدريب مع  القيم كاالذباىات يف بيئة التعلم  كاحتياجات اؼبعلم  .7

لم كمتطلبات انطالؽ التدريب من نظرة اسًتاتيجية تربط بُت أىداؼ النظاـ كاحتياجات اؼبع .8
 لتعليمية كاحتياجات اؼبتعلم ا التعلميو البيئة

  :(1) اؼبعلمُت ذاتيان  اهبابيات التقنيات اؼبعاصرة يف تطوير 4/6
 تسهم التقنيات اؼبعاصرة يف إكساب اؼبعلم اؼبعرفة كاؼبعلومات حوؿ ما ىو حديث يف ؿبيط التدريس. .1
الفاصلة بُت فركع اؼبعرفة اؼبتخصصة كيصل اليها تسمح التقنيات اؼبعاصرة أبف يعرب اؼبعلم اغبواجز  .2

 بسهولة كيسر  .
كسائط عديدة كمواقع اهبابية ربقق تنمية مهنية  من خالؿ تنمي التقنيات اؼبعاصرة قدرات اؼبعلم مهنيان  .3

 فاعلة كقدرات خالقة 
رة على سابو القدإكتسهم التقنيات اؼبعاصرة كبشكل فعاؿ يف إكساب اؼبعلم اؼبعارؼ اؼبتطورة ك   .4

 .يف عملو التدريسي  ان ، كتطبيقيتوظيف معارفو عمليان 
بتكارل كاؼبفهومى كالنقدم علم أنواع ـبتلفة من التفكَت االتسهم التقنيات اؼبعاصرة يف إكساب اؼب  .5

 .كالعلمي كاإلبداعي 
مع  تسهم التقنيات اؼبعاصرة يف سبكُت اؼبعلم من نشر أفكاره كاستقباؿ أفكار أخرل كتبادؿ اػبربات .6

 اآلخرين دبا وبقق اهبابية يف العملية التعلمية . 
 تسهم التقنيات اؼبعاصرة يف تنمية مهارات اؼبعلم يف التواصل كالتفاعل مع اؼبتعلمُت بشكل فاعل   .7
توفر التقنيات اؼبعاصرة  نظم جديدة لعرض اؼبعلومات ك اؼبهارات التعليمية بشكل يعزز دافعية اؼبعلم  .8

 .لتطوير قدراتو 
هم التقنيات اؼبعاصرة يف تنمية القدرات اإلبداعية لدل اؼبعلم كالعمل علي تطويرىا بشكل مشورل تس  .9

 كمستمر  .

                                                            

 مرجع سابق (1)
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 : (1)عدة نقاط مهمة ىي  البد أف نركز علىلتحسُت إعداد اؼبعلم كتدريبو  ك  
 الدقة يف اختيار طلبة كليات إعداد اؼبعلمُت ككليات الًتبية حبيث يتم اختيار أفضل العناصر .1

الصاغبة للمهنة كفبن يتمتعوف ابألخالؽ اغبميدة كابلصحة اعبسمية كفبن وببوف العلم كيبيلوف إذل 
دراستو كتعليمو لغَتىم كىذا يتطلب القياـ بدراسات حوؿ أسس اختيار ىذه العناصر حبيث يراعي 

ول العاملة يف فيها قدرات الطلبة كميوؽبم اغبقيقة ؼبهنة التعليم اعتمادان على خطط التنمية من الق
ؾباؿ التعليم كيتطلب األمر ربديد كسائل للقياس كبرامج لالختيار يف ـبتلف اؼبستوايت مستعينة 
ابلدراسات اؼبختلفة يف ؾباالت الًتبية كعلم النفس الًتبوم . كاألخذ يف االعتبار ما تتطلبو مهنة 

يف كقيمو الرفيعة ذبعل اؼبعلم اؼبعلمُت من معايَت أخالقية مستمدة من مبادئ ديننا اإلسالمي اغبن
يف اؼبملكة موضع التقدير كاالحًتاـ بُت طالبو بصفة خاصة كبُت كل أفراد اجملتمع السعودم بصفة 

 عامة 
نظران للتطور السريع الذم سبر بو اؼبملكة يف اجملاالت العلمية كالتقنية كاإلعالمية فقد انتشر التعليم  .2

اكبة النهضة فتطلب ذلك سرعة الوفاء ابإلعداد الالزمة من بصورة سريعة بُت البنُت كالبنات ؼبو 
اؼبعلمُت فبا أدل األمر إذل إف يلتحق دبهنة التعليم غَت اؼبتخصصُت أك اؼبؤىلُت كمثل ىذا اؼبوقف 
يتم مواجهتو ابلتأىيل ك التدريب ؼبعايشة التطور اغباصل كمن ىنا صار اؼبعلم مطالب ابلتجديد يف 

بو حىت يستطيع تعليم أكرب عدد من الطالب كما أنو مطالب إبكساهبم طرائق التدريس كأسالي
طرائق التفكَت كاالذباىات اليت تساعدىم على التوافق مع متطلبات اجملتمع اؼبتطور كىذا يفرض 
إعادة النظر يف عملية إعداد اؼبعلم كثقافتو كربصيلو مث عملية تدريبو أثناء اػبدمة ؼبتابعة كل ما 

ات حديثة توسيعا ؼبعارفو كخرباتو كربسينا ألدائو كحىت يستطيع التكيف مع يستجد من معلوم
الظركؼ اليت قد يصادفها يف التدريس . كعليو البد من إعادة النظر يف كافة برامج إعداد اؼبعلمُت 

 ك العمل على جذب كتنشيط العناصر القادرة على ربمل مسئوليات العملية التعليمية 
بواجبهم اؼبهٍت ذباه التعليم كاإليباف أبنبية الدكر العظيم الذم يقوموف بو يف  توعية كل معلم كمعلمة .3

 .(2)اجملتمع كأف ىذا الدكر وبتاج إذل تعلم دائم كمبو مستمر من جانبهم 
                                                            

 229-224، ص 1،ط ادلعلم السعودي احلاضر وادلستقبل،  الدايل 1))
 

 229-224، ص 1،ط ادلعلم السعودي احلاضر وادلستقبل،  الدايل (2)
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عدـ إثقاؿ كاىل اؼبعلم ابألعماؿ اإلدارية اليت تشغل كقتو كتتطلب منو جهدان ككقتان كاألفضل أف  .4
 يمية لتحسُت مستول طالبو أك لزايدة ثقافتو كمعلوماتو يسخره يف العملية التعل

تطوير العمل يف أسلوب الًتبية العملية يف مؤسسات إعداد اؼبعلم كتطوير أساليب التقوًن كأدكاتو  .5
 لزايدة ضبط ىذه العملية اؼبهمة ك التحقق من صدؽ نتائجها كربسُت فاعليتها .

كليات كخرهبي الكليات غَت اؼبخصصة تربواي ؼبتابعة االىتماـ اؼبستمر بتدريب خرهبي اؼبعاىد ك ال .6
مبوىم اؼبهٍت كتوجيو ىذا النمو كبو اؼبزيد من اعبديد يف ؾباؿ الًتبية كذلك الف اؼبعلم مهما بلغ من 

 الكفاية يبقى حباجة ؼبزيد من الثقافة ك اؼبعرفة يف ؾبتمع يشهد تطوران يف صبيع اجملاالت اغبياتية 
إبعداد اؼبعلم كتدريبو أثناء اػبدمة كتزكيده أبحدث ما كصلت إليو الًتبية من االىتماـ ك العناية  .7

معلومات كمهارات يف ؾباؿ التدريس كتستند ىذه الدكرات ك الربامج التدريبية إذل ربقيق األىداؼ 
 األساسية اليت كجدت من أجلها .

ابختيار اؼبعلم كإعداده ك كجهت صبيع اعبهات التعليمية اؼبسئولة عن التعليم العاـ يف اؼبملكة  .8
أتىيلو كتدريبو ابستمرار على كافة اعبوانب اؼبتعلقة ابلعملية التعليمية ألنو لوحظ كجود عدد كبَت 

 من اؼبعلمُت كاؼبعلمات يف اؼبراحل الدراسية اؼبختلفة وبملوف شهادات جامعية غَت تربوية .
 ء .البحث عن أساليب جديدة لتحفيز اؼبعلمُت على زايدة األدا .9

للكفاايت اؼبطلوبة يف  تطوير نظاـ لتقوًن أداء اؼبعلمُت بقدر اإلمكاف موضوعيا كشامال كؿبددان  .12
 األداء كفقا ؼبقاييس معتمدة ال تقل عن اؼبقاييس العاؼبية .

إلغاء التوظيف اآلرل كإجراء التعيُت كفقا لقدرة اؼبرشح للعمل على اجتياز اختبارات دقيقة  .11
 التخصص أـ يف الكفاايت الًتبوية . كموضوعية سواء يف مادة

اعتماد البحث العلمي ك التطوير كمسئولية أساسية لكليات الًتبية ككعنصر رئيسي يف برامج  .12
إعداد اؼبعلمُت هبدؼ بناء قاعدة معرفية إلعداد اؼبعلمُت كتطويرىا ابستمرار من خالؿ حبوث 

ة كتزكيد اؼبعلمُت ابؼبهارات الالزمة أعضاء ىيئة التدريس ك اؼبمارسُت الًتبويُت اػبرباء من جه
 إلتقاف البحث العلمي من جهة أخرل .

النظر يف إدخاؿ نظاـ رتب اؼبعلمُت على أف تناظر كل رتبة مستول كاضح من  البد منكيف النهاية 
ي ) اؼبسئولية ك االستقاللية ك اؼبكافأة اؼبادية كاؼبعنوية كيبكن التفكَت مبدئيان يف ثالث رتب للمعلمُت كى

ذل كصف كظيفي لكل رتبة كأف م ذلك إف يًتجػببَت ، اؼبعلم االستشارم ( على أاؼبعلم العاـ ، اؼبعلم ا
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ال بعد اجتياز برامج مة حبيث ال يرقى اؼبعلم من رتبة إذل أعلى إذلك يف برامج التدريب أثناء اػبدينعكس 
ظهار ف ترتبط الًتقية إذل رتبة أعلى إبمة كاتدريبية معينة ك النجاح يف االختبارات العلمية ك العملية الالز 

ك تتعد العوامل اليت تسهم يف تطوير التعليم غَت إصالح إعداد اؼبعلم ك بداع ، القدرة على التطوير ك اإل
ىو كاحد من أىم ىذه العوامل إف دل يكن أنبها على اإلطالؽ فاإلصالح التعليمي ال يعطي النتائج 

بقضية اؼبعلم يف ـبتلف التخصصات  من االىتماـمن اؼبعلمُت فكاف البد  اؼبرجوة من دكف مشاركة فعالة
 .(1) احملركة كبو التجديد ك التطوير كدكره يف اؼبيداف الًتبوم ألنو مفتاح مستقبل التعليم كقوتو

 
 (2) دكؿ ـبتلفةكتدريبو يف إعداد اؼبعلم مباذج لنظاـ ( 8)

لفعاؿ يف النظاـ التعليمي الذم يقع عليو عبء إعداد يعد اؼبعلم القوة الدافعة ك العنصر البشرم ا
كتكوين األجياؿ القادمة . فاؼبعلم اعبيد التأىيل ىو الذم وبدث أثران كاضحان يف تالميذه حىت مع 
اختالؼ اؼبناىج كيًتجم أىداؼ اؼبنهج إذل مواقف تعليمية كيوجو التالميذ لتكوين شخصياهتم . 

دافها كنظمها االجتماعية كاالقتصادية تورل قضية إعداد اؼبعلم لذلك الدكؿ دبختلف فلسفاهتا كأى
كتدريبو كل عناية كاىتماـ فمن مسئولية أم ؾبتمع ذباه أجيالو العناية كاالىتماـ بتوعية برامج إعداد 
كتدريب اؼبعلم . كابلفعل أخذت العديد من اجملتمعات تعيد النظر يف نظمها التعليمية بصفة عامة كيف 

علم بصفة خاصة فمن منطلق أنبية إعداد اؼبعلم كتدريبو للقياـ أبدكاره ؼبسايرة التطورات إعداد اؼب
الًتبوية ك التكنولوجية أصبح من الضركرم مناقشة نظم إعداد اؼبعلم كبرامج اإلعداد يف بعض الدكؿ 

 األجنبية ك العربية . 
 (3)برامج إعداد اؼبعلم يف اؼبملكة اؼبتحدة  8/1

اؼبقدمة إلعداد اؼبعلم ابؼبعايَت كاؼبواصفات حيث أكد سكرتَت الدكلة للًتبية كالتعليم عاـ تلتـز الربامج 
ـ ضركرة أف تلعب اؼبدرسة الدكر األكرب يف عملية الشراكة بُت اؼبدرسة ك مؤسسات إعداد 1992

                                                            

 229-224، ص 1،ط دي احلاضر وادلستقبلادلعلم السعو ،  الدايل (1)
 242 ، ص1، ط إعداد ادلعلم وتنميتو وتدريبوحوالة ك عبد السميع ، (2)

 247، ص1، ط إعداد ادلعلم وتنميتو وتدريبوحوالة ك عبد السميع ،  3))
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اغبد اؼبعلم كأف تكوف الدراسة األكاديبية ابلكلية كثيقة الصلة ابؼبمارسة داخل الفصل كأف يكوف 
األدىن للتدريب داخل اؼبدرسة ما يعادؿ عاـ دراسي كامل ابلنسبة لطلبة كليات الًتبية كأف تكوف مدة 
التدريب داخل اؼبدرسة حوارل أربعة أطباس الوقت اؼبخصص لطلبة برانمج ما بعد التخرج . كلذلك 

تول كليات الًتبية تتميز اؼبملكة اؼبتحدة بعرض مبوذجُت من برانمج إعداد اؼبعلم أحدنبا على مس
 كاآلخر على مستول الدراسات العليا ما بعد التخرج . 

 (  BEDأكالن : برانمج إعداد اؼبعلم على مستول الدرجة اعبامعية األكذل )
مدة الربانمج أربع سنوات دراسية قائمة على الشراكة بُت كليات الًتبية ك التدريب يف اؼبدارس كيشمل 

  الربانمج أربع أقساـ كىي :
 الربانمج األكاديبي  .1

 حيث يدرس الطالب مادة كاحدة من بُت اؼبواد اآلتية : 
  اللغة االقبليزية 
  الرايضيات 
  اعبغرافيا 
  الًتبية الدينية 
  اللغات األجنبية اغبديثة 
  احياء (  –فيزايء  –العلـو ) كيمياء 
  الًتبية اؼبوسيقية 
  الًتبية البدنية 

 لعامُت األكؿ كالثاين . كتكوف دراسة ىذه اؼبواد خالؿ ا
: يدرس الطالب اؼبنهج القومي للمادة الدراسية اؼبقررة على طالب اؼبدرسة (1)برانمج اؼبنهج  .2

ذل كيفية استعماؿ ابإلضافة إالثانوية حسب زبصصو ك اليت سوؼ يقـو بتدريسها يف اؼبستقبل 
 تكنولوجيا اؼبعلومات ك االتصاؿ يف مادة التدريس 

                                                            

 248، ص 1، ط إعداد ادلعلم وتنميتو وتدريبوحوالة ك عبد السميع ،  (1)
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 : يدرس الطالب الدراسات اؼبهنية التالية :الربانمج اؼبهٍت  .3
  الفلسفة ك الًتبية 
  علم النفس ك الًتبية 
 تكنولوجيا اؼبعلومات      
  الفلسفة اعبنسية 
  اتريخ الًتبية 
 إدارة الصف 
  اغباجات الًتبوية اػباصة 

يتدرب الًتبية العملية : تشغل الًتبية العملية مساحة كبَتة يف برانمج اإلعداد حيث يشًتط أف  .4
أسبوعان أثناء العاـ الدراسي  24الطالب على اػبربة العملية للتدريس يف اؼبدارس ؼبدة ال تقل 

أسبوعان يف اؼبدارس أثناء العاـ الدراسي الرابع . كتتم  32الثالث كما يشًتط قضاء مدة ال تقل عن 
رش العمل كعقد الدراسات اؼبهنية كبرانمج اؼبنهج ك الًتبية العملية من خالؿ احملاضرات كك 

 اعبلسات بُت الطالب ك اؼبعلمُت ك اؼبدربُت اؼبهنيُت كمشريف اؼبواد الدراسية ابؼبدارس . 
 (  PGCEاثنيان : برانمج إعداد معلم على مستول ما بعد التخرج ) 

مدة ىذا الربانمج عاـ أكاديبي كاحد ينقسم إذل ثالثة فصوؿ دراسية ؿبددة ك اؼبنهج يقدـ من خالؿ 
 كة بُت خربة اؼبدرسة كبرانمج اعبامعة كما يلي : اؼبشار 
ف التعليم من خالؿ التدريس العملي أساس ىذا الربانمج اؼبدرسة ) الًتبية العملية ( : إ خربة .1

 إلعداد اؼبعلم ك الطالب اؼبعلم يقضي كقتو يف ثالث مدارس أك أكثر كيتم ذلك من خالؿ :
سي األكؿ بواقع ثالثة اثنوية خالؿ الفصل الدرا يوما تقريبا يف مدرسة 62يقضي الطالب حوارل  . أ

سبوع حيث يالحظ كل ما يدكر يف اؼبدرسة من تدريس كإدارة الفصوؿ كسلوؾ أايـ يف األ
 التالميذ 

 .سبوع كيكوف ذلك يف الفصل الدراسي الثاين أايـ يف األ 5ارسة التدريس بواقع يتبع الطالب فب . ب
د انتقاؿ التالميذ لكي يالحظ عملية اتصاؿ اؼبدرس عن يقضي الطالب أسبوعان يف مدرسة ابتدائية . ت

 .ذل اؼبرحلة الثانوية من اؼبرحلة االبتدائية إ



72 
 

يومان من نصف الفصل الدراسي الثاين كحىت منتصف الفصل الدراسي  56يقضي الطالب حوارل  . ث
 .الثالث يف مدرسة اثنوية أخرل ليكتسب خربة مبادئ التدريس العملي 

يتكوف برانمج اإلعداد داخل اعبمعة من مستويُت نبا الربانمج اؼبهٍت ك ك  برانمج اعبامعة : .2
 الدراسات اؼبهنية اليت تكمل الربامج التدريبية يف اؼبدرسة .

كيتضح فبا سبق أف عملية إعداد اؼبعلم يف اؼبملكة اؼبتحدة قد أخذت فكرت سبهيد اؼبادة الدراسية 
 . حيث جعلت اؼبدرسة اؼبيداف الرئيسي لدراستها 

  (1)تدريب اؼبعلم أثناء اػبدمة : 
إف أكثر برامج التدريب أثناء اػبدمة يف اؼبملكة اؼبتحدة برامج تقدـ للمتعلمُت كاؼبديرين الذين سبق 
حصوؽبم على مؤىالت مهنية يف التدريس حيث هبد اؼبعلمُت مؤسسات كىيئات تعليمية مركزية 

ا تقدـ السلطات التعليمية احمللية الربامج التدريبية كخاصة تقدـ إليهم مثل ىذه الربامج التدريبية كم
ضافة ما تقـو بو كزارة الًتبية من استدعاء أعضائها اؼبدارس ىذا ابإلاليت هتدؼ اذل ربسُت العلم يف 

من ىيئات التدريس بُت اغبُت كاآلخر يف برامج مهنية قصَتة ككما توجد برامج طويلة سبتد على مدل 
ؼبعلم خالؽبا للدراسة دبعاىد الًتبية . كهتتم اعبامعات ايضا بتقدًن فرص التدريب سنة كاملة يتفرغ فيو ا

اؼبناسبة كتًتاكح بُت أايـ كعاـ دراسي بكاملو كتؤدم اذل اغبصوؿ على دبلـو يف انحية مهنية معينة . 
 كيهدؼ تدريب اؼبعلمُت أثناء اػبدمة يف بريطاين إذل : 

 ت أعلى سبكُت اؼبعلمُت من اغبصوؿ على مؤىال .1
 اؼبعاكنة يف تطوير اؼبناىج على اؼبستويُت القومي كاحمللي .2
 تعزيز النمو اؼبهٍت للمعلمُت  .3
 ربسُت التعليم كالتدريس يف اؼبدارس  .4
 إدخاؿ التكنولوجيا اغبديثة يف التعليم  .5
  (2)مؤسسات تقدًن برامج تدريب اؼبعلم أثناء اػبدمة يف بريطانيا : 

                                                            

 249، ص 1، ط إعداد ادلعلم وتنميتو وتدريبو حوالة ك عبد السميع ،(1)

 252، ص 1، ط إعداد ادلعلم وتنميتو وتدريبوحوالة ك عبد السميع ،  (2)
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 ثناء اػبدمة من خالؿ اؼبؤسسات التالية :تقدـ برامج تدريب اؼبعلمُت أ
اؼبدرسة : هتدؼ برامج التدريب أثناء اػبدمة يف اؼبدرسة اذل التطوير اؼبستمر ألعضاء ىيئة التدريس  .1

لذا ىي تركز على ربقيق األىداؼ كحل اؼبشكالت مثل تطوير اؼبناىج كربسُت التعليم كطرؽ 
جملتمع احمللي كذلك يف االطار الًتبوم لتبٍت حاجات تدريس بديلة ك اؼبناخ اؼبدرسي ك العالقة مع ا

الطالب . كبعد تعرؼ اؼبعلمُت على احتياجاهتم التدريبية يقوموف بتصميم الربانمج التدرييب الالـز 
ؽبم ككضع احملتول التدرييب مستعينُت دبصادر اؼبعلومات اؼبتاحة ابؼبدرسة كمكتباهتا ك البيئة احمللية 

ك تقـو عانة دبستشارم اؼبواد الدراسية إبدارة التعليم احمللية ابؼبقاطعة أكن االستاحمليطة ابؼبدرسة كيب
رساؿ احد معلميها اؼبتميزين للتدريب خارج اؼبدرسة على طرؽ اؼبناىج الدراسية كتصميم درسة إباؼب

 الربامج التدريبية كذلك يف االدارة التعليمية ابؼبقاطعة .
تشار الواسع لربامج تدريب اؼبعلمُت أثناء اػبدمة جبميع مدارس دارة التعليمية : نتيجة االناإل .2

اؼبملكة اؼبتحدة يف السنوات األخَتة بدأت سلطات التعليم احمللي اؼبتمثلة يف إدارة التعليم 
ابؼبقاطعات ترسم لنفسها دكرا ال يتعارض مع النهضة التدريبية ابؼبدارس الربيطانية فدخلت ؾباؿ 

 علمُت لاللتحاؽ ابلدكرات اليت تعدىا كيشمل التدريب على : التنافس على اجتذاب اؼب
  برامج ؼبعلمي اؼبواد الدراسية اؼبختلفة 
  برامج استخداـ الكمبيوتر يف التعليم 
  برامج على استخداـ تكنولوجيا التعليم 
  برامج استغالؿ األقمار الصناعية ك التلفزيوف لتعليم اللغات 
  برامج إدارة كتنظيم الفصل 
 مداد مدريب اؼبدارسية تدعيم التدريب داخل اؼبدرسة إبيفة ىذه الربامج اؼبقدمة من اإلدارة التعليمككظ

 معدة إعدادان جيدان حىت تكسب ثقة اؼبعلمُت . 
اعبامعات : تلعب اعبامعات يف بريطانيا دكران كبَتان يف تدريب اؼبعلمُت أثناء اػبدمة معتمدة على  .3

من اغبكومة كتلعب معاىد الًتبية ابعبامعات الربيطانية دكران ىامان يف  التمويل الذايت دكف أم سبويل
. كيوجد بكل معهد أستاذ ضافة لدكرىا يف إعداد اؼبعلمُت اعبدد تدريب اؼبعلمُت أثناء اػبدمة ابإل

نفيذ شراؼ على إعداد كتنفيذ برامج تدريب اؼبعلمُت كتقدًن العوف ؽبم كيتم إعداد كتـبتص ابإل
ساعة حيث  62كمدة ىذه الدكرات دارات التعليمية ابؼبقاطعات ، ج ابلتنسيق مع اإلىذه الربام
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ساعة يف مناقشات ككرش عمل كحلقات حبث كىناؾ تعاكف كثيق بُت معاىد  22يقضي اؼبتدربوف 
 عداد اؼبعلمُت قبل كبعد اػبدمة . ككزارة الًتبية يف كل ما يتعلق إبالًتبية 

ط على علمُت يف اؼبملكة اؼبتحدة عامل ضغثل اربادات كركابط اؼباربادات كركابط اؼبعلمُت : سب .4
تخصيص كقت اغبكومة اؼبركزية متمثلة يف كزارة الًتبية كعلى اغبزب اغباكم كعلى السلطات احمللية ل

عتمادات اؼبالية اؼبخصصة للتدريب . كعلى الرغم من  أكرب لتدريب اؼبعلمُت أثناء اػبدمة كزايدة اال
ال أهنا ال دبستول معلميها من صبيع النواحي إعلمُت كؾبهوداهتا من اجل االرتفاع كثرة ركابط اؼب

تقدـ برامج تدريبية كثَتة كلكنها تقـو بتدعيم كافة اجملهودات لرفع مستول العلم اؼبهٍت كتقف يف 
 كجو أم ؿباكالت حكومية الستخداـ معلمُت غَت مؤىلُت . 

 (1)إعداد اؼبعلم يف الياابف  8/2
 الياابف من الدكؿ اؼبتميزة بتقدمها لتفوقها التكنولوجي كارتفاع معدالت النمو فيها . كإعداد تعترب

عداد ما بُت رل من كليات حيث تًتاكح سنوات اإلاؼبعلمُت يف الياابف يتم يف مؤسسات التعليم العا
 سنتُت كست سنوات كذلك حسب اؼبرحلة اليت يعمل هبا اؼبعلم .

  مؤسسات إعداد اؼبعلم: 
 عداد تبعا للمرحلة اليت يعد اؼبعلم للعمل فيها كىي :مؤسسات اإلزبتلف 

 مؤسسات خاصة إلعداد معلم اؼبدرسة الثانوية الدنيا حيث يتم إعداد اؼبعلمُت يف : .1
 .سباـ اؼبرحلة الثانوية العليا ة فيها ؼبدة عاميُت دراسيُت بعد إالكليات اؼبتوسطة ك الدراس . أ

هبا على مستول اعبامعة ؼبدة أربع سنوات دراسية متصلة بعد إسباـ  كليات الًتبية ك الدراسة . ب
 .مرحلة الثانوية العليا 

 .لى مستول الدراسات العليا سنوات ع 3-2ك الدراسة فيها ؼبدة  كليات الدراسات العليا . ت
 مؤسسات عامة إلعداد معلم الثانوية الدنيا :   .2

                                                            

 253، ص 1، ط إعداد ادلعلم وتنميتو وتدريبوحوالة ك عبد السميع ، (1)



75 
 

َت كليات الًتبية ككذلك اؼبعاىد ك اؼبؤسسات اليت تستطيع الكليات ك األقساـ العملية يف اعبامعات غ
ليست هبا كليات للًتبية كالكليات الدنيا أف تنظم كتقدـ برامج إلعداد معلم اؼبدرسة الثانوية الدنيا 
 كتسمى ىذه اؼبؤسسات اليت تعمل كفق النظاـ اؼبفتوح ابؼبؤسسات العامة إلعداد معلم الثانوية الدنيا 

 (1)دريب اؼبعلمُت أثناء اػبدمة مؤسسات تقدًن برامج ت: 
 تقدًن برامج تدريب اؼبعلمُت أثناء اػبدمة من خالؿ اؼبؤسسات التالية :

 اؼبدرسة :  خذ التدريب شكلُت ـبتلفُت إما التدريب الذايت أك التدريب اعبماعي  .1
 أكالن : التدريب الذايت يعتمد على قراءة كدراسة اؼبعلم بنفسو كقدراتو الذاتية 

: التدريب اؼبعتمد على اؼبدرسة ) اعبماعي ( يقـو على مباذج الدركس اؼبفتوحة حيث  اثنيان 
يقـو معلم اؼبدرسة الثانوية الدنيا إبعداد درس مبوذجي كيقـو بتدريسو لتالميذ فصلو يف حضور زمالئو 

النوع على  اؼبعلمُت ك اؼبدرس األكؿ مث يناقشوف الدرس بعد انتهاء اغبصة الدراسية كأيضان يعتمد ىذا
 احملاضرات ك اؼبناقشات مع الزمالء من نفس اجملاؿ . 

اإلدارة التعليمية : يشتمل ىذا التدريب على كرش العمل اليت تشرؼ عليها كزارة الًتبية كؾبالس  .2
التعليم ابؼبقاطعات ك احملليات كىي تقـو أيضان بتدريب اؼبعلمُت اعبدد ك اؼبدرسُت األكائل ك مديرم 

 اؼبدارس .
امعات : يشتمل ىذا التدريب على كل من الفًتة الطويلة ك التدريب اػبارجي فاؼبعلموف اعب .3

الراغبوف يف اغبصوؿ على دكرة ماجستَت عليهم االلتحاؽ ابعبامعة كطالب منتظمُت كبعد اجتياز 
 ىذه الدكرة يعودكف ؼبواصلة عملهم يف مدارسهم . 

 :2إعداد اؼبعلم يف مصر  8/3
 تعليم اإلعدادم ك الثانوم يف اعبامعة يتم إعداد معلم ال

 : مؤسسات إعداد اؼبعلم 

                                                            

 259، ص 1، ط إعداد ادلعلم وتنميتو وتدريبوحوالة ك عبد السميع ،  (1)

 261، ص 1، ط إعداد ادلعلم وتنميتو وتدريبوسميع ، حوالة ك عبد ال(2)
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عدادم ك الثانوم كمدة الدراسة فيها ت جامعية إلعداد معلم التعليم اإلكليات الًتبية : كىي كليا .1
سباـ الدراسة سبنح اعبامعة نوية العامة أك ما يعادؽبا كبعد إأربع سنوات للحاصلُت على شهادة الثا

كلية  ة مثليك البكالوريوس يف الًتبية كيبكن ػبرهبي الكليات اعبامعية التخصصدرجة الليسانس أ
اآلداب ، العلـو ، الزراعة االلتحاؽ بكلية الًتبية على مستول الدراسات العليا مدهتا عاـ للطلبة 

 ية . اؼبتفرغُت كعامُت للطلبة غَت اؼبتفرغُت كبعد إسباـ ذلك يبنح الطالب درجة لدبلـو العاـ يف الًتب
كليات الًتبية اؼبتخصصة : ىي كليات إلعداد معلم نوعي متخصص يف مادة كاحدة فقط مثل   .2

 كلية الًتبية اؼبوسيقية ك كلية الًتبية الفنية ككلية الًتبية الرايضية للبنُت ك البنات . 
كليات الًتبية النوعية : هتدؼ إذل إعداد معلم متخصص يف ؾباؿ نوعي كلكنها زبتلف عن   .3

الًتبية اؼبتخصصة يف أهنا ال تقـو إبعداد نوع كاحد فقط من اؼبعلمُت بل تقـو إبعداد  كليات
أنواع ـبتلفة من اؼبعلمُت يف كلية كاحدة مثل معلم الًتبية الفنية ، الًتبية اؼبوسيقية ، االقتصاد 

 اؼبنزرل ، تكنولوجيا التعليم . 
 : برامج إعداد اؼبعلم 

اد معلمي التعليم اإلعدادم ك الثانوم كتضم ىذه الربامج جوانب تقدـ كليات الًتبية برامج إلعد
أكاديبية زبصصية كمهنية كتربوية كثقافية كمواد الدراسة كلها إجبارية يدرسها الطالب يف نفس 
التخصص كال يستطيع أف ىبتار مادة أك أكثر من بُت ؾبموعة من اؼبواد . ك تتضمن برامج إعداد 

  اؼبعلم اعبوانب التالية :
اعبانب األكاديبي ) التخصصي ( : يعد فيو اؼبعلم يف اجملاؿ التخصصي كيف كليات الًتبية ككليات  .1

ستثناء الًتبية النوعية ككليات الًتبية التخصصية يتخصص الطالب اؼبعلم يف زبصص دراسي كاحد اب
زبصص الطبيعة ك الكيمياء كيعطي التخصص األكاديبي الواحد اؼبعلم فرصة للتعمق ك اإلؼباـ 

-62ابلنظر يف اغبقائق العلمية اؼبرتبطة بتخصصو كوبتل اإلعداد األكاديبي بنسبة عالية ما بُت 
 % من إصبارل خطة الدراسة لربانمج اإلعداد .  72

م أساسيات لكي يؤدم اؼبعلم دكره الًتبوم ىو معرفة كفهم من أى اعبانب الًتبوم ) اؼبهٍت (: .2
فهم  اؼبفاىيم اليت يستند عليها العمل اؼبهٍت كلذلك برانمج إعداد اؼبعلم يتضمن جانب مهٍت لتنمية

معلم اؼبستقبل لطبيعة العمل الًتبوم كيهدؼ إذل تزكيد الطالب ابؼبعلومات ك اؼبهارات ك 
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% من صبلة ساعات 32-22طالب اؼبعلم تربواي )مهنيان( حوارل االذباىات كتقدر نسبة إعداد ال
 اإلعداد اؼبخصص للربانمج .

اعبانب الثقايف : الثقافة العامة ضركرية للمعلم حبكم عملو كمريب ألنو كلما زادت اؼبعلومات العامة  .3
على نضوج  للمعلم كاف أقدر على نيل ثقة طالبو ك التأثَت فيهم ،كما تساعد الثقافة العامة اؼبعلم

% من صبلة ساعات 12-4شخصيتو كاتساع افقو كإدراكو كتقدر نسبة إعداد اؼبعلم الثقايف مابُت 
 اإلعداد اؼبخصص للربانمج . 

  (1)أىداؼ تدريب اؼبعلم أثناء اػبدمة: 
 هتدؼ عملية التدريب أثناء اػبدمة إذل :

 الفهم الدقيق للمادة الدراسية اليت يقـو بتدريسها  .1
 عبماعي للكتب الدراسية اعبديدة االكتشاؼ ا .2
 االرتقاء ابؼبستول اؼبهٍت للمعلم  .3
 رفع اؼبستول اؼبعريف للمعلم  .4
 تعريف اؼبعلم أبحدث طرؽ التدريس  .5
 رفع أداء اؼبعلمُت غَت اؼبتخصصُت  .6
 زايدة الوعي التكنولوجي التعليمي للمعلم  .7
 زايدة قدرة اؼبعلم على التفكَت اؼببدع  .8
 معلم رفع الركح اؼبعنوية لل .9
 إعداد اؼبعلم لتورل كظائف جديدة  .12
  2مؤسسات تدريب اؼبعلم أثناء اػبدمة : 

 ثناء اػبدمة يف مصر تبعا لتعدد أنواع التدريب كمنها :تتعدد مؤسسات تدريب اؼبعلم أ
التدريب اؼبباشر : ىذا النوع يتم فيو لقاء مباشر بُت اؼبتدربُت من ىيئات التدريس ك اؼبدربُت من  .1

 تخصصة يف اجملاالت اؼبختلفة كىو يتم على مستويُت نبا : الكوادر اؼب
                                                            

 265، ص 1، ط إعداد ادلعلم وتنميتو وتدريبوحوالة ك عبد السميع ،  (1)

 266، ص 1، ط إعداد ادلعلم وتنميتو وتدريبوحوالة ك عبد السميع ، (2)
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 اؼبستول اؼبركزم :  - أ
اؾبها دارة العامة بوزارة الًتبية كالتعليم بوضع خططها كتصميم بر ص ابلربامج الرظبية اليت تقـو اإلىبت

رة الًتبية جهزة التدريب ابلوزارة كسبوؿ من ميزانية التدريب اؼبخصصة لوزاكتنفيذه كمتابعتها بواسطة أ
دارة كفقا ػبطة سنوية ؿبددة كيقدـ على اؼبستول اؼبركزم اإل كالتعليم دبعرفة اعبهاز اؼبركزم للتنظيم ك

 ؾبموعة من الربامج أنبها :
  الربامج التحويلية 
  برامج ذبريبية 
  برامج أتىيل كاستكماؿ 
  برامج قادة العملية التعليمية 
  برامج البعثات الدراسية الداخلية 

اؼبستول احمللي : يوجد بكل مديرية من مديرايت الًتبية كالتعليم ابحملافظات إدارة تدريب تقـو  -ب 
دارة العامة للتدريب ابلوزارة كتنفذ ىذه الربامج كالتخطيط ؽبا يف اإل بتنفيذ التدريب احمللية كمت تصميم

دريب تسمى خطة التدريب دارة العامة للتقان ػبطة سنوية قومية تصدر عن اإليف سائر احملافظات كف
على كاليت تستهلك اعبزء األكرب من ميزانية ىذه الربامج على برامج الًتقية إذل كظائف أ احمللي . كتركز

 التدريب ابحملليات . كمن ىذه الربامج ىي : 
  برانمج اؼبعيُت اعبدد 
  األكائل اؼبعلمُتبرانمج تنمية مهارات 
 ة إعدادم برانمج اؼبطور يف كتب اللغة االقبليزي 
  أكؿ إعدادم  معلمبرانمج الًتقية لوظيفة 
  الرايضيات للمرحلة االعدادية  معلميبرانمج تدريب 
  الصيانة ك الًتميمات للمرحلة االعدادية  معلميبرانمج تدريب 
  برانمج اؼبنهج اؼبطور يف العلـو للصف األكؿ االعدادم 
 كؿ االعدادم برانمج اؼبنهج اعبديد يف اللغة االقبليزية للصف األ 
التدريب عن بعد : يقـو ىذا التدريب على استخداـ التكنولوجيا ك التوسع ك االعتماد على  .2

التقنيات اغبديثة يف ؾباؿ التعليم كيتم تدريب اؼبعلمُت يف مركز تطوير تكنولوجي للمديرايت 
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صناعية للمناطق التعليمية ابستخداـ شبكة الفيديو كونفرانس كتستخدـ األلياؼ الضوئية األقمار ال
ذل القاعة ؿبافظة من ؿبافظات اعبمهورية ابإلضافة إالنائية . كتتكوف ىذه الشبكة من موقع بكل 

الرئيسية بديواف عاـ الوزارة كيتم عقد دكرات تدريبية متوالية كمتنوعة لتدريب اؼبعلمُت عن بعد 
كيعترب التدريب عن بعد ابستخداـ الشبكة ك التدريب على اؼبناىج اؼبختلفة ك اعبديد منها . 

فرصة كبَتة للتشاكر ك اؼبناقشة بُت اؼبعلمُت بعضهم البعض فيما ىبص اؼبادة الدراسية حيث يسمح 
بلقاء غَت مباشر بُت اؼبعلم كزمالئو من ـبتلف أكباء اعبمهورية للتعرؼ على آرائهم يف بعض يف 

 بعض مشكالت اؼبادة الدراسية ككيفية مواجهتها . 
طريق البعثات اػبارجية : كضعت الوزارة ألكؿ مرة خطة إليفاد اؼبدرسُت اذل اػبارج التدريب عن  .3

 :1ذل ما يلي بعثات تدريب اؼبعلمُت يف اػبارج إللتدريب على اعبديد كهتدؼ 
 نفسهم يف الدكؿ اؼبتقدمة ك االحتكاؾ أب ااتحة الفرصة للمعلمُت كاالداريُت لالطالع على اعبديد

 ًتبوم دبا هبرم يف اغبقل ال
  اعادة بناء اؼبعلم كاكسابو على التعلم اؼبستمر ك التثقيف الذايت 
  اكتساب العديد من اػبربات يف ـبتلف اجملاالت 
 . االرتفاع دبستول تدريب اؼبعلم حىت يكوف لد دكر مؤثر بصورة كبَتة 

كال زالت عملية تدريب اؼبعلمُت ابػبارج يف حاجة ألف تشمل معلمي كافة التخصصات 
اإلعداد للوقوؼ على طرؽ التدريس اغبديثة يف تلك اجملتمعات ككيفية تطبيقو دبا ك  راسية ابلتعليمالد

يتناسب مع فلسفة اجملتمع كالبد من تقوًن كمتابعة اؼبعلمُت العائدين من البعثات للتعرؼ على مدل 
  .(2) استجابتهم حملتول ىذا التدريب كأثر ذلك يف اؼبنتج العلمي

 
 ر التدريب على أداء اؼبعلم كالتحقق من فاعليتوتقوًن أث( 9)

ق تدريب اؼبعلم البد أكالن من تقييم التدريب اؼبقدـ ك ياغبلوؿ للمشكالت اليت تع إهبادقبل 
يف تطوير العملية التدريبية كصوال  عملية التقييم االستفادة من كيفية  كمدل فاعليتو التحقق من 

                                                            

 268، ص 1، ط إعداد ادلعلم وتنميتو وتدريبوحوالة ك عبد السميع ، (1)

(
2

 262 ، ص1، ط إعداد ادلعلم وتنميتو وتدريبوعبد السميع ، حوالة ك  (
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ذل تطوير إاليت ستؤدم حتما  اؼبعلمُتداء أايدة كفاءة لتدريب النهائي كىو ز اذل ربقيق ىدؼ إ
 . (1)التعليم ـبرجات 

 :مفهـو التقييم ك أنبيتو  9/1
. بل كثرىا صعوبة كتعقيدان أىم مراحل العملية التدريبية ك أتعترب عملية تقييم الربامج التدريبية من 

ية يف اؼبنظمات اغبكومية كغَت هنا احد نبـو مديرم التدريب كالقائمُت على تنمية اؼبوارد البشر إ
ما مفهـو تقييم التدريب أ.  عطاء الشيء قيمتوإف كلمة تقييم تعٍت أيبكن القوؿ ك  .اغبكومية

ف تقييم أصبعت على أدارة كاإل. دبيات التدريب أك أفقد كردت لو عدة تعريفات يف ثنااي 
كرفع   العملية التعليميةذل معرفة مدل ربقيق التدريب لتطلعات إالتدريب يهدؼ يف النهاية 

يعدك كونو عملية هتدؼ  مر الف التقييم يف كاقع األأال إالتعريفات  تعددكرغم  .اؼبعلمُت كفاءة 
 نبا :ىدافو من خالؿ ؿبورين رئيسيُت ذل معرفة مدل ربقيق التدريب ألإ

 حيث يتم خالؿ عملية التقييم التأكد من سَت كفاءة خطوات العملية التدريبية  : كؿاأل
ف يتم التأكد من اقباز أدبعٌت  العملية التدريبية يف مراحلها اؼبختلفة كفقا للخطة اؼبوضوعة لذلك

الربانمج التدرييب كفقا للخطة كىذا يشمل تقييم ربديد االحتياجات التدريبية، تقييم تصميم 
من عناصر  الربانمج، تقييم كفاءة اؼبدرب، تقييم تعلم اؼبتدرب، تقييم كسائل التدريب كغَت ذلك

 .الربانمج التدرييب
ذل حيز التطبيق، حيث يتم خالؿ عملية التقييم التأكد من نقل اثر إنقل اثر التدريب  : الثاين

ذل كاقع العمل اؼبيداين كاستخداـ تلك اؼبعطيات يف إالتدريب )اؼبهارات، اؼبعارؼ، السلوؾ( 
ك حل مشكالت معينة أبوجو عاـ  يميةالعملية التعلداء أكابلتارل رفع كفاءة  علمداء اؼبأربسُت 

 . ذل التدريب إذل اللجوء إدت أ
 :(2)مراحل تقييم التدريب  9/2
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إف لعملية التقييم ثالث  القوؿ يبكن ىداؼ التقييمأوبدداف  ك اللذينمن خالؿ احملورين السابقُت 
 : مراحل رئيسية ىي 

كذل كالثانية يف العملية وتُت األكتتمثل ىذه اؼبرحلة يف تقييم اػبط: مرحلة ما قبل التدريب  .1
هبما ربديد االحتياجات التدريبية، كتصميم الربانمج التدرييب. اذ يتم خالؿ  قصدالتدريبية كن

 مراكز. كىنا يقـو لمعلم ك الطلبة كل عملية التعليميةىذه اؼبرحلة تقييم االحتياج التدرييب لل
 معايَت علمية كتطبيقية إذلحتياج التدرييب خضاع ربديد االإب القائمُت على التدريبك أالتدريب 

ىداؼ للتأكد من اغباجة الفعلية للتدريب كالتأكد من ارتباط االحتياجات التدريبية أب
ك أك الربامج اؼبناسبة أكذلك يتم خالؿ ىذه اؼبرحلة اختيار الربانمج . كسياسات كنشاطات

 .  فقا لطبيعة عملو كمهامو الرئيسيةك  معلمك الربامج اؼبناسبة الحتياجات كل أتصميم الربانمج 
ق دؽ مراحل التقييم. ذلك انو اذا مت التحديد الدقيأك  صعبأكتعد ىذه اؼبرحلة من 
مث صمم اك اختَت الربانمج وبقق اشباع  العملية التعليميةىداؼ لالحتياجات كاؼبرتبطة مباشرة أب

.  (1) ؼبتدرب تكوف مرتفعة جداتلك االحتياجات فاف نسبة قباح العملية التدريبية كاستفادة ا
، التعليم كأتيت صعوبة ىذه اؼبرحلة ايضا من كوهنا تتم من عدة اطراؼ ىي: االدارة العليا يف 

كادارة التدريب، كاخصائي التدريب يف مركز اك معهد التدريب، كىذا يتطلب قدرا كبَتا من 
ىي اؼبسئولة عن رسم  يمالتعلالتنسيق كالتكامل ككضوح الرؤية كاالىداؼ، ذلك اف ادارة 

دارة التدريب اليت من إ دكر يتمث   العملية التعليميةالسياسات كاػبطط اليت ربقق اىداؼ 
مسئوليتها كضع خطة التدريب اؼببنية على االحتياجات التدريبية كاليت تتمشى كتتفق مع اػبطة 

يف اؼبركز التدرييب الذم يقـو خصائي التدريب أيت دكر ، كيف النهائية  للعملية التعليمية العامة 
 .(2) بتصميم الربانمج كفقا لتلك اؼبعطيات مث تنفيذىا

: تتم عملية التقييم يف ىذه اؼبرحلة من خالؿ ؿبورين اساسيُت نبا تقييم  ثناء التدريبأمرحلة  .2
خطوات تنفيذ الربانمج التدرييب: كيشمل تقييم منهج كاسلوب التدريب، الوسائل اؼبستخدمة 
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دريب، الوقت اؼبخصص للتدريب كتوزيعو بُت اؼبهارات كاؼبعارؼ، الطرؽ كالتقنيات يف الت
اؼبستخدمة يف التدريب كغَت ذلك للتأكد من توافق عملية تنفيذ الربانمج مع اػبطة اؼبوضوعة 
لو، كيف حاؿ كجود ام خلل يف تنفيذ اػبطة فاف التقييم يساعد على تصحيح مسار الربانمج. 

داء اؼبتدربُت أك درب كاؼبتدرب خالؿ تنفيذ الربانمج كيشمل ىذا قياس ربصيل كتقييم اداء اؼب
كمعرفة مدل ذباكهبم مع اؼبعارؼ كاؼبهارات اليت يقدمها الربانمج كمدل ارتباطها ابؼبهاـ 

 .كالواجبات اليت يؤدكهنا يف ميداف العمل
 : مرحلة ما بعد التدريب .3

كز ىذه اؼبرحلة على نوعُت من التقييم نبا تقييم ا ىامة كضركرية كتر هنؼبرحلة أبكتتميز ىذه ا
ذ يقـو إخَت للربانمج التدرييب. ادة تتم ىذه العملية يف اليـو األاؼبتدربُت بعد هناية الربانمج: ع

استقصاء ايـ التدريب. كىنا يتم أك أسابيع أة التدريبية اليت مركا هبا خالؿ اؼبتدربوف بتقييم التجرب
ىداؼ الربانمج، مواضيع أحل الربانمج التدرييب كيشمل ىذا ع خطوات كمراراء اؼبتدربُت عن صبيآ

التدريب، كسائل التدريب، الطرؽ اؼبستخدمة يف التدريب، كقت الربانمج، مدة الربانمج، قاعات 
 . التدريب، قدرات اؼبدرب، كغَت ذلك من مقومات الربانمج التدرييب

ك مركز التدريب اؼبنفذ للتدريب أرة التدريب داإكذل ية كثَتا كابلدرجة األكهتم ىذه اعبزئ
كاليت يستطيعوف من خالؽبا قياس كتقدير قيمة جهودىم كابلتارل معرفة عوامل القوة لتطويرىا 

من  دارة التعليمإضا أيهم كخططهم اؼبستقبلية. كما يهم كعوامل الضعف لتفاديها يف براؾب
انمج ىامة جدا ؼبعرفة مدل استفادهتم من حوؿ ذبربتهم يف الرب  اؼبتدربُتراء آف أذ إالتدريب 

التدريب كىل يتوافق مع خطة التدريب لديهم مث معرفة امكانيات كقدرات مراكز التدريب 
 .   كمدل جديتها كاستمرار التعامل معها مستقبال

 : مبادئ لتقوًن أثر التدريب كفاعليتو 9/3
  ف التقوًن كالتحقق من فاعليتو يف غاية ىناؾ إصباع أنو يف ؾباالت كثَتة من ؾباالت التدريب يكو

  .الصعوبة

   كلما كاف التدريب منطلقان من )كصف دقيق ؼبهاـ األفراد كرسالة كرؤية كأىداؼ التعليم ( كلما
كاف ربديد االحتياج أكثر دقة ؛ كتصميم الربانمج أكثر موضوعية ؛ كتنفيذه أكثر مالئمة ؼبعارؼ 

 .مؤثران إهبااب على أدائهم كربقق أىداؼ العملية التعليمية  كاذباىات كمهارات اؼبستهدفُت كسنجده
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 ؾباؿ التدريب ؾباالن  يصعب كال يستحيل تقوًن التدريب كتقوًن مدل فاعليتو ربديدان يف ما إذا كاف
 . ( معنواين ؛ ؾبردان ؛ غَت ؿبسوس كوبتاج قياسو كتقويبو كقتان طويالن )كما يف اجملاؿ الًتبوم كالنفسي

 ؾبالو ماداين ؛ ؿبسوسان ؛ كلو خط إنتاج   التدريب كتقوًن مدل فاعليتو ربديدان كلما كافيسهل تقوًن
  ( عةكالزرا ؿبدد كخالؿ مدة مابُت اؼبتوسطة كالقصَتة )كما يف ؾباؿ اغباسب اآلرل كالصناعة

 :(1) عناصر تقييم نتائج التدريب 9/4
 : (ؼبعلمرد الفعل عند اؼبتدرب )ا -أكالن 
ىداؼ الربانمج أعن التدريب الذم تلقاه. من حيث  علمقياس درجة انطباع اؼبك أم ربديد أ

ساليب التدريب، ككفاءة اؼبدرب، كالوقت اؼبخصص للتدريب أالتدريبية، كسائل التدريب، 
فعاؿ أسهل عناصر التقوًن حيث انو يركز على مشاعر كردكد أكغَتىا. كيعترب رد الفعل من 

ه الربامج اليت تلقوىا كاؼبدربُت كؿبتوايت تلك الربامج كطرؽ بصفتهم متدربُت ذبا علمُتاؼب
 .التدريب اليت استخدمت فيها كمن مث مدل اقبذاهبم كتفاعلهم مع ىذه الربامج

 : التعلم -اثنيان 
ذل اغبصوؿ على بياانت كافية عن كمية اؼبعلومات اليت إيهدؼ التقييم على ىذا اؼبستول 

  : ذل قسمُت نباإابلربانمج التدرييب كيبكن تقسيم ىذا التعلم  اكتسبها اؼبتدرب نتيجة اللتحاقو
 ليس يركز : كيقصد هبا تعلم اؼببادئ كاغبقائق كالنظرايت كىذا اعبانب من التعلم  تعلم اؼبعارؼ

 .على ما تعلمو الفرد من حقائق بقدر ما يكوف الًتكيز على اؼبهارات اليت تعلمها الفرد
 رات القدرة على القياـ بعمل ما بشكل يتسم ابلدقة كالسهولة.تعلم اؼبهارات: كيقصد ابؼبها 

 دائو بعد التدريببعد التدريب كمقارنتو أب اؼبعلمداء أكيبكن قياس ذلك من خالؿ مالحظة 

السلوؾ  -اثلثان 
2
: 
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تدرب ذل التحقق من مدل التغيَت الذم طرأ على سلوؾ اؼبإيهدؼ التقوًن على ىذا اؼبستول 
 . دريب( نتيجة للتاؼبعلم)

 نتائج التدريب: -رابعان 
 فبارسة التدريسذل إبعد عودتو  ؼبعلمداء اأكيتحدد ىذا التقييم يف معرفة اثر التدريب على  

ف التقييم على ىذا اؼبستول يشمل أ. اذ العملية التعليمية كابلتارل ربديد اثر التدريب على 
اؼبتدربوف من خالؿ نقل ما تلقوه  وفاؼبعلمدثها أحغيَتات اليت النتائج اؼبلموسة للتدريب كالت

  .التعليم ذل كاقع إثناء التدريب أ
 :(1)معوقات تقييم التدريب  6/5

 : نبها أمن  سباب كثَتة لعلييم التدريب من اؼبهاـ اؼبعقدة ألتعترب عملية تق
 ذلإتزاؿ تقليدية كربتاج  ساليب اليت تستخدـ لتقييم التدريب الجراءات كاألف اؼبقاييس كاإلإ .1

تطوير لكي تكوف مقبولة كمقنعة كدل تتحقق بعد العناصر الدقيقة كاؼبعايَت الثابتة اليت يبكن 
 معها قياس فعالية كاثر التدريب بشكل دقيق.

نسانية كيغلب عليها طابع االنطباع الشخصي إخطاء أعناصر تقييم التدريب بعوامل ك  تتأثر  .2
ىداؼ أك أخر ككذلك اختالؼ فلسفة آذل إذل اختالؼ ظركؼ التدريب من برانمج إضافة إ

 . خرلأ دارية كإخر كبُت منظمة آ التدريب بُت مركز تدريب ك
العملية سًتاتيجية كرؤية كمهاـ ك إىداؼ كعدـ ربطو أب التعليمىداؼ التدريب يف عدـ كضوح أ .3

  .فبا يصعب معو تقييم مدل فعالية كقباح الربانمج التدرييب التعليمية
ذل إديد االحتياجات يف العملية التدريبية ما تستحقو من اىتماـ فبا يؤدم عطاء مرحلة ربإعدـ  .4

مر الذم يصعب معو قياس فعالية خلل يف العالقة بُت االحتياج التدرييب كالربانمج التدرييب األ
 .  التدريب

، تنفيذ الربانمج  ، تصميم الربانمج،عدـ الربط بُت مراحل العملية التدريبية )ربديد االحتياجات .5
ثره أذل صعوبة تقييم التدريب ك إتقييم الربانمج( كالتعامل مع كل عملية بصورة منفردة فبا يؤدم 

 .عملية التعليمية كالعلم داء اؼبأعلى 
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ك فشل أعناصر كمعايَت قياس التدريب كاليت يبكن معها اغبكم على قباح عدـ الدقة يف ربديد  .6
 .التدريب

ك اؼبراكز اؼبنفذة للعملية التدريبية كاؼبنظمات أهزة جقلة عوامل التعاكف كالتكامل بُت األ .7
  اؼبستفيدة من التدريب

تعطينا  ف الصعوابت كاؼبعوقات اليت تواجهنا دائما يف عملية تقييم التدريب الأغَت 
نبية تقييم كمراجعة العملية التدريبية بصورة مستمرة أ ك تقليل قيمة كأبدا يف التساىل أالعذر 

  . مج تدرييب كخطة تدريبيةعند هناية كل بران

مزااي التقييم الفعاؿ  9/6
1
: 

يساىم التقييم اعبيد إسهامان فعاالن يف التأكد من مستول من التأكد من كفاءة أداء األفراد كفاعليتهم 
كينعكس بدكره اهبابيان على مستول أداء العملية التدريبية اؼبقدمة للمعلمُت كذلك من خالؿ ما يقدمو 

 مزااي من أنبها مدل : التقييم من 
 . مالئمة برامج التدريب كجودهتا الحتياجات اؼبعلمُت اػباضعُت للعملية التدريبية 
  . ذبانس اؼبتدربُت كتفاعلهم مع الربامج التدريبية اؼبقدمة 
  . قدرة اؼبدربُت على القياـ بعملية التدريب 
 ق ما مت تعلمو .استيعاب اؼبتدربُت للربامج التدريبية كقدرهتم على نقل كتطبي 
  جودة اؼبادة التدريبية اؼبقدمة ك اؼبكاف الذم مت بو تنفيذ برامج التدريب 
 . فعالية كسائل التدريب اؼبستخدمة 
 . حسن تطبيق كتنفيذ الربامج التدريبية اؼبقررة ابػبطة 
 نفاؽ اؼبارل على التدريب مع العائد احملقق من كراء التدريب .مالئمة اإل 
  التدريبية يف رفع كفاءة اؼبعلم كالعملية التعليمية كفعاليتهما .مسانبة الربامج 

                                                            

الصاحل كاللحيد ، "التدريب ك التقييم اؼبوضوعي مطلب اغباضر ك اؼبستقبل" ، (1)
http://www.alyaum.com/article/1180712 
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 . االستفادة النهائية اليت حققتها الربامج التدريبية للمعلم ك العملية التعليمية 
  . كفاية نظم اؼبعلومات اؼبعموؿ هبا يف الوحدات التدريبية 
 :(1)أىداؼ تقييم التدريب  9/7
o ة يف ربقيق أىدافها سواء من حيث التخطيط أك التنفيذ. التأكد من قباح الربامج التدريبي 
o د معرفة مدل ربقيق الربانمج ألىدافو ابلنسبة للمتدربُت كيتطلب ذلك التحقق من سالمة ربدي

 متها للهدؼ من التدريب. ئمال الشركط اػباصة ابؼبتدربُت ك
o  ا عليو. التأكد ابستمرار من أف اؼبتدربُت ما زالوا متحمسُت لتطبيق ما تدرٌبو 
o  التأكد من كفاءة اؼبدربُت من حيث زبصصهم كخربهتم كقدراهتم على التدريب، كاىتمامهم بتنمية

 معلوماهتم كقدراهتم الذاتية. 
o .متابعة التطور العلمي كالعملي يف اجملاؿ الذم يعملوف بو 

 : (2) أنبية إجراء عملية تقوًن فاعلية التدريب 9/8
 قباح قياس لنا ليتسٌت معينة، حقائق من كدالتأ التدريب فاعلية وًنتق عملية إجراء خالؿ من يبكن

 كىذه التدريب، فاعلية لتقوًن متكاملة صورة لنا توفر األسئلة ىذه على اإلجابة كلعل التدريب،
 فيما كتتخلص ،علم اؼب أداء على التدريب أبثر يهتم ما كمنها ذاتو، ابلتدريب يتعلق ما منها األسئلة

 : ييل
 ؟ أغراضو التدريب قحق ىل .1
 ؟ علمُتاؼب احتياجات التدريب لىب ىل .2
 ؟ لو تلقيهم نتيجة التدريب هناية بعد اؼبتدربُت أداء اختلف ىل .3
 إذل فيها التكلفة كخفض تعليمال كفاعلية كفاءة زايدة يف مباشرة بصورة التدريب أسهم ىل .4

                                                            

لصاحل كاللحيد ، "التدريب ك التقييم اؼبوضوعي مطلب اغباضر ك اؼبستقبل" ، ا(  1)
http://www.alyaum.com/article/1180712 
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 ؟ فبكن حد قصىأ
 العملية التعليمية على سلبية أاثر لو التدريب ليةفاع بتقوًن االىتماـ عدـ أف إذل اإلشارة كذبدر 

 :ي يل ما اآلاثر ىذه كمن ذاهتا، التدريبية العملية كعلى كاؼبتدربُت
 .م أدائه مستول على فعاؿ بشكل اغبكم يف اؼبدربُت إخفاؽ .1
 .لديهم اؼبدربُت ىيئة أداء على فعاؿ بشكل اغبكم يف التدريب ممدير  إخفاؽ .2
  .بدقة التدرييب الربانمج كفاعلية ةاءكف تقوًن يف اإلخفاؽ .3
 .بدقة التدريب يف وفركاؼبشا رؤية تسجيل صعوبة .4
 .موضوعية بطريقة أحرزكه مالذ التقدـ تقوًن من سبكنهم اؼبتدربُت لدل آلية توافر عدـ .5
 إذل يعود كاػبربات كاؼبهارات اؼبعارؼ تسابكا  أف إثبات بواسطتها يبكن طريقة كجود عدـ .6

 .التدريب
 يف عليو تدريبهم مت ؼبا اؼبتدربُت تطبيق مدل تقوًن من التدريب مكمدير  اؼبدربُت نسبك عدـ .7

 ي . العمل الواقع
 .تقريبية بصورة كلو تكلفتو، حيث من أك تدريب من إقبازه مت ما قيمة تقدير على القدرة عدـ .8
 :(1)عوامل قباح عملية تقوًن فاعلية التدريب  9/9

 ىذه العوامل أىم كلعل التدريب، فاعلية تقوًن عملية قباح لضماف توافرىا يتعُت عوامل عدة توجد
 ىي :

 التخطيط مرحلة يف (1
 يعترب . ك التدرييب النشاط أىداؼ مع التعليم أىداؼ كتطابق التدريبية، االحتياجات حصر يف الدقة
 طلوباؼب التدريب نوعية لتحديد األمثل الطريق يكعلم دقيق أبسلوب التدريبية االحتياجات ربديد
 وبدد مالذ ىو درييبالت االحتياج فكا كؼبا ، ىادؼ تدرييب برانمج تصميم مث كمن بو اؼبتدربُت تزكيد
 يف تتمثل التدريبية العملية فاعلية تقوًن إفف ؿاؼبأمو  األداء كمستول اغبارل األداء مستول بُت الفرؽ
 التدرييب الربانمج تصميم أجلو نم مت مالذ التدرييب االحتياج كتلبية مواجهة يف التدريب فاءةك مدل

                                                            

 ، حبث تربوم 112، ص تصادايت التدريبتقومي فاعلية العملية التدريبية وحتقيق مبدأ اقالسن، (  1)
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 تلقوا الذيناؼبعلمُت  يف إحداثها يف التدريب قبح اليت التغَتات كتقدير تقييم طريق عن كذلك
 : ييل ما ربديد تشمل كاليت التدريب،
 اؼبهارات تسابككا  كاػبربات اؼبعلومات يف االرتقاء مدل. 
 كمدل عملو اؼبتدرب هبا يؤدل اليت العمل بطرؽ كاالرتقاء األداء معدالت يف االرتفاع مدل 

  .فاعلية ثركأ جديدة طرؽ تعلمو
 مع لتتناسب اذباىاتو كبلورة اؼبعلم يف إحداثها يف التدريب قبح اليت يةكالسلو  التغَتات مدل 

 اؼبؤسسة التعليمية اليت يعمل هبا . اذباىات
 -: يتعُت كمنصفان  موضوعيان  التدريب فاعلية تقوًن  يت كحىت
 من دكللتأ التدرييب النشاط أبىداؼ تقابلها اليت كاؼبشكالت العملية التعليمية أىداؼ مقارنة 

  .كاقعية تدريبية الحتياجات كاستجابتها اؼبقًتحة الربامج اذباىات سالمة
 قبل كاذباىاتو وككسلو  كأدائو كخرباتو معلوماتو انحية من بدقة )اؼبعلم( اؼبتدرب مستول معرفة 

 اليت الفائدة مدل ربديد يبكن مث كمن التدريب، قبل حبالتها اعبوانب كتل كمقارنة التدريب،
 اعبوانب ىذه من مأ يف إهبايب تغيَت لك أف شك من كما التدريب، من اؼبتدرب على عادت
 ىذه كؾبموع العملية التعليمية على ابلتارل ك اؼبتدرب كإنتاجية فاءةك على ينعكس سوؼ الثالثة

 . رقميان  تقييمو يصعب افك كإف التدريب حققو ملذا العائد تعترب التغَتات
 (1)التنفيذ  مرحلة يف : اثنيان 

 : أنبها عوامل عدة على التدرييب النشاط تنفيذ أثناء التدريبية العملية فاعلية تقوًن قباح يعتمد
 عن أفعاؽبم كردكد اؼبتدربُت انتظاـ مدل عن دكرية تقارير بتقدًن التدريب على اؼبشرؼ قياـ .1

 .للربانمج  التدرييب تولاحمل
 الربانمج من كاستفادهتم استيعاهبم كمدل اؼبتدربُت كمناقشات ؼبالحظات اؼبدربوف تسجيل .2

  التدرييب

                                                            

 ، حبث تربوم 112-111، ص تقومي فاعلية العملية التدريبية وحتقيق مبدأ اقتصادايت التدريبالسن، (  1)
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 كمقًتحاهتم التدرييب الربانمج من استفادهتم مدل عن آبرائهم لإلدالء للمتدربُت الفرصة إاتحة .3
 التدرييب الربانمج تنفيذ أثناء الحظاتاؼب لتالىف اآلراء ىذه كرفع لألفضل التغيَت أك للتطوير

 .منو اؼبرجوة األىداؼ وبقق دبا مساره كتصحيح
 التدرييب  الربانمج انتهاء بعد : اثلثان 
 من الربانمج صمم اليت األىداؼ ربقق دبدل التدرييب الربانمج انتهاء بعد التدريب فاعلية تقوًن ييعٌت
 .إليها الوصوؿ أجل

 يبكن حىت اإلمكاف قدر كؿبدد كاضح بشكل التدريب أىداؼ ربديد على التقوًن ىذا قباح كيعتمد
 يعرؼ ما كىو التكلفة، من معقولة نسبة حدكد يف عدمو من بدقة اؽبدؼ ىذا ربقق مدل معرفة
 اؼبؤسسات من لك رأل االعتبار يف يؤخذ أف التدريب فاعلية تقوًن عند كيتعُت ، التدرييب ابلعائد
  يت حىت كذلك نتائجو من اؼبستفيدة كاؼبنظمات كاإلدارات كاؼبتدربوف، ربوف،كاؼبد ابلتدريب، القائمة
 .كموضوعيان  شامالن  التقوًن

 :(1)عناصر تقوًن فاعلية التدريب  9/12
 : (2)ي ى عناصر عدة على التدرييب الربانمج انتهاء بعد التدريب فاعلية تقوًن كيرتكز

 : االمتحاانت  (1
 يف يساعد ىامان  مؤشران  هنايتو يف أك التدريب خالؿ اؼبتدربوف ؽبا ضع ىبيتال كالتمارين االمتحاانت تعد
 على قاطعان  مؤشران  ليست كلكنها اؼبهارات سابككإ اؼبعلومات نقل يف التدرييب الربانمج فاعلية تقييم
 .فشلو أك التدريب قباح
 : اؼبتدربُت رأل  (2

                                                            

 112مرجع سابق ، ص  (1)

 ، حبث تربوم 113، ص تقومي فاعلية العملية التدريبية وحتقيق مبدأ اقتصادايت التدريبالسن،  (2)
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 ؾبردان  يكوف أف يندرم الرأ ىذا أف االعتبار يف الوضع مع التقوًن عملية يف مؤشران  اؼبتدربُت رأل يعترب
 بدافع الربامج فاعلية يدكلتأ اؼبدرب أك التعليمية اؼبؤسسة إرضاء دبحاكلة اؼبتدربُت بعض قياـ من

 .اػبوؼ أك التهذيب أك اللياقة
 : التدرييب ابلربانمج كانتظامهم اؼبتدربُت اىتماـ  (3

 ؿبتول ؼبطابقة مؤشران  اؼبدربُت مع كتفاعلهم التدرييب انمجالرب  ضوركالتزامهم حب اؼبتدربُت اىتماـ يعد
 .التدريبية الحتياجاهتم الربانمج

 : اؼبدربُت رأل (4
 الربانمج ىذا إلدارة ابلنسبة أك بتنفيذه يقوموا مالذ التدرييب الربانمج حملتول ابلنسبة اؼبدربُت رأل يعد
 االعتبار يف الوضع مع ،التدرييب للربانمج تقوًنال عوامل أىم من التدريب إدارة عن اؼبسئولُت قبل من

 .ابؼبتدربُت اتصاؽبم كمستول التدريب، على القائمة ابؼبؤسسة اؼبدربُت ىؤالء ارتباط طبيعة
 : التدريب انتهاء بعد العمل مواقع يف األداء مستول مالحظة( 5

 مواقع إذل كعودهتم تدريبهم انتهاء بعد  مدارسهميف للمعلمُت األداء مستول مالحظة من يبكن
 فشل أك قبح مالذ التغيَت مقدار على التعرؼ التدريب قبل دبستواىم اؼبستول ىذا كمقارنة عملهم
 االستعانة كيبكن .بو التحقوا مالذ التدرييب الربانمج فاعلية تقوًن يبكن مث كمن إحداثو، يف التدريب
 التدرييب كأنبها :  جالربانم انتهاء بعد التدريب فاعلية لتقوًن اؼبؤشرات ببعض
 1) السلوكية النواحي ؾباؿ يف ( 

 العاملُت لدل اؼبعنوية الركح مستول العمل، كقت استغالؿ ، أفراد اؼبؤسسة التدريبية بُت التعاكف درجة
 .العملية التدريبية أمواؿ على كاحملافظة ابؼبسئولية اإلحساس ،ؼبؤسسةاب
 كاإلنتاج األداء ؾباؿ يف : 

                                                            

 ، حبث تربوم 114، ص فاعلية العملية التدريبية وحتقيق مبدأ اقتصادايت التدريب تقوميالسن، (1)
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 األداء، سوء نتيجة التالف مقدار إداراين، افك إذا للعمل أك للمنتج اعبودة درجة رد،ف لك إنتاج معدؿ
 اؼبتبعة العمل طرؽ األعطاؿ، ىذه إصالح كتكلفة كنوعان  مان ك اآلالت يف ربدث اليت األعطاؿ مقدار
 .الطرؽ أحدث من يى كىل
 كاػبربات اؼبعارؼ ؾباؿ يف : 
 .كالتخصصية الفنية الناحيتُت من العمل بوسائل العاملُت إؼباـ درجة-
 .ؽبا تطبيقهم يفيةكك  كالقوانُت ابللوائح العاملُت إؼباـ درجة-
 العمل . يف للنظرايت تطبيقهم كمستول زبصصهم ؾباؿ يف النظرايت أبحدث العاملُت إؼباـ درجة-
 .القرار ازباذ يف اؼبختصُت ةكمشار  كمدل القرارات دقة مستول -
 ي . التنظيم التيار كسالمة ياديُتللق التنظيمية اؼبقدرة -
 .اؼبعلومات سرايف سهولة كدرجة القاعدة إذل القمة من كالقرارات األكامر توصيل سرعة -
 .العمل ؾباؿ يف اإلنسانية للعالقات كالقياديُت الرؤساء إؼباـ درجة -

 التدريب، كقباح األداء دبستول االرتفاع بُت املك بشكل الربط يبكن ال أنو إذل (1)اإلشارة كذبدر
 أبف القوؿ أك .التدريب برامج كفشل األداء مستول البفاض بُت املك بشكل الربط يبكن ال ذلكك

 ىو ليس التدريب ألف كذلك منخفضان، مازاؿ األداء مستول ألف عائد ربقق دل التدريبية الربامج
 كمهما.كعديدة ـبتلفة فاعالتكت كمتغَتات تنظيمية مؤثرات ىناؾ كإمبا األداء يف اؼبؤثر الوحيد العامل
 األفراد لتنمية عنها غٌت ال ضركرة يعد متخصصان  أك إداراين  افك سواء التدريب فإف أمر من يكن
 يف الفنية اجملاالت أك التنظيمية يالنواح يف سواء كاؼبؤسسات اؼبنظمات تشهدىا اليت التطورات بةكؼبوا 
 . كاالتصاالت اؼبعلومات ثورة ظل
 
 

 (  ) الدراسات السابقةالثاين اؼببحث
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  اؼبعلم قبل اػبدمة دراسات تتعلق إبعداد ( 1)
 (1) (ـ2229الح الناقة كأضبد أبو كرد )دراسة ص 1/1

 مهنينا يف ضوء التحدايت اؼبستقبلية كتنميتو اؼبعلم إعدادعنواف الدراسة :
 أىداؼ الدراسة : 

 هنينام كتنميتو اؼبعلم إعداد ؾباؿ يف اؼبعاصرة االذباىات تعرؼ (1
 . دبهنة التعليم االرتقاء يف مهنينا كتنميتو اؼبعلم إعداد برامج تطوير يسهم كيف توضيح (2
 االذباىات اؼبعاصرة مع يتناسب دبا مهنينا كتنميتو اؼبعلم إعداد نظاـ لتطوير مقًتح تصور تقدًن (3

 الدراسة :  منهج
 التحليلي .  الوصفي البحث أسلوب على الدراسة تعتمد

 ة : أدكات الدراس
 كاألجنبية العربية السابقة أدبيات الدراسات صبيعاعتمد الباحث على طريقة اؼبسح عبمع الوقائع من 

  مهنيان  كتنميتو اؼبعلم إلعداد كالنظم أحدث االذباىات على للوقوؼ كذلك) الدراسة دبوضوع اؼبتعلقة (
 أىم نتائج الدراسة : 

 إعداد كتدريب ؾباؿ يف اؼبتقدمة البالد يف ؼبعاصرةا العاؼبية االذباىات على السبل بكل الوقوؼ-1
 . الكويت يف التعليم نظاـ إمكانيات ظركؼ مع يتناسب ما منها كاالستفادة اؼبعلم

 رسم إسًتاتيجية من بدء سليمة علمية أسس على نوعا ك كما اؼبعلم إعداد زبطيط ضركرة -2
  العلمية كالثقافية النواحي يف فسهان اإلعداد عملية مستول كإذل الوصفي التحليل إذل إعداده

 التعليم العارل بوزارة عمل كفرؽ عباف خالؿ من الًتبية كليات تطويرت عمليا انطالؽ يكوف أف -3
 اؼبرتبطة ابلعملية اجملاالت كافة لتشمل اؼبعلم إعداد كليات يف الشاملة اعبودة معايَت لتطبيق
 اعبودة الشاملة ؼبفهـو اللجاف ىذه إدراؾ لبيتط كىذا كاستمرارىا، ربقيقها كضماف الًتبوية
 العارل التعليم يف تطبيقو كمعايَت

                                                            

  حبث تربوم ،إعداد ادلعلم وتنميتو مهنياً يف ضوء التحدايت ادلستقبلية الناقة ك أبو كرد ،  (1)
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 اغبديثة من التقنية كتطبيق اؼبعلم، إعداد يف االلكًتكين التعليم إذل التقليدم التعليم من االنتقاؿ -4
 شبكة ىكنقلها عل العلمية اؼبادة لتنفيذ الربامج كمصممي كالربؾبيات ابؼبتخصصُت االستعانة خالؿ

 كالتعامل استخداـ التكنولوجيا مهارات تتوفر كأف كمرئية ظبعية كسائط صورة يف كتوفَتىا االنًتنت
 ..سواء حد على اؼبعلم كمعلم اؼبعلم الطالب من لكل الربؾبيات ىذه مع

 خالؿ طبس الًتبية كلية داخل كمهنيان  أكاديبينا يعد حبيث للمعلم اؼبتكامل اإلعداد بنظاـ األخذ-5
 نوات .س

 على لتواكب التنمية تغيَتىا على كالعمل الًتبية بكليات اغبالية الدراسية اؼبناىج يف النظر إعادة-6
 ،ك عامُت كل الًتبية مرة كليات أقساـ من قسم كل يف كاؼبقررات الدراسية اػبطط مراجعة تتم أف

 : التالية للمعايَت كفقا الًتبية كليات برامج ؿبتول كربديد تطوير
 . الًتبية ؾباؿ يف العلم يف اعبديد– أ

 . اؼبعلمُت تواجو اليت اؼبشكالت – ب
 (1)ـ ( 2227دراسة مركة دمحم الباز )  7/5

دكر برانمج إعداد معلم العلـو بكليات الًتبية يف تنمية ربصيل الطالب اؼبعلمُت شعبة : عنواف الدراسة
 . كبوىاالطبيعة ك الكيمياء لقضااي أخالقيات العلم كاذباىاهتم 

 أىداؼ الدراسة : 
 تقدًن قائمة دبفاىيم ك قضااي أخالقيات العلم اؼبرتبطة دبجاؿ العلـو الطبيعية . 
  إعداد معلم العلـو اغبارل شعبة الطبيعة ك الكيمياء يف كليات الًتبية يف ربديد مدل مسانبة برانمج

 .وىا تنمية ربصيل الطالب اؼبعلمُت لقضااي أخالقيات العلم كاذباىاهتم كب
  تقدًن تصور مقًتح لكيفية تضمُت قضااي أخالقيات العلم يف برانمج إعداد معلم العلـو شعبة

 الطبيعة كالكيمياء يف كلية الًتبية حبيث تتكامل ىذه القضااي مع فركع اؼبعرفة اؼبختلفة . 
 منهج الدراسة : 

                                                            

يل الطالب ادلعلمني شعبة الطبيعة والكيمياء لقضااي دور برانمج إعداد معلم العلوم بكليات الرتبية يف تنمية حتص الباز ، (1)
 رسالة ماجستَت ، أخالقيات العلم واجتاىاهتم حنوىا



94 
 

بكليات الًتبية يف تنمية ربصيل  اتبعت الباحثة اؼبنهج الوصفي لتحديد دكر برانمج إعداد معلم العلـو
  الطالب اؼبعلمُت شعبة الطبيعة ك الكيمياء لقضااي أخالقيات العلم كاذباىاهتم كبوىا

 أدكات الدراسة : 
  -:التالية  إعداد األدكات مت
  قائمة بقضااي أخالقيات العلم دبجاؿ العلـو الفيزايئية ) الفيزايء ك الكيمياء( ك اؼبفاىيم اؼبتضمنة هبا 

 ك اليت هبب تضمينها برانمج إعداد معلم العلـو شعبة الطبيعة ك الكيمياء يف كلية الًتبية .
 . اختبار ربصيل يف قضااي أخالقيات العلم اؼبرتبطة دبجاؿ العلـو الفيزايئية ك اؼبفاىيم اؼبتضمنة هبا 
 . مقياس االذباه كبو قضااي أخالقيات العلم اؼبرتبطة دبجاؿ العلـو الفيزايئية 

 أىم نتائج الدراسة : 
اء يف  يميكالك عةيشتمل ؿبتول اؼبقررات الدراسية بربانمج إعداد معلم العلـو شعبة الطبيال  -1

دؿ على قصور يات العلم فبا يأخالق اي% من القائمة اؼبعدة لقضا82ة على يالًتب اتيكل
 الربانمج

 ُتت الطالب اؼبعلمدرجا ى متوسطُت( ب2.21) لة عند مستو يد فرؽ ذك داللة إحصائوجيال  -2
ات يأخالق ايقضا لياء( على اختبار ربصيميكالك عةيابلفرقة األكذل كالفرقة الرابعة ) شعبة الطب

 .ة أك يف نتائج األبعاد اؼبختلفة لالختبار كل على حدهيالكل جةيالعلم سواء يف النت
 ُتاؼبعلمدرجات الطالب  ى متوسطُت( ب2.21) لة عند مستو يد فرؽ ذك داللة إحصائوجيال  -3

ات يأخالق ايقضا لياء( على اختبار ربصيميكالك عةيابلفرقة األكذل كالفرقة الرابعة ) شعبة الطب
 .ة على حدهينات اؼبختلفة يف كل كلية أكيف نتائج العيالكل نةيالعلم سواء يف الع

 ُتدرجات الطالب اؼبعلم ى متوسطُت( ب2.21) لة عند مستو يد فرؽ ذك داللة إحصائوجيال  -4
ات يأخالق اياس االذباه كبو قضاياء( على مقيميكالك عةيفرقة األكذل كالفرقة الرابعة )شعبة الطبابل

 .ة أك نتائج األبعاد اؼبختلفة لالختبار كل على حدهيالكل جةيالعلم سواء يف النت
 ُتدرجات الطالب اؼبعلم ى متوسطُت( ب2.21) لة عند مستو يد فرؽ ذك داللة إحصائوجيال  -5

ات يأخالق اس االذباه كبو قضاايياء( على مقيميكالك عةيكذل كالفرقة الرابعة )شعبة الطبابلفرقة األ
  .ة على حدهينات اؼبختلفة يف كل كلية أكيف نتائج العيالكل نةيالعلم سواء يف الع
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 (1) ـ(2225دراسة سوزاف دمحم ) 1/3
بية يف ضوء مدخل العلم مقًتح لتطوير إعداد معلم العلـو بكليات الًت  رانمجب عنواف الدراسة :

 . كالتكنولوجيا كاجملتمع كأثره على التنوير العلمي كأداء الطالب اؼبعلم
 أىداؼ الدراسة : 

 . ( STSعداد برانمج لتطوير اإلعداد اؼبهٍت ؼبعلم العلـو يف ضوء مدخل اؿ)و إ -1
 .( يف إعداد بعض النماذج التدريسية يف مادة األحياء  STSاستخداـ مدخل اؿ)و  -2
 .على التنور العلمي للطالب اؼبعلمعرؼ على أثر تدريس بعض موضوعات الربانمج اؼبقًتح الت -3
 .التعرؼ على العالقة بُت مستول التنور العلمي للطالب اؼبعلم كاألداء التدريسي لو  -4

 عينة الدراسة : 
بة بيولوجي  سبثلت عينة الدراسة يف ؾبموعة ذبريبية كاحدة من الطالبات اؼبعلمات ابلسنة الثانية شع

 ( طالبة .25كلية الًتبية جامعة الزقازيق كعددىن )
 منهج الدراسة :

 ىو اؼبنهج الوصفي لتحليل كصبع اؼبعلومات عن طريق اؼبالحظات ك االختبارات  
 أدكات الدراسة :

 مت إعداد أدكات الدراسة كسبثلت فيما يلي :  
 اد كىي ) أتثَت العلم كالتكنولوجيا على اجملتمع اختبار التنور العلمي كمت صياغة مفرداتو يف ثالثة أبع

كمت التحقق من  ك العالقة التبادلية بُت العلم كالتكنولوجيا كاجملتمع ك البيئة ك االذباىات العلمية
صالحية االختبار لقياس ما كضع ألجلو كذلك بعرضو على ؾبموعة من احملكمُت إلبداء الرأم يف 

 مت حساب ثبات االختبار إبعادة التطبيق  صالحيتو كتعديل بعض مفرداتو كما
  بطاقة مالحظة األداء التدريسي كاشتملت على ثالثة مهارات رئيسية تناكلت قياس أداء معلم

مهارة تقوًن الدرس ( كيندرج منها  –مهارة تنفيذ الدرس  –بيولوجي كىي مهارة التخطيط للدرس 

                                                            

رانمج مقرتح لتطوير إعداد معلم العلوم بكليات الرتبية يف ضوء مدخل العلم والتكنولوجيا واجملتمع وأثره على بدمحم ، ( 1)
 توراه ، رسالة دك التنوير العلمي وأداء الطالب ادلعلم
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ة الستخدامها يف قياس أداء الطالب اؼبعلم بعض اؼبهارات الفرعية كمت التأكد من صالحية البطاق
 كذلك بعرضها على ؾبموعة من احملكمُت إلبداء الرأم فيها ككذلك مت حساب ثبات البطاقة . 

 أىم نتائج الدراسة : 
( بُت متوسطى درجات طالبات السنة 2021حصائية عند مستول )إة توجد فركؽ ذات دالل -1

يا كبعداين يف كل بعد من أبعاد التنور العلمي كيف االختبار  الثانية شعبة بيولوجي كلية الًتبية قبل
 .ككل 

ارتقاء مستول األداء اؼبطلوب لطالبات السنة الثانية شعبة بيولوجي كلية الًتبية ابلنسبة لكل  -2
% ( 75مهارة من مهارات التدريس كمهارات التدريس ككل كىو مستول التمكن كيعادؿ )

 . بعد تطبيق الربانمج اؼبقًتح 
( بُت درجات الطالبات 2021عند مستول ) حصائيان إرتباطية موجبة دالة اال توجد عالقة  -3

 .  اؼبعلمات يف اختبار التنور العلمي كدرجاهتن يف بطاقة مالحظة األداء التدريسي ؽبن
 (1) ـ(2224دراسة دمحم الشرقي )  1/4

  ابؼبملكة العربية السعودية برانمج إعداد معلم العلـو بكليات اؼبعلمُت تقوًن عنواف الدراسة :
 أىداؼ الدراسة : 

تقوًن برانمج إعداد معلم العلـو من قبل مشريف الًتبية اؼبيدانية ) زبصص طرؽ تدريس علـو (  -1
 .كطالب اؼبستول الثامن يف نفس التخصص يف كليات اؼبعلمُت 

طالب الذين ىم على استقصاء كجود عالقة ارتباطية بُت آراء مشريف الًتبية اؼبيدانية كآراء ال -2
كشك التخرج زبصص طرؽ تدريس علـو يف كليات اؼبعلمُت حوؿ فعالية اإلعداد العاـ ك 

 التخصصي ك اإلعداد اؼبهٍت كفعالية اؼبقررات الًتبوية ك النفسية ككذلك جودة الًتبية اؼبيدانية 
 عينة الدراسة : 

                                                            

 رسالة ماجستَت  ، السعودية , تقومي برانمج إعداد معلم العلوم بكليات ادلعلمني ابدلملكة العربيةالشرقي (1)
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ن يطبقوف يف اؼبدارس يف كليات تكوف من صبيع طالب الًتبية اؼبيدانية ) زبصص علـو ( كالذي
طالبان( ككذلك مشريف  161اؼبعلمُت السبع عشرة يف هناية الفصل الدراسي األكؿ ك البالغ عددىم )

 .مشرفان (  34الًتبية اؼبيدانية ) زبصص طرؽ تدريس علـو ( ك البالغ عددىم )
 منهج الدراسة :

كالذم يصف الواقع الفعلي لربانمج معلم  نظرنا لطبيعة الدراسة، استخدـ الباحث اؼبنهج الوصفي ،
العلـو يف كليات اؼبعلمُت كمدل إسهامو يف إعداد معلمي العلـو للمرحلة االبتدائية بواسطة استبانة 

 أعدت ؽبذا الغرض عبمع اؼبعلومات كازباذ القرارات حوؽبا.

 أدكات الدراسة : 
 اؼبصادر اآلتية :  استعاف الباحث بعدة استباانت صممت ألغراض الدراسة من خال

استمارة تقوًن طالب الًتبية اؼبيدانية اؼبعدة من قسم اؼبنهاج كطرؽ التدريس بكلية اؼبعلمُت  -1
 ابلرايض 

ىػ حيث مت اختيار 1983االستبانة اؼبعدة من قبل مركز البحوث الًتبوية جبامعة قطر عاـ  -2
 عداد التخصصي اؼبقرر اػباص ابؼبقررات الًتبوية ك النفسية ك احملور اػباص ابإل

 احملور اػباص بتنمية اؼبعلومات ك اؼبهارات من االستبانة اؼبعدة من آخرين .  -3
 أىم نتائج الدراسة : 

 كجود ضعف يف برانمج اإلعداد العاـ  -1
 كجود ضعف يف برانمج اإلعداد التخصصي  -2
 مالئمة ؿبتول اإلعداد اؼبهٍت  -3
 طالب كبو مهنة التدريسضعف مسانبة اؼبقررات الًتبوية ك النفسية إلعداد ال -4
 مالئمة برانمج الًتبية اؼبيدانية  -5
( بُت مشريف الًتبية اؼبيدانية ) زبصص طرؽ تدريس 2025كجود عالقة ارتباطية عند مستول ) -6

علـو ( كطالب اؼبستول الثامن يف التخصص ذاتو كبو موافقتهم حوؿ مالئمة اإلعداد 
 و مهنة التدريسالتخصصي مسانبة اؼبقررات الًتبوية ك النفسية كب
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 (1) ـ(2222دراسة خالد اغبذيفي )  1/5

 تصور مقًتح للكفاايت الالزمة إلعداد معلم العلـو للمرحلة اؼبتوسطة عنواف الدراسة :
 أىداؼ الدراسة : 

يف  كضع تصور مقًتح للكفاايت الالزمة إلعداد معلم العلـو للمرحلػة اؼبتوسػطة ليصػبح دكره إهبابيػا. 1
 ادتو الدراسية .إثراء كتطويرم

. العمػػل علػػى زايدة االرتبػػاط الوثيػػق بػػُت النظريػػة كالتطبيػػق كالًتكيػػز علػػى أداء اؼبػػتعلم كأىدافػػو، كعلػػى 2
 انتج عملية التعليم كالتغذية العائدة من تقويبها .

 . رفع مستول برامج إعداد معلم العلـو كتكاملها كتنوع خرباهتا .3

 عينة الدراسة : 
( متػدربُت، 5( عضػو ىيئػة تػدريس ك)11ك ) ( مشػرفا16ك ) ( معلمػا141ة مػن )تتألف عينػة الدراسػ

 على كامل أفراد ؾبتمع الدراسة . كىذا العدد يبثل العائد بعد التطبيق
 منهج الدراسة : 

اؼبػػػنهج الوصػػػفي لوضػػػف تصػػػور للكفػػػاايت الالزمػػػة إلعػػػداد معلػػػم العلػػػـو للمرحلػػػة اؼبتوسػػػطة عػػػن طريػػػق 
 االستبانة . 
 اسة : أدكات الدر 

صممت الدراسة استبانة ربتول على قائمة الكفاايت الالزمة إلعػداد معلمػي العلػـو الػيت توصػل إليهػا  
 ابؼبصادر االتية : الباحث مستعينا

 أىداؼ تدريس العلـو يف اؼبرحلة اؼبتوسطة ابؼبملكة العربية السعودية . -1

                                                            

، ؾبلة جامعة اؼبلك سعود قسم العلـو  تصور مقرتح للكفاايت الالزمة إلعداد معلم العلوم للمرحلة ادلتوسطة، (اغبذيفي 1)
  ميةالًتبوية ك الدراسات اإلسال

 



99 
 

لمػػُت مثػػل دراسػػة عبػػاس الدراسػػات كالكتػػب العلميػػة الػػيت اىتمػػت دبجػػاؿ الكفػػاايت لػػدل اؼبع -2
كقػػػد أعػػػد الباحػػػث اسػػػتبانة تعتمػػػد علػػػى احملػػػاكر .[22[تػػػورف ]14] [العيػػػوين13[قنػػػديل ]12]

 التالية :
 .الكفاايت اؼبطلوبة للمتقدـ للقبوؿ بكلية الًتبية  أ ػ

 كفاية الثقافة العامة . ب ػ
 كفاية اإلعداد العلمي . ج ػ
 كفاية اإلعداد الًتبوم . د ػ

 اسة : أىم نتائج الدر 
، تراىا الدراسة ذات أنبية يف إعداد اؼبعلم . -  كجود عدد من الكفاايت التدريسية ؼبعلم العلـو
 يوجد اتفاؽ بُت اجملموعات عينة الدراسة على أغلبية الكفاايت اليت قدمتها الدراسة . -
اؿ ابلنسبة يوجد فركؽ يف كفاية اإلعداد العلمي للمعلم لصاحل أعضاء ىيئة التدريس، ككذلك اغب -

كاستخداـ لبعض الكفاايت الفرعية يف اإلعداد الًتبوم مثل : كفاايت القيم كاؼببادئ كاالذباىات . 
 عداد لتقوًن التالميذ كالتدريب العملي( .عداد ؼبعرفة خصائص اؼبتعلمُت كاإلالوسائل التعليمية، كاإل

 (1)ـ( 1992دراسة اغبذيفي ) 1/6
 عداد معلمي العلـو للمراحل اؼبتوسطة ك الثانويةتقوًن برامج إ عنواف الدراسة :

 أىداؼ الدراسة : 
  –اؼبختلفة ) فيزايء  تقوًن برامج إعداد معلم العلـو يف اؼبرحلتُت اؼبتوسطة كالثانوية بتخصصاهتم

أحياء( يف ضوء بعض اؼبعايَت األساسية الداخلية كىي اليت زبتص دبعايَت بناء كمكوانت  -كيمياء
 . على أداء اؼبعلمُت بعد التخرج اؼبعايَت اػبارجية كىي زبتص أبثر الربامج الربانمج كبعض
 عينة الدراسة : 

                                                            

، ؾبلة جامعة اؼبلك سعود قسم العلـو الًتبوية ك  تقومي برامج إعداد معلمي العلوم للمرحلتني ادلتوسطة والثانوية،  اغبذيفي1))
 . الدراسات اإلسالمية
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 معلمان سعوداي سبثل كافة التخصصات يف معظم أكباء اؼبملكة 532استخدـ الباحث عينة مكونة من 
 منهج الدراسة : 

 اؼبنهج الوصفي عبمع الوقائع اؼبتعلقة ابلدراسة . 
 أدكات الدراسة : 

ؼبا كانت ىذه الدراسة هتدؼ إذل كضع تصػور مقػًتح لػربانمج إعػداد معلػم العلػـو للمرحلػة اؼبتوسػطة يف 
ضػػوء الكفػػاايت الالزمػػة لػػذلك، فقػػد صػػممت الدراسػػة اسػػتبانة ربتػػول علػػى قائمػػة الكفػػاايت الالزمػػة 

 إلعداد معلمي العلـو اليت توصل إليها الباحث مستعينا  ابؼبصادر االتية :
 تدريس العلـو يف اؼبرحلة اؼبتوسطة ابؼبملكة العربية السعودية .أىداؼ  ػ 1
الدراسػػػػات كالكتػػػػب العلميػػػػة الػػػػيت اىتمػػػػت دبجػػػػاؿ الكفػػػػاايت لػػػػدل اؼبعلمػػػػُت مثػػػػل دراسػػػػة عبػػػػاس  ػ 2

كقػػد أعػػد الباحػػث اسػػتبانة تعتمػػد علػػى احملػػاكر  ىػػذا. [22[تػػورف ]14[العيػػوين  ]13[قنػػديل ]12]
 التالية :

 بة للمتقدـ للقبوؿ بكلية الًتبية .الكفاايت اؼبطلو  أ ػ 
 كفاية الثقافة العامة . ب ػ 
 كفاية اإلعداد العلمي . ج ػ 
 كفاية اإلعداد الًتبوم . د ػ 

 أىم نتائج الدراسة : 
ظهر ضعف يف اإلعداد األكاديبي ؼبعلم العلـو كدل تظهر مالئمة اإلعداد إال يف زبصصات األحياء  .1

نفردين أك ؾبتمعُت كتخصص مشًتؾ كما ظهر أف الربامج اؼبقدمة كالكيمياء سواء كاان زبصصُت م
ال تورل مقررات مثل علـو الفلك كعلـو األرض كعلـو اغباسب اآلرل كالدراسة االجتماعية 

.  االىتماـ الكايف رغم أنبية ىذه اؼبقررات يف البناء اؼبعريف ؼبعلم العلـو
إال يف جانب كاحد كىو جانب العالقات أما اإلعداد الًتبوم فقد كضحت مالئمتو بل كجودتو  .2

اإلدارية اليت تقدـ عادة يف مقررات اإلدارة التعليمية، كىذا يدؿ على قباح مؤسسات الًتبوية يف 
 ىذا اعبانب من اإلعداد.
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أما اإلعداد اؼبهٍت اؼبتمثل يف مهارات التدريس فقد كضحت جودتو حيث دلت النتائج على أف  .4
بصورة جيدة. ككانت أبرز أكجو الضعف يف ىذا اإلعداد متمثلة يف % من تلك اؼبهارات تقدـ 72

مهارة تقوًن كتاب العلـو اؼبقرر كمهارات السالمة سواء يف الفصل أك اؼبعمل ككذلك مهارات 
.  األنشطة الصاحبة لتدريس العلـو

اهتم كفيما يتعلق بتنمية اؼبعلومات كاؼبهارات بعد التخرج فقد ظهر أف اػبرهبُت ينموف معلوم  .4
 %. 69كمهاراهتم بنسبة 

 
 
 تدريب اؼبعلم أثناء اػبدمة ( إعداد كدراسات تتعلق ب )( 2)
 (1)ـ( 2211دراسة حسن ضباد كشحدة البهبهاين ) 2/1

 . اذباىات معلمي اغبكومة كبو الدكرات التدريبية اليت تلقوىا أثناء اػبدمة  عنواف الدراسة :
 أىداؼ الدراسة : 

 .ؽبم اؼبقدمة التدريبية الربامج ؿبتول كبو ُتاؼبعلم اذباىات تعرؼ -1
 .التدريبية الربامج مدريب كبو اؼبعلمُت اذباىات تعرؼ -2
 .التعليمية البيئة كبو اؼبعلمُت اذباىات تعرؼ -3
 .كمكانو التدريب كقت اؼبعلمُت اذباىات تعرؼ -4
 .التدريبية الدكرات تقوًن أسلوب كبو اؼبعلمُت رأم تعرؼ -5
 اؼبؤىل – اؼبرحلة التعليمية – اعبنس ( التالية للمتغَتات تبعا اؼبعلمُت اذباىات يف الفركؽ تعرؼ -6

 )اػبدمة سنوات -العلمي
 عينة الدراسة : 

                                                            

حبث تربوم ، اجتاىات معلمي احلكومة حنو الدورات التدريبية اليت تلقوىا أثناء اخلدمة مبحافظات غزة  ،البهبهاين ضباد ك (1)
 . 
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 العينات،حيث بلغت اختيار طرؽ من كواحدة البسيطة العشوائية ابلطريقة الدراسة عينة اختيار مت
عينة  ألفراد تفصيلي كصف ييل ما يف ،ك غزة ؿبافظة يف معلمة كأ معلم " 314 " الدراسة عينة

 .الدراسة ؼبتغَتات كفقا الدراسة
 منهج الدراسة : 

 .  التحليلي الوصفي اؼبنهج الباحثاف استخدـ الدراسة أىداؼ كلتحقيق
 أدكات الدراسة : 

 التدريبية كبو الدكرات اغبكوميُت اؼبعلمُت اذباىات " استبانة كىي الباحثُت قبل من خاصة أداة إعداد
 من الباحثُت إعداد من كىي"غزة دبحافظات العارل كالتعليم الًتبية كزارة من اػبدمة أثناء ؽبم اؼبقدمة
 من كالتأكد األداة لتقنُت الباحثوف هبا قاـ اليت كاإلجراءات كغرضها كىدفها إعدادىا خطوات حيث
 . كثباهتا صدقها

 أىم نتائج الدراسة : 
 كزارة الًتبية من اػبدمة أثناء ؽبم اؼبقدمة التدريبية اتالدكر  كبو اغبكوميُت اؼبعلمُت اذباىات كانت .1

 كمدريب – الربامج التدريبية ؿبتول ؿبورم كبو إهبابية اذباىات غزة دبحافظات العارل كالتعليم
التدريبية (  الربامج تنفيذ ككقت – التدريبية البيئة (ؿبورم كبو ؿبايدة كاذباىات (التدريبية الربامج
 .إهبابية محاكرلل الكلي كاجملموع

 اػبدمة تبعان  أثناء التدريبية الدكرات كبو اؼبعلمُت اذباىات يف إحصائية داللة ذات فركؽ توجد ال .2
 اػبدمة( سنوات – العلمي اؼبؤىل – اعبنس ( التالية للمتغَتات

 لثاجملاؿ الثا يف فقط األساسية لصاحل التعليمية اؼبرحلة ؼبتغَت تبعا إحصائية داللة ذات فركؽ توجد .3
 يف اذباىات فركؽ توجد فال للمجاالت الكلي كاجملموع اجملاالت بقية أما التدريبية، البيئة كىو

 .اػبدمة أثناء التدريبية الدكرات كبو اؼبعلمُت
 (1)ـ( 2229دراسة صباؿ اؼبنياكم ) 2/2

 أتىيػػػػػػػػل كتدريػػػػػب اؼبعلميػػػػػن يف اؼبملكة العربية السعودية :عنواف الدراسة 

                                                            

 رسالة ميدانية،أتىيــــــــل وتدريـــــب ادلعلميـــــن يف ادلملكة العربية السعودية ، اؼبنياكم1) )
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 هتدؼ الدراسة إذل التعرؼ على : أىداؼ الدراسة :
 التدريب أثناء اػبدمة بُت الشكل كاؼبضموف. (1
 ربقيق برامج التأىيل ألىدافها . (2
 توافر عناصر برامج التأىيل األمثل  (3
 توافر عناصر برامج التدريب األمثل مثل: (4

 أىداؼ برانمج التدريب. - أ
 الفًتة الزمنية للتدريب. - ب
 ب.تنفيذ برانمج التدري - ت
 أنبية برانمج التدريب. - ث
 مواصفات كشركط اؼبدرب الناجح. - ج
 توفَت اإلمكاانت كاؼبصادر الالزمة لربانمج التدريب. - ح
  تقوًن برانمج التدريب. - خ

 عينة الدراسة : 
اقتصرت الدراسة على عٌينة من اؼبعلمُت يف اؼبرحلة االبتدائية كاؼبتوسطة كالثانوية للعاـ الدراسي 

 . %12.5ىػ بنسبة 1431ىػ/1432
 منهج الدراسة :

استخدـ الباحث اؼبنهج التارىبي كالوصفي كذلػك لبلػورة اعبػزء اػبػاص بشػكل كمضػموف التػدريب أثنػاء 
 اػبدمة.

 أدكات الدراسة : 
 استخدـ الباحث يف دراستهم استبياانف األكؿ خاص ابلتأىيل كاآلخر خاص ابلتدريب.

 أىم نتائج الدراسة : 
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 ابلنسبة لربامج التأىيل: ( أ
 % فأكثر( كىي:82حصلت بعض العناصر على مستول ربقيق أمثل ) .1
 برامج التأىيل ضركرية لتوفَت الدعم للمعلم اؼببتدئ. -
 ينبغي توفَت الدعم الالـز للمعلم اؼببتدئ. -
 إلزاـ اؼبعلم اؼبتميز دبساعدة اؼبعلم اؼببتدئ. -
 دريسية كبَتة.من التحدايت اليت تواجو زبطيط كتنفيذ الربانمج تكليف اؼبعلم دبهاـ ت .2
اؼببتدئ كاؼبشرفُت الًتبويُت كأعضاء التدريس ابعبامعة كثرة  من التحدايت اليت تواجو كالن من اؼبعلم .3

 كالفٍت.ي العبء اإلدار
من االمتيازات اؼبأمولة عبهاز التأىيل زبفيض العبء كزايدة العالكات كالركاتب كاستحداث بعض  .4

 البدالت.
 ابلنسبة لربامج التدريب: ( ب
 فراد العٌينة أبف برامج التدريب ضركرية للمعلم كدل يتفق أفراد العٌينة على فًتة التدريب.أقر أ .1
من عناصر تنفيذ الربانمج التدرييب تنوع أساليب التنفيذ كما أف أنبية برانمج التدريب تتمثل يف  .2

 ربديث اؼبادة العلمية.
 من شركط اؼبدرب الناجح اإلؼباـ ابلتدريب كاللوائح اؼبنظمة. .3
 على اؼبدرب تفعيل عنصر ربسُت طرؽ ككسائل التدريب. بهب .4
 (1)ـ( 2225دراسة زايد بركات ) 2/3

 عنواف الدراسة :
 .الدكرات التدريبية أثناء اػبدمة كعالقة ذلك بفعالية اؼبعلم كبوه كاذباىات كبو مهنة التدريس  

  أىداؼ الدراسة :
ليت يلتحق هبا اؼبعلم أثناء اػبدمة على مستول ىدفت الدراسة إذل معرفة أتثَت الدكرات التأىيلية ا

 امتالكو كفبارستو للكفاايت الالزمة للتدريس كاذباىو كبو مهنة التدريس . 

                                                            

 حبث تربوم ،  الدورات التدريبية أثناء اخلدمة وعالقة ذلك بفعالية ادلعلم حنوه واجتاىات حنو مهنة التدريس، بركات(1)
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 عينة الدراسة : 
اغبكومية  ( معلمان كمعلمة مت اختيارىم بطريقة عشوائية من اؼبدارس347تكونت عينة الدراسة من )

%( من 26ًتبية كالتعليم يف ؿبافظة طولكـر كىم ما يبثلوف نسبتو )األساسية ك الثانوية لتابعة ؼبديرية ال
( سنة 33لي )( معلمة كبلغ متوسط أعمارىم الك 162( معلمان ك )182اجملتمع األصلي منهم )

 ( عامان . 64-23ح مدل أعمارىم بُت ) اك بينما تر 
 منهج الدراسة : 

 البحث وضعم فركضها ك أىداؼ الدراسة من للتحققىو اؼبنهج الوصفي 
 أدكات الدراسة : 

أىداؼ  من للتحقق الالزمة البياانت عبمع أداتُت الباحث استخدـ فقد اغبالية الدراسة ألغراض
 :ىي األدكات ،كىذه النتائج إذل كالوصوؿ البحث موضع فركضها ك الدراسة

ية كاليت قد استخدـ الباحث قائمة الكفاايت الالزمة للتدريس العلم يف مراحلو األساسية كالثانو  .1
 أعدىا يف دراسة سابقة لو . 

 ،كذلك اؼبعلمُت لدل التدريسية للكفاايت الفعلية اؼبمارسة مستول قياس هبدؼ مالحظة بطاقة .2
ا تربواين  مشرفنا بصفتو اؼبعلمُت ألداء اؼبدرسة مدير خالؿ تقديرات من  عمل كدكراين  يومينا يتابع مقيمن

 .اؼبعلمُت
 أىم نتائج الدراسة : 

 اػبدمة أثناء كالتعليم الًتبية كزارة تنظمها اليت الدكرات التدريبية يف اؼبعلمُت اللتحاؽ أتثَت جودك  عدـ
 مدل يف الدكرات ؽبذه جوىرم أثر كجود بينت النتائج ،بينما التدريسية للكفاايت امتالكهم مدل يف

 اؼبعلمُت اذباىات يف جوىرية فركؽ كجود عدـ النتائج أظهرت كما الكفاايت ؽبذه اؼبعلمُت فبارسة
 أخرل جهة من اػبدمة،ك أثناء الدكرات التدريبية ىذه يف التحاقهم إذل عزكىا يبكن التدريس مهنة كبو

 للتدريس الالزمة للكفاايت كفبارسة اؼبعلمُت امتالؾ مدل جوىرية فركؽ توجد ال أنو النتائج بينت
 التدريس.  مهنة كبو اذباىاهتم إذل عزكىا يبكن
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 (1) ـ (2228) طفى أبو عطوافحبث مص 2/4
 معوقات تدريب اؼبعلمُت أثناء اػبدمة كسبل التغلب عليها دبحافظات غزة عنواف الدراسة : 

 أىداؼ الدراسة : 
 .غزة دبحافظات اػبدمة أثناء اؼبعلمُت تدريب معوقات أبرز عن الكشف -

 العينة أفراد تقدير يف (خصص،الت اؼبديرية ، اػبدمة ، اؼبؤىل ، اعبنسن )م كل أثر على التعرؼ  -
 . اػبدمة أثناء اؼبعلمُت تدريب معوقات حوؿ

 . غزة دبحافظات اػبدمة أثناء اؼبعلمُت تدريب معوقات على التغلب سبل على التعرؼ -
 :  البحثمنهج 

 .  التحليلي الوصفي اؼبنهج الباحث استخدـ  الدراسة أىداؼ كلتحقيق
 أدكات البحث :

 دبوضوع تتعلق ؾباالت ( 12 ) علي موزعة ( فقرة52) من مكونة ستبانةا قاـ الباحث بتصميم
 الربامج أىداؼ – التدريبية الربامج زبطيطالتدريبية_  )ابالحتياجات تتعلق معوقات كىي الدراسة
 الربامج توقيت -اؼبدربُت -التقوًن -التدرييب اؼبركز -التعليمية كالوسائل األساليب -احملتوم -التدريبية

  ( كاؼبعنوية اؼبادية اغبوافز -يبيةالتدر 
 عينة البحث : 

ا ( 485 ) من اؼبكونة بحثال عينة على االستبانة توزيع كمت  (% 20 ) تشكل كاليت كمعلمة معلمن
ا ( 2207 ) من اؼبكوف الدراسة ؾبتمع من  .  الصفوؼ معلمي من كمعلمة معلمن

 أىم نتائج البحث : 
 يف اػبدمة أثناء اؼبعلمُت لتدريب معوقات بوجود دراسةال عينة ؾبتمع من (% 69.9 )أقر -1

 .غزة ؿبافظات
 من عالية نسبة أف النتائج أظهرت فقد :كاؼبعنوية اؼبادية ابغبوافز تتعلق اليت للمعوقات ابلنسبة -2

 الوزارة تقدًن ندرة أعالىا ككاف اجملاؿ ىذا يف معوقات بوجود أقرت (% 86.8 ) تغبل اؼبستجيبُت
 .اؼبتدربُت للمعلمُت كمعنوية ديةما غبوافز

                                                            

 ، رسالة ماجستَت  دمة وسبل التللب عليها مبحافظات غزةمعوقات تدريب ادلعلمني أثناء اخلأبو عطواف ، ( 1)



107 
 

 من عالية نسبة أف النتائج أظهرت فقد :التدريبية ابالحتياجات تتعلق اليت للمعوقات ابلنسبة -3
 برأم يؤخذ ما اندرنا األكؿ، اؼبعوؽ ككاف اؼبعوقات ىذه بوجود أقرت (% 74.3 )بلغت اؼبستجيبُت
 ةالتدريبي احتياجاهتم يف اؼبعلمُت

 من عالية نسبة أف النتائج أظهرت فقد:التدريبية الربامج بتوقيت تتعلق اليت عوقاتللم ابلنسبة -4
 التدريب كقت تعارض أعالىا ككاف اجملاؿ ىذا يف معوقات لديهم (% 71.3 ) بلغت اؼبستجيبُت

 اؼبدرسة .  يف العمل توقيت مع
 مرتفعة نسبة أف النتائج هرتأظ فقد :التعليمية كالوسائل ابألساليب تتعلق اليت للمعوقات ابلنسبة -5
 قلة ، اؼبعوقات ىذه أكؿ ككاف اجملاؿ ىذا يف معوقات لديهم (% 71.2 )بلغت اؼبستجيبُت من

 .  التدريب يف L.C.D . اغباسوب استخداـ
 (1)ـ( 1995دراسة صابر ) 2/5

أثر دركس عنواف الدراسة : اذباىات حديثة يف تدريب اؼبعلم أثناء اػبدمة مع التطبيق للتعرؼ إذل 
 اؼبشاىدة على أداء اؼبعلمات دبدينة جدة 

 أىداؼ الدراسة : 
ىدفت الدراسة التعرؼ إذل كاقع إعداد اؼبعلم كتدريبو عربيان كبعض االذباىات العاؼبية يف تدريب 
اؼبعلمُت كأكثر االذباىات العاؼبية مالئمة لتدريب اؼبعلمة السعودية يف أثناء اػبدمة كأثر دركس 

 الًتبية العملية ( على أفراد العينة من معلمات مدينة جدة .اؼبشاىدة )
 منهج الدراسة : استخدمت الباحثة اؼبنهج الوصفي 

أدكات الدراسة : مت استخداـ أداة الدراسة االستبانة اليت تضمنت قائمة ببعض االذباىات اغبديثة يف 
 تدريب اؼبعلمُت أثناء اػبدمة .
انة على ثالث عينات ـبتلفة ىم ) أعضاء ىيئة التدريس من داخل عينة الدراسة : مت تطبيق االستب

جامعات اؼبملكة كخارجها ، موجهوف كموجهات من داخل مدينة جدة ، معلمات مدارس مدينة 
 فردان . 125جدة يف ـبتلف اؼبراحل التعليمية كبلغ عدد أفراد العينة 

                                                            

اجتاىات حديثة يف تدريب ادلعلم أثناء اخلدمة مع التطبيق للتعرف إىل أثر دروس ادلشاىدة على أداء ادلعلمات صابر ، ( 1)
 دراسة يف اؼبنهج كطرؽ التدريس  جامعة عُت مشس ،،  مبدينة جدة
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 أىم نتائج الدراسة : 
 ( 99.2ريب القائم على دركس اؼبشاىدة بنسبة )اتفاؽ افراد العينة على أنبية التد%. 
  استفادة معظم أفراد عينة اؼبعلمات من برانمج الًتبية العملية من حيث األىداؼ كطريقة

 .التدريس ك الوسائل التعليمية 
 (1)ـ Theunissen & Veenman (1997 )ثيونسُت كفينماف دراسة  2/6

 ة يف ؾباؿ تدريب اؼبعلمُت اثناء اػبدمة شبكات اؼبنظمات اؼبتشاركعنواف الدراسة :  
 (Inter-organizational Networks in the Domain of In-service Teacher Training )  

 أىداؼ الدراسة : 
تقوًن اػبدمات اؼبقدمة من ؾبالس التعليم العاـ ككليات الًتبية لتدريب اؼبعلمُت يف هتدؼ الدراسة اذل 

تعليم العاـ اؼبختلفة من خالؿ اجملاالت التالية ) فبيزات شبكات االتصاؿ أثناء اػبدمة يف مراحل ال
اؼبشاركة يف تدريب اؼبعلمُت ، درجة فاعلية ىذه الشبكات يف تدريب اؼبعلمُت كأسس ىذا التعاكف 
كترابط برامج التدريب اؼبقدمة يف كليات الًتبية للمعلمُت قبل اػبدمة مع برامج التدريب اؼبقدمة 

 يف اثناءىا من حيث اعبودة ك التطبيق . للمعلمُت
 منهج الدراسة : 

 استخدـ الباحثاف اؼبنهج الوصفي .
 أدكات الدراسة : 

 مت استخداـ أداة الدراسة االستبانة 
كلية   55عينة الدراسة : مت تطبيق االستبانة على مستشارم التدريب يف أثناء التدريب صبعيهم يف 

ان  على مستول ىولندا إضافة اذل عدد من اؼبقابالت الشخصية درسيؾبلسان م 66لتدريب اؼبعلمُت ك 
 اليت مت إجراءىا مع عدد من اؼبعلمُت اؼبستفيدين من ىذه اػبدمات . 

 أىم نتائج الدراسة : 

                                                            

)1  ( Theunissen & Veenman  ، " Inter-organizational Networks in the Domain of In-service 

Teacher Training   " ، http://www.fastweb?getdoc+ericdb+ericdoc+90155+34+waaa 
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 ف اكثر الشبكات اهبابية ىي الشبكات اؼبفتوحة اليت توفر اػبرباء االكاديبُت كمصادر متنوعة إ
ات اؼبتحالفة اليت توفر خدمات معينة يستقبلها كل من يقع يف دائرة من اؼبعلومات تليها الشبك

 االرساؿ ك الشبكات اؼبغلقة 
  اف طبيعة شبكات االتصاؿ تتغَت مع الوقت كفق االىداؼ اؼبوضوعة من أجلها فهي اما اف

تسهم يف حل مشكلة نقص اؼبعلمُت اك تعرض مباذج من الدركس النموذجية اك تسهل اقامة 
 لتدريبية يف اماكن عمل اؼبتدربُت اك غَت ذلك الربامج ا

  اهبابية التعاكف القائم بُت كليات تدريب اؼبعلمُت كؾبالس اؼبدارس يف ؾباؿ تدريب اؼبعلمُت
 .أثناء اػبدمة 

 (1)ـ San (1999 )دراسة ساف  2/7
 عنواف الدراسة : رؤل معلمي الياابف اؼببتدئُت يف إعدادىم كتنميتهم اؼبهنية 

لدراسة : ىدفت الدراسة إذل بياف نظرة اؼبعلمُت اؼببتدئُت يف اؼبرحلة االبتدائية ك الثانوية الدنيا أىداؼ ا
 األكذل الذم يتلقونو كإذل أم مدل يؤمن ىؤالء اؼبعلموف أبف التدريب األكؿ طور مهاراهتم كمعلمُت . 

( 352مُت مبتدئُت ك )( معل325( معلمان كمعلمة منهم )657عينة الدراسة : بلغت عينة الدراسة )
 معلمان اثنواين 

 أدكات الدراسة : مت استخداـ أداة الدراسة االستبانة
 منهج الدراسة : استخدـ الباحث اؼبنهج الوصفي التحليلي لتحليل نتائج أداة دراستو . 

 أىم نتائج الدراسة : 
رب عامالن ىامان يف تطوير أف اػبربة التعليمية كطبيعتها يف مراحل كمستوايت اؼبدرسة اؼبختلفة تعت -

 مهارات تتعلق بتدريس اؼبادة كإدارة الصف 
أف اؼبستول الذم طور فيو اؼبعلموف معارفهم كمهاراهتم يف هناية التدريب األكذل منخفض جدان مع  -

اعتبار التدريب األكذل عامالن ىامان يف تطوير مهارات معينة مثل معرفة مفهـو اؼبادة العلمية كأساليب 
 ريب اؼبهنية كإدارة الصف كاستخداـ الوسائل التعليمية التد

                                                            

(1) San , "Japanese beginning teachers perceptions of their preparation and professional 

development " ,p.255-289 
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 االستعانة ابؼبعلمُت ذكل اػبربة يف تدريب أقراهنم اعبدد -
 (1)ـ Rowley (1999 )دراسة ركرل  2/8

 عنواف الدراسة : أثر اؼبعلم اؼبمارس على اؼبعلم اعبديد يف أثناء اػبدمة 
لم اعبديد يف اؼبدرسة كداخل الصف ككضع اذباه أىداؼ الدراسة : ىدفت الدراسة إذل تشجيع اؼبع

جديد لرعاية اؼبعلم اعبديد كىو على عتبة العمل اؼبيداين عن طريق تعيُت معلم فبارس كمرافق انصح 
 للمعلم اعبديد .

 منهج الدراسة : استخدـ الباحث اؼبنهج الوصفي التحليلي 
 ؼبعلمُت ذكم اػبربة أدكات الدراسة : مت استخداـ استبانة للمعلمُت اعبدد ك ا

 أىم نتائج الدراسة : 
نها أف يوجو اؼبعلم اؼبتدرب دكف إصدار أية ضركرة توفر عدد من الصفات يف اؼبعلم الناصح م -

رشادات اؼبساعدة كيبتلك قوة التأثَت يف عالقتو مع مسبقة كأف يبتلك مهارة تقدًن اإل حكاـأ
 .اآلخرين 

ال تقل عن مستوايت نتائج تالميذ يعلمهم معلموف ؽبم  أف نتائج مستوايت طلبة اؼبعلمُت اعبدد -
 .خربة أربع سنوات كيدرسوف نفس اؼبواد لفصوؿ ـبتلفة 

 
 (2)ـ Day (1997 )دراسة دام  2/9

 عنواف الدراسة : حىت نصبح مهنيُت يف اؼبدارس ك اعبامعات أىداؼ كحدكد كاحتماالت التنمية 
 أىداؼ الدراسة : 

سبل تطوير اؼبعلمُت أثناء اػبدمة كمدل توظيف مراحل النمو اؼبهٍت للمعلم ىدفت الدراسة إذل بياف 
 كتوضيح أف التغيَت الذايت ىدؼ داعم للنمو ك التطوير اؼبهٍت .

 منهج الدراسة : 
 اتبع الباحث اؼبنهج الوصفي معتمدان على الدراسات السابقة ك األدب الًتبوم اؼبتوفر لديو .

                                                            

(1
( Rowley , " The good Mentor " , p.20-22  

)
2
( Day , " Being professional in schools and universities : limits , purposes and possibilities for 

development " , p.151-574 
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 أىم نتائج الدراسة : 
 االىتماـ ابلنمو اؼبهٍت للمعلمُت . ضركرة -
 دمج اؼبعلمُت يف دكرات تدريبية سنوية . -
 دعم اؼبعلمُت ماداين ك معنواين كذلك من أجل تغيَت اؼبمارسات كبو األفضل . -
 (1)ـ Probst (1989 )دراسة بركبست  2/12

رحلة االبتدائية يف عنواف الدراسة : تكنولوجيا الكمبيوتر كحاجات التدريب أثناء اػبدمة ؼبعلمي اؼب
 نرباسكا 

أىداؼ الدراسة : ىدفت الدراسة إذل فحص حاجات تكنولوجيا الكمبيوتر يف التدريب أثناء اػبدمة 
كربديد الطرؽ اليت تعلم اؼبعلموف هبا تكنولوجيا الكمبيوتر كمدل أك عند مدرسي اؼبرحلة االبتدائية 

نولوجيا الكمبيوتر كمدل األنبية اليت يعلقها حجم التدريب الذم حصل عليو معلمو االبتدائية يف تك
 اؼبعلموف على اؼبعرفة األساسية حوؿ اؼبواضيع اؼبختلفة يف ؾباؿ تكنولوجيا الكمبيوتر .

 منهج الدراسة : مت استخداـ اؼبنهج الوصفي التحليلي 
 عينة الدراسة : معلمي اؼبرحلة االبتدائية يف نرباسكا 

ستبانة مت توزيعها على معلمي اؼبرحلة االبتدائية كمت من خالؽبا فحص أدكات الدراسة : كانت أداة اال
 ثالث فركؽ من حيث اػبربة ك اؼبستول التعليمي ك الطبقات التشريعية 

 أىم نتائج الدراسة : 
 % من االستجاابت أكدت أهنا تطور كتنمي تفكَت اؼبعلمُت 69 -
 تشجع على التعلم الذايت ك التأمل الفكرم للمعلم  -
 أداة كاثئقية لذك اؼبعلم قبل كبعد اػبدمة  أهنا -
ؽبا أتثَت على التدريس يف ثالثة جوانب : أصبح اؼبتعلم ؿبور العملية التعليمية ، طورت التأمل  -

 الفكرم للمعلم ، أثرت على مهنة التدريس خاصة يف استخداـ اؼبعايَت الدكلية للتقوًن اؼبهٍت . 
 

 ( كتدريبو أثناء اػبدمة  ؼبعلما إعداددراسات تتعلق ب) تقوًن برامج  -3

                                                            

)
1
( Probst ," computer technology in-service training needs of elementary school teachers in 

Nebraska " p.159 
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 (1)( ـ2224)  اجزععلى ال ؤادف 3/1
تقوًن دكرات تدريب معلمي اؼبرحلة الثانوية أثناء اػبدمة من كجهة نظر اؼبعلمُت عنواف الدراسة :

 كاؼبشرفُت الًتبويُت دبحافظات غزة
  أىداؼ الدراسة :

 حافظات غزة.التعرؼ إذل كاقع برامج تدريب معلمي اؼبرحلة الثانوية دب .1
 معرفة كجهة نظر اؼبعلمُت كاؼبشرفُت الًتبويُت بربامج التدريب. .2
 تقوًن برامج تدريب معلمي اؼبرحلة الثانوية دبحافظات غزة. .3
 النهوض دبستول أداء معلم اؼبرحلة الثانوية كتزكيده أبحدث اػبربات يف ؾباؿ التدريب. .4
شكالت التدريب أثناء اػبدمة فيما تتوصل مساعدة اعبهات اؼبسئولة يف إهباد اغبلوؿ اؼبناسبة ؼب .5

 . إليو الدراسة من نتائج
 عينة الدراسة : 

( ما بُت معلمُت كمشرفُت، كبلغت 535ؾبتمع الدراسة األصلي ىو عينة للدراسة، كاليت بلغ عددىا )
ع عدد االستجاابت اؼبسًتدة بعد التطبيق استجابة اتمة كيرجع ذلك لتعاكف مسئورل التدريب يف توزي

 االستبانة كصبعها.
 منهج الدراسة : 

استخدـ الباحث اؼبنهج الوصفي التحليلي الذم وباكؿ كصف الظاىرة موضوع البحث كيفسر كيقارف 
كيقيمًٌ أمالن يف التوصل إذل تعميمات ذات معٌت يزيد هبا رصيد اؼبعرفة من تلك الظاىرة موضوع 

 البحث.

 أدكات الدراسة : 

                                                            

تقومي دورات تدريب معلمي ادلرحلة الثانوية أثناء اخلدمة من وجهة نظر ادلعلمني وادلشرفني الرتبويني مبحافظات  اغباجز، (1)
 ، حبث تربوم غزة
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نة موجهة إذل اؼبشرفُت الًتبويُت كاؼبعلمُت الذين مت تدريبهم كاليت تضمنت قاـ الباحث إبعداد استبا
ؿبتول  –أىداؼ الربانمج التدرييب  –زبطيط اجملاؿ التدرييب  –اغباجة إذل التدريب  –اجملاالت اآلتية 

 تقوًن الربانمج التدرييب. –الربانمج التدرييب 
 أىم نتائج الدراسة :

 راء اؼبعلمُت اؼبتدربُت كاؼبشرفُت الًتبويُت تبُت ما يلي :من خالؿ االستبانة لرصد آ 
 عدـ مشاركة اؼبعلمُت عند التخطيط للدكرات التدريبية. -
 الدكرات التدريبية تقليدية كال تليب تطلعات كاحتياجات اؼبعلمُت اؼبتدربُت. -
 ال تشمل أساليب التقوًن صبيع عناصر الربانمج التدرييب. -
 ت التدريبية خرباء متخصصوف يف ىذه اجملاالت.ال يتوذل تقدًن اؼبوضوعا -
 ال يوجد مركز تدرييب متخصص ملحق بو مكتبة الستفادة اؼبعلمُت اؼبتدربُت. -
 ال يعترب التدريب أساسان للًتقية إذل كظيفة أعلى. -
 عدـ توفر اغبوافز اؼبادية كاألدبية للمتدربُت. -
 .مة كقت الدكرات التدريبية للمعلمُت اؼبتدربُتئعدـ مال -
 (1) ـ(2229)  دراسة أضبد علي كنعاف 3/2

 عنواف الدراسة :
عة يف قسم معلم تقييم برامج تربية اؼبعلمُت كـبرجاهتا كفق معايَت اعبودة من كجهة نظر طلبة السنة الراب

 . ة التعليمية يئالصف كأعضاء اؽب
 أىداؼ الدراسة : 

 .صالح اؼبدرسي أساسية لإل الوقوؼ عند مواصفات معلم اؼبستقبل كمعايَت اعبودة كخطوة .1
 .التعرؼ على كاقع إعداد اؼبعلمُت يف كلية الًتبية )جامعة دمشق (  .2

                                                            

تقييم برامج تربية ادلعلمني وسلرجاهتا وفق معايري اجلودة من وجهة نظر طلبة السنة الرابعة يف قسم معلم الصف كنعاف، (1)
 ، ؾبلة دمشق ة التعليميةيئأعضاء اذلو 
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 .إعداد مقياس لتقييم برامج إعداد اؼبعلمُت كفق معايَت أنظمة اعبودة الشاملة  .3
تقييم برامج إعداد اؼبعلمُت من خالؿ اؼبقياس السابق كفق آراء عينة من أعضاء اؽبيئة التدريسية ك  .4

 . لطلبة / اختصاص معلم صف ا
 منهج الدراسة :

 أمبوذجان  دمشق جبامعة الًتبية كلية يف اؼبعلمُت إعداد برامج كاقع بدراسة كذلك كصفي، ربليلي
 ىذه كفق الربامج تلك لتطوير كذلك إعداده كمتطلبات اؼبستقبل، معلم مواصفات عند كالوقوؼ
 .اؼبتطلبات

 عينة الدراسة : 
 جبامعة كلية الًتبية يف – الصف معلم شعبة – الرابعة السنة بطالب للبحث لياألص اجملتمع وبدد

 طالب ( 400 ) . كقد بلغ عدد أفراد اجملتمع األصلي2006 -2005 الدراسي للعاـ دمشق
 يف كالذين يدرسوف ، الًتبية كلية يف التعليمية اؽبيئة أعضاء للبحث األصلي اجملتمع مشل كما  .كطالبة
 انتقاء مت.تعليمية ىيئة عضو (14 ) كعددىم عملية أـ نظرية اؼبواد أكانت ،سواءالصف معلم قسم
 ،فبا الرابعة السنة من طلبة طالبة ك طالبان  ( 148 ) أفرادىا عدد بلغ اليت العشوائية، ابلطريقة العينة
 . األصلي اجملتمع من (% 37 ) نسبتو ما يبثل

 أدكات الدراسة : 
قييم برامج تربية اؼبعلمُت كـبرجاهتا كفق معايَت اعبودة حيث اطلع على قاـ الباحث ببناء مقياس لت

 .ؾبموعة من معايَت اعبودة كاالعتماد األكاديبي 
 أىم نتائج الدراسة : 

 تبُت النتائج أف أىم اؼببادئ غَت احملققة ىي : 
 يبكن للطالب مراجعة نتائجهم التحصيلية  .1
 يد توجد معايَت كاضحة ربدد مستول األداء اعب .2
 تكشف أساليب التقوًن عن مقدار ما مت اقبازه من أىداؼ  .3
 تصدر الكلية تقارير دكرية بنتائج عمليات التقوًن  .4
 توظف الكلية نتائج التقوًن يف ربسُت برامج إعداد اؼبعلم كتدريبو  .5
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 تتصف أساليب التقوًن بتوافر عنصر الشمولية  .6
 (1) ـ(2211دراسة أحالـ دمحم الفقعاكم )  3/3
 اف الدراسة :عنو 

 تقوًن برامج الًتبية العملية إلعداد معلم التعليم األساسي بكليات الًتبية يف جامعات قطاع غزة 
 أىداؼ الدراسة :

   التعرؼ إذل مدل توافر معايَت تقوًن برامج الًتبية العملية إلعداد معلم التعليم األساسي بكليات
 .ك العملي  الًتبية يف جامعات قطاع غزة يف اإلعداد النظرم

  إظهار الفركؽ ذات الداللة اإلحصائية يف التقدير التقويبي لربامج الًتبية العملية إلعداد معلم
 .التعليم األساسي بكليات الًتبية يف جامعات قطاع غزة تعزل ؼبتغَت اعبنس 

  معلم  ذات الداللة اإلحصائية يف التقدير التقويبي لربامج الًتبية العملية إلعدادتوضيح الفركؽ
 . اعبامعة التعليم األساسي بكليات الًتبية يف جامعات قطاع غزة تعزل ؼبتغَت

 ذات الداللة اإلحصائية يف التقدير التقويبي لربامج الًتبية العملية إلعداد معلم  التعرؼ إذل الفركؽ
 . التخصص التعليم األساسي بكليات الًتبية يف جامعات قطاع غزة تعزل ؼبتغَت

 : عينة الدراسة
 –عبامعات بقطاع غزة ) األزىر ( طالب كطالبة من طالب ا279تكونت عينة الدراسة من ) 
ـ حيث مت اختيارىم 2211-2212القدس اؼبفتوحة ( للعاـ الدراسي  –األقصر  –سالمية اإل

 .ابلطرقة العشوائية الطبقية حسب اعبنس ك اعبامعة ك التخصص 
 منهج الدراسة :

 هج الوصفي للتحقق من أىداؼ الدراسة . اعتمدت الباحثة على اؼبن
 أدكات الدراسة : 

 .قاـ الباحثة ابستخداـ استبانتُت لتقوًن برامج الًتبية العملية من الناحيتُت النظرية ك العملية 

                                                            

، رسالة  تقومي برامج الرتبية العملية إلعداد معلم التعليم األساسي بكليات الرتبية يف جامعات قطاع غزةالفقعاكم ، (1)
 ماجستَت
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 أىم نتائج الدراسة : 
 بية يف ف مدل توافر معايَت لتقوًن برامج الًتبية العملية إلعداد معلم التعليم األساسي بكليات الًت إ

 .%( 96.8جامعات قطاع غزة يف اإلعداد النظرم كالعملي كاف بنسبة )
 ف درجة رضا الطالب عن أداء اؼبشرؼ اعبامعي كاؼبدرس اؼبتعاكف ك اؼبدير اؼبتعاكف يف الًتبية إ

العملية إلعداد معلم التعليم األساسي بكليات الًتبية يف جامعات قطاع غزة يف اإلعداد العملي  
 .%( 67.2 كاف بنسبة )

 عداد معلم التعليم لقويبي لربامج الًتبية العملية إلال توجد فركؽ ذات داللة احصائية يف التقدير ا
 األساسي بكليات الًتبية يف قطاع غزة تعزل ؼبتغَت اعبنس يف صبيع اجملاالت ك الدرجة الكلية 

 عداد معلم التعليم لعملية إللقويبي لربامج الًتبية اال توجد فركؽ ذات داللة احصائية يف التقدير ا
 يف صبيع اجملاالت ك الدرجة الكلية  األساسي بكليات الًتبية يف قطاع غزة تعزل ؼبتغَت نوع اعبامعة

 عداد معلم التعليم لقويبي لربامج الًتبية العملية إلال توجد فركؽ ذات داللة احصائية يف التقدير ا
غَت التخصص يف الدرجة الكلية لالستبياف بينما األساسي بكليات الًتبية يف قطاع غزة تعزل ؼبت

  توجد فركؽ لصاحل األديب
 العالقة بُت ىذا البحث ك الدراسات السابقة : -

 -يبكن ربديد العالقة بُت ىذا البحث ك الدراسات السابقة من خالؿ النقاط التالية :
 . يف العملية التعليمية احملور الرئيسي  الذم يعترباؼبعلم : أف العنصر األساسي فيها ىو أكالن 
أنبية برامج اإلعداد ك التدريب أثناء اػبدمة  مدل كال من البحث ك الدراسات السابقة توضحاثنيان :

  يف تنمية اؼبعلم مهنيان . 
 : اغبرص على إهباد السبل لتطوير اؼبعلم أثناء اػبدمة ككيفية توظيفها .اثلثان 

 اؼبعلم من كجهة نظر اؼبعلم نفسو . رابعان : التعرؼ على كاقع إعداد كتدريب 
االستفادة من نتائجها من  اغبالية ككيفية التدريب برامج اإلعداد ك التأكيد على أنبية تقييمخامسان : 

 أجل ربسُت ىذه الربامج كتطويرىا لنجاح العملية التعليمية . 
 التعليق على الدراسات السابقة :  -
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 أكاديبيان  إعداد اؼبعلمفقط كىو جانب كاحد  د اؼبعلم علىاقتصرت الدراسات السابقة يف ؾباؿ إعدا
يف كليات بُت مكوانت برامج إعداد اؼبعلم فبا أظهر للباحثة كجود فجوة كمهنيان يف كليات الًتبية 

 .    أثناء اػبدمة يبارسو اؼبعلم كبُت ماقبل اػبدمة  الًتبية
  داد اؼبعلم ك تدريبو أثناء اػبدمة حيث بُت عملييت إع ضركرة الربطدل تتناكؿ الدراسات السابقة

ربرص مستمرة  متكاملة ك أنبية ارتباطهما كعملية كاحدةدراستها مدل  من خالؿالباحثة  بينت
 على رفع مستول اؼبعلم اؼبهٍت كتطويرىا . 

  كذلك عن طريق أخذ آراء  إعداد اؼبعلم كتدريبو أثناء اػبدمةاىتمت الدراسات السابقة بتقوًن
يف ـبتلف اؼبراحل التعليمية ذباه أثر ىذه الربامج ك مدل فاعليتها يف ربسُت مستول اؼبعلمُت 

احثة من ىذه الدراسات يف تقوًن أثر أدائهم يف العملية التعليمية ك الًتبوية كقد استفادت الب
 ؼبرحلة اؼبتوسطة . اب الدكرات التدريبية من كجهة نظر اؼبعلمات

  أثناء اػبدمة ككضع  وتدريببرامج عداد اؼبعلم ك عادة النظر يف إإضركرة بالدراسات السابقة اىتمت
كدعم اإلهبابيات حيث اتفقت التقوًن اغبلوؿ اؼبناسبة للحد من النتائج السلبية اليت أظهرهتا نتائج 

كتدريبو أثناء تقوًن برامج إعداد معلم العلـو عند ىذه النتائج مع ما توصلت إلية الباحثة من نتائج 
 اػبدمة . 

  داد اؼبعلم كتدريبو أثناء اػبدمة تطوير برامج إعل السبل على ضركرة إهبادحرصت الدراسات السابقة
فبا دفع الباحثة للبحث ك التقصي عن أىم الوسائل ك األساليب لتطوير ىذه الربامج كمدل 

 توظيفها يف تطور أداء اؼبعلم بصفة عامة كمعلم العلـو بصفة خاصة . 
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 الفصل الثالث
 أدوات البحث وإجراءاهتا ()  
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 : مقدمة 
إعداد معلم العلـو كبرامج تدريبو أثناء الية قامت الباحثة إبجراء تقوًن لتحقيق أىداؼ البحث اغب

اػبدمة من كجهة نظر معلمات العلـو ابؼبرحلة اؼبتوسطة دبكة حي الشرائع عن طريق استخداـ أداة 
  -كصف إلجراءات البحث ابلتفصيل  :البحث ) االستبانة ( كفيما يلي 

 :منهج البحث -1
كمتطلباهتا حيث من خالؽبا يتم  قيقان ألىدافهاكرب لوصف كتقوًن البحث اؼبنهج الوصفي أسلوب ىو
:-  
 تعرؼ معلم العلـو أبنبية دكره كمسئولياتو يف التعليم . -
 أثناء اػبدمة  .تناكؿ أبرز االذباىات اغبديثة يف ؾباؿ إعداد معلم العلـو كتدريبو  -
 النمو اؼبهٍت ؼبعلم العلـو .يف  أثر برامج التدريب أثناء اػبدمة تعرؼ -
 استجالء كاقع برامج التدريب أثناء اػبدمة من كجهة نظر اؼبتدرابت ) معلمات العلـو ( . -
 التعرؼ على أبرز مشكالت تدريب معلمات العلـو أثناء اػبدمة  -
كاكتساب الصفات تبعان  اؼبعلم أثناء اػبدمة إعداد كتدريب برامج أىداؼربقق  ذباهالفركؽ تعرؼ  -

 . (  ) التخصص ، سنوات اػبدمة ، العمر للمتغَتات التالية 
 
 : ؾبتمع كعينة البحث -2

ع ئراحي الشالتعليم العاـ دبكة رحلة اؼبتوسطة يف ابؼبمعلمات العلـو فئة من  بحثيتكوف ؾبتمع ال
، حبي الشرائع جملتمع البحث كل ىذا العدد اغبجم األصلي حيث يش(  معلمة 22) نعددى كالبالغ

كاف عدد كالن من أفرادىا متناسبان مع حجمها يف أثناء تطبيق ك  عشوائية بصورة عينة المت اختيار  ك
كفيما يلي كصف . ىػ 1435/1436األداة كقد مت توزيع االستبياف يف الفصل الدراسي األكؿ لعاـ 

 –التخصص  –) الشهادة العلمية  وضح التكرارت ك النسب اؼبئويةكؿ تمن خالؿ جدا لعينة الدراسة
 مكاف السكن (  – اغبالة االجتماعية –السن  –سنوات اػبربة 
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 توزيع أفراد الدراسة حسب الشهادة( 1جدكؿ رقم )
 النسبة اؼبئوية التكرار الشهادة
 %95.2 19 بكالوريوس
 %5.2 1 ماجستَت
 %122.2 22 اجملموع

 

%( من أفراد الدراسة حصلن على شهادة البكالوريوس، بينما حصلت 95( أف )1 اعبدكؿ )يبُت
 %( فقط 5على شهادة اؼباجستَت )

 

 

 (1الشكل البياين رقم )         
 

 

 توزيع أفراد الدراسة حسب التخصص( 2جدكؿ رقم )
 النسبة اؼبئوية التكرار التخصص
 %12.2 2 علم حيواف
 %52.2 12 أحياء

 %32.2 6 مياءكي
 %12.2 2 فيزايء
 %122.2 22 اجملموع
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%( كيمياء، 32%( من أفراد الدراسة كذكم زبصص أحياء، ك)52( أف )2يبُت اعبدكؿ )      
 %( لكل منهم.12بينما بلغت نسبة كل من كاف زبصصهن علم اغبيواف كالفيزايء )

 
 

 (2الشكل البياين رقم )
 

 

 

 

 لدراسة حسب اػبربةتوزيع أفراد ا( 3جدكؿ رقم )
 النسبة اؼبئوية التكرار اػبربة
 %25.2 5 12أقل من 

 %45.2 9 19 - 12من 
 %32.2 6 فأكثر 22

 %122.2 22 اجملموع
 

%(  32( سنة، ك)19 – 12%( من أفراد الدراسة كانت خربهتن ما بُت )45( أف )3يبُت اعبدكؿ )
سنوات  12كانت خربهتن أقل من   سنة، بينما بلغت نسبة من 22كانت خربهتن أكثر من 

(25.)% 

 

 (3الشكل البياين رقم )     
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 توزيع أفراد الدراسة حسب السن( 4جدكؿ رقم )
 النسبة اؼبئوية التكرار السن

 %45.2 9 42 - 32من 
 %45.2 9 52 - 41من 

 %12.2 2 غَت ؿبدد
 %122.2 22 اجملموع

 

( 52 – 41( ك )42 – 32ة كانت أعمارىن من )%( من أفراد الدراس45( أف )4يبُت اعبدكؿ )
 .%( مهن دل يتم ربديد أعمارىن12لكل منهم، كأف )

 

 

 (4الشكل البياين رقم )       
 

 

 

 توزيع أفراد الدراسة حسب اغبالة االجتماعية( 5جدكؿ )
 النسبة اؼبئوية التكرار اغبالة االجتماعية

 %85.2 17 متزكجة
 %12.2 2 عازبة
 %5.2 1 أخرل
 %122.2 22 اجملموع
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%( 5%( عازابت، كأف )12%( من أفراد الدراسة ىن متزكجات، ك)85( أف )5يبُت اعبدكؿ )
 أخرل.

 

 

 (5الشكل البياين رقم )
 
 
 

 توزيع أفراد الدراسة حسب مكاف السكن( 6جدكؿ )
 النسبة اؼبئوية التكرار مكاف السكن

 %95.2 19 الشرائع مكة
 %5.2 1 النورية
 %122.2 22 وعاجملم

 

%( يسكن يف 5%( من أفراد الدراسة يسكن يف الشرائع مكة، كأف )95( أف )6يبُت اعبدكؿ )
 النورية.

 

 (6الشكل البياين رقم )     
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 توزيع أفراد الدراسة حسب اؼبدرسة( 7جدكؿ )
 النسبة اؼبئوية التكرار اؼبدرسة
 %15.2 3 25اؼبتوسطة 
 %12.2 2 29اؼبتوسطة 

 %5.2 1 39وسطة اؼبت
 %15.2 3 41اؼبتوسطة 
 %15.2 3 42اؼبتوسطة 
 %15.2 3 48اؼبتوسطة 
 %12.2 2 64اؼبتوسطة 
 %12.2 2 68اؼبتوسطة 

 %5.2 1 ميمونة بنت اغبارث
 %122.2 22 اجملموع

 

، كاؼبتوسطة 41، كاؼبتوسطة 25%( من أفراد الدراسة يف مدرسة اؼبتوسطة 15( أف )7يبُت اعبدكؿ )
، 64، كاؼبتوسطة 29%( منهن يف مدرسة اؼبتوسطة 12لكل منهم، أف نسبة ) 48، كاؼبتوسطة 42

% فقط من أفراد 5لكل منهم، بينما بلغت نسبة من يف مدرسة ميمونة بنت اغبارث  68كاؼبتوسطة 
 الدراسة.

 

 (7الشكل البياين رقم)
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 :  أدكات البحث -3
عبمع البياانت الالزمة للتحقق من ) االستبانة ( ثة أداة ألغراض البحث اغبالية فقد استخدمت الباح

  -:  ةانخطوات تصميم كبناء االستب فيما يلي ك أىداؼ البحث ك الوصوؿ إذل النتائج
مت االطالع على اؼبراجع ك اؼبصادر اليت ؽبا عالقة دبوضوع الدراسة كيف ظل كتابة األدب  أكالن :

  حوؿ ؿباكر االستبياف تصورة حوؿ موضوع الدراسة مت كضع النظرم كاالطالع على الدراسات السابق
سية للدراسة قامت الباحثة بتصميم أداة الدراسة بشكل مبدئي كذلك بناءن على احملاكر األسا اثنيان :

أىداؼ البحث  االستبياف على صفحة الغالؼ ، مقدمة توضيحية لعينة الدراسة توضح كقد اشتمل
 ئيسُت نبا : كقسمت االستبياف إذل قسمُت ر 

 القسم األكؿ : 
تضمن البياانت األساسية اػباصة دبعلمات العلـو ابؼبرحلة اؼبتوسطة للبنات كىي ) اؼبؤىل العلمي ، 

 التخصص الدقيق ، سنوات اػبربة ، السن ، مكاف العمل ، اغبالة االجتماعية ( .
  القسم الثاين :

  ( فقرة مت تصنيفها كاآليت15يتكوف االستبياف من )
 :  ( 4غَت موافق ( كعددىا ) –عبارات عرب عنها خبيارين نبا ) موافق  -1
 ( 7عبارة ( موزعة على )  42تقييم اؼبعلمة ألىم اؼبعوقات اليت تواجهها يف برامج التدريب كعددىا 

 ؾباالت ( 
  ( عبارات 5تصميم الربامج التدريبية )  . 
  ( 6تطوير الربامج التدريبية  ) عبارات . 
  كاحدة فقط ( تطوير اؼبناىج ) عبارةمقولة عن . 
( كعددىا ضعيف  –متوسط  –جيد  –جيد جدان –فبتاز )  دبقاييس التقديرعبارات عرب عنها  -2

(3) : 
  العلـو ) عبارة كاحدة فقط (تقييم مستول أداء الربامج التدريبية اؼبخصصة ؼبعلم . 
  عبارات ( 7) األىداؼ اليت ربققت للمعلمة من خالؿ الربامج التدريبية . 
  ( 8الصفات اليت اكتسبتها من الربامج التدريبية  ) عبارات . 

 ( :1ال ( كعددىا ) –عبارات عرب عنها خبيارين نبا )نعم  -3
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 ضركرة إقامة الربامج التدريبية وبسن من أداء اؼبعلم . 
 ( : 2أسئلة مت التعبَت عنها مقاليان كعددىا ) -4

 ات التدريب ؟ما ىي اغبلوؿ اؼبقًتحة للتغلب على معوق 
  ما ىي مقًتحاتك لتطوير الربامج التدريبية إلعداد معلم العلـو ؟ 

 ( :4عبارات عرب عنها خبيارات ـبتلفة كعددىا ) -5
قرة كاحدة فقط كجهة نظر اؼبعلمة لوضع اػبطة عند إعداد معلم العلـو للربامج التدريبية ابختيار ف* 

 (فقرات 5كعددىا )
رة كاحدة فقط التواصل اؼبطلوبة إلعالمها دبوعد التدريب ابختيار فقاختيار اؼبعلمة ألحدل طرؽ * 

  فقرات (4كعددىا )
 فقرات ( مع ذكر السبب . 3األكقات اؼبناسبة للتدريب ابختيار فقرة كاحدة فقط كعددىا )* 
 فقرات ( مع ذكر السبب . 3مكاف التدريب ابختيار فقرة كاحدة فقط كعددىا ) *

ة على صدؽ احملكمُت للتحقق من صدؽ االستبياف يف كل بعد من أبعادىا اعتمدت الباحثاثلثا : 
حيث مت عرض االستبياف يف صورتو األكلية على اؼبشرؼ على الدراسة كبعض األساتذة احملكمُت فبن 
وبملوف درجة الدكتوراه يف العلـو ، كاؼبناىج كطرؽ التدريس ، كالًتبية كعلم النفس ، إلبداء آرائهم 

ئمة كمشولية فقرات االستبياف لقياس ما كضعت ألجلو ك التعديل يف ضوء ذلك كقد حوؿ مدل مال
 ؿبكمُت ابإلضافة للمشرؼ على رسالة البحث كىم أعضاء ىيئة التدريس بكلية الًتبية 3بلغ عددىم 

، حيث حرصت الباحثة على اإلفادة من آراء كتوجيهات السادة احملكمُت  جبامعة اؼبدينة العاؼبية
التعديالت اؼبطلوبة اؼبتفق عليها ابستبعاد العبارات اؼبكررة كاؼبتداخلة أك دمج بعض العبارات  كإجراء

كتعديلها أك إعادة صياغة بعض العبارات لتكوف أكثر كضوحان كفهمان كبذلك مت إخراج االستبياف 
 بصورهتا النهائية ك توزيعها على ؾبتمع الدراسة . 

 Alphaامت الباحثة بتفريغ بياانهتا غبساب معدؿ ثباهتا مستخدمة يف ذلك طريقة ألفا كركنباخرابعان: ق
Crombach  : كيوضح اعبدكؿ التارل الثبات-  

 
 

 خالفا كركنبا  إصبارل عدد العبارات
73 0,888 
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فبا يدؿ على أف  تشَت نتائج اعبدكؿ السابق إذل أف معدؿ الثبات بطريقة ألفا كركنباخ ذك قيمة مرتفعة
تع بدرجة عالية من الثبات ك يبكن الوثوؽ هبا لتحقيق أىداؼ الدراسة . كالبد من التنويو االستبياف سب

أبف االستبياف اشتملت على فقرات إجابتها مقارل ك أف إصبارل عدد العبارات يف اعبدكؿ السابق ىي 
 عبارة عن فقرات االستبياف اليت احتوت على عبارات ؿبددة اإلجابة .

من صدؽ كثبات االستبياف مت األخذ على تطبيقها ميدانيان على ؾبتمع الدراسة بعد التأكد  خامسان :
 23ع دبكة اؼبكرمة كالبالغ عددىن ) ئللبنات حبي الشرا معلمات العلـو يف مدارس اؼبتوسطة اغبكومية

معلمة ( كيوضح اعبدكؿ التارل كصفان إحصائيان لعدد االستبياانت اليت مت توزيعها ك العائد منها ك 
 ؼبفقود منها كما ىو موضح يف اعبدكؿ التارل : ا

 

 الدراسة  عدد االستباانت اؼبوزعة على ؾبتمع( 8جدكؿ رقم )

 :خطوات تطبيق البحث  -4

العدد الفعلي  اسم اؼبدرسة
ؼبعلمات العلـو 
 لكل مدرسة

االستباانت 
 اؼبوزعة

 االستباانت العائدة
 غَت اؼبستوفاة اؼبستوفاة

64 2 3 2 - 
25 3 3 3 - 
41 3 3 3 - 
39 3 3 2 1 
48 3 3 3 - 
42 3 3 3 - 
68 2 3 2 1 
29 3 3 2 1 

 - 1 3 1 أميمة بنت اغبارث
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 لتنفيذ ىذا البحث قامت الباحثة دبا  يت : 
مت  التأكد من مصداقيتها كثباهتاك أصبحت صاغبة للتطبيق اؼبيداين ) االستبانة (  التأكد من أف بعد .1

كااللتقاء دبعلمات العلـو إلطالعهم على أىداؼ البحث ككيفية اؼبتوسطة  مدارس اؼبرحلةزايرة 
 . حيث مت ذلك ربت إشراؼ الباحثة تعبئة االستبياانت ك الرد على استفساراهتم 

مت تفريغ أداة البحث يف جداكؿ خاصة كاستخداـ األساليب اإلحصائية اؼبناسبة عن طريق  .2
اؼبتوسطات اغبسابية ، معامل ألفا كركنباخ كىو معامل  ) التكرارات ، النسب اؼبئوية ،اغباسوب 
 . للتوصل للنتائج ك مناقشتها  الثبات (

للحكم على فقرات ك اؼبتوسطات اغبسابية لتكرارات ك النسب اؼبئوية الباحثة استخداـ ا اعتمدت .3
يتها االستبياف كربديد نسب موافقة أفراد عينة الدراسة على العبارات كمث تصنيفها من حيث أنب

كأتثَتىا على اؼبعلمات فمن حصلت على نسبة موافقة كبَتة كاف من أجل معرفتها كفهم سبب 
 حلها .أجل تسليط الضوء عليها كؿباكلة  تطبيقها ك من حصلت على درجة موافقة أقل فمن

 متغَتات الدراسة : اشتمل البحث على اؼبتغَتات التالية :  .4
  وريوس ( الشهادة العلمية : ) ماجستَت ، بكال 
  ) التخصص الدقيق : ) أحياء ، كيمياء ، فيزايء 
 فأكثر (  22،  19- 12، من  12: ) أقل من  سنوات اػبربة 
  غَت ؿبدد (  52 -41، من  42-32السن : ) من ، 
  ) اغبالة االجتماعية : ) عازبة ، متزكجة 
  مكاف أخر (  –ع ئمكاف السكن : ) الشرا 

حصوؿ على مساحة كافية من تنوع التفكَت كإيضاح اختالؼ مبط التفكَت كمت اختيار ىذه اؼبتغَتات لل
بُت فئات ىذا اؼبتغَت إلعطاء أفضل النتائج . كاعتمدت الباحثة يف بناء االستبياف على الدكرايت ك 

  .. اجملالت الًتبوية ك البحوث السابقة ذات الصلة دبشكلة البحث
 :األساليب اإلحصائية اؼبستخدمة يف التحليل  -5

)اغبـز  (spssاعتمدت الباحثة يف معاعبة فصل الدراسة إحصائيان على أحد برامج اغباسب اآلرل )
كذلك ابستخداـ (  Statistical Package for Social Sciencesاإلحصائية للعلـو االجتماعية 

 األساليب اإلحصائية على النحو التارل :
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 راسةطريقة ألفا كركنباخ لتحديد معامل ثبات أداة الد (1
 .  ئوية لتحديد خصائص عينة الدراسةالتكرارات كالنسب اؼب (2
التكرارات ك اؼبتوسطات اغبسابية كالنسبة اؼبئوية لتحديد استجاابت أفراد عينة الدراسة ذباه  (3

 .ؿباكر الدراسة 
اختبار الفركض بطريقتُت )كركسكاؿ كيلز ( ك ) ماف كيتيٍت ( ؼبعرفة داللة الفركؽ يف درجات  (4

داؼ كدرجات اكتساب الصفات من كجهة نظر اؼبعلمات تبعان ؼبتغَت سنوات اػبدمة ك ربقق األى
 . التخصص ك العمر 
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 الفصل الرابع
 ) نتائج البحث وتفسريىا (
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 رض ك تفسَت نتائج حبث االستبياف ع  (1
اسبة اليت مت التوصل من خالؿ األساليب اإلحصائية اؼبن لنتائج البحثيتضمن ىذا الفصل عرضان 

 : كىي الفرعيةسئلة البحث أ بعضكمن مث مناقشتها كذلك أكالن ابإلجابة على 
ما الواقع اغبارل لربامج إعداد ك تدريب معلم العلـو ابؼبرحلة اؼبتوسطة من كجهة نظر اؼبتدرابت )  (1

 معلمات العلـو ( ؟ 
 ما مشكالت إعداد كتدريب معلمات العلـو أثناء اػبدمة ابؼبرحلة اؼبتوسطة ؟  (2
ما الفركؽ ذات الداللة اإلحصائية ذباه ربقق أىداؼ إعداد كتدريب معلمات العلـو أثناء اػبدمة  (3

 (؟ ) التخصص ، سنوات اػبدمة ، العمر كاكتساب الصفات تبعان للمتغَتات التالية 
 
 -:عرض كتفسَت السؤاؿ األكؿ كالثاين  1/1
ؼبرحلة اؼبتوسطة من كجهة نظر اؼبتدرابت ) ما الواقع اغبارل لربامج إعداد ك تدريب معلم العلـو اب -

 معلمات العلـو ( ؟ 
 ما مشكالت إعداد كتدريب معلمات العلـو أثناء اػبدمة ابؼبرحلة اؼبتوسطة ؟  -

  -: ة أفراد عينة البحث على فقرات االستبيانحيث مت ذلك من خالؿ إجاابت 
 أىم اؼبعوقات اليت تواجو معلم العلـو خالؿ التدريب  -1
  اؿ األكؿ: األىداؼاجمل
 مت حساب التكرارات كالنسب اؼبئوية لدرجات موافقة أفراد الدراسة، ككانت النتائج كما يلي: 

 (9جدكؿ )
 توزيع التكرارات كالنسب اؼبئوية لدرجات موافقة أفراد الدراسة على اؼبعوقات اؼبتعلقة ابألىداؼ

 العدد العبارات ـ
النسبة 
 اؼبئوية

 %65.2 13عملية التدريب بناء من حاجات اؼبعلمات الًتبوية يتم اشتقاؽ أىداؼ  1
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 اغبقيقة
 %35.2 7 الدكرات التدريبية اليت يتم ربديدىا ليست ىادفة 2
ضعف التأثَت اإلهبايب لعمليات التدريب يف حل اؼبشكالت اؼبهنية  3

 للمعلمات
15 75.2% 

إذل عدـ ربقيق  كثرة أعداد اؼبعلمات اؼبتدرابت يف الدكرة الواحدة يؤدم 4
 األىداؼ

15 75.2% 

ضعف ارتباط أىداؼ الربامج التدريبية دبشكالت الطالبات التعليمية  5
 كالسلوكية اليت تواجهها اؼبعلمة

14 72.2% 

 %22.2 4 ضعف ركح العمل اعبماعي بُت اؼبتدرابت من خالؿ األنشطة التدريبية 6
التدريبية مثل إدارة الصف ،  اندران ما تكتسب اؼبتدرابت عددان من اؼبهارات 7

 إدارة الوقت ، القدرة على استخداـ التقنيات الًتبوية اغبديثة
12 62.2% 

( على نسب موافقة كبَتة من أفراد الدراسة، 7، 1، 5، 4، 3( حصوؿ العبارات )9يبُت اعبدكؿ )
ت اؼبهنية ( )ضعف التأثَت اإلهبايب لعمليات التدريب يف حل اؼبشكال3حيث حصلت العبارتُت )

( )كثرة أعداد اؼبعلمات اؼبتدرابت يف الدكرة الواحدة يؤدم إذل عدـ ربقيق 4للمعلمات( ك)
، 2%( من أفراد الدراسة، بينما حصلت العبارتُت )75األىداؼ( على أعلى نسبة موافقة بلغت )

اؼبتعلقة  ( سبثل أىم اؼبعوقات7، 1، 5، 4، 3( على نسب موافقة قليلة كىذا يعٍت أف العبارات )6
 ابألىداؼ اليت تواجو معلم العلـو خالؿ التدريب.

 اجملاؿ الثاين: احملتول
 مت حساب التكرارات كالنسب اؼبئوية لدرجات موافقة أفراد الدراسة، ككانت النتائج كما يلي:   

  (12جدكؿ )
 قة ابحملتولعلى اؼبعوقات اؼبتعل توزيع التكرارات كالنسب اؼبئوية لدرجات موافقة أفراد الدراسة

 النسبة اؼبئوية العدد العبارات ـ
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 %62.2 12 ضعف تناسب ؿبتول التدريب مع قدرات اؼبعلمات ك احتياجاهتن 1
 %62.2 12 كجود فجوة بُت ؿبتول التدريب كطبيعة عمل اؼبعلمات 2
 %42.2 8 مواكبة احملتول للتغَتات الًتبوية كالتكنولوجية اغبديثة ضعف 3
 %55.2 11 ييب اؼبقدـ ضعيفاحملتول التدر  4
 %55.2 11 احملتول التدرييب اؼبقدـ ال يرتبط ابلواقع احمليط 5
 

( على نسب موافقة كبَتة من أفراد الدراسة، 5، 4، 2، 1( حصوؿ العبارات )12يبُت اعبدكؿ )
قدرات اؼبعلمات ك احتياجاهتن(  ( )ضعف تناسب ؿبتول التدريب مع1حيث حصلت العبارتُت)

جود فجوة بُت ؿبتول التدريب كطبيعة عمل اؼبعلمات( على أعلى نسبة موافقة بلغت ( )ك 2ك)
( على نسب موافقة قليلة. كىذا يعٍت أف 3%( من أفراد الدراسة، بينما حصلت العبارة )62)

 ( سبثل أىم اؼبعوقات اؼبتعلقة ابحملتول اليت تواجو معلم العلـو خالؿ التدريب.5، 4، 2، 1العبارات )
 ؿ الثالث: األساليب كالوسائل التعليمية اجملا

 مت حساب التكرارات كالنسب اؼبئوية لدرجات موافقة أفراد الدراسة، ككانت النتائج كما يلي:
على اؼبعوقات اؼبتعلقة  توزيع التكرارات كالنسب اؼبئوية لدرجات موافقة أفراد الدراسة (11جدكؿ )

 ابألساليب كالوسائل التعليمية

 النسبة اؼبئوية لعددا العبارات ـ
 %62.2 12 األساليب اؼبستخدمة يف التدريب ال تسهم يف تفعيل دكر اؼبتدرابت 1
 %52.2 12 األساليب التدريبية اؼبستخدمة ال تناسب اؼبعلمات 2
 %65.2 13 تقتصر األساليب اؼبستخدمة على احملاضرة ك اإللقاء 3
 %32.2 6 ال يتم استخداـ اغباسوب يف التدريب 4
 %65.2 13 األساليب اليت تستخدمها اؼبدرابت تقليدية 5
 Data 7 35.2%ضعف توفر التقنيات الًتبوية اغبديثة للتدريب مثل  6
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Showاغباسوب كملحقاتو ، عارض فوؽ الرأس ، االنًتنت ، 
( على نسب موافقة كبَتة من أفراد الدراسة، 2، 1، 5، 3( حصوؿ العبارات )11يبُت اعبدكؿ )

( )األساليب 5( )تقتصر األساليب اؼبستخدمة على احملاضرة ك اإللقاء( ك)3صلت العبارتُت)حيث ح
%( من أفراد الدراسة، بينما 65اليت تستخدمها اؼبدرابت تقليدية( على أعلى نسبة موافقة بلغت )

 ( سبثل أىم2، 1، 5، 3( على نسب موافقة قليلة. كىذا يعٍت أف العبارات )6، 4حصلت العبارتُت)
 اؼبعوقات اؼبتعلقة ابألساليب كالوسائل التعليمية اليت تواجو معلم العلـو خالؿ التدريب.

 اؼبركز التدرييب اجملاؿ الرابع:
 مت حساب التكرارات كالنسب اؼبئوية لدرجات موافقة أفراد الدراسة، ككانت النتائج كما يلي:

 (12جدكؿ )
 أفراد الدراسة توزيع التكرارات كالنسب اؼبئوية لدرجات موافقة 

 على اؼبعوقات اؼبتعلقة ابؼبركز التدرييب

 النسبة اؼبئوية العدد العبارات ـ

 %85.2 17  من الصعوابت اليت تواجهها اؼبعلمات اؼبتدرابت بعد مكاف التدريب  1
من الصعوابت اليت تواجهها اؼبعلمات اؼبتدرابت قلة توفر كسائل الراحة  2

 يف اؼبركز التدرييب 
13 65.2% 

 %32.2 6 التقنيات اؼبتوفرة يف اؼبركز التدرييب قديبة كغَت صاغبة للعمل  3
من الصعوابت اليت تواجهها اؼبعلمات اؼبتدرابت عدـ كجود مكتبة تلىب  4

 موضوعاتو حاجات التدريب كتناسب
18 92.2% 

 %62.2 12  مكاف التدريب يسهم يف التقليل من الدافعية للتدريب 5
تكييف ...( يف موقع  –كهرابء   –ساسية اؼبتوفرة من ) ماءاػبدمات األ 6

 التدريب غَت مالئمة 
5 25.2% 
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( على نسب موافقة كبَتة من أفراد 5، 2، 1، 4( حصوؿ العبارات )12يبُت اعبدكؿ )
( )من الصعوابت اليت تواجهها اؼبعلمات اؼبتدرابت عدـ كجود 4الدراسة،حيث حصلت العبارة )

%( من أفراد 92موضوعاتو( على أعلى نسبة موافقة بلغت ) التدريب كتناسب مكتبة تلىب حاجات
، 1، 4( على نسب موافقة قليلة. كىذا يعٍت أف العبارات )6، 3الدراسة، بينما حصلت العبارتُت )

 ( سبثل أىم اؼبعوقات اؼبتعلقة ابؼبركز التدرييب اليت تواجو معلم العلـو خالؿ التدريب.5، 2
 اؼبدرابت اجملاؿ اػبامس:

 مت حساب التكرارات كالنسب اؼبئوية لدرجات موافقة أفراد الدراسة، ككانت النتائج كما يلي:
 (13جدكؿ )

 على اؼبعوقات اؼبتعلقة ابؼبدرابت توزيع التكرارات كالنسب اؼبئوية لدرجات موافقة أفراد الدراسة
 النسبة اؼبئوية العدد العبارات ـ
 %75.2 15 ضعف كفاءة اؼبدرابت اؼبعلمات اؼبتدرابتمن الصعوابت اليت تواجهها  1
 %85.2 17 معايَت اختيار اؼبدرابت غَت كاضحة 2
من الصعوابت اليت تواجهها اؼبعلمات اؼبتدرابت ضعف إؼباـ اؼبدرابت  3

 للمعلمات ابغباجات التدريبية
16 82.2% 

 %45.2 9 التعبَت عن الرأم ال تتيح اؼبدربة للمشاركات حرية 4
 %52.2 12 اندران ما تستخدـ اؼبدرابت طرائق حديثة يف التدريب 5

( على نسب موافقة كبَتة من أفراد الدراسة، 5، 1، 3، 2( حصوؿ العبارات )13يبُت اعبدكؿ )
( )معايَت اختيار اؼبدرابت غَت كاضحة( على أعلى نسبة موافقة بلغت 2حيث حصلت العبارة )

كىذا يعٍت أف ( على نسبة موافقة قليلة، 4ارة )صلت العب%( من أفراد الدراسة، بينما ح85)
( سبثل أىم اؼبعوقات اؼبتعلقة ابؼبدرابت اليت تواجو معلم العلـو خالؿ 5، 1، 3، 2العبارات )
 التدريب.

 اجملاؿ اػبامس: التوقيت
 مت حساب التكرارات كالنسب اؼبئوية لدرجات موافقة أفراد الدراسة، ككانت النتائج كما يلي:
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على اؼبعوقات اؼبتعلقة  توزيع التكرارات كالنسب اؼبئوية لدرجات موافقة أفراد الدراسة (14جدكؿ )
 ابلتوقيت

النسبة  العدد العبارات ـ
 اؼبئوية

 %92.2 18 يتعارض كقت التدريب مع توقيت العمل يف اؼبدرسة 1
 %62.2 12 توزيع الوقت على الفعاليات غَت دقيق 2
 %45.2 9 ريب طويل كفبلالوقت اؼبخصص للتد 3
 %32.2 6 يف أمور جانبية من الصعوابت يف عملية التدريب ىدر الوقت 4
 %52.2 12 يتم إبالغ اؼبتدرابت دبوعد انعقاد الدكرة قبل بدئها دبدة مناسبة 5
 %82.2 16 أكقات االسًتاحة بُت اعبلسات التدريبية مناسبة 6

( على نسب موافقة كبَتة من أفراد الدراسة، 5، 2 ،6، 1( حصوؿ العبارات )14يبُت اعبدكؿ )
( )يتعارض كقت التدريب مع توقيت العمل يف اؼبدرسة( على أعلى نسبة 1حيث حصلت العبارة )

 ( على نسبة موافقة قليلة.4، 3%( من أفراد الدراسة، بينما حصلت العبارتُت )92موافقة بلغت )
ىم اؼبعوقات اؼبتعلقة ابلتوقيت اليت تواجو معلم العلـو ( سبثل أ5، 2، 6، 1كىذا يعٍت أف العبارات )

 خالؿ التدريب.
 اجملاؿ السادس: اغبوافز

 مت حساب التكرارات كالنسب اؼبئوية لدرجات موافقة أفراد الدراسة، ككانت النتائج كما يلي:  
ت اؼبتعلقة على اؼبعوقا (توزيع التكرارات كالنسب اؼبئوية لدرجات موافقة أفراد الدراسة15جدكؿ )

 ابغبوافز
 النسبة اؼبئوية العدد العبارات الرقم
 %95.2 19 ال تقدـ الوزارة حوافز مادية للمعلمات اؼبتدرابت 1
 %85.2 17 ال تتوفر اغبوافز اؼبعنوية للمعلمات اؼبتدرابت 2



137 
 

 %15.2 3 عادة ما يتم عقد امتحاانت للدكرات التدريبية 3
 %22.2 4 ف أعلىربط التدريب ابلًتقيات لوظائ 4
 %15.2 3 ال سبنح اؼبعلمة شهادة للتدريب 5

( على نسب موافقة كبَتة من أفراد الدراسة، حيث 2، 1حصوؿ العبارتُت ) (15يبُت اعبدكؿ )
( )ال تقدـ الوزارة حوافز مادية للمعلمات اؼبتدرابت( على أعلى نسبة موافقة 1حصلت العبارة )

 ( على نسبة موافقة قليلة.5، 3، 4ينما حصلت العبارات )%( من أفراد الدراسة، ب95بلغت )
( سبثل أىم اؼبعوقات اؼبتعلقة ابغبوافز اليت تواجو معلم العلـو خالؿ 2، 1كىذا يعٍت أف العبارتُت )

 التدريب.
 اغبلوؿ اؼبقًتحة للتغلب على اؼبعوقات من كجهة نظر أفراد الدراسة؟ ما ىي -2

 الدراسة، ككانت النتائج كما يلي:لإلجابة مت حصر مقًتحات أفراد 
  امتالؾ اؼبدربة القدرة على إيصاؿ اؼبعلومة بشكل مناسب. 
 االستعانة دبدرابت ذك كفاءة عالية يف التدريب . 
  توفَت اغبوافز اؼبادية كاؼبعنوية. 
 ربط التدريب ابلواقع الفعلي الحتياجات الطالبات . 
 تدريب إعطاء الفرص اؼبناسبة للنقاش كاغبوار بعد ال. 
  إقامة الدكرات التدريبية يف األسابيع اليت ال يوجد هبا طالبات. 
  استخداـ التقنيات اغبديثة يف التدريب. 
  الًتكيز على احتياجات اؼبعلمة. 
  التطبيق العملي بعد انعقاد الدكرة كمالحظة السلبيات. 
  توفَت عدد اكرب من اؼبراكز التدريبية. 
 اد حلوؿ ألم معوؽ تواجو معلم العلـو عقد دكرات تدريبية مكثفة إلهب. 
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 ربط مركز التدريب مباشرة ابؼبدارس دبوقع الكًتكين . 
  عمل جوالت ميدانية من مراكز التدريب للمدارس. 
 تكوين فريق خاص للتدريب لو إؼباـ بوسائل التدريب اغبديثة . 
 ذبهيز اؼبكاف اؼبالئم للتدريب من حيث تتوفر فيو صبيع اإلمكانيات . 
 ل أكقات التدريب قبل أك بعد بداية العاـ الدراسي جع. 
 تقليل أعداد اؼبتدرابت يف الدكرة الواحدة . 
 

؟ -3  تقييم أفراد الدراسة ؼبستول أداء الربامج التدريبية اؼبخصصة ؼبعلم العلـو
 مت حساب التكرارات كالنسب اؼبئوية الستجاابت أفراد الدراسة، ككانت النتائج كما يلي:

 توزيع أفراد الدراسة حسب تقييمهم ؼبستول أداء الربامج التدريبية (16جدكؿ )

 النسبة اؼبئوية العدد التقييم
 %2.2 2 فبتاز

 %22.2 4 جيد جدا
 %32.2 6 جيد
 %45.2 9 متوسط
 %5.2 1 ضعيف
 %122.2 22 اجملموع

 

 

 

 (16الشكل البياين رقم )
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الدراسة كاف تقييمهم ؼبستول أداء الربامج التدريبية ( أف النسبة األكرب من أفراد 16يبُت اعبدكؿ )
%(، تالىا من كاف تقييمهم 45اؼبخصصة ؼبعلم العلـو كانت )متوسط( حيث بلغت نسبتهم )

%(، بينما كانت نسبة من  22%(، تالىا من كاف تقييمهم )جيد جدا( بنسبة )32)جيد( بنسبة )
 .%( فقط من أفراد الدراسة5كاف تقييمهم )ضعيف( )

 

 أسباب اختيار أفراد الدراسة للتقييم على أداء الربامج التدريبية اؼبخصصة ؼبعلم العلـو-4

 مت حساب التكرارات كالنسب اؼبئوية الستجاابت أفراد الدراسة، ككانت النتائج كما يلي:    
 (التكرارات كالنسب اؼبئوية ألسباب اختيار أفراد الدراسة للتقييم السابق17جدكؿ )      

 النسبة اؼبئوية التكرار سباباأل
 32.2 6 ؿبتول الربامج التدريبية

 42.2 8 الوسائل ك التجهيزات اؼبستخدمة
 42.2 8 مدة الربانمج

 65.2 13 مكاف الربانمج
 75.2 15 التوقيت
 65.2 13 اؼبدربُت

 12.2 2 اعبهة اؼبسئولة عن التدريب
 

 

 

 (17الشكل البياين رقم )
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%( من أفراد الدراسة كاف سبب تقييمهم السابق ىو التوقيت، تاله 75( أف )17يبُت اعبدكؿ )
%( لكل منهما، تالنبا الوسائل كالتجهيزات اؼبستخدمة كمدة 65مكاف الربانمج كاؼبدربُت بنسبة )

%(، تاله اعبهة 32%( لكل منهما، تالنبا ؿبتول الربامج التدريبية بنسبة )42الربانمج بنسبة )
 %(.12التدريب بنسبة )اؼبسئولة عن 

 

 األكقات اؼبناسبة للتدريب ألفراد عينة الدراسة  -5
 مت حساب التكرارات كالنسب اؼبئوية الستجاابت أفراد الدراسة، ككانت النتائج كما يلي:

 (18جدكؿ )
 توزيع أفراد الدراسة حسب األكقات اؼبناسبة للتدريب

 النسبة اؼبئوية التكرار الفًتة
 %122.2 22 الصباحية
 %2.2 2 اؼبسائية
 %122.2 22 اجملموع

%( يفضلوف الفًتة الصباحية للتدريب، 122( أف صبيع أفراد الدراسة بنسبة )18يبُت اعبدكؿ )
 ككانت أسباب ذلك كما يلي:

  كوهنا أفضل كقت لالستيعاب كاإلبداع حيث تكوف اؼبعلمة أكثر فاعلية كنشاطان 
  نظران لعدـ االرتباط أبم ظركؼ خاصة 
 لتوفر اؼبواصالت 

 

 ( 18الشكل البياين رقم )
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 مكاف التدريب اؼبناسب للتدريب  -6
 مت حساب التكرارات كالنسب اؼبئوية الستجاابت أفراد الدراسة، ككانت النتائج كما يلي:

 (19جدكؿ )
 توزيع أفراد الدراسة حسب اؼبكاف اؼبفضل غبضور الربانمج التدرييب

 ئويةالنسبة اؼب التكرار اؼبكاف
 72.2 14 مباشر يف قاعات التدريب
 25.2 5 عن بعد ابؼبدرسة أك اؼبنزؿ

 5.2 1 أخرل
 %122.2 22 اجملموع

 

%( من أفراد الدراسة يفضلوف حضور الربانمج التدرييب يف قاعات 72( أف )19يبُت اعبدكؿ )
ك اؼبنزؿ، بينما %( منهم يفضلوف حضور الربانمج التدرييب عن بعد يف اؼبدرسة أ25التدريب، ك)

 %( منهم يفضلوف حضور الربانمج التدرييب يف أماكن أخرل . 5)
 

 

 (19الشكل البياين رقم )
 

 

 

 ابلنسبة الختيار أفراد عينة الدراسة التدريب يف قاعات التدريب لألسباب التالية :
  جو القاعة مناسب للتدريب 
 سهولة التواصل مع اؼبدربة بصورة مباشرة 
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 ت الالزمة للتدريبتوفر اإلمكاان 
  القدرة على اغبوار كاؼبناقشة مع اؼبدربة 

 ك اختيار التدريب عن بعد فكانت لألسباب التالية : 
 لوجود ظركؼ سبنع حضور التدريب أحياان 
  التفاعل مع الربانمج التدرييب عن بعد يكوف بصورة أفضل حيث يتميز بقدرة الفرد على هتيئة

 اعبو اؼبناسب للتدريب 
 وقت كاعبهديوفر ال 

 

 ؟الربامج التدريبية ؼبعلم العلـو ماذا يضع القائموف يف االعتبار عند تصميم -7
 مت حساب التكرارات كالنسب اؼبئوية لدرجات موافقة أفراد الدراسة، ككانت النتائج كما يلي:

 (22جدكؿ )
 توزيع التكرارات كالنسب اؼبئوية لدرجات موافقة أفراد الدراسة

 مج التدريبية ؼبعلم العلـوحسب تصميم الربا

 العدد العبارات الرقم
النسبة 
 اؼبئوية

تبصَت معلم العلـو ابلربامج كهدؼ أساسي لتطوير أساليب طرائق  1
 التدريس كاػبطط لتطوير مناىج العلـو

22 122.2 

 62.2 12 تكوف الربامج ملبية الحتياجات معلم العلـو 2
 85.2 17 بة على التقصي كاالكتشاؼمراعاة الدكر األساسي يف توجيو الطل 3
 85.2 17 تدريب الطلبة على التفكَت السليم 4
 82.2 16 اؼبوازنة يف عملية التدريب بُت التطبيق النظرم كالعملي 5
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( حصوؿ صبيع العبارات على نسب موافقة كبَتة من أفراد الدراسة، حيث حصلت 22يبُت اعبدكؿ )
ابلربامج كهدؼ أساسي لتطوير أساليب طرائق التدريس كاػبطط ( )تبصَت معلم العلـو 1العبارة )

( على أعلى نسبة موافقة بلغت ) %( من أفراد الدراسة كىذا يعٍت أف صبيع 122لتطوير مناىج العلـو
.  ىذه العبارات سبثل أىم تصاميم الربامج التدريبية ؼبعلم العلـو

 

  ا إلعداد معلم العلـو نوعية الربامج التدريبية اليت يتم استهداؼ تطويرى -8
 مت حساب التكرارات كالنسب اؼبئوية لدرجات موافقة أفراد الدراسة، ككانت النتائج كما يلي:

 (21جدكؿ )
 توزيع التكرارات كالنسب اؼبئوية لدرجات موافقة أفراد الدراسة على نوع الربامج التدريبية

 اؼبستهدفة للتطوير 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

حيث ( على نسب موافقة كبَتة من أفراد الدراسة، 4، 3( حصوؿ نوع الربانمج )21يبُت اعبدكؿ )
%( من أفراد الدراسة، بينما حصلت 122حصلت طرؽ التدريس على أعلى نسبة موافقة بلغت )

( على نسبة موافقة قليلة، كىذا يعٍت أف أكثر الربامج التدريبية اؼبعدة ؼبعلم 6، 5، 2، 1العبارات )
 العلـو تستهدؼ التطور يف طرؽ التدريس كالوسائل التعليمية.

 علمات العلـو ابؼبرحلة اؼبتوسطة من خالؿ الربامج التدريبيةاألىداؼ اليت ربققت ؼب -9

 ؼبئويةالنسبة ا العدد نوع الربانمج  الرقم
 45.2 9 العلـو كالفنوف 1
 45.2 9 أساليب الًتبية 2
 122.2 22 طرؽ التدريس 3
 82.2 16 الوسائل التعليمية 4
 22.2 4 اإلدارة اؼبدرسية ك التعليمية 5
 15.2 3 أخرل  6
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مت حساب اؼبتوسطات اغبسابية كاالكبرافات اؼبعيارية كالًتتيب لدرجات ربقق األىداؼ ؼبعلمات 
 العلـو من خالؿ الربامج التدريبية، ككانت النتائج كما يلي:

 (22عبدكؿ )ا
 لًتتيب لدرجات موافقةاؼبتوسطات اغبسابية كاالكبرافات اؼبعيارية كا

 أفراد الدراسة ؼبدل ربقق األىداؼ ؼبعلمات العلـو من خالؿ الربامج التدريبية

 اؽبدؼ ـ
 اؼبتوسط
 اغبسايب

 االكبراؼ
 اؼبعيارم

درجة 
 الًتتيب التحقق

إكساب الطالبة اؼبهارات العقلية اليت تساير  4
 التفكَت العلمي كتساعدىا على التعلم

 1 كبَتة 2.918 4.22

 2 كبَتة 2.999 3.95 تطوير أساليب جديدة لتدريس العلـو 6
القدرة على مساعدة الطلبة على فهم طبيعة  2

 التكنولوجيا كاستخداماهتا
 3 كبَتة 1.119 3.92

 4 كبَتة 1.272 3.75 تنمية اؼبيوؿ العلمية لدل الطالبة 5
تنمية قدرات الطالبات على اؼبشاىد العلمية ك  1

 العملية الدقيقة
 5 كبَتة 1.261 3.72

ربقيق العالقة بُت برامج إعداد اؼبعلم كاؼبناىج  7
القائمة يف مراحل التعليم اؼبتوسط كفقان للمنهج 

 اغبديث

 6 كبَتة 2.979 3.72

كيفية إعداد الطالبة اؼبفكرة الواعية القادرة على  3
 التعامل مع القضااي اؼبتعلقة ابلعلم ك التكنولوجيا

 7 طةمتوس 1.268 3.35

( ربققت بدرجة كبَتة، حيث حصل اؽبدؼ 7، 1، 5، 2، 6، 4( أف األىداؼ )22يبُت اعبدكؿ )
( )إكساب الطالبة اؼبهارات العقلية اليت تساير التفكَت العلمي كتساعدىا على التعلم( على أعلى 4)
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واعية ( )كيفية إعداد الطالبة اؼبفكرة ال3(، بينما حصل اؽبدؼ )4.22متوسط حسايب كقيمتو )
القادرة على التعامل مع القضااي اؼبتعلقة ابلعلم ك التكنولوجيا( على أقل متوسط حسايب كقيمتو 

( كدرجة ربقق متوسطة، حيث مت استخداـ التدريج التارل للداللة على متوسطات استجاابت 3.35)
 أفراد العينة على درجة التحقق:

 

 

 

 

 

 

 

 

 أفضل طرؽ التواصل لإلبالغ عن الدكرات التدريبية قبل عقدىا من قبل اعبهات اؼبختصة -12
 اد الدراسة، ككانت النتائج كما يلي:مت حساب التكرارات كالنسب اؼبئوية الستجاابت أفر       

 التكرارات كالنسب اؼبئوية ألسباب اختيار أفراد الدراسة للتقييم السابق (23جدكؿ )
 

 

 

 

 

 

 

 

( أف أفضل طرؽ اإلبالغ عن الدكرات التدريبية كانت الرسالة النصية أك االتصاؿ 23يبُت اعبدكؿ )
%( من أفراد الدراسة، تلتها طريقة الربيد اػباص ابؼبدرسة بنسبة 62حيث حصلت على موافقة )

 درجة التحقق اؼبتوسط اغبسايب
 داكبَتة ج فأكثر 4.2

 كبَتة 4.2اذل أقل من  3.4من 
 متوسطة 3.4اذل أقل من  2.6من 
 قليلة 2.6اذل أقل من  1.8من 

 قليلة جدا 1.8أقل من 

 النسبة اؼبئوية التكرار طرؽ التواصل
 62.2 12 رسالة نصية أك اتصاؿ
 2.2 2 الربيد االلكًتكين

 42.2 8 الربيد اػباص ابؼبدرسة
 25.2 5 تسليم خطاب مناكلة
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بالغ بواسطة %(، بينما دل ربصل طريقة اإل25%(، تلتها طريقة تسليم خطاب مناكلة بنسبة )42)
 الربيد االلكًتكين عن موافقة أم من أفراد الدراسة.

 

 (23الشكل البياين رقم )       
 

 

 

 تقييم اؼبعلمات للصفات اليت اكتسبتها يف الربامج التدريبية -11
مت حساب اؼبتوسطات اغبسابية كاالكبرافات اؼبعيارية كالًتتيب لدرجات تقييم اؼبعلمات للصفات اليت 

 ها يف الربامج التدريبية، ككانت النتائج كما يلي: اكتسبت
اؼبتوسطات اغبسابية كاالكبرافات اؼبعيارية كالًتتيب لدرجات تقييم اؼبعلمات للصفات  (24اعبدكؿ )

 اليت اكتسبتها يف الربامج التدريبية

 الصفات ـ
 اؼبتوسط
 اغبسايب

 االكبراؼ
 اؼبعيارم

درجة 
 الًتتيب التقييم

ة الدقيقة ابؼبادة كحقائقها كمفاىيمها اؼبعرفة العلمي 3
 كقوانينها 

كبَتة  2.692 4.42
 جدا

1 

تقدير األسلوب العلمي يف التفكَت،ك ما يصاحبو من  2
 اذباىات علمية 

كبَتة  2.895 4.37
 جدا

2 

كبَتة  2.991 4.26 الرغبة القوية يف ربقيق دكرؾ كمعلمة ؼبادة العلـو  8
 جدا

3 

 4 كبَتة 1.215 4.16 ايت علميان كمهنيان كثقافيان الرغبة يف النمو الذ 7
 5 كبَتة 1.152 4.11الوعي حباجات اجملتمع كدكر العلـو يف ربقيقها كإدراؾ  1
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( كانت بدرجة كبَتة جدا، حيث حصلت 8، 2، 3لصفات )( أف درجة تقييم ا24يبُت اعبدكؿ )
( )اؼبعرفة العلمية الدقيقة ابؼبادة كحقائقها كمفاىيمها كقوانينها( على أعلى متوسط حسايب 3الصفة )
( على درجات تقييم كبَتة كاف أدانىا 5، 6، 4، 1، 7(، بينما حصلت الصفات )4.42كقيمتو )
الميذ كقدراهتم إذل جانب اػبربة الكافية يف التوجيو التعليمي( حيث ( )الفهم التاـ لطبيعة الت5الصفة )

 (.3.84حصلت على أقل متوسط حسايب كقيمتو )
 حيث مت استخداـ التدريج التارل للداللة على متوسطات استجاابت أفراد العينة على درجة التقييم:

 
 

 

 

 

 

 

 

مدل موافقة أفراد الدراسة على مقولة )من اؼبمكن أف تصبح كل تطويراتنا للمناىج ككل  -12
 يم كفقد الطالب اغبماسة للتعليم(ذبهيزاتنا للمدارس أشياء ال معٌت ؽبا إذا فقد اؼبعلموف اغبماسة للتعل

 أنبية العلـو يف حياة التالميذ 
اإلؼباـ ابلتطورات العلمية اعبديدة ك التطورات اؼبتوقع  4

 حدكثها يف الفركع العلمية اؼبختلفة 
 6 َتةكب 1.249 4.11

القدرة على التعاكف مع اؼبعلمُت اآلخرين على اختالؼ  6
 زبصصاهتم يف سبيل ربقيق األىداؼ اؼبشًتكة 

 7 كبَتة 1.286 3.89

الفهم التاـ لطبيعة التالميذ كقدراهتم إذل جانب اػبربة  5
 الكافية يف التوجيو التعليمي 

 8 كبَتة 1.322 3.84

 درجة التقييم اؼبتوسط اغبسايب
 كبَتة جدا فأكثر 4.2

 كبَتة 4.2أقل من اذل  3.4من 
 متوسطة 3.4اذل أقل من  2.6من 
 قليلة 2.6اذل أقل من  1.8من 

 قليلة جدا 1.8أقل من 
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 كمت حساب التكرارات كالنسب اؼبئوية الستجاابت أفراد الدراسة، ككانت النتائج كما يلي:   
 توزيع أفراد الدراسة حسب موافقتهم على اؼبقولة (25جدكؿ )

 

 

 

 

 

%( من أفراد الدراسة يوافقوف على ىذه اؼبقولة، بينما يعًتض عليها 95( أف )25بُت اعبدكؿ )ي
 %( فقط من أفراد الدراسة.5)
 

 

 (25الشكل البياين رقم )
 

لإلجابة على ىذا مت حساب التكرارات ما هبب أف تشتمل عليو خطة إعداد معلم العلـو  -13
 ة، ككانت النتائج كما يلي:كالنسب اؼبئوية الستجاابت أفراد الدراس

 توزيع أفراد الدراسة حسب كجهة نظرىم على ما هبب أف تشتمل (26جدكؿ )
 عليو خطة إعداد معلم العلـو

 النسبة اؼبئوية التكرار اؼبوافقة
 %95.2 19 نعم
 %5.2 1 ال

 %122.2 22 اجملموع

 النسبة اؼبئوية التكرار هبب أف تشمل
 %5.2 1 كيفية اإلعداد يف اؼبادة العلمية

 2 2 اإلعداد مهنيا
 2 2 اإلعداد ثقافيا

 2 2 عياإلعداد الشخصي كاالجتما
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 ( 26الشكل البياين رقم )
 
 

%( من أفراد الدراسة يعتقدكف أبف خطة إعداد معلم العلـو هبب أف 95( أف )26يبُت اعبدكؿ )
%( منهم يعتقد أبهنا هبب أف تشتمل على كيفية اإلعداد يف 5تشتمل على كل ما سبق، بينما )

 لعلمية فقط.اؼبادة ا
؟ -14  ما ىي مقًتحات أفراد الدراسة من أجل تطوير الربامج التدريبية إلعداد معلم العلـو

 لإلجابة على ىذا السؤاؿ مت ذبميع إجاابت أفراد العينة، ككانت النتائج كما يلي:
 .اختيار الوقت اؼبناسب للمعلمة حبيث ال يتعارض مع أكقات الدكاـ 
 حيث التجهيزات. اختيار اؼبكاف اؼبناسب من 
 .اختيار اؼبدربة اؼبناسبة للتدريب 
 .  زايدة برامج التدريب اؼبخصصة للعلـو
 .استخداـ التقنيات اغبديثة يف التدريب 
  اختيار الربامج اؼبناسبة الحتياج معلم العلـو بكل اؼبراحل اؼبتوسطة كالتوافق بُت الزمن

.  اؼبخصص للفصل الدراسي كمتطلبات منهج العلـو
 نة من قبل كل مكتب إشراؼ دبكة ؾبموعة من معلمات العلـو لطرح االحتياجات تشكيل عب

 كاؼبتطلبات الالزمة ؼبعلم العلـو بكل مرحلة تعليمية.
 .عمل تقييم يف هناية كل دكرة ابلسلبيات 

 %95.2 19 صبيع ما سبق
 %122.2 22 اجملموع
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 .أف تركز الربامج التدريبية على تطوير طرؽ التفكَت العلمي ك الًتكيز على اعبانب الوجداين 
 ارجية من اجل التطور كاؼبعرفة.عمل دكرات خ 
 .االستفادة من خرباء ـبتصُت يف تدريب معلم العلـو سواء من داخل أك خارج اؼبملكة 
 تطوير الربامج اؼبرتبطة ابلعلـو كالتكنولوجيا اغبديثة  
للربامج أك الدكرات التدريبية اؼبقامة كدافع لتحسُت أدائهن   حاجة أفراد عينة الدراسة ما مدل -15

 مات بصورة عامة كمعلمات علـو بصورة خاصة ؟كمعل
لإلجابة على ىذا السؤاؿ مت حساب التكرارات كالنسب اؼبئوية الستجاابت أفراد الدراسة، ككانت 

 النتائج كما يلي:
 توزيع أفراد الدراسة حسب أسباب حاجتهن للربامج كالدكرات التدريبية (27جدكؿ )

 

 

 

 

 

 

( أف صبيع أفراد الدراسة يعتقدكف أهنن يف حاجة للربامج أك الدكرات التدريبية اؼبقامة  27يبُت اعبدكؿ )
 .عامة ُت أدائهن كمعلمات بصورةكدافع لتحس

 

 (27الشكل البياين رقم )
 

 

 

 

 

 النسبة اؼبئوية التكرار سبب اغباجة للربامج كالدكرات التدريبية
 %12.2 22 دافع لتحسُت أدائهن كمعلمات بصورة عامة

 %2.2 2 دافع لتحسُت أدائهن كمعلمات علـو بصورة خاصة
 %122.2 22 اجملموع
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ما الفركؽ ذات الداللة اإلحصائية ذباه ربقق أىداؼ إعداد ) عرض كتفسَت السؤاؿ الثالث 1/2
) التخصص ،  كتدريب معلمات العلـو أثناء اػبدمة كاكتساب الصفات تبعان للمتغَتات التالية 

 ( (؟ سنوات اػبدمة ، العمر
يث تعتمد إجابة السؤاؿ الثالث على مدل ربقق الفركؽ حسب اختبار )كركسكاؿ كيلز ( ك)ماف ح

سنوات -كيتٍت(إزاء ربقق األىداؼ ك اكتساب الصفات من الربامج التدريبية ابختالؼ) التخصص
 (العمر  -اػبدمة 

: تدريبية الفركؽ ذات الداللة إزاء ربقق األىداؼ ك اكتساب الصفات من الربامج ال أكال ن
( يف 2.25حسب التخصص ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول داللة أقل من )

درجات ربقق األىداؼ كدرجات اكتساب الصفات من خالؿ الربامج التدريبية من كجهة نظر 
-Kruskalكالختبار ىذه الفرضية مت استخداـ اختبار "كركسكاؿ كيلز" )تعزل للتخصص.  اؼبعلمات

Wallsرفة داللة الفركؽ يف درجات ربقق األىداؼ كدرجات اكتساب الصفات من خالؿ الربامج ( ؼبع
 التدريبية من كجهة نظر اؼبعلمات تبعا ؼبتغَت التخصص، ككانت النتائج كما يلي:

 (28جدكؿ رقم )

نتائج اختبار كركسكاؿ كيلز لداللة الفركؽ يف درجات ربقق األىداؼ كدرجات اكتساب الصفات 
 لربامج التدريبية من كجهة نظر اؼبعلمات تبعا ؼبتغَت التخصصمن خالؿ ا

 

متوسط  العدد التخصص احملور
 الرتب

مربع  
 كام

درجة 
 اغبرية

مستوم 
 الداللة

 1.338 11.21 12 أحياء ربقق األىداؼ
  
  

2 
  
  

2.512 
  
  

 12.58 6 كيمياء
 6.22 2 فيزايء

 2.192 12.14 11 أحياء اكتساب الصفات
  

2 
  

2.929 
 9.33 6 كيمياء  
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       11.25 2 فيزايء
( 2.25(عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول داللة أقل من )28يتضح من اعبدكؿ )

يف درجات ربقق األىداؼ كدرجات اكتساب الصفات من خالؿ الربامج التدريبية من كجهة نظر 
عٍت قبوؿ الفرضية، كيدؿ على تشابو درجات ربقق األىداؼ اؼبعلمات تعزل ؼبتغَت التخصص، كىذا ي

 كدرجات اكتساب الصفات ؼبعلمات العلـو من خالؿ الربامج التدريبية مهما كاف زبصصهن.
الفركؽ ذات الداللة إزاء ربقق األىداؼ ك اكتساب الصفات من الربامج التدريبية  اثنيان :

( يف 2.25صائية عند مستول داللة أقل من )ال توجد فركؽ ذات داللة إح حسب سنوات اػبدمة
درجات ربقق األىداؼ كدرجات اكتساب الصفات من خالؿ الربامج التدريبية من كجهة نظر 

كالختبار ىذه الفرضية مت استخداـ اختبار "كركسكاؿ كيلز"  تعزل لسنوات اػبدمة.اؼبعلمات 
(Kruskal-Wallsؼبعرفة داللة الفركؽ يف درجات ربقق األىدا ) ؼ كدرجات اكتساب الصفات من

 خالؿ الربامج التدريبية من كجهة نظر اؼبعلمات تبعان ؼبتغَت سنوات اػبدمة، ككانت النتائج كما يلي:
 (29جدكؿ رقم )

نتائج اختبار كركسكاؿ كيلز لداللة الفركؽ يف درجات ربقق األىداؼ كدرجات اكتساب الصفات 
 ؼبعلمات تبعا ؼبتغَت سنوات اػبدمةمن خالؿ الربامج التدريبية من كجهة نظر ا

متوسط  العدد سنوات اػبدمة احملور
 الرتب

مربع  
 كام

درجة 
 اغبرية

مستوم 
 الداللة

 2.229 7.82 5 12أقل من  ربقق األىداؼ
  
  

2 
  
  

2.366 
  
  

إذل أقل  12من 
 22من 

11 12.68 

 13.38 4 فأكثر 22
 1.466 7.42 5 12أقل من  اكتساب الصفات

  
2 
  

2.481 
اذل أقل  12من   

 22من 
12 12.95 
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       12.88 4 فأكثر 22
( 2.25( عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول داللة أقل من )29يتضح من اعبدكؿ )

يف درجات ربقق األىداؼ كدرجات اكتساب الصفات من خالؿ الربامج التدريبية من كجهة نظر 
تغَت سنوات اػبدمة، كىذا يعٍت قبوؿ الفرضية، كيدؿ على تشابو درجات ربقق اؼبعلمات تعزل ؼب

األىداؼ كدرجات اكتساب الصفات ؼبعلمات العلـو من خالؿ الربامج التدريبية مهما كاف عدد 
 سنوات خدمتهن.
الفركؽ ذات الداللة إزاء ربقق األىداؼ ك اكتساب الصفات من الربامج التدريبية اثلثان : 

( يف درجات 2.25عمر ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول داللة أقل من )حسب ال
 ربقق األىداؼ كدرجات اكتساب الصفات من خالؿ الربامج التدريبية من كجهة نظر اؼبعلمات

( ؼبعرفة داللة Mann-Whitney Uكالختبار ىذه الفرضية مت استخداـ اختبار "ماف كيتٍت" ).تعزل للعمر
درجات ربقق األىداؼ كدرجات اكتساب الصفات من خالؿ الربامج التدريبية من كجهة  الفركؽ يف

 نظر اؼبعلمات تبعان ؼبتغَت العمر، ككانت النتائج كما يلي:
 (32جدكؿ رقم )

لداللة الفركؽ يف درجات ربقق األىداؼ كدرجات اكتساب الصفات من  نتائج اختبار ماف كيتٍت
 هة نظر اؼبعلمات تبعا ؼبتغَت العمرخالؿ الربامج التدريبية من كج

 

 متوسط العدد العمر احملور
 الرتب

 ؾبموع
 الرتب

مستوم  قيمة )ز(
 الداللة

 2.595 2.531- 79.52 8.83 9 42أقل من  ربقق األىداؼ
 91.52 12.17 9 فأكثر 42

 2.771 2.291- 78.22 8.67 9 42أقل من  اكتساب الصفات
 75.22 9.38 8 فأكثر 42
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( 2.25( عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول داللة أقل من )32يتضح من اعبدكؿ )
يف درجات ربقق األىداؼ كدرجات اكتساب الصفات من خالؿ الربامج التدريبية من كجهة نظر 
اؼبعلمات تعزل ؼبتغَت سنوات اػبدمة، كىذا يعٍت قبوؿ الفرضية، كيدؿ على تشابو درجات ربقق 

كدرجات اكتساب الصفات ؼبعلمات العلـو من خالؿ الربامج التدريبية مهما كانت األىداؼ 
 . أعمارىن

  انة : نتائج عامة لالستب (2
 علمات العلـو للمرحلة اؼبتوسطة كانت النتيجة :ؼب يةتدريبالربامج الابلنسبة ألىم معوقات   .1
  من حيث )عجز عملية  أىداؼ التدريبيف  عوقاتأفراد عينة الدراسة على كجود مصبيع موافقة

كثرة اؼبتدربُت يف الدكرة الواحدة ، عدـ ارتباط أىداؼ اؼبهنية ،   مشكالت اؼبعلمتدريب يف حل ال
التدريب دبشكالت الطالبات التعليمية ك السلوكية ، قلة اكتساب اؼبعلمات للربامج اؼبتعلقة 

 ( . ابؼبهارات التدريبية 
 ود معوقات يف ؿبتول التدريب من حيث ) عدـ تناسب موافقة صبيع أفراد عينة الدراسة على كج

، كجود فجوة بُت احملتول ك عمل اؼبعلمة ، عدـ ارتباط  اؼبعلم كمتطلباتواحملتول مع احتياجات 
 احملتول ابلواقع التعليمي ( 

  وسائل التعليمية للتدريب من أساليب ك ال موافقة صبيع أفراد عينة الدراسة على كجود معوقات يف
األساليب اغبالية ال تسهم يف تفعيل  التدريب على احملاضرة كاإللقاء كىذه أسلوب اعتماد حيث )

 دكر اؼبعلم ( 
  ( عدـ كجود موافقة صبيع أفراد عينة الدراسة على كجود معوقات يف مراكز التدريب من حيث

ر كسائل لة توفمكتبة تلىب حاجة اؼبعلم التدريبية كتناسب موضوعاتو ، بعد مكاف التدريب ، ق
 ( الراحة يف اؼبركز التدرييب

  درابت من حيث ) عدـ إؼباـ اؼبدربة اؼبموافقة صبيع أفراد عينة الدراسة على كجود معوقات يف
 اختيار اؼبدرابت ، عدـ كفاءة اؼبدرابت (  عندحباجات اؼبعلم التدريبية ، عدـ كضع معايَت 

 التوقيت من حيث ) تعارض كقت التدريب  موافقة صبيع أفراد عينة الدراسة على كجود معوقات يف
 مع الدكاـ الرظبي للمعلمة (
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 على كجود معوقات يف اغبوافز من حيث ) عدـ توفر حوافز مادية  موافقة صبيع أفراد عينة البحث
 كمعنوية للمعلمة اؼبتفوقة ، عدـ ربط التدريب ابلًتقيات لوظائف أعلى ( 

اسبة للحد من معوقات التدريب من كجهة نظرىن  اغبلوؿ اؼبنلبعض  تصور أفراد عينة البحث  .2
 كمتدرابت .

ؼبستول برامج تدريب معلم العلـو للمرحلة اؼبتوسطة فكانت  لنسبة لتقييم أفراد عينة البحثاب  .3
مابُت اؼبتوسط ك اعبيد كيرجع نتيجة تقيمهم ىذا لثالثة أسباب رئيسية ىي ) التوقيت ك اؼبدربُت 

 كمكاف التدريب ( 
على أف الوقت اؼبناسب للتدريب يكوف يف الفًتة الصباحية لكوهنا  ع أفراد عينة البحثموافقة صبي .4

 . أفضل كقت الستيعاب اؼبعلمة للدكرة كىي يف قمة النشاط ك اغبيوية كسهولة توفر اؼبواصالت 
على اؼبكاف اؼبناسب للتدريب يف القاعات اليت يتم  أفراد عينة البحثنسبة كبَتة من موافقة   .5

)سهولة التواصل مع اؼبدربة بصورة  من أنبها سبابكذلك لعدة أالتدرييب ىا عن طريق اؼبركز فَت تو 
رجحت أف يكوف أفضلية  نسبة قليلةات الالزمة للتدريب ( بينما يكل االمكان  مباشرة ، توفر

عن بعد لعدة أسباب منها ) ظهور ظرؼ طارئ يبنع اؼبعلمة من اغبضور ، ىو التدريب مكاف 
 لمة على هتيئة اعبو اؼبناسب ؽبا يف التدريب ( قدرة اؼبع

بعض التصورات  مت كضعمن خالؿ تقييم أفراد العينة لربامج تدريب معلم العلـو للمرحلة اؼبتوسطة   .6
 من أجل تطوير الربامج التدريبية إلعداد معلم العلـو .

ات ( ذباه متغَت 2025عدـ كجود فركض إحصائية عند مستول داللة الفركض أقل من )  .7
التخصص كسنوات اػبدمة ك العمر يدؿ على عدـ كجود اختالفات ذات داللة إحصائية بُت رؤية 
أفراد عينة الدراسة ذباه ربقق األىداؼ كاكتساب الصفات من الربامج التدريبية يف اؼبدارس 

 . لشرائع تعزل إذل اختالؼ زبصصاهتم أك سنوات اػبدمة أك العمر ي احب اؼبتوسطة
الواقع اغبارل لربامج إعداد معلمات العلـو كتدريبهن تقوًن تكشف لعملية الالسابقة نتائج الف فإ كعليو

 : النقاط التاليةيف  ك اليت يبكن حصرىاأثناء اػبدمة ابؼبرحلة اؼبتوسطة 
ـ أف أىم مشكالت الدكرات التدريبية اليت تواجو معلمات العلـو ابؼبرحلة اؼبتوسطة تًتكز يف عد -1

كضعف احملتول اؼبقدـ كعدـ كفاءة بعض اؼبدرابت ك عدـ مناسبة توقيت ىذه  افهاربقق بعض أىد
 الربامج ابلنسبة للمعلمة . 
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ثر أ ابؼبرحلة اؼبتوسطة فباالعلـو  اتعلمؼب اؼبقدمةربامج ال يف ف النتائج السابقة تبُت كجود ضعفأ -2
 . بعضهن تراجع كالبفاض مستول أداء  بصورة كاضحة يف

للحد من مشكالت أك معوقات برامج اإلعداد ك التدريب  اؼبقًتح من قبل اؼبعلمات أف التصور -3
أبنبية يدؿ على مدل كعيهم صر اغبديث دبا يتناسب مع متطلبات الع كضركرة تطويره ىذه الربامج

التخصص أك سنوات اػبربة أك  الؼاخت ابلرغم من زايدة مبوىم اؼبهٍت بصورة مستمرةىذه الربامج يف 
   .  فيما بينهمالعمر 

 : توصيات الباحثة  (3
  -من خالؿ النتائج السابقة توصي الباحثة دبا يلي :

يكوف لكتدريبو أثناء اػبدمة العلـو ربديد االذباىات اؼبعاصرة يضمن ربسُت برانمج إعداد معلم  .1
 .معلم اؼبستقبل 

 القليلة .ضركرة زبصيص برامج تشمل تدريب معلم العلـو غبديثي التعيُت ك ذكم اػبربة  .2
 مرتبطة بربامج إعداده كتدريبو أثناء اػبدمة  يةات الًتبكلييف  معلم العلـو  برامج إعدادكوف تأف  .3
ابلتنوع كالشمولية كالتكامل حبيث أثناء اػبدمة العلـو  ف تتميز برامج إعداد كتدريب معلمأ .4

 .  اؼبعلمُت ك اؼبعلمات تتناسب مع اغباجات اؼبختلفة لفئات 
التوازف بُت األبعاد الثالثة )  معلم العلـو كتدريبو أثناء اػبدمة إعدادج امميم بر اغبرص عند تص .5

 البعد العاـ أك الثقايف ك البعد التخصصي ك البعد الًتبوم ك النفسي ( . 
 ك توعية اؼبعلم أبنبية مبوه العلمي كاؼبهٍتبأف يكوف التطوير اؼبهٍت ؼبعلم العلـو مستمران كذلك  .6

  . الة ذباه زايدة كفاءة اؼبعلمُت ك نتائجو الفعناء اػبدمة أثأنبية التدريب 
أف ال تقتصر عملية اختيار كتصميم برامج إعداد معلم العلـو على اؼبختصُت فيها فقط بل البد  .7

من إشراؾ اؼبعلمُت يف البحث ك التخطيط ك التنفيذ فبا يتيح ؽبم فرصة إظهار قدراهتم 
 ية . كجهودىم الذاتية ك شخصياهتم القياد

ضركرة تدريب معلم العلـو على التقنيات الًتبوية اغبديثة دبا يف ذلك اؼبفاىيم اؼبعلوماتية   .8
يبتلك اؼبعارؼ  حىت كاستخداـ اغباسبات اآللية كتوفَت اؼبتطلبات الالزمة يف برامج إعداده

 كاؼبهارات األكاديبية كالًتبوية . 
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من كبرامج تدريبو أثناء اػبدمة العلـو البد من اشتقاؽ الكفاايت اؼبطلوبة إلعداد معلم  .9
 احتياجات اجملتمع اؼبستقبلية ليكوف قادران على قيادة عمليات التغيَت ك التطوير يف اجملتمع . 

 حىت تساير برامج التدريب العاؼبية .  برامج التدريبالعمل على تطوير  .12
 : مقًتحات الباحثة (4

 . مكة اؼبكرمة مدارس صبيع اؼبتوسطة يف  ناء اػبدمةكتدريبهم أثمعلمي العلـو  تقوًن برامج إعداد .1
 . احتياجات اجملتمع اؼبستقبلية على ضوء كتدريبو  إعداد معلم العلـو .2
 .  ابلتقنيات اغبديثة ُتؼبعلمعداد برامج تدريب ادكر مراكز التدريب الًتبوم يف إ .3
 أتىيل كتدريب معلمي العلـو على نظاـ التدريب الًتبوم اؼبفتوح .   .4
 ية استخداـ النظاـ االلكًتكين لتقييم تدريب اؼبعلمُت ابؼبملكة العربية السعودية .أنب .5
 دراسة االحتياجات التدريبية ؼبعلمي العلـو ابألساليب العلمية اغبديثة .  .6
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 وادلراجعادلصادر  .7
 :  ادلراجع العربية -أ
 دار  ) الرايض1ط ، صفحات يف التعليم و النهوض ابلشخصية عبد الكرًن ، ، بكار :

 3، صـ ( 2212-ق1433كجوه للنشر كالتوزيع ، 
  ، ـ 1999،د.ط) د.ـ :  ادلعلم السعودي احلاضر و ادلستقبلالدايل ، عبد الرضبن سليماف

 .(  ـ1422-
   ،ىػ1421، د.ط ) القاىرة : دار الفكر العريب ،  اختيار ادلعلم وإعدادهراشد ، علي-

 ـ ( .2221
  ، مكتبة اجملتمع العريب د.ـ : )  1ط،  ن احلادي و العشرينمعلم القر ربيع ، ىاديبشعاف

 ( ـ2229-ق1432للنشر كالتوزيع ، 
  ، 1، ط الرتبية العملية ومكانتها يف برامج تربية ادلعلمنيعبد هللا ، عبد الرضبن صاحل 

 ـ( .2224دار كائل للنشر ك التوزيع، : )عماف 
  ، عماف : 1، ط ادلعلم تنميتو وتدريبو إعدادعبد السميع ، مصطفى ك حوالة ، سهَت دمحم (

 ـ( .2225 -ىػ 1426دار الفكر ، 
  ، 3ط ،معلم العلوم مسئولياتو أساليب عملو إعداد منوه العلمي وادلهينلبيب ، رشدل  (

 ـ( .1985القاىرة : مكتبة األقبلو اؼبصرية ، 
 : مراجع شبكة االنرتنت -ب
 ئيان " ، اليماين ، أضبد مهدم ، " تعريف اإلعداد إجراwww.yemen.com  استعرض عاـ ،

 ـ .1998
  ، دكر معلم العلـو يف اؼبناىج اؼبطورة "آؿ شرًن ، أظباء " ،www.okaz.com.sa ، استعرض

 .ىػ 12/5/1436بتاريخ 
  لعربية السعودية يف ؾباؿ تطوير اؼبناىججهود اؼبملكة ا"، ، اؽباـ الصراكم ،" 

a.com/vb/showthread.php-saud-http://dr  2/9/2211، استعرض بتاريخ . 

http://www.yemen.com/
http://www.okaz.com.sa/
http://dr-saud-a.com/vb/showthread.php
http://dr-saud-a.com/vb/showthread.php
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  ، التدريب ك التقييم اؼبوضوعي مطلب اغباضر ك اؼبستقبل"الصاحل كاللحيد"  ،
http://www.alyaum.com/article/1180712  ـ . 2224يونيو 8،استعرض بتاريخ 

  أثر التدريب الًتبوم يف النمو اؼبهٍت للمعلم إلدارة العامة للتدريب الًتبوم ك االبتعاث ا "،
"v.sahttp://www.qassimedu.go  ـ 29/3/2226، استعرض بتاريخ . 

  ، " برانمج معجم اؼبعاين ، " تعريف الربانمج لغة كاصطالحانwww.almaany.com 
  ، " السن ، عادؿ عبد العزيز ،" حبث حوؿ تقوًن فاعلية العملية التدريبية

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public  ، ـ . 2225يونيو 5استعرض بتاريخ 
  ، " أبو السعود ، انصر ، " تعريف التقوًنwww.alyaum.com  يونيو 23، استعرض بتاريخ

 ـ . 2212
  ائياي " ، اندر ، أركل ، " تعريف التقوًن إجرeduc.com-www.new  استعرض بتاريخ ،

 ـ . 7/4/2215
 رسائل جامعية  ادلصدر: -ج
  ، دور برانمج إعداد معلم العلوم بكليات الرتبية يف تنمية حتصيل الطالب مركة دمحم ، الباز

رسالة ماجستَت ، لعلم واجتاىاهتم حنوىاادلعلمني شعبة الطبيعة والكيمياء لقضااي أخالقيات ا
 .  ـ2227، جامعة قناة السويس ،  كلية الًتبية  ، بور سعيد ،

  ،معوقات تدريب ادلعلمني أثناء اخلدمة وسبل التللب أبو عطواف ، مصطفى عبد اعبليل
 ـ2228, سالميةالًتبية ، اعبامعة اإلغزة ، كلية ,  رسالة ماجستَت, عليها مبحافظات غزة 

 تقومي برانمج إعداد معلم العلوم بكليات ادلعلمني ابدلملكة العربيةدمحم راشد ، شرقي ال , 
 .  ـ2224كلية اؼبعلمُت ، الرايض ، ،  رسالة ماجستَت، السعودية

  ، تقومي برامج الرتبية العملية إلعداد معلم التعليم األساسي ،  أحالـ دمحمالفقعاكم
ة جامعغزة ، ،  كلية الًتبية، رسالة ماجستَت  ، بكليات الرتبية يف جامعات قطاع غزة

 ـ .2211، عاـ  األزىر

http://www.alyaum.com/article/1180712
http://www.alyaum.com/article/1180712
http://www.qassimedu.gov.sa/
http://www.almaany.com/
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public
http://www.alyaum.com/
http://www.new-educ.com/
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  ، رسالة ماجستَت  اإلعداد العلمي للمفتني وأثره يف الوقاية من اجلرميةالفارس ، فارس دمحم ،
-ىػ1431، كلية الدراسات العليا ، الرايض ، جامعة انيف العربية للعلـو األمنية ، عاـ 

 ـ . 2212
  ، رانمج مقرتح لتطوير إعداد معلم العلوم بكليات الرتبية يف ضوء بسوزاف ، دمحم حسن

، رسالة  مدخل العلم والتكنولوجيا واجملتمع وأثره على التنوير العلمي وأداء الطالب ادلعلم
 ـ . 2225دكتوراه ، كلية الًتبية ، جامعة الزقازيق ، عاـ 

  ، رسالة ،ادلعلميـــــن يف ادلملكة العربية السعودية  أتىيــــــــل وتدريـــــبصباؿ صبعة، اؼبنياكم
 .  ـ2229جامعة قبراف ،  ميدانية ، قبراف ،

 ادلصدر : حبوث تربوية  - د
  ، الدورات التدريبية أثناء اخلدمة وعالقة ذلك بفعالية ادلعلم حنوه واجتاىات زايد ، بركات

 .ـ 2225جامعة القدس اؼبفتوحة ، حبث تربوم ، ،  حنو مهنة التدريس
  ، تقومي دورات تدريب معلمي ادلرحلة الثانوية أثناء اخلدمة من وجهة فواز على ، اغباجز

 . 2224يوليو  21، حبث تربوم ،  نظر ادلعلمني وادلشرفني الرتبويني مبحافظات غزة
 اجتاىات معلمي احلكومة حنو الدورات التدريبية اليت  ، شحدة البهبهاين ، ضباد ، حسن ك

 .ـ 2211اعبامعة االسالمية ، حبث تربوم ، غزة ، ، اخلدمة مبحافظات غزة  تلقوىا أثناء
  ، تقومي فاعلية العملية التدريبية وحتقيق مبدأ اقتصادايت السن ، عادؿ عبد العزيز

 ـ 2225، حبث تربوم ، بَتكت ، جامعة عُت مشس ،  التدريب
  ، دمة مع التطبيق للتعرف اجتاىات حديثة يف تدريب ادلعلم أثناء اخلصابر ، ملكة حسن

، دراسات يف اؼبناىج كطرؽ  إىل أثر دروس ادلشاىدة على أداء ادلعلمات مبدينة جدة
 ـ 1995التدريس ، جامعة عُت مشس ، 

 إعداد ادلعلم وتنميتو مهنيًا يف ضوء التحدايت ،  ، ايهاب الناقة ، صالح ك أبو كرد
 .ـ 2229،  يةاعبامعة االسالمغزة ،  حبث تربوم ، ،ادلستقبلية 

 ادلصدر : مقالة يف دورية -ىـ   
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  ، تقومي برامج إعداد معلمي العلوم للمرحلتني ادلتوسطة والثانويةخالد بن فهد ، اغبذيفي 
 . ـ 1992عاـ  ،ؾبلة جامعة اؼبلك سعود قسم العلـو الًتبوية ك الدراسات اإلسالمية ، 

  إلعداد معلم العلوم للمرحلة  تصور مقرتح للكفاايت الالزمةخالد فهد ، ، اغبذيفي
عاـ  ،ميةؾبلة جامعة اؼبلك سعود قسم العلـو الًتبوية ك الدراسات اإلسال،  ادلتوسطة
 . ىػ 2222

  تقييم برامج تربية ادلعلمني وسلرجاهتا وفق معايري اجلودة من وجهة ، كنعاف ، أضبد علي
عاـ ؾبلة دمشق ، ،  عليميةة التيئنظر طلبة السنة الرابعة يف قسم معلم الصف وأعضاء اذل

 ـ .2229
  ، واقع تدريب اغباجز ، فؤاد علي ، ك اللوح ، عصاـ حسن ، ك األشقر ، ايسر حسن

اجمللد الثامن , رللة اجلامعة اإلسالمية , معلمي ومعلمات ادلرحلة الثانوية أثناء اخلدمة 
 ـ .2212عشر ، العدد الثاين ، يونيو 
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 مالحق البحث

 ستبياف ()الصورة األكلية لال 1اؼبلحق رقم 
 بسمميحرلا نمحرلا هللا  

 معلميت الفاضلة ،،،،،، 
 يسر الباحثة أف تضع بُت يديًك ىذا االستبياف 

 ) تقومي الدورات أو الربامج التدريبية يف إعداد معلمات العلوم ابدلرحلة ادلتوسطة
 ( من وجهة نظرىن كمتدرابت

متدرابت لغرض تطوير ىذه الربامج التدريبية  كعليو تستعُت الباحثة ابهلل مث آبرائكم السديدة بوصفكم
تكم قراءة كل اأك الدكرات مستقبالن ك االرتقاء ابلعملية التدريبية يف التعليم فًتجو الباحثة من حضر 

 فقرة من االستبياف بًتكيز كإمعاف ككضع عالمة أماـ ما تركنو مناسبان 
 

 تقبلوا من الباحثة فائق التقدير ك االحًتاـ 
 التوفيق ،،كمن هللا 
  

 
 

 الباحثة                                                           
 نوؼ دمحم منيع هللا الثبييت                                                       
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 :  تقييمك ألىم اؼبعوقات اليت تواجهينها يف الربامج التدريبية  (1
 األىداؼ  اجملاؿ األكؿ : 

 
 اجملاؿ الثاين : احملتول 

الشهادة 
 العلمية

التخصص 
 الدقيق

عدد سنوات 
 اػبدمة

اغبالة  السن
 االجتماعية

مكاف 
 السكن

اسم 
 اؼبدرسة

 مالحظة :
ال حاجة 
        لذكر االسم

 غَت موافق موافق األىػػداؼ ـ

عدـ انبثاؽ أىداؼ عملية التدريب من حاجات اؼبعلمات الًتبوية  1
 اغبقيقية

  

   ة غَت ؿبددةأىداؼ الدكرات التدريبي 2
   ال تساىم عمليات التدريب يف حل اؼبشكالت اؼبهنية للمعلمات 3
كثرة أعداد اؼبعلمات اؼبتدرابت يف الدكرة الواحدة يؤدم إذل عدـ ربقيق  4

 األىداؼ
  

   عدـ ارتباط أىداؼ الربامج التدريبية دبشكالت الطالبات التعليمية 5
 ك السلوكية اليت تواجهها اؼبعلمة

  

عدـ تنمية ركح العمل اعبماعي بُت اؼبتدرابت من خالؿ األنشطة  6
 التدريبية

  

اندران ما تكتسب اؼبتدرابت عددان من اؼبهارات التدريبية مثل إدارة الصف  7
 ، إدارة الوقت ، استخداـ عدد من التقنيات الًتبوية اغبديثة

  

 غَت موافق موافق احملتول ـ
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 ألساليب كالوسائل التعليميةاجملاؿ الثالث : ا 

 
 
 

 يب اجملاؿ الرابع : اؼبركز التدري 

   عدـ تناسب ؿبتول التدريب مع قدرات اؼبعلمات ك احتياجاهتم 1
   كجود فجوة بُت ؿبتول التدريب كطبيعة عمل اؼبعلمات 2
   ك التكنولوجية اغبديثة عدـ مواكبة احملتول للتغَتات الًتبوية 3
   احملتول غَت مًتابط 4
   عدـ كاقعية ؿبتول برامج التدريب 5

 غَت موافق موافق األساليب ك الوسائل التعليمية ـ

   األساليب اؼبستخدمة يف تفعيل دكر اؼبشاركات  التسهم 1
   األساليب التدريبية اؼبستخدمة ال تناسب اؼبعلمات  2
   تقتصر األساليب على احملاضرة ككرش العمل ك اإللقاء  3
   غباسوب يف التدريب ال يتم استخداـ ا 4
   األساليب اليت تستخدمها اؼبدرابت تقليدية  5
،  Data Showعدـ توفر التقنيات الًتبوية اغبديثة للتدريب مثل  6

 اغباسوب كملحقاتو ، عارض فوؽ الرأس ، االنًتنت 
  

 غَت موافق موافق اؼبركز التدرييب ـ
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 اجملاؿ اػبامس : اؼبدرابت 

 اجملاؿ السادس : التوقيت 

   ؼبكاف الذم يقع فيو اؼبركز التدرييببعد ا 1
   عدـ توفر كسائل الراحة يف اؼبركز التدرييب 2
   قدـ التقنيات اؼبتوفرة يف اؼبركز كعدـ صالحيتها للعمل 3
   عدـ كجود مكتبة ملبية غباجات التدريب كموضوعاتو 4
   يقلل مكاف التدريب من الدافعية للتدريب 5

تكييف ...(  –كهرابء   –ساسية من ) ماء عدك توفر اػبدمات األ 6
   يف موقع التدريب

   سعة اؼبوقع 7

 غَت موافق موافق اؼبدرابت ـ
   عدـ كفاءة اؼبدرابت  1
   عدـ كجود معايَت كاضحة الختيار اؼبدرابت  2
   ضعف إؼباـ اؼبدرابت حباجات اؼبعلمات  3
   ربة خبَتة متخصصة عدـ االستعانة دبد 4
   فىالتعبَت عن الرأم  ال تتيح اؼبدربة للمشاركات 5
   عدـ استخداـ اؼبدرابت طرائق تدريسية حديثة يف التدريب  6
   قلة اؼبدرابت اؼبتمكنات علميان يف الدكرات التدريبية  7

 غَت موافق موافق التوقيت ـ
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 اجملاؿ السابع : اغبوافز اؼبادية كاؼبعنوية 

 

 

 ما ىي اغبلوؿ مقًتحة للتغلب على معوقات التدريب ؟  (2
..........................................................................................

..........................................................................................  
 تقييمك ؼبستول أداء الربامج التدريبية اؼبخصصة ؼبعلم العلـو ىو  (3

   يب مع توقيت العمل يف اؼبدرسةيتعارض كقت التدر  1
   عدـ دقة توزيع الوقت على الفعاليات 2
   الوقت اؼبخصص للتدريب طويل ك فبل 3
   ىدر كقت التدريب يف أمور جانبية 4
   ها دبدة مناسبةئعدـ إبالغ اؼبتدرابت دبوعد انعقاد الدكرة قبل بد 5
   ريبيةعدـ مناسبة أكقات االسًتاحة بُت اعبلسات التد 6

 غَت موافق موافق اغبوافز اؼبادية ك اؼبعنوية ـ

   ال تقدـ الوزارة حوافز مادية للمعلمات اؼبتدرابت 1
   ال تتوفر اغبوافز اؼبعنوية للمعلمات اؼبتدرابت 2
   عدـ عقد امتحاانت للدكرات التدريبية 3
   ب ابلًتقيات لوظائف أعلىعدـ ربط التدري 4
   عدـ منح شهادة للتدريب 5



167 
 

 
) مالحظة : يبكن اختيار أكثر  ضعي عالمة أماـ سبب اختيارؾو للتقييم السابق ىو ..... (4

 من سبب ( 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 األكقات اؼبناسبة للتدريب لكي ( 5 

 

 أين تفضلُت حضور الربانمج التدرييب يف ( 6

 ضعيف متوسط جيد جيد جدان  فبتاز
     

  ؿبتول الربامج التدريبية
  التجهيزات اؼبستخدمة الوسائل ك

  مدة الربانمج
  مكاف الربانمج

  التوقيت
  اؼبدربُت

  اعبهة اؼبسئولة عن التدريب

فًتة صباحية فًتة مسائية  أخرل 
 السبب : 

 بمباشر يف قاعات التدري عن بعد ابؼبدرسة أك اؼبنزؿ  أخرل 
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 يضع القائمُت يف االعتبار عند  (7

 

 لتطور يف أكثر الربامج التدريبية اؼبعدة ؼبعلم العلـو تستهدؼ ا (8
 

 

 

 

 

اليت ربققت  األىداؼ  (9
علـو ابؼبرحلة  لكي كمعلمة 
خالؿ الربامج  اؼبتوسطة من 

 التدريبية 

 السبب : 

 غَت موافق موافق تصميم الربامج التدريبية ؼبعلم العلـو ـ

تبصَت معلم العلـو ابلربامج كهدؼ أساسي لتطوير أساليب طرائق  1
 التدريس ك اػبطط لتطوير مناىج العلـو 

  

   ة الحتياجات معلم العلـو تكوف الربامج ملبي 2

   مراعاة الدكر األساسي يف توجيو الطلبة على التقصي كاالكتشاؼ  3

   كيفية تدريب الطلبة على التفكَت العلمي السليم  4
   التوازف يف عملية التدريب بُت التطبيق النظرم كالعملي  5

 غَت موافق موافق الربانمج ـ

   العلـو كالفنوف 1
   أساليب الًتبية 2
   طرؽ التدريس 3
   الوسائل التعليمية 4
   اإلدارة اؼبدرسية ك التعليمية 5
   أخرل 6

 ضعيف متوسط جيدجيد  فبتاز داؼ التعليميةاألى ـ
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قبل إقامة الدكرات التدريبية يتم إبالغك من قبل اعبهات اؼبختصة قبل موعد الدكرة فأم الطرؽ  (12
 للتواصل تفضلُت

 إبرساؿ رسالة نصية على ىاتفك اعبواؿ أك االتصاؿ  - أ
 (  E-mailعن طريق الربيد االلكًتكين اػباص بًك )   - ب
 الربيد اػباص ابؼبدرسة   - ت
 تسليم خطاب ابلدكرة كموعدىا مناكلة للمدرسة  - ث
 

 جدان 

تنمية قدرات الطالبات على اؼبشاىد العلمية ك العملية  1
 الدقيقة

     

القدرة على مساعدة الطلبة على فهم طبيعة  2
      التكنولوجيا ك استخداماهتا

كيفية إعداد الطالبة اؼبفكرة الواعية القادرة على  3
      تعلقة ابلعلم ك التكنولوجياالتعامل مع القضااي اؼب

إكساب الطالبة اؼبهارات العقلية اليت تساير التفكَت  4
      العلمي ك تساعدىا على التعلم

      تنمية اؼبيوؿ العلمية لدل الطالبة 5
      تطوير أساليب جديدة لتدريس العلـو 6

مة ربقيق العالقة بُت برامج إعداد اؼبعلم ك اؼبناىج القائ 7
      يف مراحل التعليم اؼبتوسط كفقان للمنهج اغبديث
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 تقييمك للصفات اليت اكتسبتها كمعلمة علـو يف الربامج التدريبية ىو : (11

 الصػػفات
 التقييم

جيد  فبتاز
 ضعيف متوسط جيد جدان 

الوعي حباجات اجملتمع كدكر العلـو يف ربقيقها كإدراؾ 
      ـ يف حياة التالميذأنبية العلو 

ك ما يصاحبو من  ،اإليباف ابألسلوب العلمي يف التفكَت
      اذباىات علمية

اؼبعرفة العلمية الدقيقة ابؼبادة كحقائقها كمفاىيمها 
      كقوانينها

اغبدكث يف  معرفة التطورات العلمية اغبادثة ك احملتملة
      الفركع العلمية اؼبختلفة

لطبيعة التالميذ كقدراهتم كخربة كافية يف  الفهم التاـ
      عمليات التوجيو التعليمي

القدرة على التعاكف مع اؼبعلمُت اآلخرين على اختالؼ 
      زبصصاهتم يف سبيل ربقيق األىداؼ اؼبشًتكة

      الرغبة يف النمو الذايت علميان كمهنيان كثقافيان 
      لعلـوالرغبة القوية يف ربقيق دكرؾ كمعلمة ل

 

 ما رأيًك ابؼبقولة : ( 12
)من اؼبمكن أف تصبح كل تطويراتنا للمناىج ككل ذبهيزاتنا للمدارس أشياء ال معٌت ؽبا إذا فقد اؼبعلموف 

 اغبماسة للتعليم كفقد الطالب اغبماسة للتعليم ( أ.د عبد الكرًن بكار
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عداد معلم العلـو من خالؿ الربامج التدريبية البد أف عند كضع خطة إل من كجهة نظرؾ : (13
 :  يشتمل على

 كيفية اإلعداد يف اؼبادة العلمية  .1
 اإلعداد مهنيان  .2
 اإلعداد ثقافيان  .3
 اإلعداد الشخصي ك االجتماعي  .4
 صبيع ما سبق  .5

 إلعداد معلم العلـو ؟  ماذا تقًتحُت للتطوير من الربامج التدريبية( 14
1. ..................................................................................... 
2. ..................................................................................... 
3. ..................................................................................... 
4. ..................................................................................... 
ىل تعتقدين أنك يف حاجة للربامج أك الدكرات التدريبية اؼبقامة كدافع لتحسُت من أداءًؾ  ( 15

 كمعلمة علـو بصورة خاصة ؟ كمعلمة بصورة عامة
 
 

 

 

 

 

 

 غَت موافق موافق
  

 غَت موافق موافق
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 ( انة)الصورة النهائية لالستب 2اؼبلحق رقم 
 بسمميحرلا نمحرلا هللا  

 
تقـو الباحثة إبعداد حبثها استكماالن للحصوؿ على درجة اؼباجستَت يف الًتبية زبصص مناىج كطرؽ 

تقومي برامج إعداد معلم العلوم يف كليات الرتبية وبرامج تدريبو أثناء ) تدريس العلـو يف موضوع 
 (  ابدلرحلة ادلتوسطة من وجهة نظر ادلعلمات اخلدمة 

 كىي : سئلة البحثألإجابة  على غرض اغبصوؿستبانة باالكلذلك أعدت الباحثة 
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ما الواقع اغبارل لربامج إعداد ك تدريب معلم العلـو ابؼبرحلة اؼبتوسطة من كجهة نظر اؼبتدرابت )  (4
 معلمات العلـو ( ؟ 

 علـو أثناء اػبدمة ابؼبرحلة اؼبتوسطة ؟ ما مشكالت إعداد كتدريب معلمات ال (5
ما الفركؽ ذات الداللة اإلحصائية ذباه ربقق أىداؼ إعداد كتدريب معلمات العلـو أثناء اػبدمة  (6

 (؟ ) التخصص ، سنوات اػبدمة ، العمر كاكتساب الصفات تبعان للمتغَتات التالية 
علمات متدرابت لغرض تقوًن ىذه الربامج كعليو تستعُت الباحثة ابهلل مث آبرائكم السديدة بوصفكم م

التدريبية أك الدكرات كتطويرىا لتلىب احتياجات اؼبعلمة يف اؼبستقبل كاالرتقاء ابلعملية التدريبية يف 
تكم قراءة كل فقرة من االستبياف بًتكيز كإمعاف ككضع عالمة أماـ ما افًتجو الباحثة من حضر  التعليم

 . تركنو مناسبان 
 باحثة فائق التقدير ك االحًتاـ تقبلوا من ال

 كمن هللا التوفيق ،،،
                    

 الباحثة                                                                        
 نوؼ دمحم منيع هللا الثبييت                                                               

 
 

 

 

 

 :  تقييمك ألىم اؼبعوقات اليت تواجهينها يف الربامج التدريبية -1

الشهادة 
 لعلميةا

التخصص 
 الدقيق

عدد سنوات 
 اػبدمة

اغبالة  السن
 االجتماعية

مكاف 
 السكن

اسم 
 اؼبدرسة

 مالحظة :
ال حاجة 
        لذكر االسم
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 األىداؼ  اجملاؿ األكؿ : 

 
 اجملاؿ الثاين : احملتول 

 

 غَت موافق موافق األىػػداؼ ـ

1 
لية التدريب من حاجات اؼبعلمات الًتبوية يتم اشتقاؽ أىداؼ عم

   اغبقيقية

   الدكرات التدريبية اليت يتم ربديدىا ليست ىادفة 2

ضعف التأثَت اإلهبايب لعمليات التدريب يف حل اؼبشكالت اؼبهنية  3
 للمعلمات

  

4 
كثرة أعداد اؼبعلمات اؼبتدرابت يف الدكرة الواحدة يؤدم إذل عدـ ربقيق 

   األىداؼ

5 
ضعف ارتباط أىداؼ الربامج التدريبية دبشكالت الطالبات التعليمية ك 

 السلوكية اليت تواجهها اؼبعلمة
  

   ضعف ركح العمل اعبماعي بُت اؼبتدرابت من خالؿ األنشطة التدريبية 6

7 
اندران ما تكتسب اؼبتدرابت عددان من اؼبهارات التدريبية مثل إدارة الصف 

   خداـ عدد من التقنيات الًتبوية اغبديثة، إدارة الوقت ، است

 غَت موافق موافق احملتول ـ

ضعف تناسب ؿبتول التدريب مع قدرات اؼبعلمات ك  1
 احتياجاهتن
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 اجملاؿ الثالث : األساليب كالوسائل التعليمية 

 اجملاؿ الرابع : اؼبركز التدرييب 
 

   كجود فجوة بُت ؿبتول التدريب كطبيعة عمل اؼبعلمات 2
   جية اغبديثةك التكنولو  ضعف مواكبة احملتول للتغَتات الًتبوية 3
   احملتول التدرييب اؼبقدـ ضعيف 4
   احملتول التدرييب اؼبقدـ ال يرتبط ابلواقع احمليط 5

 غَت موافق موافق األساليب ك الوسائل التعليمية ـ

   يف تفعيل دكر اؼبشاركات ال تسهم األساليب اؼبستخدمة 1
   اليب التدريبية اؼبستخدمة ال تناسب اؼبعلماتاألس 2
   تقتصر األساليب على احملاضرة ككرش العمل ك اإللقاء 3
   ال يتم استخداـ اغباسوب يف التدريب 4
   األساليب اليت تستخدمها اؼبدرابت تقليدية 5
 Dataضعف توفر التقنيات الًتبوية اغبديثة للتدريب مثل  6

Show حقاتو ، عارض فوؽ الرأس ، االنًتنت، اغباسوب كمل 
  

 غَت موافق موافق اؼبركز التدرييب ـ

1 
من الصعوابت اليت تواجهها اؼبعلمات اؼبتدرابت بعد مكاف 

 التدريب
  

  من الصعوابت اليت تواجهها اؼبعلمات اؼبتدرابت قلة توفر كسائل  2
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 اجملاؿ اػبامس : اؼبدرابت 

 

 اجملاؿ السادس : التوقيت 

 الراحة يف اؼبركز التدرييب
   التقنيات اؼبتوفرة يف اؼبركز التدرييب قديبة كغَت صاغبة للعمل 3

4 
من الصعوابت اليت تواجهها اؼبعلمات اؼبتدرابت عدـ كجود مكتبة 

   تلىب حاجات التدريب كتناسب موضوعاتو

   مكاف التدريب يف التقليل من الدافعية للتدريب 5

تكييف ...( يف موقع  –كهرابء   –اػبدمات األساسية من ) ماء  6
 التدريب غَت مالئمة

  

 غَت موافق موافق اؼبدرابت ـ
من الصعوابت اليت تواجهها اؼبعلمات اؼبتدرابت ضعف كفاءة  1

 اؼبدرابت
  

   معايَت اختيار اؼبدرابت غَت كاضحة 2
ـ من الصعوابت اليت تواجهها اؼبعلمات اؼبتدرابت ضعف إؼبا 3

 اؼبدرابت ابغباجات التدريبية للمعلمات
  

   التعبَت عن الرأميف  ال تتيح اؼبدربة للمشاركات 4
   اندران ما تستخدـ اؼبدرابت طرائق حديثة يف التدريب 5

 غَت موافق موافق التوقيت ـ
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 ؿ السابع : اغبوافز اؼبادية كاؼبعنويةاجملا 

 

 ما ىي اغبلوؿ اؼبقًتحة للتغلب على معوقات التدريب ؟  (2
..........................................................................................

..........................................................................................
.......................................................................................... 

 تقييمك ؼبستول أداء الربامج التدريبية اؼبخصصة ؼبعلم العلـو ىو  (3

   يتعارض كقت التدريب مع توقيت العمل يف اؼبدرسة 1
   وزيع الوقت على الفعاليات غَت دقيقدقة ت 2
   الوقت اؼبخصص للتدريب طويل ك فبل 3
   من الصعوابت يف عملية التدريب ىدر الوقت يف أمور جانبية 4
   ا دبدة مناسبةئهيتم إبالغ اؼبتدرابت دبوعد انعقاد الدكرة قبل بد 5
   أكقات االسًتاحة بُت اعبلسات التدريبية مناسبة 6

 غَت موافق موافق اغبوافز اؼبادية ك اؼبعنوية ـ

   ال تقدـ الوزارة حوافز مادية للمعلمات اؼبتدرابت 1
   ال تتوفر اغبوافز اؼبعنوية للمعلمات اؼبتدرابت 2
   عادة ما يتم عقد امتحاانت للدكرات التدريبية 3
   لوظائف أعلى ربط التدريب ابلًتقيات 4
   ال سبنح اؼبعلمة شهادة للتدريب 5
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) مالحظة : يبكن اختيار أكثر من  سابق ىو .....ضعي عالمة أماـ سبب اختيارؾو للتقييم ال (4
 سبب ( 

  ؿبتول الربامج التدريبية
  الوسائل ك التجهيزات اؼبستخدمة

  مدة الربانمج
  مكاف الربانمج

  التوقيت
  اؼبدربُت

  اعبهة اؼبسئولة عن التدريب
 
 
 
 

 األكقات اؼبناسبة للتدريب تكوف يف : (5
 

 ضعيف متوسط جيد جيد جدان  فبتاز
     

فًتة صباحية فًتة مسائية  أخرل 
 السبب : .......................................................................... 
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  مكاف التدريب اؼبناسب يكوف يف : (6

 

 

 يضع القائمُت يف االعتبار عند تصميم الربامج التدريبية ؼبعلم العلـو (7

 

 أكثر الربامج التدريبية اؼبعدة ؼبعلم العلـو تستهدؼ التطور يف (8
 

  مباشر يف قاعات التدريب  عن بعد ابؼبدرسة أك اؼبنزؿ أخرل 

 ...................السبب : ..........................................................

 غَت موافق موافق تصميم الربامج التدريبية ـ

تبصَت معلم العلـو ابلربامج كهدؼ أساسي لتطوير أساليب طرائق  1
   التدريس ك اػبطط لتطوير مناىج العلـو

   حتياجات معلم العلـوتكوف الربامج ملبية ال 2

   مراعاة الدكر األساسي يف توجيو الطلبة على التقصي كاالكتشاؼ 3

   تدريب الطلبة على التفكَت العلمي السليم 4

   اؼبوازنة يف عملية التدريب بُت التطبيق النظرم كالعملي 5

 غَت موافق موافق الربانمج ـ

   العلـو كالفنوف 1



180 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كمعلمة علـو ابؼبرحلة اؼبتوسطة من خالؿ الربامج التدريبية :  ياألىداؼ اليت ربققت لك( 9

   أساليب الًتبية 2
   طرؽ التدريس 3
   الوسائل التعليمية 4
   اإلدارة اؼبدرسية ك التعليمية 5
   أخرل 6

جيد  فبتاز داؼ التعليميةاألى ـ
 جدان 

 ضعيف متوسط جيد

تنمية قدرات الطالبات على اؼبشاىد العلمية ك العملية  1
 الدقيقة

     

القدرة على مساعدة الطلبة على فهم طبيعة التكنولوجيا  2
 ك استخداماهتا

     

كيفية إعداد الطالبة اؼبفكرة الواعية القادرة على التعامل  3
 تعلقة ابلعلم ك التكنولوجيامع القضااي اؼب

     

إكساب الطالبة اؼبهارات العقلية اليت تساير التفكَت  4
 العلمي ك تساعدىا على التعلم

     

      تنمية اؼبيوؿ العلمية لدل الطالبة 5
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قبل إقامة الدكرات التدريبية يتم إبالغك من قبل اعبهات اؼبختصة قبل موعد الدكرة فأم الطرؽ ( 12
 -:  للتواصل تفضلُت

 إبرساؿ رسالة نصية على ىاتفك اعبواؿ أك االتصاؿ  -1
 (  E-mailعن طريق الربيد االلكًتكين اػباص بًك )  -2
 الربيد اػباص ابؼبدرسة   -3
 تسليم خطاب ابلدكرة كموعدىا مناكلة للمدرسة  -4

  يتمثل تقييمك للصفات اليت اكتسبتها بوصفًك معلمة ؼبادة العلـو يف الربامج التدريبية يف اآليت (11

      تطوير أساليب جديدة لتدريس العلـو 6
مة ربقيق العالقة بُت برامج إعداد اؼبعلم ك اؼبناىج القائ 7

 يف مراحل التعليم اؼبتوسط كفقان للمنهج اغبديث
     

 الصػػفات
 التقييم

جيد  فبتاز
 جدان 

 ضعيف متوسط جيد

ربقيقها كإدراؾ الوعي حباجات اجملتمع كدكر العلـو يف 
 أنبية العلـو يف حياة التالميذ

     

ك ما يصاحبو من  ،تقدير األسلوب العلمي يف التفكَت
 اذباىات علمية

     

اؼبعرفة العلمية الدقيقة ابؼبادة كحقائقها كمفاىيمها 
 كقوانينها

     

اغبدكث يف  معرفة التطورات العلمية اغبادثة ك احملتملة
 ختلفةالفركع العلمية اؼب
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 ما رأيًك ابؼبقولة : ( 12

)من اؼبمكن أف تصبح كل تطويراتنا للمناىج ككل ذبهيزاتنا للمدارس أشياء ال معٌت ؽبا إذا فقد اؼبعلموف 
 فقد الطالب اغبماسة للتعليم ( أ.د عبد الكرًن بكارك  اغبماسة للتعليم

 
 

 

عند كضع خطة إلعداد معلم العلـو من خالؿ الربامج التدريبية البد أف  جهة نظرؾ :من ك ( 13
 :  يشتمل على

 كيفية اإلعداد يف اؼبادة العلمية  -1
 اإلعداد مهنيان  -5
 اإلعداد ثقافيان  -6
 اإلعداد الشخصي ك االجتماعي  -7
 صبيع ما سبق  -8
 معلم العلـو ؟  إلعداد ماذا تقًتحُت للتطوير من الربامج التدريبية( 14

الفهم التاـ لطبيعة التالميذ كقدراهتم كخربة كافية يف 
 عمليات التوجيو التعليمي

     

القدرة على التعاكف مع اؼبعلمُت اآلخرين على اختالؼ 
 زبصصاهتم يف سبيل ربقيق األىداؼ اؼبشًتكة

     

      الرغبة يف النمو الذايت علميان كمهنيان كثقافيان 
      يف ربقيق دكرؾ كمعلمة للعلـو الرغبة القوية

 غَت موافق موافق
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ىل تعتقدين أنك يف حاجة للربامج أك الدكرات التدريبية اؼبقامة كدافع لتحسُت من أداءًؾ   (15
 كمعلمة علـو بصورة خاصة ؟ كمعلمة بصورة عامة

 
 

 

 

 

 

 غَت موافق موافق
  


