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صدؽ اهلل العظيـ

(سورة المجادلة ،اآلية)11:
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اإلهداء
ً
ً
طالما.
ً
 إلى ؤزض الظالم التي ما زؤث ًىما
ً
 إلى ألاهسم مىا حميعا ..شهداء الشعب الفلظطيني ،وعلى زؤطهم الشهيد السمص/
ًاطس عسفاث .
ً
 إلى من ضحىا بصهسة شبابهم ،وهجسوا شخسف الدهيا فباجىا ؤحسازا خلف كضبان
الحسٍت.
ألا بدو وؤلاخالو والعطاء  ،إلى من ؤفخلده في
 إلى زوح من علمني الظلىن و ً
مىاحهت الصعاو ..ولم جمهله الدهيا ألزجىي ِمن حىاهه ،من غا بدز  بدهياها ولم
ً
ٌغا بدز ذاهسجىا ،إلى من وان طببا بعد هللا في وصىلي إلى ما ؤها عليه آلان (والدي
زحمه هللا ).
 إلى َمن جدظابم اليلماث لخخسج معبرة عن مىىىن ذاتها ..إلى من بدعىاتها
ؤهخدي ،وعلى صىتها ؤجسهم ،وبحضىزها جسحظم الظعا بدة وٍىخمل الحضىز..
وعىدما جىظىوي الهمىم ؤطبح في بحس حىانها ليخفف من آالمي ( ..ؤمي الغاليت)
حفظها هللا و ؤطال عمسها على طاعخه و مخعها بالصحت والعافيتً .
 إلى من ًحملىن في ؤعينهم ذهسٍاث اإلااض ي ،وٍحلمىن معي بأفاق اإلاظخلبل
(إخىاوي  ،و ؤخىاحي ).
 إلى ؤصدكائي في الطفىلت ،،وؤصدكائي وشمالئي في مسحلتي البيالىزٍىض
ًواإلااحظخيرً .
 إلى اإلاخلصين الغيىزٍن على مصلحت هرا الىطنً .
 إلى ول باحث في ميدان العلم والتربيت.
ى
إلوهمىجموعاًىأهديىثمرةىهذاىالجهدىالمتواضعى،ىراجواًىالمولىىعزىوجلىأنىونفعناى
بماىعلمناى،ىوىأنىوزدناىعلماً .ى
 .ى
ب

الحمد هلل العظيـ األكرـ ،الذم عمّـ بالقمـ ،عمّـ اإلنساف ما لـ يعمـ ،عزيز الثناء ،جميؿ

ثناء عميؾ أنت كما أثنيت عمى نفسؾ ،كالصالة كالسالـ عمى النبي المعمـ،
العطاء ،ربنا ال نحصي ْ
الذم أكصانا بالشكر ،كعممنا البر ،كزيف باإلسالـ أخالقنا ،فجزاه اهلل عنا خير الجزاء.

الحمد هلل حمدان كثي انر يميؽ بجاللو ككماؿ صفاتو ،كأشكره عز شأنو عمى جزيؿ النعـ ،الذم كفقني
كيسر لي األمر إلتماـ ىذا البحث المتكاضع ،قاؿ تعالى" لئن شكرتم ألزيدنكم" (سكرة إبراىيـ :آية،)7

كقاؿ أيضان "وال تبخسوا الناس أشياءىم" (سكرة األعراؼ :آية .)85

كانطالقنا مف قكؿ رسكؿ اليدل كالصالح سيدنا محمد صمى اهلل عميو كسمـ "ال يشكر اهلل مف ال يشكر

الناس" (الترمذم ،1978 ،ج)339 : 4؛ فإنو ليشرفني تقديـ جزيؿ الشكر كعظيـ االمتناف إلى
جامعة األزىر الشامخة ممثمةن برئيسيا أ.د عبد الخالؽ الفرا ،كما أتكجو بأزىى كأعطر آيات الشكر

كالتقدير إلى عمادة الدراسات العميا كالبحث العممي ممثمة بعميدىا د.أميف حمد ،كالى عمادة كمية
التربية ممثمة بعميدىا د.محمد عمياف ،كما أتكجو بالشكر العميؽ ألساتذتي الكراـ ،كلمييئة التدريسية

بجامعتنا الشامخة شمكخ الجباؿ جامعة األزىر.

في الدراسة الدكتور /فايز عمي األسود ،والدكتور /عصام
كما أتكجو بعظيـ الشكر كالثناء إلى مشر ّ
حسن الموح ،المذيف تفضال باإلشراؼ عمى رسالتي ىذه ،فكجدت منيما الخمؽ الرفيع ،كالتكاضع الجـ
كالرأم السديد ،كالعطاء الكافر ،كالعمـ الفياض ،كالتكجيو الرشيد ،فكاف لمتابعتيما األثر الكبير في

إخراج ىذه الدراسة المتكاضعة عمى صكرتيا التي ىي عمييا اآلف ،فجزاىما اهلل خير الجزاء في الدنيا
كاآلخرة.

كعظيـ امتناني كتقديرم ألساتذتي األجالء أعضاء لجنة المناقشة الدكتور /عبد الكريم محمد لبد

 ،والدكتور /زكي رمزي مرتجى  ،المذيف شرفاني بقبكؿ مناقشة ىذه الدراسة كاثقان تماـ الثقة في أنيما
سيثرياف ىذه الدراسة بنكر عمميما ككاسع خبراتيما.

كأتقدـ كذلؾ بجزيؿ شكرم كتقديرم لمسادة محكمي أدكات الدراسة لما كاف إلرشاداتيـ كنصحيـ

كتعميقاتيـ مف النفع كالفائدة.

نعجز أحيانان عف التعبير كالشكر كاالمتناف ألشخاص فعمكا الكثير ألجمنا كال زالكا يفعمكف ،تعجز

الحركؼ أف تكتب ما يحمؿ قمبي مف تقدير كاحتراـ ،كأف تصؼ ما يختمج بمؿء فؤادم مف ثناء

كاعجاب ،فما أجمؿ أف يككف اإلنساف شمعة تينير دركب الحائريف ،فعظيـ شكرم كتقديرم إلى
مستشار الرئيس السابؽ الميندس :محمد يحيى عبد الرحمف الفرا ،كسعادة سفير دكلة فمسطيف

الدكتكر عبد الرحيـ صالح الفرا ،كخالي األستاذ عبد الناصر عطكة الف ار  ،كاألستاذ محمد سميـ الف ار ،
كاألستاذ نادر سميـ الف ار  ،كاألستاذ عبد الحي حسيف الفرا.
ج

أخطك خطكة كاحدة دكف دعكات أمي كأخكاتي
ألف ليـ الحظ األكفر مف حياتي ،كألنني ما كاف لي أف
ى
(نادية ،عايشة ،زينب ،مريـ) أطاؿ اهلل أعمارىف ،كتكجييات إخكاني( قاسـ ،باسـ ،أحمد ،يكسؼ،
نسيـ) حفظيـ اهلل ،فإنني أتكجو إلييـ جميعان بعظيـ شكرم كامتناني سائالن اهلل تعالى أف يجعؿ عممي
ىذا نافعنا مفيدنا لكؿ و
ناىؿ في ميداف العمـ كالتربية.

كأخي انر أدعك اهلل العظيـَّ ،
رب العرش الكريـ اف اككف قد كىفقت في تحقيؽ اليدؼ المنشكد مف ىذه
الدراسة فيذا جيد بشرم يعتريو ما يعتريو أم جيد آخر ،فإف أصبت فمف اهلل تعالى ،كاف قصرت
فمف نفسي كمف الشيطاف ،كتمؾ سمة البشر ،فحسبي القكؿ أني اجتيدت ،كصدؽ رسكؿ اهلل –صمى

اهلل عميو كسمـ -فيما قاؿ":من اجتيد فأصاب فمو أجران ،ومن اجتيد فأخطأ فمو

أجر"(الطبرم.)13:1996،

كاختـ بقكؿ الشافعي :أبى اهلل أن يتم إال كتابو.
كاهلل كلي التكفيؽ.
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ممخص الدراسة
دور التنمية المينية في تحسين أداء معممي المرحمة الثانوية بمحافظات غزة من
وجية نظرىم وسبل تفعيمو

محمد صالح سالم -قاسم الف ار
د .فايز عمي األسود

إشــراف

د.عصام حسن الموح

ىػػدفت الد ارسػػة الحاليػػة التعػػرؼ إلػػى دكر التنميػػة المينيػػة فػػي تحسػػيف أداء معممػػي المرحمػػة

الثانكية بمحافظات غزة مف كجية نظرىـ كسبؿ تفعيمو.

الدرسػػة المػػنيج الكصػفي  ،كصػػمـ الباحػػث اسػػتبانة مكجيػة لعينػػة الد ارسػػة كىػػـ
كاسػتخدمت ا

معممك المرحمة الثانكية بمحافظات غزة ،كتككنت عينة الدراسة مف ( )448معممان كمعممة.
كقد تكصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية:

 -1جػػاءت الدرجػػة الكميػػة السػػتبانة دكر التنميػػة المينيػػة فػػي تحسػػيف أداء معممػػي المرحمػػة
الثانكيػػة بمحافظػػات غ ػزة مػػف كجيػػة نظػػرىـ بػػكزف نسػػبي

 )%بدرجػػة كبي ػرة

كجاءت مجاالت الدراسة في الترتيب كالتالي -:

 مجاؿ التدريس احتؿ المرتبة األكلى بكزف نسبي ( )%79.31كجاء بدرجة كبيرة . مجاؿ الميارات اإلدارية احتؿ المرتبة الثانية بكزف نسبي ( )%78.48كجاء بدرجة كبيرة. -مجاؿ ميارات التقكيـ احتؿ المرتبة الثالثة بكزف نسبي ( )%77.99كجاء بدرجة كبيرة.

 المجاؿ االجتماعي احتؿ المرتبة الرابعة بكزف نسبي ( ) %77.84كجاء بدرجة كبيرة . مجػػاؿ اسػػتخداـ التكنكلكجيػػا احتػػؿ المرتبػػة الخامسػػة بػػكزف نسػػبي ( )%75.09كجػػاء بدرجػػةكبيرة.

 -2ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الدالة ( )0.05 ≤ αبيف متكسطات

تقديرات أفراد عينة الدراسة لػدكر التنميػة المينيػة فػي تحسػيف أدائيػـ تغػزل لجميػع متغيػرات الد ارسػة

(الجنس ،سنكات الخدمة ،المؤىؿ العممي ،عدد الدكرات التدريبية).

 -3أىػػـ سػػبؿ تفعيػػؿ دكر التنميػػة فػػي تحسػػيف أداء المعممػػيف مػػف كجيػػة نظػػرىـ ،كانػػت:
(اسػػتخداـ أسػػاليب الػػتعمـ كاألنشػػطة الحديثػػة كأنكاعيػػا ،اسػػتخداـ أنػكاع التقػػكيـ المختمفػػة
كالحديثػة ،كتطػػكير فػف التعامػػؿ مػػع اآلخػريف " العالقػػات االجتماعيػة" كخاصػػة الطمبػػة،

استخداـ كسائؿ التعميـ الحديثة مثؿ جياز  LCDكالسبكرة الذكية ) .

ك

وفي ضوء نتائج الدراسة ومناقشتيا خمصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات من أىميا:
 -1كضع استراتيجية كطنية لتدريب المعمميف بعد دراسة احتياجاتيـ التدريبية مف بداية
التعييف .

 -2كضع آليات محددة كمنيجية تضمف مشاركة المعمميف عند اختيار البرامج التدريبية ،لما

لو مف أثر في جكانب العمؿ المختمفة ،كذلؾ مف خالؿ إشراؾ المعمميف كممثميف عف
شرائح مجتمعية ذات عالقة في عمميتي التخطيط كالتطكير.

 -3اعتماد البرامج التدريبية القائمة عمى أساس الكفايات في تدريب المعمميف لما أثبتتو مف
تحسف في أداء المعمميف بشكؿ كاضح ،إذا ما تـ مقارنة أدائو قبؿ تنفيذ تمؾ البرنامج.

 -4تعزيز ثقافة المساءلة كالمراقبة عمى المشاركة في الدكرات التدريبية ،بحيث تككف المساءلة
بناء عمى نتائج عممية التدريب لدل المعمميف (الترقية مثالن).
كالثكاب كالعقاب ن
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Abstract
The role of professional development in improving the
performance of the secondary school teachers in Gaza, from
their point of view, and ways of activating it
Mohammed Salah Salem, Qasim al-Farra
Supervision
Dr. Fayez Ali Elaswad

Dr. Essam Hassan Elloh

The study aimed to identify the role of professional development in
improving the performance of the secondary school teachers in the
provinces of Gaza , and the study sample consisted of ( 448 ) teachers
(male and female) .
The study has reached the following results:
1- The total degree of the Questionnaire came to show the role of
professional development in improving the performance of the
secondary school teachers in provinces of Gaza from their point of
view was large in relative weight of (77.73%) . Areas of study came
in the order as follows :
- "Teaching" Ranked first with relative weight of (79.31%) , and it
came in a large degree .
- "Management Skills" Ranked second with relative weight of
78.48% , and it came in a large degree .
- "Evaluation Skills" Ranked fourth with relative weight of
(77.99%) , and it came in a large degree .
- "Social" Ranked fourth with relative weight of (77.84%), and it
came in a large degree .
- "The Use of Technology" Ranked fourth with relative weight of
(75.09%) and it came in a large degree.
2- There were no statistically significant differences at the level of
significance (α ≤ 0.05) between averages estimates of the study
sample of the role of professional development in improving their
performance due to all the variables of the study (sex, years of
service, educational qualification, the number of training courses).
3- The most important ways of activating the role of professional
development in improving the performance of teachers from their point
و

of view, were: (The use of learning methods , modern activities and
their Types; The use of different and modern types of Evaluation ;
developing the art of dealing with others "social relations" ,
especially the students ; the use of modern teaching methods such as
LSD device and the SmartBoard)
According to the results of the study we concluded a set of
recommendations:
1. Assigning a national strategy for teachers' training, after specifying
their training needs from the beginning of the appointment.
2. Assigning specific methodology and mechanisms to ensure the
participation of teachers when choosing training programs, because
of its impact on the various aspects of work, and that could be
achieved through the involvement of teachers and representatives of
Societal segments in the planning and development of the
community .
3. The adoption of existing training programs on the basis of
Competencies in teachers' training for what it showed from
improvements in the performance of teachers, compared to their
performance before the implementation of such program.
4. Promote a culture of accountability and oversight to participate in
training courses, and accountability and reward and punishment be
based on the results of the training process for teachers (upgrade, for
example).
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اإلطار العام للدراسـت
أوالً -مقدمة الدراسة.

ثانياً -مشكمة الدراسـة.
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سادساً -حدود الدراسـة.

سابعاً -مصطمحات الدراسة.
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الفصل األول
مقدمة:

اإلطار العام لمدراسة
نظ انر لمتقدـ اليائؿ في تكنكلكجيا المعمكمات كسيكلة الحصكؿ عمييا ،فإف المعمـ لـ يعد

المصدر الكحيد لممعرفة ،لذا يتطمب منو أف يككف مممان بالتطكرات العممية كالتربكية حتى ال
يحصؿ أم مكقؼ يحرجو مف قبؿ الطالب سكاء كاف بخصكص المادة العممية أـ بشكؿ عاـ،

كىذا يتطمب تنمية مينية لممعمـ بما يخدـ العممية التعميمية ،كاذا كاف المعمـ ىك عصب الحياة

العممية ،كىك القكة المحركة ليا ،فإف التنمية المينية لممعمميف أصبحت ضركرةن حتمية تفرضيا
طبيعة الحياة المتسارعة في القرف الحادم كالعشريف.

ك تعتمد عممية تطكير العممية التعميمية عمي مدم تحسيف كتطكير مدخالتيا األساسية،

كيبقي المعمـ ىك العنصر األساس كالميـ في ىذه المدخالت باإلضافة لممدخالت األخرل

كالطالب كالمنياج كغيرىا كينعكس تطكير كتحسيف أداء المعمـ التعميمي بصكرة مباشرة عمى
تحسيف ىذه العممية كتطكيرىا كزيادة فعاليتيا  ،كلقد ظيرت العديد مف النظريات العممية كالسمككية

كالنفسية عمي المستكل العالمي كالعربي كالتي ركزت عمي تحسيف أداء المعمـ كسمككو باعتباره أىـ

مدخالت العممية التعميمية(العاجز كنشكاف .)4 :2005،

إف السعي لتحقيؽ التنمية لممجتمع كاالرتقاء بكفاءة األفراد إنما يتكقؼ عمى كفاءة اإلدارة

كمدل أخذىا باألساليب العممية المتطكرة في حؿ المشكالت كتخطيط كتنظيـ األداء .كنتيجة لتعدد

البد مف المتابعة كالتطكير كاإلشراؼ
الكسائؿ كاألساليب المستخدمة في العممية التعميمية كاف ّ
البد أف يككف
التربكم المستمر عمييا كالتي مف شأنيا أف تنيض بيذه العممية كبشكؿ مستمر  .ك ّ

المعمـ ىك محكر اىتماـ منظكمة اإلشراؼ التربكم ،ألنو األساس في عمميتي التعميـ كالتربية،
كالمسئكلكف مطالبكف بمضاعفة ىذه الجيكد إذا كاف المعمـ جديدان(صالحة.)2 :2010 ،
و
دائمة لتطكير أدائيـ الميني نحك
فالمعممكف كأىـ عناصر العممية التعميمية بحاجة

األفضؿ كلذا كاف لمتدريب دكر ميـ في التطكير كمكاكبة كؿ ما ىك جديد  ،كمف فكائد التدريب

أنو يعدؿ األداء ،فيحدث التعمـ بسرعة ككفاية  ،كيؤدم إلى تثبيت الميارات التي يتـ اكتسابيا مف

خاللو ،كلمتدريب مستكيات عدة منيا ما ىك قبؿ العمؿ الميداني كمنيا ما ىك اإلعداد المبكر
لممينة  ،كمنيا ما ىك أثناء الخدمة (أبك النصر .)78 :2012،

لذلؾ تعد ميمة رعاية كمساعدة المعمـ عمى تطكير كفاياتو التعميمية ،كتنميتو المينية

بصكرتيا الشاممة كالمتكاممة مف بيف الميمات الرئيسة لمدير المدرسة كالمشرؼ التربكم كيجب أف
تشكؿ ىذه الميمة ىدفان إشرافيان أساسيان في خطة عمؿ كؿ كاحد منيما ،كمعمكـ أنو ال تكاد تخمك

مدرسة مف معمـ مبتدئ أك أكثر في كؿ عاـ ،كىؤالء جميعان عمى اختالؼ تخصصاتيـ كمؤىالتيـ
2

األكاديمية كالتربكية بحاجة إلى الرعاية اإلشرافية المينية(قسـ التعميـ المدرسي ،األنركا
.)1999:1

كيرل أبك الركس ( )85 :2001أف المعمـ يحتاج لمتدريب أثناء الخدمة أكثر بكثير مما

يحتاجو مف إعداد قبميا ،كذلؾ ألف اإلعداد ما قبؿ الخدمة ،ما ىك إال مقدمة لسمسمة مف الفعاليات
تستمر مع المعمـ ما داـ في الخدمة كما داـ ىناؾ معارؼ
بد منيا أف
كاألنشطة النمائية التي ال ْ
ى
كعمكـ تقنيات جديدة .
كيعتبر التدريب أثناء الخدمة مف أىـ أنكاع التدريب كأكثرىا إيجابية  ،حيث إنو ينصب

عمى حؿ المشكالت التي تقع جراء عممية التطبيؽ  ،كيككف المتدرب عمى إطالع عمى مجاؿ

عممو ،كىك يعزز قدرتو عمى اإلفادة ،كيحقؽ أعمى مردكد يرجى مف التدريب
(صالحة ،فايز.)4 :2010 ،

كمف أبرز مميزات التدريب أثناء الخدمة :تأىيؿ متسارع في ميارات العمؿ  ،كاستخداـ

كسائؿ كأساليب حديثة كتكنكلكجيا المعمكمات  ،لتنشيط ميارات العامميف  ،كالتربية المستديمة ،
كتزكيد ميارات تسيـ في حؿ المشكالت  ،كتحسيف جك العمؿ في المؤسسات عف طريؽ رفع

الركح المعنكية لمعامميف بخمؽ جك تنافسي  ،كتقديـ برامج تنشيطية لمعامميف القدامى ،كخمؽ شعكر

بالتجديد كمكاكبة المتغيرات(جبر.)92: 2002،

كحتى ينجح أم برنامج تدريبي ال ىبد لممعمـ مف اإليماف بأىميتو كفائدتو بالنسبة لو ،إذ
ميما استخدمت أساليب كتقنيات جديدة ،كميما تحددت فمسفات كترجمت الى مناىج ك طرؽ
كأساليب كبرامج إعداد كتدريب  ،فإف ىذا كمو ال يؤدم الى تحقيؽ األىداؼ المتكقعة إذا لـ يكجد

المعمـ المؤمف بيذه الفمسفات كىذه البرامج التدريبية ،كالذم يشعر بحاجتو الممحة كالضركرية
لمتدريب ( حجازم.)133 :2002 ،

كاذا ما تكفر ذلؾ فإف برامج التدريب تؤدم إلى رفع كفاءة المعمـ ،كممارستو لمميارات

التي يمتمكيا بفعالية كمسؤكلية.

كؿ ما سبؽ جعؿ أغمب الميتميف بإصالح التعميـ ينادكف بضركرة تطكير نكعيتو

كجكدتو ،كبالتالي ضركرة إعداد المعمـ ليتمكف مف القياـ بأدكاره المختمفة في عالـ سمتو التغير
كالتبدؿ المستمريف في الجكانب الحياتية كال يمكف أف يتـ ذلؾ إال إذا كانت ىناؾ جكدة في التعميـ،
كال تككف ىناؾ جكدة في التعميـ إال باإلعداد الجيد لممعمـ في ظؿ االنفجار المعرفي كثكرة

تكنكلكجيا المعمكمات كما ساد المجتمع العربي بشكؿ عاـ كالفمسطيني بشكؿ خاص مف ضغكط
فرضتيا العكلمة ،كتتعدد مصادر المعرفة إضافة إلى التحديات السياسية كاالقتصادية

كاالجتماعية ،كغيرىا ككؿ ذلؾ أدل إلى أىمية مراجعة كتطكير برامج إعداد المعمـ كتنميتو مينيان،

3

كالتنمية المينية حجر األساس في التطكير  ،كتأتي تنمية المجاالت األخرل بعدىا ،فال ىبد أف
نؤمف أف التكنكلكجيا المتغيرة تكجد بيئات تعميمية متجددة (الحامد كآخركف.)34:2004 ،

كىذا يتطمب تعميمان مف نكع جديد ،كيستكعب تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت التي أصبحت

جزءان مف الحياة االجتماعية ،كيزكد الطمبة بعقمية ناقدة كاعية قادرة عمى التعامؿ مع منظكمات
المعمكمات كاإلفادة منيا ،كيؤىميـ لمحياة في مجتمع ديمقراطي (نكفؿ.)21:2002 ،

كلكي يتمكف التعميـ فعالن مف تمبية متطمبات العصر ،فإنو ينبغي تخزيف نكعية مف المتعمميف

القادريف عمى تنمية أنفسيـ باستمرار ،كال يتـ ذلؾ إال بتكفير المناخ التعميمي المناسب كتكفير
المعمميف المؤىميف ،كىذا ما تسعى إليو الدكؿ المتقدمة(ردنو.)24 :2015 ،

كالتنمية المينية لممعمـ مف أساسيات تحسيف التعميـ ،كذلؾ لما ليا مف أىمية بالغة في

تطكير األداء التدريسي لممعمـ ،كتطكير تعمـ جميع الطالب لمميارات الالزمة مما يؤدم إلى
تحقيؽ مجتمع التعمـ ،كالتنمية المينية ىي المفتاح األساسي الكتساب الميارات المينية

كاألكاديمية ،سكاء عف طريؽ األنشطة المباشرة في برامج التدريب الرسمية أـ باستخداـ أساليب

التعمـ الذاتي ،كلقد ساعدت الطفرة اليائمة في نظـ المعمكمات كاإللكتركنيات كالحاسبات كأساليب
االتصاالت إلى ظيكر أساليب جديدة في مجاؿ التربية كالتعميـ ،كظيكر الكثير مف االتجاىات

التربكية الحديثة في مجاؿ إعداد المعمـ كتدربيو مينيان كنتيجة مباشرة لتفاعؿ مؤسسات إعداد
كتدريب المعمـ مع المتغيرات المعاصرة ،كتؤيد بعض الدراسات أىمية التنمية المينية كأىمية

التدريب الدكرم لممعمميف ،منيا دارسة حمداف ( )2010كدراسة سمكر( ،)2006كدراسة مكسى

( )2014كاستكماال لجيكد الباحثيف جاءت الدراسة لتبحث في دكر التنمية المينية في تحسيف
أداء معممي المرحمة الثانكية بمحافظات غزة مف كجية نظرىـ كسبؿ تفعيمو ،مف خالؿ التركيز
عمى المحاكر التي يتكقع أنيا ستمبي حاجات المعمميف كفقان لتعدد أدكارىـ المينية كالعممية كالفنية
بما يؤدم إلى االرتقاء باألداء الميني لدييـ.

مشكمة الدراسة :

كصبت جؿ
عممت ك ازرة التربية كالتعميـ في السنكات األخيرة عمى االرتقاء بمعممييا ّ
اىتماميا عمى ذلؾ ،ككاجيت بذلؾ تحديات تتعمؽ بتحسيف جكدة التعميـ كالعامميف فييا ،كاتاحة
التدريب كالتطكير كالتنمية عمى الميارات الالزمة ليا ،كرفع مستكل التدريس كاألداء الفني
كاألكاديمي كالممارسات المينية كاالحتياجات الحالية كالمستقبمية لمتطكر الكمي كالنكعي كالتقني

المستمر مف أجؿ تجكيد العممية التعميمية ،كذلؾ مف خالؿ البرامج التي يقكـ عمييا المعيد

الكطني لمتدريب بالك ازرة  ،كما يمي:

 إعادة ىيكمػة التػدريب أثنػاء الخدمػة كتحديػد ميامػو كاختصاصػاتو ،كتنظػيـ عالقػات مػديرم
المدارس باإلدارات المركزية كالمعمميف.
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 تػػكفير خػػدمات التػػدريب المتنقػػؿ لمػػدكرات التدريبيػػة القصػػيرة ذات اليػػكـ الكاحػػد عمػػى مسػػتكل
المدارس.

 تطػػكير أسػػاليب التػػدريب أثنػػاء الخدمػػة ليصػػبح التػػدريب أكثػػر فعاليػػة ،كأبعػػد أث ػ انر كاسػػتخداـ
أسػ ػ ػػاليب جديػ ػ ػػدة مثػ ػ ػػؿ الق ػ ػ ػراءات المينيػ ػ ػػة ،التعمػ ػ ػػيـ عػ ػ ػػف بعػ ػ ػػد ،التػ ػ ػػدريب الػ ػ ػػذاتي ،تحميػ ػ ػػؿ

السيناريكىات.

 إعػػداد خريط ػػة تدريبي ػػة عمػػى مس ػػتكل المحافظ ػػات مبني ػػة عمػػى أس ػػاس د ارس ػػة االحتياج ػػات
التدريبية ،لكي يككف التدريب مبنيان عمى أساس الحاجة كيككف مخططان كمبرمجان.

 ربػ ػػط المعيػ ػػد الػ ػػكطني لمتػ ػػدريب بم اركػ ػػز تػ ػػدريب عربيػ ػػة كعالميػ ػػة لالطػ ػػالع عمػ ػػى أحػ ػػدث
االتجاىػػات فػػي مجػػاؿ التػػدريب أثنػػاء الخدمػػة سػكاء مػػف حيػػث األىػػداؼ كالمضػػاميف ،أـ مػػف

حيث األساليب كالتقنيات ( ك ازرة التربية كالتعميـ العالي.) 34 :2012 ،

كلكف تراجع ىذا كمو نتيجة لمحصار ،كتغير األحكاؿ السياسية كاالنقساـ ،فمـ تعد الفائدة كما كانت

متكقع ،كمف ىذا المنطمؽ فإف مشكمة الدراسة تكمف في السؤاؿ الرئيس التالي:

ما دور التنمية المينية في تحسين أداء معممي المرحمة الثانوية بمحافظات غزة من وجية

نظرىم ؟ وما سبل تفعيمو ؟

وينبثق عن السؤال الرئيس التساؤالت الفرعية التالية:

 -1ما درجة تقدير معممي المرحمة الثانكية بمحافظات غزة لدكر التنمية المينية في تحسيف
أدائيـ؟
 -2ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الدالة ( )0.05 ≤ αبيف متكسطات تقديرات
أفراد عينة الدراسة لدكر التنمية المينية في تحسيف أداء معممي المرحمة الثانكية بمحافظات
غزة تيعزل لمتغير الجنس ( ذكر ،إنثى)؟
 -3ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الدالة ( )0.05 ≤ αبيف متكسطات تقديرات
عينة الدراسة لدكر التنمية المينية في تحسيف أداء معممي المرحمة الثانكية بمحافظات غزة
تيعزل لمتغير سنكات الخدمة (أقؿ مف  5سنكات 10-5 ،سنكات 10 ،سنكات فأكثر )؟
 -4ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الدالة ( )0.05≤αبيف متكسطات تقديرات
عينة الدراسة لدكر التنمية المينية في تحسيف أداء معممي المرحمة الثانكية بمحافظات غزة
تيعزل لمتغير المؤىؿ العممي ( دبمكـ ،بكالكريكس ،دراسات عميا)؟
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 -5ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الدالة ( )0.05≤αبيف متكسطات تقديرات
عينة الدراسة لدكر التنمية المينية في تحسيف أداء معممي المرحمة الثانكية بمحافظات غزة
تيعزل لمتغير عدد الدورات التدريبية ) مف  3-1دكرات ،مف  6-4دكرات 7 ،دكرات فأكثر )؟
 -6ما سبؿ تفعيؿ دكر التنمية المينية في تحسيف أداء معممي المرحمة الثانكية بمحافظات غزة
مف كجية نظرىـ ؟

أىداف الدراسة :

تيدؼ ىذه الدراسة إلى :

 -1تحديد درجة تقدير معممي المرحمة الثانكية بمحافظات غزة لدكر التنمية المينية في تحسيف
أدائيـ.

 -2الكشؼ عف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الدالة ( )0.05≤αبيف متكسطات
تقديرات عينة الدراسة لدكر التنمية المينية في تحسيف أداء معممي المرحمة الثانكية تيعزل

لمتغير الجنس (ذكر ،إثنى).

 -3الكشؼ عف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الدالة( )0.05≤αبيف متكسطات
تقديرات عينة الدراسة لدكر التنمية المينية في تحسيف أداء معممي المرحمة الثانكية تيعزل

لمتغير سنكات الخدمة( أقؿ مف 5سنكات10-5 ،سنكات 10 ،سنكات فأكثر).

 -4الكشؼ عف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الدالة ( )0.05≤αبيف متكسطات
تقديرات عينة الدراسة لدكر التنمية المينية في تحسيف أداء معممي المرحمة الثانكية تيعزل

لمتغير المؤىؿ العممي.

 -5الكشؼ عف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الدالة ( )0.05≤αبيف متكسطات
تقديرات عينة الدراسة لدكر التنمية المينية في تحسيف أداء معممي المرحمة الثانكية تيعزل

لمتغير عدد الدكرات التدريبية.

 -6التعرؼ إلى سبؿ تفعيؿ دكر التنمية المينية في تحسيف أداء معممي المرحمة الثانكية
بمحافظات غزة مف كجية نظرىـ.

أىمية الدراسة :

ترجع أىمية الدراسة إلى ما يمي :

 -1تستمد الدراسة الحالية أىميتيا مف أىمية مكضكع التنمية المينية لممعمـ باعتباره أىـ
مدخالت العممية التعميمية التي يجب أف تحدث ،كتطكر باستمرار لتكاكب آخر
المستجدات.

 -2ككذلؾ أىمية التركيز عمى ىذا المكضكع الذم قد ال يمقى االىتماـ في ظؿ األكضاع
السياسية السائدة ،كانقطاع الركاتب كتأخرىا.
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 -3ت عتبر في حدكد عمـ الباحث مف الدراسات األكلى التي تبحث في دكر التنمية المينية في
تحسيف أداء معممي المرحمة الثانكية بمحافظات غزة كسبؿ تفعيمو.

 -4قد يستفيد مف ىذه الدراسة كؿ مف :

أ -المعممكف كمدراء المدارس بشكؿ عاـ.

ب -القائميف عمى إعداد دكرات التنمية المينية في ك ازرة التربية كالتعميـ العالي.
ت -الباحثيف في مجاؿ التنمية المينية .

حدود الدراسة :

تتحدد الدراسة بالحدكد التالية:

 -6حد الموضوع :اقتصرت الدراسة التعرؼ إلى "دكر التنمية المينية في تحسيف أداء معمميف
المرحمة الثانكية" كشممت خمس مجاالت كىي :

( -مجاؿ التدريس ،مجاؿ الميارات اإلدارية ،المجاؿ االجتماعي ،مجاؿ الميارات كالتقكيـ،

مجاؿ استخداـ التكنكلكجيا).
 -2الحد المؤسسي :مدارس المرحمة الثانكية.
 -3الحد المكاني :محافظات غزة.

 -4الحد البشري :اقتصرت ىذه الدراسة عمى عينة ممثمة مف المعمميف كالمعممات .
 -5الحد الزماني :تـ تطبيؽ ىذه الد ارسة في الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي(-2014
2015ـ).

مصطمحات الدراسة :

 -1الدور :ىك مجمكعة مف األنشطة المرتبطة أك األطر السمككية التي تحقؽ ما ىك متكقع في
مكاقؼ معينة كتترتب عمى ىذه األدكار كامكانية التنبؤ بسمكؾ الفرد في المكاقؼ المختمفة
(مرسي.)133:2001 ،

ويعرف الدور أيضاً بأنو:

ما يصدر مف سمكؾ لفظي أك ميارم عف الفرد كىك يستند إلى خمفية معرفية ككجدانية معينة،
كىذا األداء يككف عادة عمى مستكل معيف ،يظير قدرتو أك عدـ قدرتو عمى أداء عمؿ ما

(المقاني ،الجمؿ.)12:2003 ،

ويعرف الباحث الدور تعريفاً إجرائياً بأنو:

ا ألنشطة كالفعاليات التي يقكـ بيا معمـ المرحمة الثانكية فيما يخص طمبتو داخؿ الصؼ الذم
يعمؿ فيو كالتي تتمثؿ مف خالؿ أدائو األكاديمي كالفني كاإلدارم بما ينعكس إيجابان عمى مستكل

تحقيؽ األىداؼ التربكية متمثمة بتنمية الجكانب الشخصية لمطمبة ،كيقاس بالدرجة الكمية التي
يحصؿ عمييا المفحكص عمى أداة الدراسة.
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 -2التنمية المينية :تعرؼ بأنيا عممية مخططة كىادفة تزكد العامميف بالمعارؼ كالمعمكمات
الحديثة كاالتجاىات كالقيـ كالسمككيات كالميارات التي تساعدىـ عمى اإلنجاز كتحقيؽ جكدة
األداء ،كبالتالي تحسيف مستكاىـ الكظيفي كالحياتي (عقيؿ.) 9: 2009 :
ويعرف الباحث التنمية المينية تعريفاً إجرائياً بأنيا:

مجمكعة العمميات كاألنشطة المنظمة التي تقدـ لمعممي المرحمة الثانكية بمحافظات غزة

بيدؼ االرتقاء بيـ بمستكل المعارؼ ،كالميارات كرفع مستكل كفاءتيـ عمى اإلبداع كالتجديد
في عمميـ لتحقيؽ التميز بأدائيـ كمياميـ ،كتتـ ىذه العمميات كاألنشطة بكسائؿ مف أىميا:
برامج التدريب المقدمة لممعمـ ،أسمكب التدريب بكاسطة الحاسب اآللي ،أسمكب التدريب
بالمحاكاة ،أسمكب التدريب باستخداـ الكسائط المتعددة ،المؤتمرات الياتفية كالمرئية ،أسمكب

التدريب االفتراضي ،أسمكب التدريب المباشر.

 -3أداء المعمم :ىك إنجاز كممارسة المعمـ في ظؿ الظركؼ كاإلمكانات المتاحة بصرؼ النظر
عما يستغرقو األداء مف الكقت كالجيد كيختمؼ األداء عف الكفاية التي يقصد بيا إنجاز

ممارسة المعمـ في ظؿ ظركؼ تعميمية داخمية كخارجية مع االىتماـ بتكفير الكقت كالجيد

(نصر.)198 :2005 ،

كما كيعرؼ أداء المعمـ بأنو ما ينجزه المعمـ مف مياـ بشكؿ قابؿ لمقياس(الفتالكم. )24 :2003،

ويعرف الباحث أداء المعمم تعريفاً إجرائياً بأنو:

كؿ ما يقكـ بو معمـ المرحمة الثانكية بمحافظات غزة مف ممارسات تربكية كتعميمية تنعكس آثارىا
عمى التالميذ ،كعمى عمميات التعمـ كالتعميـ داخؿ غرفة الفصؿ ،كعمى المجتمع المدرسي ،فيما
يتعمؽ بمينتو كمعمـ .

 -3المرحمة الثانوية:
كىي المرحمة التي تمي مرحمة التعميـ األساسي كتسبؽ المرحمة الجامعية (ك ازرة التربية كالتعميـ،
.)13 : 2003

ويعرف الباحث المرحمة الثانوية تعريفاً إجرائياً بأنيا:

المرحمة التي تشمؿ عمى السنتيف الدراسيتيف الحادية عشر كالثانية عشر مف فترة التعميـ التي يمر

بيا الطالب بمحافظات غزة ،كذلؾ حسب النظاـ المعمكؿ بو حاليان في مناطؽ السمطة الفمسطينية.

 -5محافظات غزة  :ىي جزء مف السيؿ الساحمي الكاقع في الجزء الجنكبي الشرقي لمبحر
المتكسط ،كتبمغ مساحتيا 365كـ ،2كتشمؿ خمس محافظات(شماؿ غزة-غزة-الكسطى-خاف

يكنس-رفح) (ك ازرة التخطيط كالتعاكف الدكلي.)14:1997 ،
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الفصــل الثاني

اإلطـار النظـري للدراست

احملـىر األول

مقدمـة.

التنويـت املهنيـت

 -6التنمية المينية لممعممين.
 -5مفيوم التنمية المينية.

 -4تعريف التنمية المينية.
 -3أىداف التنمية المينية في العممية التعميمية.
 -2أىمية التنمية المينية في العممية التعميمية.

 -1الحاجة إلى التنمية المينية في العممية التعميمية.
 -7أساليب التنمية المينية.
 -8برامج التنمية المينية.

 -9أىداف برامج النمو الميني لممعممين.
 -61مراحل بناء برامج النمو الميني لممعممين.
 -66وسائل تفعيل التنمية المينية.

 -65العوامل المؤثرة في التنمية المينية وسبل التغمب عمييا.
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الفصل الثاني
اإلطار النظري لمدراسة
المحور األول -التنمية المينية:

مقدمة:

إف نجاح عممية التعمـ يتكقؼ عمى الكثير مف العكامؿ المختمفة كالمتنكعة ،إال أف كجكد

معمـ كؼء يعد حجز الزاكية ليذا النجاح ،لذلؾ نجد أف األمـ المتقدمة تكلي جؿ اىتماميا إليجاد
معمـ ذك كفايات تعميمية كصفات شخصية متميزة يستطيع مف خالليا إكساب طمبتو مف الخبرات

المتنكعة ،كيعمؿ عمى تيذيب شخصياتيـ كتكسيع مفاىيميـ كمداركيـ كتنمية أساليب تفكيرىـ
كقدراتيـ العقمية ،كبالطبع فإف ىذا لف يتحقؽ دكف تنمية مينية شاممة كمستمرة.

يعتبر المعمـ عصب العممية التربكية ،كالعامؿ الرئيس الذم يتكقؼ عميو نجاح التربية في بمكغ

غاياتيا كما يعتبر أكبر مدخالت العممية التربكية كأخطرىا.

إف المعمـ مف أىـ العناصر الفعالة في العممية التعميمية إذا يقع عميو العبء األكبر في تربية
النشء كتييئتيـ لمحياة الكريمة ،كلذلؾ تيتـ المجتمعات ميما تباينت بإعداد المعمميف في إطار
الفمسفة السياسية كاالجتماعية في الحدكد التي تجعميـ قادريف عمى ممارسة التعمـ كالتعميـ.

كالناظر إلى عالمنا اليكـ يجد أنو يتصؼ بتغير سريع كتطكر أمثؿ في مجاؿ العمـ كالتكنكلكجيا
لذلؾ قد اختمفت النظرة إلى طبيعة التنمية المينية التي يجب أف يحظى بيا المعممكف في العممية

التربكية عما كاف عميو في الماضي.

"ففي الكقت الذم كانت تتصؼ فيو العممية التربكية بالبساطة في الماضي حيث كاف ىدفيا تعميـ

التالميذ ميارات القراءة كالكتابة كالحساب ،كبعض العادات كالتقاليد البسيطة أصبح اليكـ عمى
المعمـ إرساء قكاعد السمكؾ التي تحدد بكضكح ما ىك مقبكؿ كغير مقبكؿ كما يريده المعمـ كما

يتكقعو مف التالميذ ( األغا.)649:2004 ،

كمف ىنا تظير أىمية كضركرة التنمية المينية لممعمـ ككف المعمـ مسئكالن عف إعداد ،كتنشئة أجياؿ

المستقبؿ خصكصان في ظؿ كثرة االنتقادات المكجية إلى أداء المعمـ.

يكاجو العالـ اليكـ مجمكعة مف التغيرات كالتحديات في المجاالت العممية كالمعرفية كاالجتماعية

التي ال يمك ف إغفاليا عند التفكير بمينة التعميـ باعتبارىا مف أىـ الميف التي ليا دكرىا في عممية
التنمية الشاممة ،لذلؾ مف الضركرم التأكيد عمى أىمية إعداد المعمـ كتأىيمو لمينتو كتكفير
الحكافز التي مف شأنيا تنمية إحساسو الميني كانتمائو لعممو ،كذلؾ لرفع مستكل كفايتو اإلنتاجية

في العممية التربكية (ناصر كمحمكد.)59:1984 ،
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مما سبؽ يالحظ الباحث أف التنمية المينية لممعمـ كاحدة مف أىـ مسؤكليات المسؤكليف عف
التعميـ ،ألف المعمـ الكؼء ييدم األجياؿ الحالية كالمقبمة إلى طريؽ الخير كالصالح بعد اهلل

سبحانو كتعالى ،كيبث فييا المبادئ الدينية كالخمقية كاالجتماعية ،كينشر العمـ كالمعرفة كما يسيـ
بنصيب كافر في نجاح الخطط اإلنمائية في مجتمعو كيدفع بأمتو لمنيكض إلى أسمى درجات

الحضارة كالتقدـ.

مفيوم التنمية المينية :
تعد نكعان مف أنكاع التكظيؼ
إف تنمية البشرية ىي أثمف رأس ماؿ ،فالتربية كالتعميـ ّ
المثمر لرؤكس األمكاؿ ،كىي عممية استثمارية مردكدىا يكمف فيما تقدمو لنا مف طاقات بشرية

البد أف نرل ثماره داخؿ الصفكؼ ،كالذم لف يأتي لنا ما لـ ىنر
مفكرة كمبدعة ،لذا فتطكير التعميـ ى
معممان متكمنان مف أدكاتو بحيث يجعؿ مف القاعات الدراسية محفالن لالكتشاؼ كاإلبداع ،كلف
نحصؿ عمى عطاء المعمـ إذا لـ يكف ىناؾ قيادة تربكية تترجـ البيئة المدرسية إلى أدكات داعمة

كمساندة لما يتـ في القاعات الدراسية.

كفيما يمي يعرض الباحث أىـ ما كرد مف تعريفات في لمتنمية المينية:

 .1فقد عرؼ(زايد )106:1990 ،التنمية المينية بأنيا" :مجمكعة مف األساليب السمككية
المتعمقة بالطرائؽ التربكية التي تميز معممان عف غيره في أداء مينتو ،كتشمؿ تطكره الميني
كالمامو باألساليب التربكية الحديثة كاعداده الجيد لمدرس كالتخطيط لو ،كنشاطو المدرسي
كقدرتو عمى االبتكار كالتقكيـ الجيد".

 .2كأشار(شاىيف )209:1991 ،إلى التنمية المينية" :بأنيا أنكاع الممارسات كالخبرات كاألنشطة
التي يقكـ بيا قيادات اإلشراؼ في مجاؿ تطكير أداء المعمـ في مجاؿ المادة أك الطريقة
كحفزه عمى النمك المستمر".

 .3كقد دعَّمت التعريؼ السابؽ (النابو )86:1994 ،حيث أضافت":التنمية المينية ىي اإللماـ

بأحدث المعمكمات كاألساليب التربكية مف االطالع عمى كؿ ما ىك جديد في التربية كايصاؿ
المعمكمات إلى المدرسيف بأساليب إشرافية مختمفة ،مع تشجيع الدركس التكضيحية حتى يمكف

تبادؿ الخبرات فيما بينيـ كمساعدة كؿ مف ىك بحاجة إلى مساعدة خاصة المعمميف الجدد".

 .4كعرفتيا المجالس القكمية عمى أنيا الممارسات كالبرامج كالكسائؿ كاألساليب التي تستخدـ
لمساعدة المعمميف في الحصكؿ عمى الميارات كالخبرات التربكية كالنفسية الالزمة لتمبية

احتياجاتيـ المؤسسية ،كترتبط بالتعمـ الذاتي كالرغبة في رفع مستكل الكفاءة كتنمية القدرة عمى

القياـ بمياـ محددة لمكفاء بالمتطمبات المينية الالزـ تكافرىا لممعمميف ،كىي عممية مكممة
إلعدادىـ قبؿ الخدمة(المجالس القكمية المتخصصة.)199 :2000 ،
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 .5كما تعرؼ التنمية المينية بأنيا :عممية التعمـ مدل الحياة مف خالؿ أنشطة تعاكنية يمارسيا
أطراؼ العممية التعميمية مف طالب كمعمميف ،كتستيدؼ تحسيف إنجاز الطالب في بمكغ
مستكيات تعمـ محمية أك عالمية كدعـ ثقافة البيئة التعميمية التي تتميز بالتجريب ،كركح

الفريؽ ،كالحفاظ عمى البيئة كاحتراـ كتدعيـ طمكحات الطالبMarsha& Carol, (.

.)2001:284

 .6كيرل البعض بأف التنمية المينية":كؿ خبرات التعميـ التي يزكد بيا المعممكف مف أجؿ إحداث
تغير في السمكؾ يؤدم إلى تحقيؽ أىداؼ المؤسسة ،كىي عممية منظمة ىادفة كفرصة ذىبية
تتاح لألفراد لالنتقاؿ بيـ مف مستكاىـ الحالي إلى مستكل أفضؿ بشرط أف يتكفر لدل المعمـ

عنص ار القدرة كالرغبة" (تكفيؽ،)123:2002 ،

 .7كقد خمص(الديب )14:2007 ،إلى أنيا":مجمكعة مف األىداؼ التي تترجـ في كسائؿ
كأنشطة ،كالتي تتخذىا المؤسسة لتخطيط كتطكير مستقبؿ الكظائؼ لدييا مف خالؿ رفع
الكفاءة كالكفاية المستمرة لمعامميف بيا لتمبية االحتياجات الحالية كالمستقبمية لمتطكر الكمي

كالنكعي كالتقني المستمر في الكظائؼ كفقان لممعايير كمتطمبات الجكدة العالمية".

 .8ىي عممية مخططة كىادفة تزكد العامميف بالمعارؼ كالمعمكمات الحديثة ،كاالتجاىات كالقيـ
كالسمككيات كالميارات التي تساعدىـ عمى اإلنجاز ،كتحقيؽ جكدة األداء كبالتالي تحسيف

مستكاىـ الكظيفي كالحياتي (عقيؿ.)9:2009 ،

كمف خالؿ العرض السابؽ يرل الباحث أف بعض التعريفات كضحت أف التطكر جاء كفؽ

تخطيط مبني عمى حاجات المعمميف كمالحظات المسؤكليف عنيـ  ،كىناؾ تعريفات أشارت إلى
أف اليدؼ مف التنمية المينية ىك الكصؿ إلى أقصى ما يستطيع أف يؤديو المعمـ مع إعداده

لمكاجية ما قد يحدث في المستقبؿ مف تطكرات عممية كتقنية ،كىناؾ أيضان تعريفات ركزت عمى

إثراء معمكمات كمعارؼ المعمميف كتطكير سمككيـ تجاه طالبيـ .

وعميو يعرف الباحث التنمية المينية إجرائياً بأنيا  :مجمكعة العمميات كاألنشطة المنظمة التي
تقدـ لمعممي المرحمة الثانكية في المدارس الحككمية بمحافظات غزة بيدؼ االرتقاء بمستكاىـ

المعرفي ،كالميارم ك كرفع مستكل كفاءتيـ عمى اإلبداع كالتجديد في عمميـ لتحقيؽ التميز
بأدائيـ كمياميـ ،كتتـ ىذه العمميات كاألنشطة بكسائؿ مف أىميا :برامج التدريب المقدمة لممعمـ،

أسمكب التدريب بكاسطة الحاسب اآللي ،أسمكب التدريب بالمحاكاة ،أسمكب التدريب باستخداـ

الكسائط المتعددة ،المؤتمرات المرئية ،أسمكب التدريب االفتراضي ،أسمكب التدريب المباشر.
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أىداف التنمية المينية في العممية التعميمية:
يتفؽ الجميع باف المعمـ ىك محكر التغيير ،فقد يغير مسارات أمـ بأكمميا ،كتجد أنو ميما تطكرت
تكنكلكجيا التربية كاستعممنا كسائميا المتعددة فمف يعكض ذلؾ عف كجكد المعمـ ،فالمركنة في سير

الدرس ،كتييئة فرص النقاش ،كمراعاة المستكيات المختمفة ،كؿ ذلؾ ال يسير إال في دركس
يديرىا المعمـ بذاتو ،كمف ىنا نالحظ أف االىتماـ بالمعمـ كتطكير نمك الميني مف أكلكيات المياـ

التي يسعى إلييا التربكيكف لتحقيؽ األىداؼ التالية:

 -1تعميـ كنشر ثقافة الجكدة التعميمية كتكليد اتجاىات ايجابية نحك جكدة التعميـ.
 -2تعزيز ثقة كانتماء المعمميف بأنفسيـ ككظيفتيـ بالمدرسة التي يعممكف بيا.

 -3التأكيد عمى قيمة المينية كاالحتراؼ في التعميـ المدرسي الحديث كالمساندة الطالبية.
 -4تطكير خبرات كميارات إعداد المناىج الدراسية كصياغتيا كبرامج تدريبية.
 -5تطكير خبرات كميارات طرائؽ التدريس كالتدريب الحديثة.

 -6تعزيز قدرة العامميف عمى استخداـ تقنيات التعميـ كاالتصاؿ الحديث.
 -7تعزيز اإلحساس بالمسؤكلية الذاتية كالكطنية.
 -8تدعيـ ركح العمؿ التعاكني(الجماعي).

 -9المساىمة في إطالؽ طاقات األفراد كقدراتيـ ،كتحسيف مستكل رضاىـ الكظيفي.

 -10تطكير ميارات كقدرات(كفايات) العامميف بالمدرسة لمكاكبة التطكر المستمر في المياـ
كاألدكار بما تتطمبو معايير الجكدة التعميمية (الديب.)15:2007 ،

كقد تكافؽ( )Brighouse,Wood, 1991:95مع الديب في األىداؼ السابقة تمامان حيث حددىا

كما يمي:

 -1إضافة معارؼ مينية جديدة لممعمميف.
 -2تنقية القيـ المينية لدييـ.

 -3تمكينيـ مف تحقيؽ تربية فعاّلة لتالميذىـ.

 -4مكاجية المتغيرات المينية ،كالقدرة عمى التكيؼ معيا.
 -5زيادة اإلنتاجية الفكرية كالعممية في ميداف التخصص.

 -6صياغة الق اررات ،كابداء الرأم بصكرة عقالنية كتفكير سميـ.

 -7تنمية القدرة عمى التفكير العممي السميـ ،كالكصؿ إلى األحكاـ كالحقائؽ بنفسو.

كيخمص الباحث -بشكؿ عاـ -إلى أف ىدؼ عممية التنمية المينية ىك رفع مستكل كفاءة المعمـ
كاكسابو الخبرات كالميارات الالزمة لتطكير أدائو إلى األفضؿ ،مف خالؿ مجمكعة مف البرامج

كاألنشطة كالكسائؿ كالسياسات كالممارسات ،كىي عممية مكممة إلعداده قبؿ الخدمة ،حيث ال
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يقتصر دكرىا عمى تحسيف أداء المعمـ كتنميتو ،بؿ أيضان تنمية المؤسسات التعميمية بمف فييا مف

قادة كادارييف ،كعامميف كمسؤكليف عف العممية التعميمية.
أىمية التنمية المينية في العممية التعميمية :

إف نجاح عممية التعميـ تتكقؼ عمى مدل امتالؾ المعمـ لمميارات كالخبرات التربكية
فمخرجات التعميـ كنكاتجو مرتبطة أرتباطان كثيقان بقكة إعداد كتأىيؿ المعمـ ألف التدريس عمـ لو
أصكلو كقكاعده كيمكف مالحظتو كقياسو نسبيان كتقكيمو كبالتالي التدرب عمى مياراتو.

كيرل الباحث أف زيادة الجيكد المبذكلة كتأكيد االىتماـ بنمك كتطكير المعمـ يبرز كحاجة ممحة

مف ضركرات اإلصالح الجذرم لمعممية التربكية خركجان مف حالة التمقيف كالحفظ كالنقؿ كالتي
تعمؿ عمى تخمؼ التعميـ بصفة عامة كالتعميـ األساسي بصفة خاصة.

"إننا اليكـ في أمس الحاجة إلى تطكير النمك الميني ألعضاء ىيئة التدريس ،ألنو يعمؿ عمى
تبادؿ األفكار كتحسيف طرائؽ التدريس كتطكيرىا ،كتحديد نشاط المعمـ كتطكير أساليبو مما يبعد

الممؿ عف نفسو كيطمعو عمى أفضؿ الطرائؽ كاألساليب ،كيزداد حبان كتفاعالن مع مينتو"(نشكاف،

.)15:2001

"كالمعمـ كىك يكاجو مطالب التغيير كالتطكير السريع كاالنفجار المعرفي كالعممي كالتكنكلكجي في

عالمنا المعاصر يحتاج إلى إعداد كتدريب مستمر يم ّكنو مف مالحقة الجديد في ميداف عممو ،مف
رفع كفايتو اإلنتاجية ،بما يسيـ في تطكير العممية التربكية ذاتيا كتحسينيا ،عمى اعتبار أف المعمـ

أىـ مدخالت العممية التعميمية كأخطرىا أث انر عمى تعميـ التالميذ" (.)Owen, 1992:152

كاذا سممنا بأىمية التنمية المينية كما ليا مف تأثير عمى تطكير العممية التعميمية فإف ىذا يقكدنا

إلى االعتراؼ بأف المدرس يجب أف يككف ىك المحكر الذم تتركز عميو كؿ الجيكد في ىذا
المجاؿ ،ألف االرتقاء بالمدرسة ال يتحقؽ إال عف طريؽ االرتقاء بمدرسييا.

"إف المدرس ىك نمكذج حي يجب أف يتجسد فيو كؿ ما نتكؽ إليو مف كماؿ في مجاؿ التعميـ،

كلعمنا نممس دائمان -في تقاليدنا كثقافتنا العربية -ما لممدرس مف منزلة عالية" (كاربتر: 2002 ،

. )32

مف خالؿ ما سبؽ يرل الباحث أف نظـ التعميـ عمى اختالؼ فمسفتيا كأىدافيا تكلي عممية التنمية

المينية لممعمميف أثناء الخدمة أىمية كعناية فائقة إدراكان منو بأف زيادة فعالية المعمـ كارتقاء أدائو
في مينتو ينعكس عمى فاعمية النظاـ التربكم.

الحاجة إلى التنمية المينية في العممية التعميمية:
التطكر الذم تشيده المؤسسات التعميمية بشكؿ مستمر سكاء أكاف عمى مستكل المعرفة كما
يستجد فييا مف تغييرات أـ استحداث طرائؽ تدريس جيدة كادخاؿ التقنيات الحديثة في عممية
التعميـ تحتاج مف المعمـ المتابعة لمتطكير مف معارفو كأدائو ،كقد أكرد كؿ مف(العريني،
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26:1994؛ عبد العزيز كعبد العظيـ214:2007 ،؛ عبد السالـ297:2007 ،؛ عمي،
)26:2008العديد مف الحاجات لكجكد التنمية المينية منيا:

 .1التطكر التكنكلكجي العالمي كانعكاساتو عمى عممية التعميـ كالتعمـ ،كادخاؿ العديد مف
المعطيات التكنكلكجية إلى المؤسسات التربكية.

 .2حاجة المعمميف إلى الحافز الميني الذم يم ّكنيـ مف تحسيف المياـ المكمفيف بيا.
 .3مشكمة مكاجية األدكار الكثيرة التي أصبحت مطمكبة مف المعمميف حيث جعمتيـ يحتاجكف
إلى إعداد كتدريب ميني بشكؿ كبكيفية جديدة عمميان كتربكيان.

 .4إ ف مينة التعميـ نمك مستمر لممعمميف في أثناء الخدمة لذلؾ يحتاجكف لتزكيدىـ بأحدث ما
كصؿ إليو البحث العممي في كؿ مف ميداف التخصص العممي كالجانب الميني.

 .5يتفؽ معظـ المؤلفيف عمى ضركرة اإللماـ بالمجاؿ التربكم في فترة اإلعداد الميني لممعمـ
كعمى ضركرة االستمرار في النمك الميني في المجاؿ التربكم بكثرة اإلطالع عمى المجالت

المينية ،كالكتب كالدكريات المتخصصة خالؿ ممارستو مينة التدريس.

 .6تككيف فمسفة عصرية تنبع مف فيـ المعمـ لطبيعة حاجات التمميذ كفيمو لطبيعة كحاجات
المجتمع كالبيئة المحمية.

 .7يتـ نقؿ الميارات المطمكب اكتسابيا مف خالؿ التدريب كالتطكير الكظيفي لألفراد.
أساليب التنمية المينية-:
ىناؾ العديد مف أساليب التنمية المينية لممعمميف ،أكردتيا األدبيات فمنيا:

 .1المحاضرة :كتستخدـ اإلدارة التعميمية ىذا األسمكب في جميع مستكياتيا سكاء القكمية أـ
اإلقميمية أـ المحمية ،كالمحاضرة تناقش بصكرة شفيية ،كتقدـ بكاسطة المحاضر أـ المدرب أـ
المتكمـ ،كىدفيا نقؿ مظاىر المعرفة لمجمكعة مف المعمميف ،كىذه المعرفة تقدـ ليـ
ليستكعبكىا كيحتفظكا بيا(عمي.)33:2008 ،

 .2االنترنت :المعمـ الناجح يطىمع عمى المكاقع الخاصة بالعممية التربكية كالتعميمية باالنترنت،

كما يمكف أف يقكـ كؿ معمـ بإعداد مكقع عمى االنترنت يشترؾ فيو كؿ قسـ مف أقساـ

المدرسة بكضع ما تـ إنجازه مف أعماؿ أك معمكمات تفيد في العممية التعميمية ،لتطمع عميو

المدارس األخرل ،فتعـ الفائدة عمى جميع المعمميف(.ضحاكم كحسيف.)205:2009 ،

 .3مؤتمرات العمل :كغالبان ما يتـ تنفيذىا عمى مستكل اإلدارات اإلقميمية ،كىي مف أساليب

التنمية المينية التي يعتبرىا البعض نمكذجان مف نماذج الكرشة الدراسية"يسمى بمؤتمر العمؿ"
كىك اجتماع يمتد مف ثالثة أياـ إلى أسبكع كاحد .لكف مؤتمر العمؿ ليس كرشة دراسية ،كلكنو

اجتماع أك مؤتمر يقكـ فيو األعضاء بإنجاز عمؿ ما(عمي.)34:2008 ،
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 .4أسموب دراسة الحالة :يتمحكر عمى تمركز المتدرب في العممية التدريبية ،كالحالة عبارة عف
مشكمة(كاقعية أك افتراضية) ،كىي تقدـ لممتدرب مكتكبة كمرفقة بيا بعض التفاصيؿ عف
حيثيات المشكمة كخمفياتيا كأسبابيا كاحصائياتيا(كتكضع في تقرير) كمطمكب مف المتدرب
قراءتيا بيدؼ الكصؿ إلى اقتراحات حياؿ تمؾ المشكمة(.عبد السميع كحكالة.)180:2008 ،

 .5المناقشة :ىي حكار صريح يتـ فيو تبادؿ اآلراء كاألفكار كالمعرفة بيف المعمميف ،حكؿ
مكضكع مف المكضكعات أك مشكمة ما بيدؼ التكصؿ إلى أنسب الحمكؿ ليا(.عمي،

.)35:2008

 .6تبادل الزيارات الصفية مع الزمالء :كيتبع ذلؾ مناقشة تجرل بيف الزميميف أك الزمالء ،تساعد
المعمـ عمى تممس النقاط اإليجابية كالنقاط السمبية في ممارساتو الصفية.

 .7حفظ سجل لما يقع في غرفة الصف :حيث تسجؿ ردكد أفعاؿ المتعمميف كمكاقفيـ كالتي
تم ىكف المعمـ مف تحسيف عالقاتو بيـ كتحسيف العممية التعميمية أيضان(األحمد.)325:2005 ،

 .8أسموب العروض العممية :كيقصد بالعركض العممية ذلؾ النشاط الذم يقكـ بو المتخصص
أك أحد زمالء المينة مف المتقنيف لذلؾ النشاط ،بيدؼ تكضيح كيفية أداء عمؿ ما أك
مجمكعة مف الميارات لممعمميف بطريقة عممية.

 .9أسموب العصف الذىني :يقكـ ىذا األسمكب عمى تشجيع المعمميف عمى إنتاج عدد كبير مف
األفكار بيدؼ تنمية قدراتيـ العقمية عمى تكليد األفكار المتتابعة كالمتنكعة في الكقت نفسو

حكؿ قضية ما أك مشكمة تطرح عمييـ في أثناء الجمسة(.عبد السميع كحكالة.)182:2005 ،

 .10أسموب التعمم الذاتي :التعمـ الذاتي عبارة عف قراءات ذاتية في مجاؿ التخصص العممي،
كفي مجاؿ أسمكب التدريس كالتقكيـ ك استخداـ التكنكلكجيا في العممية التعميمية ،كي يتمكف

المعمـ مف أف يق أر في المجاالت العامة لتككيف ثقافة عممية كمينية لممعمميف ،حيث يعترؼ
ىذا األسمكب باستقاللية المعمـ كتكفير جك مف الحرية كالديمقراطية أثناء تنميتو المينية ،كىذا

الفعالة كحيث إف عممية التنمية المينية عممية
األسمكب يساعد المعمـ عمى ابتكار األساليب ّ
مستمرة فيجب أف تككف في إحدل جكانبيا مكجية تكجييان ذاتيان لممعمميف القادريف عمى تحديد
احتياجاتيـ المينية (محركس.)102:2002 ،

 .11أسموب التناوب الوظيفي :كبمقتضى ىذه الكسيمة تضع المدرسة خطة تدريب عمى الكظائؼ
ك األعماؿ المطمكب تدريبيـ عمييا(عبد العزيز كعبد العظيـ.)236:2007 ،

 .12أسموب التدريب عن بعد :يقكـ التدريب عف بعد عمى أساس الفصؿ بيف المعمـ كالمتعمـ في
الزماف ،كالمكاف كيعتمد عمى استخداـ الكسائط الفنية كالتكنكلكجية المتطكرة مثؿ الفيديك
ككنفرانس كاستخداـ اإلنترنت في الكشؼ عف المعمكمات(.عبد العزيز كعبد العظيـ،

.)236:2007
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 .13أسموب التدريب أثناء الخدمة :يعتبر التدريب أثناء الخدمة ذا أىمية بالغة في تحقيؽ التنمية
المينية لمعامميف ،كالتي تمثؿ -في مضمكنيا -عممية مستمرة تسعى إلى تحسيف المعارؼ
كالميارات كاالتجاىات كتطكيرىا كنمائيا أثناء الخدمة حتى يستطيعكا مكاكبة التغيرات التي

تحدث في المجتمع الخارجي(عبد العزيز كعبد العظيـ.)237:2007 ،

 .14الدراسات التكميمية والدراسات العميا :اإلدارات التعميمية تتيح فرص استكماؿ الدراسات
التربكية أك التخصصية لممعمميف بأف تككف ىناؾ دكرات كتسييالت خاصة ،كذلؾ لتمكف

المعمميف مف تحسيف مؤىالتيـ كتكسيع مجاؿ عمميـ كتشجيعيـ عمى البحث العممي(عمي،

.)40:2008

 .15النشرات والمجالت الدورية :تسيـ اإلدارة التعميمية في عمؿ النشرات كاصدار المجالت
كالدكريات مما يسمح بزيادة الثقافة المينية لممعمـ كتسيـ التنظيمات المينية مثؿ نقابات

المعمميف أك جمعيات المعمميف في رفع كفاءة أعضائيا المعمميف.

 .16اإلشراف الفني :يعتبر مف أقدـ الكسائؿ التي استخدمت في تحسيف التعميـ ،كلو دكر بارز
في تنمية المعمـ عمميان كمينيان ،ألنو يكشؼ لممعمميف عف كسائؿ النمك كيناقش معيـ المشاكؿ
التي تكاجييـ ككيفية التعامؿ معيا بالطرائؽ التربكية الحديثة(.عمي.)43:2008 ،

 .17بحوث العمل(البحوث اإلجرائية) :ىك بحث يتـ في سياؽ الجيكد التي تركز عمى تحسيف
جكدة منظمة ما أك أدائيا ،كيتـ تصميمو كتنفيذه بكاسطة الممارسيف الذيف يقكمكف بتحميؿ
البيانات لتحسيف ممارستيـ الخاصة(عطيفة.)57:2007 ،

برامج التنمية المينية :

تتنكع البرامج التي تعد لتنمية المعمـ تنكعان كاضحان تبعان لألىداؼ التي تتكخاىا ،مف ىذه البرامج

التكجييية كالتجديدية كالدبمكـ العاـ في التربية ،كالماجستير كغيرىا.
أىداف برامج النمو الميني لممعممين:

 .1تنمية شخصية المعمـ ،كتطكير قدراتو ككفاياتو األكاديمية كالمسمكية التي ترتبط بميامو كأدكاره
كمسؤكلياتو التعميمية كاإلدارية المساندة لعمميات التعميـ(.أبك ىالؿ كآخركف.)678:1993 ،

 .2تعديؿ كتصحيح عيكب البرامج التي تمقاىا المعمـ قبؿ الخدمة أم أثناء فترة اإلعداد في
الكميات كالمعاىد الخاصة بإعداد المعمـ.

 .3تعميؽ األصكؿ المينية لممعمـ عف طريؽ زيادة فاعمية المعمـ كرفع كفايتو اإلنتاجية إلى حدىا
األقصى (شكؽ كسعيد )233:1995 ،كيضيؼ الباحث ما يمي:

أ -إمداد المعمميف بأحدث ما تكصمت إليو الدراسات التربكية في مجاؿ طرائؽ التدريس،
كتكظيؼ التقنيات الحديثة ،كتحميؿ المحتكل الدراسي ،كادارة غرفة الصؼ.
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ب -تشجيع المعمميف عمى إعداد أبحاث عممية في مجاؿ تخصصيـ ،كادارة نقاش ديمقراطي
مع زمالئيـ حكؿ المعمكمات التي احتكتيا بحكثيـ .

ج -تمبية حاجات المعمميف العممية كالتربكية.

د -إمداد كميات التربية التي تخرجكا منيا بتغذية راجعة عف مستكل أداء طالبيـ الخريجيف،
مف خالؿ تعزيز النكاحي اإليجابية في برامجيـ كتعديؿ نكاحي القصكر فييا.

ق -تطكير المجتمع المدرسي ،كبالتالي تطكير المجتمع مف جميع نكاحيو االقتصادية
كالسياسية كالفكرية.

مراحل بناء برامج النمو الميني لممعممين:
إف بناء كاعداد أم برنامج ال بد أف يقكـ عمى أسس عممية مدركسة حتى يؤتي أكمو
كيحقؽ أىدافو ،ألف االبتعاد عف تمؾ المنيجية يؤدم إلى االرتجاؿ كالتخميف كالعفكية ،كبالتالي

يؤدم إلى فشؿ البرنامج في تحقيؽ أىدافو ،كاف حقؽ شيئان فأنو يحقؽ بعض األىداؼ دكف بعض،

كىذا أيضان لو مردكد سمبي عمى الفئة المستيدفة مف البرنامج .كاذا أردنا أف نعد برنامجان فاعالن

لمنمك الميني البد أف يمر في المراحؿ التالية:

أوالً -تحديد االحتياجات التدريبية:

يعتبر تحديد االحتياجات التدريبية مف األسس الميمة التي يبنى عمييا أم برنامج تدريبي لتطكير
كزيادة النمك الميني لدل المعمميف ،بؿ يعتبر" األساس المعقكؿ األكؿ في مجاؿ التخطيط لمتدريب

فيما إذا تـ التعرؼ عمييا بدقة ،ذلؾ أف تقدير ىذه االحتياجات كقياسيا قياسان عمميان دقيقان ىك

الكسيمة المثمى لتحديد القدر المطمكب تزكيده لممعمميف –كمان كنكعان -مف المعمكمات كالميارات

كاالتجاىات كالخبرات اليادفة إلى إحداث التطكير كرفع الكفاية المينية (عبد المقصكد،

.)39:1977

كألىمية االحتياجات التدريبية قاـ كثير مف التربكييف بتعريفييا كتحديد مفيكميا ،فقد عرفيا
(الخطيب) بأنيا"التفاكت بيف ما ىك كائف كبيف ما يجب أف يككف( ".الخطيب،)44:1997 ،

كيعرفيا(عبد المقصكد) بأنيا"مجمكع التغيرات المطمكب إحداثيا في المعمـ كالمتعمقة بمعمكماتو

كخبراتو كأدائو كسمككو كاتجاىاتو لجعمو الئقان ألداء ميمتو التربكية عمى أعمى درجة ممكنة مف

الكفاية المينية(".عبد المقصكد.)39:1977 ،

كيعرفيا الباحث بأنيا الفجكة القائمة بيف أداء المعمـ الحالي كما يجب عميو أف يككف متمتعان بو مف

ميارات كمعارؼ عممية كتربكية.
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ثانياً -التخطيط:

تعد مرحمة التخطيط مف المراحؿ الميمة جدان لبناء برنامج النمك الميني ،ألنو يتكقؼ

عميو النجاح لممراحؿ التي تميو ،فإف قاـ التخطيط عمى أساس كاعية ،مدركان األىداؼ التي يريد

الكصكؿ إلييا ،كتحقيقيا بناء عمى تحديد االحتياجات التدريبية كفقان ألكلكيات ،كاف ذلؾ كمو

مؤش انر عمى نجاح التخطيط.

كالتخطيط في المغة يدؿ" عمى إثبات فكرة ما بالرسـ أك الكتابة كجعميا تدؿ داللة تامة عمى ما

تقصده في الصكرة أك الرسـ ،فالفكرة عندما تككف غير كاضحة عمى الكرؽ ،فيي ما زالت غامضة

في الذىف ،كاذا كانت كاضحة عمى الكرؽ فإنيا كاضحة في الذىف ،كالنتيجة تعني إمكانية تطبيقيا
كسيكلة تنفيذىا (الحاج،عمي.)101:1992 ،

إال أف التخطيط في المعنى االصطالحي أبعد مف ىذا بكثير ،إذ ال بد أف يضع بيف يدم

البرامج أىدافان يككف قد حددىا بناء عمى احتياجات المعمميف ،ثـ يضع تصك انر مستقبميان كمتكامالن
مف جميع الجكانب لتحقيؽ ىذه األىداؼ ،فالتخطيط ىك"عمؿ افتراضات عما ستككف عميو
األحكاؿ في المستقبؿ ،ثـ كضع خطة تبيف األىداؼ المطمكب الكصؿ إلييا ،كالعناصر الكاجب

استخداميا(مادية أك بشرية) لتحقيؽ األىداؼ ،ككيفية استخداـ ىذه العناصر ،كخطة السير،
كالمراحؿ المختمفة الكاجب المركر بيا ،كالكقت الالزـ لتنفيذ ىذه األعماؿ(مطاكع كحسف،

.)137:1996

فالخطة نتاج التخطيط ،كىي تشمؿ عمى جميع العناصر مف أىداؼ عامة تندرج تحتيا

أىداؼ خاصة ،كاإلجراءات الالزمة لمتنفيذ ،كما يمزـ مف أدكات مادية كمصادر داعمة بشرية،

كالتكقيت الزمني المخصص ،كالمتابع لتنفيذ ىذه اإلجراءات .فأم برنامج يعد لتنمية المعمميف ال
بد أف يمر عبر ىذه المرحمة الميمة إذا أردنا فعالن تحقيؽ نتائج مممكسة.

ثالثاً -التنظيم:

ىك المرحمة الثانية لمتخطيط كيقصد بو" تنظيـ العمؿ طبقان لمستكياتو ،كنكعياتو ،كتكفير ما يمزـ

مف القكل البشرية المدربة عمى العمؿ المنتج (سميماف.)120:1985 ،

فالتنظيـ يقتضي تكفير اإلمكانات المادية ،كالقكل البشرية المدربة ،كتكزيع أكجو النشاط عمييـ،

محدديف لكؿ منيـ مسؤكلياتو مع تفكيض كامؿ لتنفيذ ما يناط بو مف أعماؿ ،فيسير الجميع في
خطى مرتبة كمنظمة حسب ما تضمنتو الخطة ،كما قد يط أر عمييا مف تعديؿ محدكد طبقان
لمظركؼ الطارئة في ميداف التطبيؽ.
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رابعاً -التنفيذ:

يتـ في ىذه المرحمة قياـ األفراد الم ّكمفيف بتنفيذ البرنامج لمقياـ بأعماليـ التي ّكمفكا بيا ،كتحكيؿ
الخطة مف كالـ مرسكـ عمى الكرؽ إلى عمؿ مطبؽ عمى أرض الكاقع.

كما يجب تكافره مف أجؿ تنفيذ البرنامج"تحديد تكقيتو ،كتحديد اإلمكانات المادية مف حيث
الميزانية ،كمتطمبات التنفيذ مثؿ المصادر كاألجيزة كالتسييالت ،كتحديد اإلمكانات البشرية مف

حيث ىيئة التدريب ،كىيئة اإلدارة كاإلشراؼ كالتقكيـ.

فإذا تكافرت ىذه العناصر كاف التنفيذ سيالن كميس انر ككما خطط لو( .شكؽ كسعيد)235:1995 ،

خامساً -التقويم:

التقكيـ مف المراحؿ األخيرة لبناء برامج تنمية المعمـ ،إال أنو ال يفيـ مف ذلؾ أننا نستخدمو في

نياية تنفيذ البرامج فحسب ،كانما التقكيـ عممية مستمرة منذ إعداد المبنات األكلى لمبرامج ،فيك
يطبؽ في كؿ مرحمة مف مراحؿ بناء البرامج كالتقكيـ ىك"العممية التي يتـ بيا معرفة مدل ما تحقؽ

مف األىداؼ كما لـ يتحقؽ ،كاقتراح ما يمزـ تحقيقو" (األغا كعبد المنعـ)195:1997 ،
ويمكن تقسيم التقويم إلى نوعين :تقويم بنائي وتقويم نيائي.

ويقصد بالتقويم البنائي بأنو" :تمؾ العممية التي تكاكب عممية التعميـ كالتعمـ ،كيستمر معيا في
الكثير مف مراحميا كخطكاتيا ،كيعد شرطان ضركريان ليا كجزءان ال يتج أز منيا ،كىك ييدؼ إلى

تحسيف عممية التعميـ كالتعمـ كرفع فعاليتيا كحفز المعمميف كامدادىـ بتغذية راجعة حكؿ مدل

تقدميـ(.ميخائيؿ.)218:1995 ،

فالبرامج ال بد اف تقكـ بنائيان أك مرحميان لمتعرؼ إلى مدل تحقيؽ أىداؼ المرحمة كالصعكبات التي

حالت دكف تحقيؽ بعض األىداؼ ،كبالتالي تزكيد المسؤكليف بتغذية راجعة أكلية عف كؿ مرحمة،

حتى إذا ما تمت مرحمة التنفيذ يككف التقكيـ النيائي لمتعرؼ إلى مدل تحقيؽ البرنامج ألىدافو،
كمف ثـ تفادم الصعكبات كالمعكقات في البرامج التي يتـ التخطيط ليا مستقبالن (.أبك حسب اهلل،

.)25 :2000

ويقصد بالتقويم النيائي بأنو :كىك الذم يتـ في نياية تنفيذ المنياج أك البرنامج ككؿ أك في نياية
الفترة المحددة( أبك حسب اهلل)25 :2000 ،
وسائل تفعيل التنمية المينية :

مما سبؽ نالحظ أف التنمية المينية لممعمـ تعتبر ذا أىمية كبيرة لمساعدتو في عممو ،كمينتو لذلؾ

فإف المعمـ بحاجة ليذا النمك المبني عمى أسس عممية كعمى قدرتو عمى تطكيع األساليب كالكسائؿ

العممية المستحدثة في مجاؿ عممو كمينتو ،حيث تتعدد أنشطة التنمية المينية بؿ كتفتح الباب
لمزيد مف التعدد كابتكار أساليب جديدة.
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كالميـ ىنا ىك المكازنة بيف ما يطالب بو المعممكف كما يتكقعكف الحصكؿ عميو مف فرص لمتنمية
المينية.

"كىناؾ عدة كسائؿ يمكف -مف خالليا -تنمية المعمميف مينيان منيا ما يككف أثناء الخدمة كيشترؾ

في تفعيميا مدير المدرسة كالمشرؼ األكاديمي ككؿ مف لو صمة في اإلدارة كاإلشراؼ ،كمف ىذه
الكسائؿ الدراسة الذاتية كالدركس التكضيحية كالزيارات المتبادلة بيف المعمميف كحمقات النقاش

كاالجتماعات كالكرش التعميمية كالزيارات الميدانية كالصفية كالتدريس المصغر كالدراسات

العميا(الديب.)18:2007 ،

إف ىذه األنشطة كاالستراتيجيات كالتي يتضمنيا مفيكـ التنمية المينية لممعمميف داخؿ مدارسيـ،
تفيد جميعيا مف ظرؼ التغيير الذم يعترم المدرسة أثناء سعييا إلى التطكير كزيادة الفاعمية،

كمف ثـ ينعكس نجاحيا إيجابيان عمى ذلؾ التحسيف كالتفعيؿ مف خالؿ:

 .1تعظيـ العائد مف االستثمارات المخصصة لمتعميـ بالمدارس بتعظيـ نكاتج التعمـ.
 .2تحسيف األداء مف خالؿ بحكث الفعؿ.

 .3إرساء فكرة"السكؽ" كإطار حاكـ لتقييـ األداء الميني لممعمميف.
 .4تقدير مدل فاعمية نمكذج إدارة التغيير مف خالؿ تأمؿ نتائجيا كفيميا كتحميميا( .مدبكلي،
.)27:2000

كيرل الباحث أف نجاح أية عممية تربكية يتطمب مف المعمـ باإلضافة إلى التمتع بمؤىالت

أكاديمية أف يككف عمى عمـ بنظريات كممارسات التعميـ ،كأف يككف ماى انر في استخداـ تقنيات
كتكنكلكجيا التربية كاتباع أساليب مختمفة في التدريس كالتقييـ عف طريؽ تحديد األىداؼ التربكية

كالسمككية العامة كالخاصة ،كمف ثـ التنكع في طرائؽ التدريس مع مراعاة الفركؽ الفردية بناء عمى

ىذه األىداؼ.

العوامل المؤثرة في التنمية المينية لممعممين وسبل التغمب عمييا :

إف المعمميف جميعان بإمكانيـ أف يعطكا مف الجيد مقدا انر أكبر مف الذم يبذلكنو فعالن كلكف قد تكجد
عكامؿ تحكؿ بيف المعمميف كبيف االنتفاع بمياراتيـ كقدراتيـ كمف ىذه العكامؿ:

االفتقار إلى التكيؼ في العالقات اإلنسانية كظركؼ الحياة كقد ع از الكثير مف الباحثيف ىذه

كجيت ليا الكثير مف
العكامؿ إلى ضعؼ في التنمية المينية لعضك ىيئة التدريس ،حيث ي
االنتقادات في الماضي كالحاضر ،كتركزت معظميا حكؿ األساليب غير المنظمة كغير المنيجية

داخؿ مؤسسات التعميـ إلى جانب فقداف الصمة بيف محتكل البرامج المقدمة لتنميتيـ مينيان
كمتطمبات األداء الفعاؿ لممعمـ في ظؿ التحديات المعاصرة.

كقد صنؼ (العمرم )30:2003 ،عدة معكقات لمتنمية المينية ،حيث صنفيا إلى نكعيف  :حسب

المستكل كحسب المصدر.
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بالنسبة لممستوى  ،وىي أربعة أصناف:
 .1معكقات عمى مستكل الفرد.
 .2معكقات عمى مستكل الكظيفة أك الميمة.
 .3معكقات عمى مستكل المنشأة.

 .4معكقات عمى مستكل السياسة العامة.

وبالنسبة لممصدر فيي ثالثة أسباب رئيسة:
 .1نقص الميارة.
 .2نقص الدافع.
 .3عكامؿ بيئة.

أما(كاربنتر )39:2002 ،فقد ذكر عدة عكامؿ تعترض سبؿ العمؿ الجماعي التعاكني كااللتزاـ
بركح الفريؽ مف أحؿ تحقيؽ التنمية المينية أىميا:

 .1العالقة بيف المعمميف كالمدير كصعكبة تجاكز حاجة الفرؽ في المركز الكظيفي بيف االثنيف.
 .2العالقة بيف الزمالء المعمميف بما يممككنو مف ثقافات كبيئات مختمفة كاستعدادات متباينة.
 .3العالقة بيف المدرسيف كمعاكنييـ في المختبرات كالمعامؿ كالمكتبة.
 .4كثرة النظـ كالمكائح المدرسية.

 .5اإلحساس بالتمرد عمى بعض التعميمات.

 .6التعامؿ مع طالب ذكم مستكيات مختمفة في التحصيؿ الدراسي.

كمف خالؿ التقاء الباحث بعدد مع المعمميف فقد تكصؿ إلى عدة معكقات لمتنمية المينية أىميا:
أ -ضعؼ مكاكبة التطكرات الحديثة في مجاؿ إعداد المعمـ.

ب -جمكد كضع المعمميف في فمسطيف.

ج -حقيقة المكقؼ في الصؼ المدرسي.

د -اقتصار مجاؿ البحث التربكم عمى مجاؿ كاحد كىك البحث األكاديمي.

أما بالنسبة لكيفية التغمب عمى ىذه المعكقات مف كجية نظر الباحث فإنو يجب عمى الجميع أف
يدرككا بأف كثير مف األمكر قابمة لمتطكيع بطريقة تجعميا تتناسب مع احتياجاتنا كظركفنا ،لذا فإنو

مف الممكف أف ندرب أنفسنا كنعكدىا عمى أف تتكاءـ مع متطمبات العمؿ كلكائح المؤسسة التي
نعمؿ بيا.

وسائط تفعيل التنمية المينية :

رأت كؿ مف (كينج كلكر )171:2004 ،أف ىناؾ ستة مبادئ يجب االسترشاد بيا كالكسائط
لتفعيؿ التنمية المينية لممعمـ ،كمف ثـ االرتقاء بمستكل الكفاءة المينية لو ،كتتمثؿ المبادئ في:

 -1خمؽ جك مف االحتراـ المتبادؿ عمى نطاؽ حمقة النقاش(السمنار التعميمي) ككرش العمؿ.
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الفعالة.
 -2تشجيع المشاركة ّ

 -3تكظيؼ الخبرة في التفاعؿ.

 -4إتاحة الفرصة لمعصؼ الذىني كتالقح األفكار.
 -5ربط النظرم مف األفكار بالتطبيؽ ليا.

 -6منح المشاركيف الفرصة لتمثيؿ أدكار القائميف عمى إعداد كتنفيذ المقاءات التدريبية كالمشرفيف
عمييا.

كما أضاؼ(مدبكلي )37:2002 ،كسائط أخرل تسيـ في تفعيؿ التنمية المينية المتكاصمة

لممعمميف داخؿ مدارسيـ مف خالؿ:

 -1إعادة صياغة مفيكـ تربية كتدريب المعمميف أثناء الخدمة ،بحيث يتـ الجانب األكبر منيا
داخؿ المدارس.

 -2إعادة تنظيـ األعباء التدريسية لممعمميف ،كنظـ تقكيـ األداء.

 -3استحداث نظـ جديدة لتربية القيادات التربكية مف المعمميف المتخصصيف في مكضكعات
تقكيـ األداء المدرسي كتحسيف كتطكير المدارس.
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احملـىر الثانـي

حتسني أداء املعلوني
 -6خصائص المعمم.
 -5ميام وواجبات وحقوق المعمم.
 -4معمم المستقبل الواقع والمأمول.
 -3إعداد المعمم وتدريبو أثناء الخدمة.
 -2مفيوم تدريب المعممين أثناء الخدمة.
 -1أىمية تدريب المعممين أثناء الخدمة.
 -7المعوقات التي تواجو تحسين األداء لدى المعممين وسبل التغمب عمييا .
 -8معوقات التدريب التربوي ومشكالتو .
 -9مفيوم األداء ومفيوم التحسين .
 -61أىمية التطوير الميني لممعممين .

24

المحور الثاني
تحسين أداء المعممين

تمييد:

إف المعمـ لو مكانتو التي يتميز بيا عف باقي أصحاب الميف األخرل؛ فيك لو تأثير عمى

عقكؿ الطالب كنفكسيـ؛ كاذ يتأثركف كىـ في تمؾ السف الصغيرة بمظيره كشكمو كحركاتو
كارشاداتو كسمككو كألفاظو التي تصدر عنو ،كىناؾ مجمكعة مف الخصائص التي تميز المعمـ

فعاالن ،مما يؤدم إلى نجاح العممية التعميمية ،كىذه الخصائص قد تككف فطرية
لتجعؿ منو معممان ّ

بيكلكجية يكلد الشخص مزكدان بيا ،كقد تككف مكتسبة سيعمميا كينمييا خالؿ مرحمة تككينو ،كمف

تمؾ الخصائص ما يمي:

أوالً -الخصائص الشخصية:

كتتمثؿ ىذه الخصائص فيما يأتي:

 -1أف يككف المعمـ مثاالن لمقدكة الحسنة كالتصرفات الالئقة.
 -2الخمؽ الحسف في التعامؿ مع الطمبة ،كتقبؿ آرائيـ.
 -3النفسية المرحة كالبشكشة (الشمرم.)24:2005 ،

 -4االتزاف كالدؼء كالمكدة ،فالمعمـ يمتاز بالتسامح تجاه سمكؾ الطمبة ،كيعبر عف الكد تجاىيـ،
كيشجع الطمبة عمى المشاركة ،كيبعدىـ عف جك القمؽ كالتكتر.

 -5الحماس؛ حيث إف حماس المعمـ في أداء ميمتو التعميمية يؤثر في فاعمية التعميـ بشكؿ
كبير(.قاسـ.)306:2003 ،

 -6قكة الشخصية كالتحكـ في سمككو عند الغصب ،كأال يستخدـ قكتو الجسمانية في التعامؿ مع
الطمبة.

 -7يتحمى بالصبر كالصدؽ كالمسؤكلية كالتعاكف مع اآلخريف مف الزمالء كأكلياء األمكر(.محمد،
كحكالة.)95:2005 ،

 -8أناقتو ،يعنى بنظافتو كطيبة رائحتو كحسف ىندامو ،ليككف مثالن يقتدم بو الطمبة؛ ألف اإلسالـ
شرع التجمؿ كاتخاذ الزينة.

 -9فصاحتو كجكدة نطقو كقكة بيانو كجماؿ تعبيره كذكاؤه كفطنتو كسعة أفقو كفيمو لتالميذه،
كاخالصو في عممو (الشيراكم.)16:1996 ،

 -10أف يككف مستعدا جيدان ،كيكزع انتباىو عمى جميع تالميذ الفصؿ.

 -11أف يحسف التصرؼ في مكاقؼ األزمات ،كيساعد الطالب الذم يكاجو مشكمة(.مرسي،
.)30:1999

25

ثانياً: -الخصائص الجسمية:

يقكـ المعمـ بميمات متعددة منيا ما ىك داخؿ الفصكؿ كأماـ الطمبة ،كما يتطمب ذلؾ مف

انتباه كضبط كاتقاف في األداء ،كمنيا ما ىك داخؿ المدرسة كاالجتماعات كمقابمة أكلياء األمكر
كاألنشطة المختمفة ،كمنيا ما ىك خارج المدرسة مف اتصاؿ مع البيئة المحمية في كؿ ىذه األمكر

كغيرىا ،كؿ ىذه النشاطات تجعؿ مف المعمـ دائب الحركة كاالنشغاؿ( .حنكف.)58:2006 ،

فيجب أف يككف المعمـ:

 .1سميـ الجسـ كالصحة ،خاليان مف الضعؼ كاألمراض.
 .2خاليان مع العاىات كالعيكب الشائعة.

 .3يككف فياض النشاط ،فالمعمـ الكسكؿ ييمؿ عممو ،كعميو أف يككف نمكذجان كقدكة
لطمبتو(البدرم.)134:2002 ،

ثالثاً -الخصائص المينية:

 .1يساعد الطمبة عمى التعمـ كالتكجو نحك النجاح( .جابر.)16:2006 ،
 .2يدير الفصؿ بفاعمية ،كينكع أساليب التدريس.
 .3يرشد كيكجو الطمبة بعقالنية.

 .4يساعد الطمبة لفيـ كتقدير التراث الثقافي (محمد ،كأبكسيؼ.)94:2008 ،
 .5ينمى عالقتو مع الطمبة مف الناحية المينية.

 .6فخكر لككنو معممان ،كيأخذ المسؤكلية الشخصية لمنمك الفردم الميني.

 .7يعمؿ عمى اجتذاب اآلخريف لممينة ،كيحترـ تعميمات المينة كينفذىا بحكمة(.المقاني:1996 ،
.)87

 .8القدرة عمى متابعة طالبو بشكؿ مستمر ،كيمتمؾ القدرة عمى اكتشاؼ ما لدييـ مف مكاىب
كقدرات لمعمؿ عمى تنميتيـ بالشكؿ المناسب.

 .9القدرة عمى اإلقناع ،حتى ال يستبد برأيو كيصغي إلي غيره (إبراىيـ ،حسب اهلل.)81:2005 ،

كلكؿ ما سبؽ ،يشير الباحث إلى أنو يجب عمى المعمـ اف يعمؿ عمى تنمية العالقة اإلنسانية بينو

كبيف تالميذه ،كذلؾ ضمف إطار االحتراـ ،كعدـ تجاكز الحدكد األدبية بيف الطالب كالطالب

اآلخر ،كألف الطالب تكاؽ لمف يقؼ معو في طمكحاتو ،يزرع في نفسو الثقة العالية ،كيكلد لديو

ديناميكية الشعكر بالفخر كالزىك ،كىذه المعالجات تضمف ثقة الطمبة بمعمميـ ،كترفع مف ركحيـ

المعنكية ،كتغرس فييـ حب التعاكف كالمبادرة.
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ميام وواجبات وحقوق المعمم :
إف فاعمية ميمة التعميـ تعتمد -في جكىرىا -عمى مكىبة المدرس كالقدرات الذاتية لو،
التي يعززىا اإلعداد كالتدريب كالخبرة المكتسبة بالممارسة في أثناء الخدمة (المكسكم،

)77:2005

فيك صاحب ميمة نبيمة ،كمؤتمف عمى الطالب ،كىك المسؤكؿ األكؿ عف تربيتو تربية صالحة،

كيمكننا بيذا الجزء مف الرسالة أف نكضح بعض العكامؿ التي تحقؽ لممعمـ ذاتو كتجعمو إنسانان

مخمصان كخالقان كمبدعان ،كىذه العكامؿ ترتبط ارتباطان كثيقان بالظركؼ التي تحيط بو في المدرسة
كالبيت.

كحتى نطالب المعمـ بكاجباتو كنحاسبو عمى التقصير ،يجب أف نعطيو حقكقو كاممة ،كمف ىذه

الحقكؽ ما يمي:

 .1التناسب الفعمي بيف قدرات المعمـ كاألعباء المنسكبة إليو؛ فكمما كاف عدد الطالب في الصؼ

قميالن كانت الفائدة المرجكة أكثر ،ككمما كاف عدد الحصص المككمة لممعمـ أقؿ كاف إنتاجو
أفضؿ .فكما نعمـ أف عدد تالميذ الصؼ الكاحد في بعض المدارس ،كخاصة عمى المستكل

المحمي ،يتجاكز اؿ( )35طالبان ،كنصاب المعمـ األسبكعي ( 24حصة) يضاؼ إلى ذلؾ
الكاجبات العممية التي تضاؼ لو كيراىا البعض أنيا تدخؿ في كاجبو التعميمي.

 .2تكفير كؿ الكسائؿ التعميمية التكنكلكجية الحديثة كالتجييزات التي قد يحتاج إلييا أثناء تأديتو
لعممو ،التي تساعد عمى كصكؿ المعمكمة لمطالب.

فعاالن في دفعو نحك العطاء الجاد.
 .3تحسيف الكضع المادم لممعمـ يمعب دك انر ّ
 .4فف اإلدارة التعميمية كالقيادية ،خاصة فيما يتعمؽ بمدير المدرسة.
 .5يجب إعطاء الحؽ لممعمـ في الحكار كالمناقشة الديمقراطية كتشجعيو عمى إبداء الرأم ،حتى
لك كاف ىذا الرأم مخالفان ألراء مف ىـ أعمى منو.

 .6أف نتجنب-قدر اإلمكاف -تكجيو المكـ كخطابات لفت النظر؛ ألف مفعكؿ كثرة االنتقادات
عكسي ،كتككف سببان مباش انر في إحباطو بدالن مف تقكيمو.

http://www.almualem.net/saboora/showthread.php2008

في الكقت الذم تمنح فيو مثؿ ىذه الحقكؽ لممعمـ ،في ظؿ المؤسسة التعميمية العصرية ،يجب –

أيضان -أف تككف بالمقابؿ كاجبات سيؤدييا ،كمف ىذه الكاجبات:

 -1تدريب كتشجيع الطالب عمى األسمكب التعاكني في الحياة ،كترغيبيـ في البحث عف الحقيقة
أينما كانت كبأسمكب عممي.

 -2التعرؼ إلى حاجات التالميذ في المدرسة كالبيت كالمجتمع.
 -3عدـ التعارض بيف القيـ األسرية كالمدرسية.
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 -4تنمية اتجاىات التالميذ نحك القيـ ،كترغيبيـ في األخالؽ الحميدة.
 -5المساىمة الجادة في المجتمع ،مف خالؿ النشاطات التي تقكـ بيا المدرسة لخدمة البيئة
المحمية.

 -6االلتزاـ بحضكر االجتماعات كمجالس اآلباء.

 -7االمتناع عف مزاكلة أم عمؿ آخر ،ميما كانت الظركؼ كاألسباب.

 -8تنمية جكانب التمميذ :الجسمية كالعقمية كاألخالقية ،حسف في دراستو ،حسف في عممو ،حسف
في جسمو ،حسف في تفكيره ،حسف في مجيكده(.خميؿ.)194:2005 ،

معمم المستقبل الواقع والمأمول:

إف المعمـ الذم نبحث عنو في دكره المستقبمي ،ىك المعمـ األمثؿ ،ىك ذلؾ المعمـ الذم ينتمي
فعالن لمينة التعميـ قمبان كقالبان ،يحبيا كيحافظ عمي سمعتيا ،كىك المعمـ المتغير في أدكاره كالمتجدد
الذم يكاكب كؿ جديد.

كىذا األمر ليس بالميسكر كال بالسيؿ ،بؿ يحتاج إلى مجمكعة مف الكفايات كالميارات كالقدرات
التي يمتمكيا المعمـ ،ليتمكف مف القياـ بأدكاره المرتقبة ،كىذا ما يستكجب تكاتؼ الجيكد ،كاعادة

النظر في أساليب إعداده كتقكيمو ،حتى يستطيع القياـ بيذه المياـ ،بؿ يحتاج إلى دافعية مف
ذات المعمـ ألف ييطكر كيجدد كيغير مف نفسو كأدكاره.
ومن األدوار التي تأمل أن يقوم بيا المعمم مستقبالً:

 -1دكر المعمـ النمكذج الذم يقتدم بو تالمذتو ،فيقمدكنو في جميع شؤكف حياتيـ ،كيقتفكا أثره،
كلنا في رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ القدكة الحسنة إذ كاف قرآنان يمشي عمى األرض.

 -2دكر كسيط في التغيير لمتطكير االجتماعي.

 -3دكر المعمـ الذم يضع احتياجات المجتمع في بؤرة الفعؿ التربكم كدكره الميني.

 -4دكر المعمـ صانع القرار ،القادر عمى التغيير ،كلديو قدرة عممية عمى اإلقناع ،كيمتمؾ في
ذلؾ البراىيف كالحجج المقنعة.

 -5دكر المعمـ المبدع المفجر لطاقات اإلبداع لدل تالميذه ،الذم يبتكر كسائؿ تأثير جديدة عمى
تالميذه ،كيصمـ خططان تم ّكنو مف الحصكؿ عمى حمكؿ جديدة لمقضايا التربكية المطركحة
أمامو.

 -6دكر المعمـ المتفاعؿ ،الذم يقيـ عالقات كدية كانسانية مع تالميذه ،تتميز بركح الديمقراطية
اإلسالمية كالحب كتبادؿ الخبرة.

 -7دكر المختص التكنكلكجي الذم يستطيع أف يتعامؿ مع المستكل المتقدـ مف تكنكلكجيا التربية
كيكظفيا في عممو بميارة.

 -8دكر المعمـ الخبير كالمستشار التعميمي لتالميذه.
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 -9دكر الباحث المنخرط في األبحاث التربكية كاألكاديمية ،كالذم يتصدل لمعالجة المشكالت
التربكية بمنيجية عممية.

 -10دكر المجدد الذم يخمؽ المنيج التجديدم المساعد عمى االبتكار( .األغا.)4:1997 ،
إعداد المعمم وتدريبو أثناء الخدمة :

التدريب عممية ضركرية لمكاكبة المستجدات ،كينطمؽ مف االحتياجات التدريبية كالفئات

المستيدفة ،كاألىداؼ المنشكدة المخططة ،ثـ ينتقؿ إلى تصميـ البرامج التدريبية التي تمبي ىذه

االحتياجات ،كبعد ذلؾ يبدأ تنفيذ ىذه البرامج كتنتيي عممية التدريب إلى تقكيـ البرامج التدريبية
لتحدد المخرجات التي تمخضت عف عممية التدريب ،كاالستفادة مف ىذا التقكيـ في تخطيط

البرامج التدريبية الالحقة ،كترتبط ىذه العممية بالمعمـ أثناء الخدمة بعد انتياء اإلعداد األكاديمي
في مؤسسات إعداد المعمميف ،كلمتدريب أنكاع منيا( :شكيطر) 74-73 : 2009،

 -1التدريب التكميمي :كييدؼ الستكماؿ بعض جكانب القصكر في مرحمة إعداد المعمـ في
مؤسسات إعداد المعمميف قبؿ الخدمة ،كقد يككف ىذا النقص في الجانب األكاديمي أك في

الجانب المسمكي.

 -2التدريب العالجي :كذلؾ لمعالجة ضعؼ إحدل الكفايات التي يجب أف تتكفر لدل المعمـ.

 -3التدريب التجديدي :كذلؾ لمسايره المستجدات العممية كالنظريات التربكية ،كالتطكرات
التكنكلكجية كالتغيرات في أنماط الحياة.

 -4التدريب لألعماؿ كالمياـ الجديدة :كذلؾ عندما يرشح المعمـ في أثناء الخدمة إلنعاشو بمزيد
مف المعارؼ كالميارات إلى جانب تطكير االتجاىات اإليجابية نحكؿ العمؿ التربكم.

مفيوم تدريب المعممين أثناء الخدمة:

 عرفتو وزارة المعارف ( )140:1998بأنو ":كؿ برنامج منظـ كمخطط يمكف التربكييف مفالنمك في المينة التعميمية ،بالحصكؿ عمى مزيد مف الخبرات الثقافية كالسمككية ،ككؿ ما مف شأنو
أف يرفع مف العممية التربكية ،ك يزيد مف طاقة المكظؼ اإلنتاجية.

 كما عرفو المقاني والجمل ( )51:1999بأنو" تدريب بني عادة كفؽ خطة معينة بعد االلتحاؽبالميف ك يأتي نتيجة تطكير المعارؼ ك الميارات بشكؿ مستمر ،كييدؼ إلى رفع كفاءتو العممية

ك التعميمية الحادثة  ،كتستمر ىذه العممية طالما كاف المعمـ ممارسان لمينتو " .

 أما ( نبراي 1999م )89 :فقد ذكر تعريفو التالي :ىي عممية تمثؿ الكجو اآلخر إلعدادالمعمـ قبؿ الخدمة ،ك ىما كجياف مكمالف لبعضيما .كمفيكـ التدريب مفيكـ كاسع يشمؿ كؿ فرد
يعمؿ في النظاـ التعميمي ميما كاف عممو ،كفي أم جزء مف كحدات النظاـ التعميمي

 -أما اإلبراىيم وآخرون ( ) 25:2000فقد عرفكه بأنو ":عمميات التنمية المينية لممعمميف أثناء

الخدمة ".
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االتجاىات الحديثة في تدريب المعممين :
تكجيت االتجاىات الحديثة إلى إعداد كتدريب المعمـ قديمان في الثقافة العربية

اإلسالمية ،اما اآلف فتركز المؤسسات الحديثة التي كردت إلينا مف العالـ الغربي كأقمناىا في

العالـ العربي عمى مسميات مختمفة فيما يتعمؽ بتدريب المعمميف ،مثؿ "دار المعمميف" ،ك"معيد

التربية لممعمميف" ،ك "كمية التربية" ،كغيرىا مف المسميات ،كالمالحظ أنو في الكقت الذم تطكرت
فيو النظرية التربكية -بدرجة كبيرة -في العالـ الغربي ،كشمؿ ذلؾ مفيكـ إعداد المعمـ ،فإف

معظـ المؤسسات التربكية في العالـ العربي ظمت تعمؿ بصكرة تقميدية مف خالؿ مفيكمي المنيج
كالتخصص ،كأصبح إعداد المعمـ يعني إكماؿ برنامج محدد في دراسة المادة التخصصية،

كطرائؽ التدريس كبعض نظريات عمـ النفس ،ثـ الحصكؿ عمى الشيادة أك الدرجة الجامعية التي
تؤكد ذلؾ ليصبح الدارس بعدىا معممان مرخصان لو بممارسة المينة كمعترفان بقدراتو األساسية في

ىذا المجاؿ ).فالف)33: 1992 ، Fullan

كتقكـ نظرية إعداد المعمـ في العالـ العربي عمى نظرية االتصاؿ التي حدد إطارىا

"ركماف جاكبسكف "كاختصرىا في ثالثة مسميات :المرسؿ -كالرسالة -كالمرسؿ إليو ،فالمعمـ ىك

المرسؿ ،كالرسالة ىي مادة التعميـ ،كالمرسؿ إليو ىك التمميذ الذم يتمقى رسالة المعمـ( .الترتكرم

كالقضاه ،(33: 2006 ،كتعمؿ ىذه النظرية في إطار ميكانيكي يتجاىؿ حقيقة أف المعمميف
يتفاكتكف في قدراتيـ العممية كاستعداداتيـ النفسانية ،كما يتجاىؿ حقيقة مادة التعميـ ذاتيا ،كاإلطار

الذم تتـ فيو ،كالتبايف الكاضح بيف التالميذ كدرجة استعداداتيـ في التمقي ،بؿ كالتفاعؿ مع المادة
العممية التي يتمقكنيا ،كأيضان المؤسسة التي تتـ فييا ىذه العممية بأسرىا (سالـ.) 23،2000 ،

كيختمؼ ىذا االتجاه -في مجممو -عف التيارات التي بدأت تبرز حديثان في العالـ

الغربي ،كالتي ترل أف إعداد المعمـ ال ينتيي عند المؤسسة التي تعمف أنيا تقكـ بتدريبو ،أك

الدرجة العممية التي يحمميا مف أجؿ االعتراؼ بمكانتو ،بؿ كال تنتيي أيضان عند ممارسة دكره
بكفاءة كما ىك الحاؿ في المدرسة التقميدية)اديؿ افمت ككبالف Kaplan & Edelfelt

.)45:1996
كتذىب ىذه االتجاىات إلى عدـ االعتراؼ بالنظرية التي تقكؿ بإمكاف تدريب سائر
المعمميف الذيف يؤدكف تخصصان كاحدان تدريبان متساكيان ،ذلؾ أف المدارس التي يعمؿ فييا المعممكف

تختمؼ اختالفان كبي انر؛ فالمدرسة المدنية تختمؼ عف المدرسة الريفية ،كالمدرسة الريفية تختمؼ عف

المدرسة البدكية ،كالمدرسة التي يؤميا أبناء األغنياء تختمؼ عف المدرسة التي يؤميا أبناء الفقراء،

كالمدرسة التي يأخذ منتسبكىا مف كؿ تمؾ العناصر تختمؼ عف المدرسة التي يتساكل فييا

التالميذ في مستكياتيـ البيئية كاالجتماعية (جكنز .)86:1992 Jones
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كيبدك -في ضكء ذلؾ -أف التركيز عمى تدريب المعمـ ىك أكثر مف التركيز عمى
إعداده ،كمفيكـ التدريب يأخذ أسبقية عمى مفيكـ التعميـ ،ألنو ال فائدة في أف يككف المعمـ مممان
بمادتو كباألطر النظرية في التربية كلكنو غير قادر عمى التأقمـ مع البيئة المدرسية التي يعمؿ في

إطارىا .كيضع مفيكـ التدريب تحديان كبي انر أماـ معاىد تدريب المعمميف ككميات التربية ،كىك
التحدم الذم جعؿ بعض العمماء يذىبكف إلى القكؿ بأف كجكد المعمـ في مدرسة مع مدير يفيـ

طبيعة عممو كيعرؼ كيفية إدارة مجمكعة المعمميف في مدرستو ،أجدل بكثير مف السنكات التي
يقضييا المعمـ في فصكؿ معيد المعمميف ككميات التربية ،كال يعني ىذا الرأم عدـ الحاجة إلى

ىذه المؤسسات ،كانما ىك فقط ينبو إلى ضركرة أف تتطكر المعاىد كالكميات بإدخاؿ مفاىيـ جديدة
لمتعميـ كالتدريب تراعي التطكرات التي بدأت تبرز حديثان.
كتؤكد الدراسة التي نشرتيا "ركث ىيمبركف كجكنس )" (Heilbronn. & Jonesضمف
فعاليات "" (( New teachers in an urban comprehensive schools 1997

(دراسات المعمـ الجديد في المدارس الشاممة )عمى أف التغيرات الحديثة في أسمكب تدريب

المعمميف تستكجب إعادة النظر في محتكل كادارة برامج تدريب المعمـ عمى أف يككف التدريب في

المدارس ىك حجر الزاكية ،مع التقميؿ مف االعتماد عمى المعاىد كالجامعات في ىذا المجاؿ ،كال
يعني ذلؾ إلغاء ىذه المؤسسات ،كانما يجب أف يككف التركيز عمى ما يتـ في المدارس ،كليس

مجرد المعرفة النظرية في كميات كمعاىد المعمميف ،كال يعني ذلؾ أيضان أف يككف التركيز عمى
برامج التربية العممية في المدارس بمفيكميا التقميدم ،كانما ينبغي أف يككف التفرغ لمعمؿ في

المدارس جزءان مف برامج التدريب ،كىك األسمكب ذاتو الذم كانت تتبعو اإلدارة البريطانية في
السكداف ،حيث كاف معيد "بخت الرضا" يرسؿ المتدربيف لإلقامة في المدارس لعدة أشير مف أجؿ

اكتساب الخبرة في بيئتيا العممية ،كلف يككف ذلؾ كحده كافيان ألف الميـ في تدريب المعمـ ىك

التأكد مف صالحية التجربة العممية مف خالؿ التحاقو بالنظاـ المدرسي ذاتو عمى أف يككف مييأ

لتقبؿ النتيجة إذا لـ يكف صالحان لمعمؿ في مجاؿ التدريس ،كعمى أال يككف التدريس مينة مف ال

مينة لو كيتـ ذلؾ تحت حماية القكانيف التي تشرعيا دكاكيف شؤكف المكظفيف التي تحكؿ دكف

االستغناء عنيـ في حالة عدـ كفاءتيـ في أداء األعماؿ التي كظفكا مف أجميا (ركث ىيمبركف

كجكنس .)33:1997 Heilbron & Jones

كيحتـ ذلؾ أال تككف المكارد المتاحة لممدارس تقتصر عمى الركاتب كالمسائؿ الضركرية ،كانما

يجب أف تككف ىناؾ اعتمادات كافية ألغراض المعمميف.

كتذىب االتجاىات الحديثة في بريطانيا عمى نحك الخصكص إلى عدـ جعؿ تدريب

المعمميف مقتص انر عمى مؤسسات التعميـ العالي فقط ،كانما إلى ضركرة أف تككف ىناؾ شراكة بيف
المؤسسات التعميمية ذاتيا كك ازرة التعميـ العالي.
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كاليدؼ -في نياية األمر -أف ينشأ جيؿ مف المعمميف ليسكا فقط مسمحيف بالمعرفة
النظرية التي تكفرىا كميات التربية كمعاىد التربية كمعاىد المعمميف ،كانما أف يككنكا مزكديف أيضان
بالخبرات التي يأتي منيا التالميذ الذيف ينتمكف إلى بيئات ثقافية منكعة ،بحيث يكظفكف ىذه

الخبرات مف أجؿ إنجاح الممارسة التعميمية في داخؿ مدارسيـ.

أىمية تدريب المعممين أثناء الخدمة:

التدريب -بمفيكمو العممي -يستيدؼ أساسان لتحقيؽ النمك الذاتي المستمر لمقائميف بعممية

التعميـ في كافة المستكيات ،كخاصة أداء المعمـ كالمدير كالمكظؼ المتدرب ،كاالرتقاء بو إلى

المستكل العممي كالميني كالثقافي ،بما يحقؽ أىدافيـ كطمكحاتيـ كاستقرارىـ النفسي ،كاخالصيـ
في أداء رسالتيـ .كما أف التدريب يقكـ بسد الفجكة القائمة بيف عمميات اإلعداد في معاىد ككميات

التربية مف ناحية كمتطمبات الممارسة الميدانية مف ناحية أخرل (.ديسيرلر )120 :2005 ،
كيتناكؿ التدريب -في أثناء الخدمة -أىـ عنصر في العممية التربكية كىك المعمـ ،كىك

العامؿ الرئيس الذم يتكقؼ عميو نجاح التربية في بمكغ غاياتيا كتحقيؽ أىدافيا ،كدكرىا في التقدـ
االجتماعي كاالقتصادم ،لذلؾ نحتاج إلى معمـ يكاكب تطكرات العصر ،كيستفيد مف كؿ جديد

سكاء أكاف ذلؾ عف طريؽ النمك الذاتي لممعمـ ،أـ عف طريؽ التدريب في أثناء الخدمة ،كمف
أىداؼ التدريب في أثناء الخدمة التعميمية كما أكرد (مكسى  )33 :1997،ما يمي:

 -1اإللماـ بالطرائؽ التربكية الحديثة ،كتعزيز خبرات المعمميف في مجاؿ التخصص،
كتبصيرىـ بالمشكالت التعميمية ككسائؿ حميا.

 -2تغيير اتجاىات المعمميف كسمككيـ إلى األفضؿ ،كتعريفيـ بدكرىـ كمسئكلياتيـ في العممية
التربكية.

 -3زيادة الكفاءة كالقدرة التربكية لممعمـ ،كمساعدتو عمى أداء عممو بطريقة أفضؿ ،كبجيد
أقؿ ،كفي كقت أقصر.

 -4اكتشاؼ كفاءات مف المعمميف يمكف االستفادة منيـ في مجاالت أخرل ،كرفع الركح
المعنكية لمعمـ عند مشاركتو برأيو في الدكرة كعند إتقانو لعممو.

إعداد جيدان في انخراطيـ في المينة،
 -5عالج جكانب القصكر بالنسبة لمذيف لـ يتمقكا
ن
كتدريبيـ عمى البحث العممي كالنمك الذاتي.
 -6إتاحة الفرصة لممعمميف ،عمى تعرؼ االتجاىات ،كاألساليب الحديثة المتطكرة في التربية،
كتحسيف العالقات اإلنسانية داخؿ العمؿ.

 -7مساعدة المعمميف حديثي التخرج عمى االطالع عمى النظـ كالقكانيف التي تجعميـ
يكاجيكف المكاقؼ الجديدة في ميداف العمؿ.

 -8تحسيف نكعية التعميـ بحيث يؤثر التدريس الجيد في سمكؾ التالميذ كنمكىـ.
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ويضيف(ديسيرلر)128 :2005 ،ما يأتي:
 -1تأىيؿ العامميف في مينة التعميـ كتدريبيـ بمكجب معايير كقكاعد مخطط ليا.
 -2تنمية مفيكـ التربية المستمرة ،كاإلسياـ في الحمقات الدراسية ،كالدراسات الميدانية كغيرىا.

 -3تبصير المعمميف كالمدراء بمشكالت النظاـ التعميمي القائـ ،كمشكالت المدرسة ،كفصكليا
الدراسية .كتعريفيـ بدكرىـ كمسؤكلياتيـ في حميا.

 -4إعداد المعمميف كالمدراء لممساىمة في البرامج التدريبية ،كخمؽ جك مف التعاكف بيف
المؤسسات التي يعممكف فييا(ديسيرلر)128 :2005 ،

كيرل الباحث أف التدريب يعمؿ عمى رفع مستكم العممية التعميمية كرفع مستكم تحصيؿ

الطمبة الذم شيد تراجعان في السنكات األخيرة ،كخاصة عند تطبيؽ المنياج الفمسطيني الجديد،
كتحديدان رفع مستكم أداء المعمـ كخاصة في المرحمة األساسية كالقياـ بأدكار جديدة لـ يتـ تأىيميـ

ليا في الجامعات ،فالتعميـ في تطكر مستمر كالمعرفة تزداد باستمرار.

كيعد تدريب المعمميف أثناء الخدمة أحد مرتكزات تربية (تككيف) المعمـ ،ألف تربية المعمـ

عممية ذات كجييف األكؿ  :اإلعداد قبؿ الخدمة ،كالثاني :التدريب أثناء الخدمة ،أم أف الكجييف

متكامالف ،كعممية اإلعداد قبؿ الخدمة بداية الطريؽ كالتدريب أثناء الخدمة استم ار انر لعممية التربية

المينية لممعمميف ،مف أجؿ تنمية المعمـ مينيان كزيادة كفاءة المؤسسة التربكية كمخرجاتيا ،كاذا ما
أحسف استغالؿ عممية تدريب المعمميف أمكننا تحقيؽ الكفاءة المثمى لمنظاـ التعميمي ككضع

نظرياتو مكضع التطبيؽ لتحقيؽ األداء األفضؿ كصكالن إلى النمك كالرخاء لممجتمع (شكيطر،

)74:2009

كيرل (شكيطر )12-11 :2009 ،أف أىمية التدريب أثناء الخدمة تبزر في النقاط التالية:

 -1يييئ الفرصة الكتساب معارؼ جديدة في مجاؿ عممو.

 -2يساعد عمى اكتساب ميارات جديدة ،تتطمبيا مينة المتدرب.

 -3يساعد عمى تغيير االتجاىات ،كاكتساب اتجاىات تجريبية تجاه المينة الممارسة مف قبؿ
المتدرب ،مما يؤدم إلى رفع ركحو المعنكية ،كزيادة إنتاجيتو بالعمؿ.

 -4يكسب المتدرب آفاقان جديدة في مجاؿ ممارسة مينتو ،كذلؾ مف خالؿ تبصيره بمشكالت
مينتو كتحدياتيا كأسبابيا ،ككيفية التخمص منيا ،أك التقميؿ مف آثارىا عمى أداء العمؿ.

 -5يعمؿ عمى غرس مفاىيـ ،كاكتساب أساليب التعمـ المستمر في المتدرب مف خالؿ تمكينو مف
ميارات التعمـ الذاتي المستمر.

 -6يساعد المتدرب عمى االنفتاح عمى اآلخريف مف زمالئو بيدؼ تنميتو مينيان ،كذلؾ مف خالؿ
إيجاد فرص االحتكاؾ مع الزمالء في إطار المياـ كالنشاطات الجماعية التي تتطمب العمؿ

التعاكني كتجسيد ركح الجماعة.
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كما يمكف القكؿ إف التدريب أثناء الخدمة بإمكانو أيضان المساعدة في(:شكيطر-12 :2009 ،

:)13

 -1إطالع المتدربيف عمى كؿ ما ىك جديد في مجاؿ أداء المينة.
 -2زيادة انتماء المدربيف إلى المؤسسات مف خالؿ الحكار اليادؼ البناء الذم يكلد الكعي بأىمية
المؤسسات في المجتمع ،كفي خدمة البشرية.

 -3إمكانية مقارنة مستكيات األداء لممتدربيف بنظراتيـ في أماكف جغرافية أخرل إليجاد الحافز
لمزيد مف الدقة كاإلتقاف في العمؿ.

المعوقات التي تواجو تحسين األداء لدى المعممين وسبل التغمب عمييا:
مف أبرز ىذه المعكقات ما أشار إليو عبد الفتاح (:)85 -84 ،2001

 -1انشغاؿ القيادة اإلدارية بمشكالت العمؿ كالمكظفيف ،مما يبعدىا عف إدراؾ أىمية التدريب
في تنمية المكارد البشرية ،فضالن عف مقاكمتيا ألم تغيير.

 -2عدـ تكفر عناصر تدريبية مؤىمة لمكفاء بمتطمبات العممية التدريبية.

 -3عدـ قناعة عدد مف القيادات اإلدارية العميا بأىمية تدريب كاعداد ككادر بشرية مف
المستكيات اإلشرافية أك المكظفيف أك العماؿ الميرة .

 -4قصكر تصكر القيادات العميا اإلدارية ألدكار التدريب  ،كيتضح ذلؾ في إرساؿ المرضي
عنيـ لمتدريب عمى الرغـ مف ضعؼ كفاءتيـ الشخصية ،كمياراتيـ العممية.

 -5ضعؼ المتابعة العممية مف الميتميف ألحدث التطكرات كالمعايير المتعمقة بآليات
التدريب ،حيث يتكلد لدييـ مقاكمة لتقبؿ التغيير.

كذكر (مكسى  )127 -124 : 1997أنيا تنقسـ كالتالي  :مشكالت تخطيط برامج التدريب

أثناء الخدمة  .مشكالت تنفيذ البرامج التدريبية .مشكالت التقكيـ في برامج التدريب
كما أضاؼ (مبارؾ .)55 – 54 : 1989

 -1نقص الككادر البشرية ،كنقص اإلمكانيات المادية كالفنية،

 -2مشكالت التخطيط  ،األساليب  ،الحكافز التشجيعية ،ك التقكيـ .

أما( المنيع 1995ـ  )260 :فقد ذكر المشكالت التالية  :إف بعض البرامج تخدـ كظائؼ غير
مكجكدة  ،أك مكجكدة ك غير مشغكلة  ،كال يحتمؿ شغميا  ،أك أف ىناؾ كظائؼ مشغكلة بالفعؿ
كال يكجد ليا أم برنامج تدريب حالي  .إف البرامج التدريبية لـ تصمـ عمى أسس الحاجات

التدريبية الفعمية  ،كنتيجة لذلؾ فيي تقدـ ميارات ك معارؼ أقؿ مما يحتاجو المتدربكف أك أكثر،
أك أف كاجبات الكظائؼ كمياميا قد تغيرت منذ تصميـ البرنامج .
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مفيوم األداء ومفيوم التحسين :

الدي ىف:
(أدا) كيعني ّ
المعنى المغوي لألداء :لفظ مشتؽ مف الفعؿ ّ
(أدل) الشيء :قاـ بو كْ -

قضاة -،كالصالة :قاـ بيا بكقتيا -كالشيادة :أدلى بياك ك-إليو الشيء :أكصمو إليو ك(تآدم)
األمر :قضي .كالى فالف :تكصؿ (.المعجـ الكسيط.)10:

المعنى االصطالحي لألداء :تعددت المفاىيـ بتعدد اآلراء التي تناكلت ىذا المفيكـ ،كيمكف تناكؿ
ىذه اآلراء عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر:
-ينظر البعض لألداء عمى أنو مجمكعة االستجابات التي يقكـ بيا الفرد في مكقؼ معيف ،كىذا

األداء ىك ما تالحظو مالحظة مباشرة.

كيشير (  ) Goodلألداء عمى أنو " :االنجاز الفعمي كما يصنؼ مف القابمية أك الطاقة اك القدرة

الكامنة كخمؽ فرص التعمـ التي تم ّكف الطمبة مف اكتساب المعرفة كالميارات(.مكسى:2014 ،
)25
كما أشار البعض لألداء عمى أنو المقدرة عمى القياـ بعمؿ شيء بكفاءة كفعالية كبمستكل معيف.

أما المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمكـ فقد عرفت األداء بأنو الفعؿ اإليجابي النشيط الكتساب

الميارة أك القدرة أك المعمكمة ،كالتم ّكف الجيد مف أدائيا تبعان لممعايير المكضكعية ( .الركيمي،
)58 :2003

كخالصة القكؿ :إ ف األداء ىك ما ينجزه المعمـ في مياـ الميارات كالكفايات بشكؿ قابؿ لمقياس،
فمف الممكف قياس أداء المعمـ كفؽ استمارة المالحظة المكضكعية التي تعد ليذا الغرض ،كما أنو

مف الممكف قياس نتائج أداء المعمـ عف طريؽ قياس أداء كسمكؾ المتعمـ الذم يعد حصيمة

التدريس الفعمي ،كأف األداء كي يككف فعالن يجب أف يككف ذا كفاءة عالية.
مفيوم التحسين:

تعريف األداء وتعريف التحسين:

تعريف األداء :

 يعرفو الخطيب كآخركف( )2003بأنو :مجمكعة التدابير المتعدة التي تستخدـ لتحقيؽ أىداؼ
معينة(الخطيب كآخركف.)14:2003،

كيعرفو الباحث إجرائياً :مجمكعة مف االستجابات السمككية التي يقدميا معممك المرحمة الثانكية

بمحافظات غزة حسب المعايير التي يتـ كضعيا مف قبؿ الك ازرة ،كالتي تعتمد عمى المالحظة
كالقياس.
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تعريف التحسين:

مفيوم األداء الميني لدى المعممين :

يعرفو (عبد السالـ )38:2000 ،بأنو :الفرص المناسبة لمتعميـ كالتعمـ ،كالتي سيحتاجيا المعممكف
لتطكير فيميـ كتدريسيـ تخصصيـ ،بتكجيو الطالب كمساعدتيـ ،كىي عممية مستمرة مدل الحياة
تساعد في تنمية معارفيـ كأفكارىـ كمعتقداتيـ كفيميـ كقدراتيـ ،كتمتد مف خبرات كبرامج اإلعداد

ق بؿ الخدمة كحتى خبرات التعمـ الذاتي كالمستمر كبرامج التدريب أثناء الخدمة إلى نياية المستقبؿ
الميني.

كيرل الباحث أف قضية إعداد المعمـ كتطكير أدائو أثناء العمؿ مف القضايا الميمة التي شغمت

الميتميف بشؤكف التربية كالتعميـ ،ألف المعمـ ىك عصب العممية التعميمية ،كمف العكامؿ الحاسمة
التي يتكقؼ عمييا نجاح التربية في تحقيؽ أىدافيا.

كيعرؼ الباحث األداء الميني إجرائيا :بأنو قدرة المعمـ عمى تحسيف ممارساتيـ المتعمقة بدكرىـ

التعميمي كالتربكم.

أىمية التطوير الميني لممعممين:

عرؼ عبد السالم( )318 :2001التطكير الميني لممعمـ بأنو" الفرص المناسبة لمتعميـ كالتعمـ،
كالتي سيحتاجيا المعممكف لتطكير فيميـ عف مجاالت تخصصيـ كتدريسيا كتعمميا ،كما يجب

أف يقكمكا بو ليساعدكا كيكجيكا كؿ الطالب ،أم الفرص التي تتكفر ليـ لالشتراؾ في الدراسة
كالبحث في تدريس تخصصيـ ،كىك عممية مستمرة مدل الحياة تساعد في تنمية معارفيـ كأفكارىـ
كمعتقداتيـ كفيميـ كقدراتيـ ،كتمتد مف خبرات كبرامج اإلعداد قبؿ الخدمة كحتى خبرات التعمـ

الذاتي المستمر كبرامج التدريب أثناء الخدمة إلى نياية المستقبؿ الميني".

دور اإلشراف التربوي في التنمية المينية لممعممين

إف التطكر اليائؿ الذم شيده الميداف التربكم عامة كاإلشراؼ التربكم خاصة ،جعؿ

المعمـ ال يستطيع تأدية عممو بمفرده دكف أف يككف ىناؾ اتصاؿ كتعاكف بينو كبيف أجيزة متعددة
أىميا اإلشراؼ التربكم ،كالذم ال يمكف االستغناء عنو أك تيميشو بأم حاؿ مف األحكاؿ ،كيعتبر

مف األشياء الضركرية التي تتطمبيا مصمحة العمؿ.

كقد حظى اإلشراؼ التربكم في دكؿ كثيرة بصكرة عامة كفي الكطف العربي بصكرة خاصة باىتماـ
كبير أدل إلى تطكره كال سيما في العقكد األخيرة ،كما يعتبر اإلشراؼ التربكم مف كظائؼ اإلدارة

التربكية الناجحة لككنيا حمقة الكصؿ بيف الميداف كادارة اإلشراؼ بإدارات التربية كالتعميـ ،كىك
الفع اؿ الذم يقكـ بو في متابعة سير العممية التربكية كالتعميمية في الميداف،
في حذ ذاتو -الدكر ّكتنفيذ كافة األىداؼ المنشكدة مف اإلشراؼ التربكم ،حيث يقكـ عمى تجنب الكثير مف العكائؽ
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كتذليؿ كافة الصعكبات التي تكاجو العممية التربكية كالتعميمية بكافة أكجييا ( .أبك جاسر،
)55 :2012

مفيوم اإلشراف التربوي :
لقد تطكر مفيكـ اإلشراؼ التربكم تطك انر كبي انر في السنكات العشر األخيرة ،كال يزاؿ يتطكر

يكمان بعد آخر ،كيتأثر ىذا التطكر -في المفيكـ -بكثير مف المتغيرات البيئية كالتربكية التي يطبؽ

فييا اإلشراؼ التربكم .كعمى الرغـ مف ىذا التطكر إال أنو كمف خالؿ استعراض الكثير مف

األدبيات كالمراجع التربكية التي تناكلت اإلشراؼ التربكم لكحظ أف ىناؾ تبيانان كاضحان في مفيكـ

اإلشراؼ التربكم فبعضيا غير محدد كغير متفؽ عميو حيث ال يكجد مفيكـ كاحد لإلشراؼ

التربكم يقبمو جميع المختصيف تمامان ،كيرجع البدرم ( )13:2002عدـ اتفاؽ المربيف كالباحثيف
عمى تعريؼ كاحد محدد لمفيكـ اإلشراؼ التربكم بسبب االختالؼ في الفمسفة كاالتجاىات
ككجيات النظر كالفيـ لمضمكنو ككظائفو كتحميميـ إلطاره العاـ.

كفيما يمي عرض ألىـ التعريفات المختمفة التي تناكلت اإلشراؼ التربكم:

أما (الحبيب )17:1996 ،في تعريفو لإلشراؼ التربكم فقد ركز عمى أىمية التقكيـ كالمتابعة مف
أجؿ تطكير العمؿ التربكم كالتعميمي ،حيث يعرؼ اإلشراؼ التربكم بأنو ىك العممية التي يتـ

تقكيـ كتطكير العممية التعميمية كمتابعة كتنفيذ كؿ ما يتعمؽ بيا لتحقيؽ األىداؼ التربكية.

كيرل (الدكيؾ :)1998،أف اإلشراؼ التربكم ىك عممية قيادية تعاكنية منظمة تعني بالمكقؼ
التعميمي التعممي بجميع عناصره مف مناىج ككسائؿ كبيئة كمعمـ كتمميذ ،كتيدؼ إلى دراسة

العكامؿ المؤثرة في ذلؾ المكقؼ كتقييميا لمعمؿ عمى تحسيف التعميـ كتنظيمو ،مف أجؿ تحقيؽ
أفضؿ ألىداؼ التعميـ كالتعمـ(.الدكيؾ كآخركف)114:1998 ،

كيكضح ذلؾ عبد اليادم( )11:2002بشيء مف التفصيؿ حينما ذكر جميع العناصر التي يعتني
بيا اإلشراؼ التربكم ،ككذلؾ العكامؿ المؤثرة ،كمنيا كسائؿ تقنيات التعميـ ،حيث عرؼ اإلشراؼ

التربكم بأنو عممية قيادية ديمقراطية تعاكنية منظمة ،تعنى بالمكقؼ التعميمي ،بجميع عناصره مف
مناىج ككسائؿ كأساليب ،كبيئة كمعمـ كطالب ،كتيدؼ إلى دراسة العكامؿ المؤثرة في ذلؾ المكقؼ

كتقييميا ،لمعمؿ عمى تحسينيا كتنظيميا ،مف أجؿ تحقيؽ أفضؿ ألىداؼ التعمـ كالتعميـ.

عرؼ اإلشراؼ بأنو عممية التفاعؿ الي تتـ بيف فرد
فيما ال يبتعد فيفر( )24:1997عنيا حينما ّ
كأفراد كبيف معمميف بقصد تحسيف أدائيـ .أما اليدؼ النيائي مف ذلؾ فيك تحسيف تعميـ الطالب
كقد يتضمف تحقيؽ ىذا اليدؼ تغيير سمكؾ المعمـ ،كتعديؿ المنياج أك إعادة تشكيؿ البيئة

التعميمية ،ىك تعريؼ يشير إلى أىمية التفاعؿ كتعديؿ السمكؾ (فيفر كدنالب.)24:1997 ،

لكف األسدم كابراىيـ( )19:2003لـ يكتفكا بجميع األنشطة التي تحدث داخؿ المدرسة بؿ شممكا
ّ
حتى األنشطة التي تحدث خارج المدرسة ،حيث عرفكا اإلشراؼ التربكم بأنو ىك العممية التي يتـ
37

فييا تقكيـ كتطكير العممية التعميمية التعممية كمتابعة كتنفيذ كؿ ما يتعمؽ بيا لتحقيؽ األىداؼ
التربكية ،كىك يشمؿ اإلشراؼ عمى جميع العمميات التي تجرم في المدرسة سكاء أكانت تدريسية

أـ إدارية أـ تتعمؽ بأم نكع مف أنكاع النشاط التربكم في المدرسة كخارجيا كالعالقات كالتفاعالت

المكجكدة فيما بينيا.

كيضيؼ طافش ( )73:2003جيكد المشرؼ كنشاطو كأنشطة التربكييف المختصيف في مساعدة

المعمميف حيف يقكؿ اإلشراؼ مجمكعة مف األنشطة المدركسة التي يقكـ بيا تربكيكف مختصكف
لمساعدة المعمميف عمى تنمية ذكاتيـ ،كتحسيف ممارستيـ التعميمية كالتقكيمية داخؿ عرفة الصؼ

كخارجيا ،كتذليؿ جميع الصعكبات التي تكاجييـ ،ليتمكنكا مف تنفيذ المناىج المقررة ،كتحقيؽ
األىداؼ التربكية المرسكمة ،بيدؼ إحداث ،تغيرات مرغكبة في سمكؾ الطالب كتفكيرىـ فيصبحكا

قادريف عمى بناء مجتمعيـ كالدفاع عف كطنيـ.

كلك تكقفنا قميالن عند التعريفات التي تـ عرضيا نجد أنيا مرت بعدة تغيرات كتطكرات مع مركر

الكقت كيعكد ذلؾ لعدة عكامؿ كالتي أكردىا أحمد كآخركف(  )35:1995كمنيا:
 -1تغير مفيكـ التربية.

 -2تقدـ البحكث النفسية كالتربكية.

 -3اإليماف بالفمسفة التجريبية (.األحمد كآخركف.)35:1995 ،
كيضيؼ البستاف كآخركف(  )339:2003العكامؿ اآلتية:
 -1النظاـ السائد في المجتمع.

 -2التطكرات الحادثة في البرنامج التعميمي.
 -3تطكر الحركة العممية في التربية.

كعمى الرغـ مف تعدد اإلشراؼ التربكم كاختالؼ أفكارىـ كآرائيـ نحكه مف حيث الصياغة كتفاكت
فمسفاتيـ كاتجاىاتيـ ،إال أنيا تركز –جميعيا -عمى عناصر المكقؼ التعميمي بصكرة عامة،
كعمى عنصر المعمـ بصكرة خاصة ،كأىمية دكره كمساعدتو كالنيكض بعممو ،كالعمؿ عمى تطكير

ىذه العناصر كتنظيميا ،كمنيا تطكير أدائو في داخؿ الصؼ.

أساليب اإلشراف التربوي:

األساليب اإلشرافية ىي مجمكعة مف النشاطات اإلشرافية الفردية كالجماعية ،العممية

كالعممية ،التي بيف المشرؼ التربكم كالمعمـ كمدير المدرسة كالطالب ،كتتميز بالتخطيط كالتنظيـ،

كتؤدم في النياية إلى تحقيؽ أىداؼ اإلشراؼ التربكم ،كنتيجة لمتطكرات التكسعية التي ظيرت
في مفيكـ اإلشراؼ التربكم فقد تعددت أساليبو( .حمس)64 :2010 ،

كيستعرض الباحث األساليب اإلشرافية ألنيا تعتبر ميمة جدان في العمؿ التربكم الميداني ،كخاصة
فيما يتعمؽ بالتنمية المينية لممعمميف ،كتطكير أدائيـ ،فالمشرؼ التربكم -مف خالؿ زياراتو
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اإلشرافية -يككف عمى اتصاؿ بالمعمميف ،كيعرؼ االحتياجات الخاصة بيـ مف حيث تحسيف
األداء كتفص يمو ،كالعمؿ عمى تحسيف البيئة التعميمية ،كىناؾ العديد مف األساليب اإلشرافية التي
يمكف لممشرؼ التربكم استخداميا مف خالؿ الزيارات اإلشرافية ،كمف خالؿ المكاقؼ التي يمر بيا

المعممكف ،حيث إف ىناؾ أسمكبان يصمح لمعمـ ،كلكف ال يصمح لمعمـ آخر ،كمف ىنا يجد المشرؼ
التربكم أنو مف األجدل أف يككف استخداـ األسمكب اإلشرافي المناسب مف خالؿ المكاقؼ

التعميمية التي يمر بيا المعمميف ،كيؤكد ذلؾ الحبيب( )1996أف األساليب تختمؼ باختالؼ

اليدؼ ،كالمكقؼ التعميمي ،كظركؼ البيئة المحيطة.

كلكي يحقؽ األسمكب اإلشرافي نجاحو ال بد أف تتكفر فيو مقكمات اىميا:

 -1مالءمة األسمكب اإلشرافي لممكقؼ التربكم كتحقيقو اليدؼ الذم استخدـ مف أجمو.
 -2معالجة األسمكب اإلشرافي لمشكالت تيـ المعمميف كتمبي احتياجاتيـ.

 -3مالءمة األسمكب اإلشرافي لنكعية المعمميف مف حيث خبراتيـ كقدراتيـ كاعدادىـ.
 -4تعاكف المشرفيف كالمعمميف في تخطيط األسمكب اإلشرافي كتقكيمو.

 -5إشراؾ بعض العامميف في الحقؿ التربكم مف خبراء كادارييف في اختيار األسمكب اإلشرافي
كتخطيطو كتنفيذه.

 -6المشاركة الطكعية لممعمميف في األسمكب اإلشرافي.
 -7عدـ إغفاؿ األسمكب اإلشرافي في قضايا المعمميف الشخصية كمشكالتيـ الكجدانية
كالشعكرية.

 -8مركنة األسمكب اإلشرافي بحيث يراعي ظركؼ المعمـ كالمشرؼ كالمدرسة كالمحيط كتكفر
الكسائؿ التعميمية.

 -9شمكؿ البرنامج اإلشرافي لخبرات تسيـ في نمك المعمميف ،كفي شؤكف العمؿ الجماعي
كالعالقات االجتماعية.

كيصنؼ كثير مف التربكييف أساليب اإلشراؼ التربكم إلى نكعيف:

 -1األساليب الفردية :مثؿ الزيارات الصفية ،كالمقاءات الفردية.

 -2األساليب الجماعية :مثؿ النشرات التربكية ،كالزيارات المتبادلة ،كالدركس التطبيقية،
كالدكرات التدريبية ،كالمشاغؿ التربكية ،كالقراءات المكجية ،كالندكات التربكية،
كالمقاءات الجماعية ،كالبحكث التربكية.

كمف األساليب اإلشرافية التي تـ تناكليا بشيء مف التفصيؿ ما يمي :
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أوالً -الزيارات الصفية:

كيقصد بالزيارة الصفية زيارة المشرؼ التربكم لممعمـ في قاعة الصؼ في أثناء عممو ،لرصد

النشاطات التعميمية ،كمالحظة التفاعؿ الصفي ،كتقكيـ أداء المعمـ كالكقؼ عمى أثره في التالميذ.

(الحبيب.)185:1996 ،

كيعد ىذا األسمكب مف أقدـ أساليب اإلشراؼ التربكم ،بؿ كاف أغمب المشرفيف التربكييف يركزكف
عمى استخداـ أسمكب الزيارات الصفية كييتمكف بو كيستخدمكنو كثي انر  ،كالزيارة الصفية ىي مف

األساليب اإلشرافية األكثر شيكعان كاستخدمان ،كالتي ال يمكف االستغناء عنيا(البدرم.)55:2002،

كىك ما يؤكده البدرم(26:2002ػ) بقكلو " :ال يمكننا االستغناء عف أسمكب الزيارة الصفية

كسيستمر استخداميا مستقبالن باعتبارىا جزءان أساسيان ال ينفصؿ عف طبيعة اإلشراؼ التربكم ،إذ

-عف طريقيا -يتمكف المشرؼ التربكم مف مالحظة المكقؼ التعميمي عمى طبيعتو ،فيتعرؼ -مف

خالؿ المشاىدة -عمى جميع العكامؿ المؤثرة فيو كيضع الخطط الكفيمة بتحسيف العممية التربكية".
كالزيارة الصفية ال بد مف أف يسبقيا عدة أمكر حتى تحقؽ اليدؼ منيا كىي:

 -1تحديد اليدؼ مف الزيارة ،مع تحديد مكعدىا لممعمـ.
 -2التعرؼ إلى أكضاع المعمـ كظركفو.

 -3اإلعداد الكافي لمزيارة باالطالع عمى المناىج كالمكضكعات.

 -4االجتماع بالمعمميف ،كترتيب الزيارات حسب الحاجات كاألكلكيات .الحبيب(.)187:1996

كمف األىداؼ التي يمكف تحققييا خالؿ الزيارة الصفية ما ذكره طافش ( )109:2003ما يمي :

 -1التعرؼ إلى حاجات المعمميف.

 -2اإلعداد لتخطيط برنامج إشرافي.
 -3التأكد مف التزاـ المعمميف بتنفيذ ما خططكا لو.
 -4تقكيـ ما تـ تنفيذه مف المناىج.

 -5التعرؼ إلى المتميزيف مف المعمميف.
 -6تقكيـ أعماؿ المعمميف.

كقد صنؼ كثير مف التربكييف أنكاع الزيارات الصفية ،حسب اليدؼ منيا كالحاجة الييا ،كمنيـ

طافش( ،)110:1987كك ازرة المعارؼ( ،)61:1998كالحبيب( ،)187:1996إلى عدة أنكاع :

 -1الزيارات المفاجئة :كىي التي يقكـ بيا المشرؼ التربكم لزيارة المعمـ دكف إشعار مسبؽ.
 -2الزيارة المرسكمة :كىي التي يقكـ بيا المشرؼ التربكم كفؽ خطة إشرافية مدركسة.
 -3الزيارة المطمكبة :كىي التي تتـ بناء عمى دعكة مف المعمـ أك مدير المدرسة.

 -4الزيارة االستطالعية كالتكجييية :كالتي تتـ في بداية العاـ الدراسي كخصكصان حينما تككف
لزيارة المعمميف المستجديف.
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 -5الزيارة التقكيمية :كىي التي تسعى إلى تقكيـ عمؿ المعمـ ،كالكقكؼ عمى أدائو كأنشطتو
كجيكده في التدريس.
ثانياً -المقاءات الفردية(المداولة اإلشرافية):

كيقصد بالمقاء الفردم كؿ ما يدكر مف مناقشات أك مشاكرات بيف المشرؼ التربكم كالمعمـ حكؿ

بعض المسائؿ المتعمقة باألمكر التربكية العامة ،أك أساليب التعميـ أك مشكالت تعميمية أك

ممحكظات تتصؿ بكفايات المعمـ العممية أك المينية.

كيتـ المقاء –عادة -قبؿ الزيارة اإلشرافية أك بعدىا ،كيتـ النقاش بيف المشرؼ التربكم كالمعمـ حكؿ
الزيارة كالمالحظات التي خرج بيا المشرؼ التربكم مف خالؿ الزيارة حكؿ أداء المعمـ ،كمستكل

التالميذ.

كتتعدد المكاقؼ كالظركؼ التي يباشر المشرؼ التربكم فييا المقاء ،فيي تشمؿ المقاءات مع المعمـ

الجديد لتعريفو بالبيئة التي سيعمؿ فييا ،كمف أجؿ مساعدتو عمى التكافؽ مع ميامو التدريسية،

المقصر ،كمنيا ما ىك مكجو لدعـ المعمـ المتميز.
كمنيا ما ىك مخصص لممعمـ
ّ
كالمقابمة الفردية بيف المشرؼ التربكم كالمعمـ ليا أىمية مف حيث معرفة مشكالتو كاكتشافيا
كالتعرؼ إلى النمك الميني لممعمـ ،ألف المشرؼ التربكم يرشد المعمـ إلى األمكر التي تساعده

عمى تحقيؽ النمك الميني ،كىذا ما يؤكده األفندم( )130:1976مف أف المقابمة الفردية تساعد

المعمـ عمى أف ينمك ثقافيان كمعرفيان مف خالؿ لقائو بالمشرؼ التربكم ،ألف ىذا المقاء يساعد عمى
المناقشة ،كتبادؿ كجيات النظر ،كنقؿ الخبرات مف المشرؼ التربكم لممعمـ ،مما يساعده عمى

النمك الذاتي مينيان كمعرفيان كثقافيان.

كالمقاءات الفردية -حتى تحقؽ اليدؼ منيا -ال بد ليا مف تكافر بعض األمكر:

 -1أف تتـ مناقشة المعمـ كحده ،كأف يككف النقاش مكضكعيان في جك يسكده االحتراـ المتبادؿ في
تبادؿ اآلراء.

 -2أف يحرص المشرؼ التربكم عمى مناقشة اإليجابيات لدل المعمـ.

 -3أف يربط المشرؼ التربكم أداء المعمـ بالنتائج التعميمية حتى يتكصؿ إلى أفضؿ األساليب
التعميمية كأكثرىا فاعمية في تحقيؽ األىداؼ( .الحبيب.)190:1996،

كاألىداؼ التي تحققيا المقاءات الفردية ما ذكره البدرم( )63:2002ىي:

 -1التعرؼ إلى الجكانب الشخصية كالمينية لممعمـ.

 -2مساعدة المعمـ عمى معرفة نفسو لمكشؼ عف نقاط القكة كالضعؼ كتنمية مكاىبو كقدراتو
كالعمؿ عمى تالفي نقاط الضعؼ.

 -3تنمية الثقة بالنفس كغرس الطمكح كقكة اإلرادة لدل المعمميف.
41

 -4مساعدة المعمميف عمى كضع خطة طكيمة المدل لمنمك كالتقدـ.
 -5إزالة المخاكؼ كالشككؾ كتكضيح األمكر الغامضة.
 -6تبادؿ اآلراء كاألفكار بيف المشرؼ كالمعمـ.
ثالثاً -الزيارات المتبادلة:

ىي أسمكب إشرافي مخطط لو مف قبؿ مدير المدرسة أك المشرؼ التربكم ،لكي يتـ مف خاللو

زيارة معممي المدرسة الكاحدة أك عدة مدارس متجاكرة لمعمـ آخر في تخصص المادة ذاتيا داخؿ

الصؼ.

كتظير أىمية الزيارات المتبادلة في األمكر التالية:

 -1االستفادة مف طرائؽ التدريس المختمفة لمكصكؿ إلى أفضؿ المستكيات ،ككيفية تطبيؽ بعض
النظريات التربكية.

 -2متابعة فعاليات التالميذ في عدد مف الصفكؼ المختمفة.
 -3التعاكف عمى تكحيد الخطط لمعممي مادة معينة.
 -4متابعة المنيج المقرر كاستم ارريتو كتكاممو.

 -5االطالع عمى كيفية استخداـ بعض الكسائؿ التعميمية كالتقنيات التربكية.
 -6المقارنة بيف الطرائؽ التدريسية كالقابميات المينية بيف المعمميف( .البدرم.)65:2002 ،
كلتحقيؽ اليدؼ مف الزيارات المتبادلة بيف المعمميف يجب مراعاة ما يمي:

 -1تحديد اليدؼ مف الزيارة قبؿ البدء في الزيارة.
 -2تحديد كقت يناسب الجميع لمزيارة.

 -3مكافقة المعمـ المزار لزيارة زمالئو لو ،كعمى المعمـ الزائر تسجيؿ مالحظاتو ،ليتـ مناقشتيا
بعد الزيارة.

 -4أف يككف دخكؿ المعمميف الزائريف مع بداية الحصة كخركجيـ مع نيايتيا.

 -5عقد اجتماع بعد الزيارة لمناقشة المالحظات ،كمدل تحقيؽ األىداؼ مف الزيارة.
كيضيؼ الحبيب ( )189:1996نقطة ميمة يجب مراعاتيا ،كىي تقديـ المساعدة لممعمـ الذم
سيتـ زيارتو في مف مجاالت التخطيط كالتنفيذ كالتقكيـ.

أما األىداؼ التي يمكف أف تحققيا الزيارات المتبادلة بيف المعمميف فيي:

 -1تقكية العالقة بيف المعمميف ،كتعميؽ فيـ المعمميف كاحتراـ بعضيـ بعضان.
 -2تؤدم إلى نقؿ الخبرات بيف المعمميف.

 -3تخرج المعمـ مف االنعزالية مع نفسو مف خالؿ اشتراكو مع زمالئو المعمميف.
 -4إعطاء المعمـ فرصة لتقكيـ عممو كمقارنة أدائو بأداء اآلخريف.

 -5زيادة النمك الميني لممعمميف مف خالؿ االستفادة مف تجارب زمالئو.
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 -6تقريب كجيات النظر بيف معممي المادة الكاحدة كالمعمميف بكجو عاـ.
 -7تشجيع المعمميف المبدعيف كتطكير ممارستيـ.
رابعاً -الدروس التطبيقية:

الدرس التطبيقي ىك نشاط عممي يقكـ بو المشرؼ أك أحد المعمميف المتميزيف ،بحضكر عدد مف

المعمميف ،ييدؼ إلى إكساب كفايات ميمة في المكقؼ التعميمي كتكضيح طريقة أك كسيمة
تعميمية.

كالدركس التطبيقية ىي إحدل األساليب اإلشرافية الميمة التي يستخدميا المشرؼ التربكم لمرفع

مف أداء المعمميف مينيان ،كتطكير أدائيـ.

كيشير البدرم( )68:2002أف الغرض األساسي منيا ىك إعطاء فكرة كاضحة عف طريؽ

تدريس أك ميارة أك تكضيح كيفية التدريب عمى ميارة معينة بأسمكب عممي محسكس.

كىناؾ بعض األسس كالمبادئ التي تقكـ عمييا الدركس التطبيقية مثؿ:

 -1يجب أف تتخذ االستعدادات الخاصة لمدركس النمكذجية التكضيحية(التطبيقية) مف جانب
المجرب كالمالحظ.

 -2الدرس التكضيحي(التطبيقي) يككف أكثر فاعمية كتأثي انر بازدياد مساىمة التالميذ فيو
كايجابيتيـ.

 -3الدرس النمكذجي(التطبيقي) يجب أف يككف شبييان بالمكقؼ الدراسي الطبيعي في الفصؿ،
كينبغي االمتناع عف عمؿ (بركفات) مع التالميذ.

 -4يجب أف تتـ أكثر الدركس التكضيحية بناء عمى دعكة مف المعمـ أك المشرؼ(.متكلي،
.)355:1983

كيضيؼ الحبيب( )196:1996إلى ذلؾ أنو يجب متابعة الدركس التطبيقية مف قبؿ

المشرؼ التربكم ،كذلؾ بعقد اجتماع بعد االنتياء مف الدرس مباشرة لمكقكؼ عمى مدل
تأثيرىا عمى األداء الفعمي لممعمميف في صفكفيـ.

كمف األىداؼ التي تحققيا الدركس التطبيقية ما ذكره طافش ( )17:1987ما يمي:

 -1دراسة مكقؼ تعميمي.

 -2رفع كفاءة المعمميف كتحسيف أدائيـ.

 -3تشجيع المعمميف عمى أف ينيجكا منيجان عمميان في تفكيرىـ لكضع خطط جيدة.
كأضاؼ الطعاني ( )124:2005بعض األىداؼ:

 -1إكساب المعمميف ميارة استخداـ بعض األساليب المبتكرة.
 -2تحقيؽ التكاصؿ اإليجابي بيف المشرؼ التربكم كالمعمـ.
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 -3استخداـ طريؽ جديدة ،كاثارة دافعية المعمميف لمتجريب.
 -4تنمية ثقة المعمميف بأنفسيـ بعد مشاىدة الدرس التطبيقي ،كتطبيؽ ما استفادكه مف الدرس
تطبيقان عمميان في صفكفيـ.

خامساً -الورش التعميمية (المشاغل التربوية):

الكرشة التعميمية ىي عبارة عف نشاط عممي تعاكني لدراسة مشكمة تربكية ،أك إنتاج كسيمة

تعميمية ،أك صقؿ ميارة ،أك تمبية حاجة مف حاجات المعمميف ،يقكـ بو مجمكعة مف المعمميف

تحت إشراؼ مشرؼ تربكم ذا خبرة مينية كاسعة.

كتعتبر الكرشة التعميمية مف األساليب اإلشرافية الميمة ،ألنيا تساعد عمى النمك الميني لممعمـ
كتطكير أدائو ،إلتاحتيا نقؿ الخبرات ككجيات النظر بيف المعمميف ،كطرح الكثير مف القضايا

التربكية التي تيميـ ،كما أنيا تساعد في البحكث التربكية ،كانتاج الكسائؿ التربكية التعميمية ،حيث
تشير إلى ذلؾ سنقر (.)75:1994

إف الكرش التعميمية مف األساليب اإلشرافية التي تساىـ في زيادة النمك الميني لممعمـ ،كذلؾ مف
خالؿ إظيار الطاقات الكامنة لممعمميف ،مما يجعميـ يبدعكف في مجاؿ عمميـ مف خالؿ الخبرات

التي تـ اكتسابيا مما يساعد عمى تغيير أداء المعمـ لألفضؿ ،كجعمو مبدعان في أداء رسالتو

التربكية عمى أفضؿ صكرة ممكنة (سنقر.)75:1994 ،

كقد حددت ك ازرة المعارؼ في اإلدارة العامة لمتدريب التربكم كاالبتعاث ( )25:2001مقكمات

الكرش التعميمية كمتطمبات النجاح كىي:
 -1تحديد أىداؼ الكرشة.

 -2تكفير األماكف كالمقاعد المناسبة.
 -3إعداد أكراؽ العمؿ لممجمكعات.
 -4إعداد النشرات المرجعية.

 -5استخداـ التقنيات الحديثة في التدريب (جياز العرض فكؽ الرأس ،كالشفافيات ،كأجيزة العرض
األخرل مثؿ التمفاز كالفيديك  ،كالحاسكب).

كمف األىداؼ التي تحققيا الكرش التعميمي ما ذكره متكلي(:)383:1983
 -1إتاحة الفرصة لمنمك الميني كاالجتماعي لممعمميف.
 -2تنمية ميارات التخطيط كالتنظيـ كالتقكيـ.

 -3تدعيـ العمؿ التعاكني عف طريؽ المشاركة في حؿ المشكالت ،كتبادؿ األفكار كالخبرات بيف
أفراد الجماعة.

 -4المساعدة عمى تغيير الكثير مف األفكار كاالتجاىات التي تكجد عند المعمميف.

 -5إثارة اىتماـ المعمميف بتحسيف الطرائؽ كاألساليب التي يستخدمكنيا في تدرس الطالب.
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سادساً -المقاءات الجماعية ( االجتماعات العامة لممعممين):

المقاء الجماعي ىك عبارة عف تجمع معممي مادة دراسية ،أك صؼ معيف ،أك مجمكعة

معمميف في تخصصات مختمفة ،لرفع كفاءتيـ كتباد الخبرات ،كتنمية ركح التعاكف بينيـ ،كتحسيف

العممية التربكية.

لقد انتشر استخداـ ىذا األسمكب اإلشرافي ألىميتو لككنو أكثر فائدة ،حيث يكفر الكقت كالجيد
مقارنة باالجتماع الفردم ،كما يتيح الفرصة لمتعامؿ الجماعي مع المعمميف ،فيك يسيـ -بصكرة

كبيرة -في تحقيؽ قيـ ضركرية لمعمؿ التربكم مثؿ اإليماف بأىمية كقيمة العمؿ الجماعي كتقدير
المسؤكلية( .الديراكم)45 :2008 ،

كيضيؼ متكلي ( )328:1983أف أسمكب االجتماعات العامة بيف المعمميف أسمكب ميـ

كفعاؿ كضركرم لمنمك الميني لممعمميف ،كيؤدم إلى تحسيف األداء ،مف خالؿ اشتراؾ المعمميف
ّ
في ىذه االجتماعات ،كخاصة إذا تعرضت ىذه االجتماعات لمعرفة حاجات المعمميف كاألعباء
التي يكاجيكنيا في عمميـ ،كالعمؿ عمى حؿ المشكالت التي تعترض المعمميف أثناء تأديتيـ

لمياميـ الكظيفية.

كيشير الحبيب ( )191:1996إلى أف االجتماعات العامة بالمعمميف ،لكي تحقؽ الفائدة المرجكة

منيا ال بد أف يتكفر ليا:

 -1التخطيط المسبؽ لالجتماع ،كتحديد مكضكع االجتماع كاعداده مف جميع المشتركيف.
 -2الحرص عمى اختيار المكاف كالزماف المناسبيف لكؿ المشتركيف.

 -3تسجيؿ جميع ما تـ في االجتماع ،حتى يتسنى االطالع عميو بحيث تسيؿ عممية متابعتو
كمف ثـ تقكيمو.

 -4ابتعاد المشرؼ التربكم عف التكميؼ كالقاء التعميمات كاألكامر.
 -5متابعة المشرؼ التربكم الدائمة لنتائج االجتماع.

كمف األىداؼ التي تسعى االجتماعات العامة إلى تحقيقيا ما ذكره البدرم (:)66:2002

 -1تزكيد المعمميف بتصكر عاـ مف معنى التربية كالكظائؼ الخاصة بالمدرسة.

 -2االتفاؽ عمى بعض الكسائؿ التربكية التي يمكف أف تؤدم إلى تحسيف العممية التربكية.

 -3حث المعمميف عمى مساعدة أنفسيـ في التعرؼ إلى احتياجاتيـ كمشكالتيـ كمف ثـ تحميميا.
 -4إدراؾ المشكالت التربكية كالعمؿ عمى مكاجيتيا.

 -5زيادة فاعمية الميارات المينية ،كاتاحة الفرصة لتحقيؽ النمك الميني.
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سابعاً -الندوات التربوية:

الندكة التربكية ىي نشاط حكارم يعرض فيو عدد مف القادة التربكييف لقضة أك مكضكع محدد ثـ

يفتح النقاش بعد ذلؾ اليادؼ المثمر لألفكار التي عرضت( .صياـ)56 :2007 ،
كتعتبر الندكات مف األساليب اإلشرافية الجديدة التي ظيرت حديثان.

كىك ما يشير إليو البدرم( )69:2002بأف تطكر اإلشراؼ التربكم رافقو تطكر األساليب اإلشرافية

حتى ظيرت أساليب جديدة إشرافية ،مف بينيا ما يسمى نمك أعضاء الييئة التعميمية مينيان،
كتطكر قابميتيـ لتحقيؽ األىداؼ التربكية كالندكات التربكية.

كغالبان ما تتجاكز الندكة سعة المشتركيف مف المستكل المدرسي إلى مستكل اإلدارة التعميمية أك
الك ازرة .بؿ يتجاكز بعضيا الحدكد إلى المستكل اإلقميمي كالدكلي ،كتتكلى مسؤكلية تنظيـ الندكة

التربكية قي ادة المؤسسة التربكية التي تطمؽ الفكرة كتحدد مكضكعيا كمحاكرىا كتختار المشتركيف،

كتعيف منسقان أك أكثر ليباشر أعماليا التنفيذية كتحديد المكاف كالزماف كاجراء االتصاالت كتقديـ
الدعكات كمتابعتيا ،أما الندكة نفسيا فتتككف –منبريا -مف ضيكؼ الندكة كمديرىا الذم يعرؼ
بالضيكؼ كيقدميـ كيكزع بينيـ المحاكر كيضبط الكقت كينظـ مداخالت الجميكر ،كأخي ار المقرر

الذم يتكلى تسجيؿ مداكالت الندكة كتكصياتيا لمصمحة الجية المنظمة ليا(البدرم)69:2002،
كقد حددت ك ازرة المعارؼ ( )74:1998اإلجراءات التالية لمندكة:

 -1التخطيط التعاكني لممكضكعات المراد طرحيا كأىدافيا كزمانيا كمكانيا.
 -2االىتماـ باختيار المكضكع المناسب ،بحيث يككف لو صمة بحاجات كمشكالت الميداف.
 -3إبالغ المعمميف بالقضايا المراد طرحيا بكقت كاؼ.

 -4المحافظة عمى آداب الحكار أثناء المناقشة لتكضيح الحقائؽ.

 -5اختيار رئيس لمندكة التربكية لمتنسيؽ بيف األعضاء ،كادارة النقاش ،كتمخيص األفكار.
 -6إتاحة الفرصة ألكبر عدد ممكف مف المشاركيف إلبداء أرائيـ.

 -7تدكيف النتائج التي تـ االتفاؽ عمييا في محاضر يمكف الرجكع إلييا كقت الحاجة.

كمف األىداؼ التي تسعى الندكات التربكية إلى تحقيقيا ما أكرده الحبيب(: )193:1996

 -1إثراء مكضكع معيف أك خبرة محددة بأكثر مف رأم ،كأكثر مف مؤيد ،كاتاحة الفرصة لنقاش
ىادؼ مثمر حكؿ ما يتـ عرضو مف أفكار كأراء.

 -2تحقيؽ التكاصؿ بيف المشاركيف ،مع تكفير الفرص لممعمميف لمتفاعؿ في القضايا التربكية التي
يتـ مناقشتيا كاثراؤىا ،فتساعد عمى تحقيؽ النمك الميني كتحقيؽ األىداؼ.

كيضيؼ البدرم( )70:2002أىدافان أخرل تحققيا الندكات التربكية كمنيا:

 -1تنمية ركح التعاكف بيف المعمميف المشاركيف كبيف المشاركيف اآلخريف.
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 -2تجعؿ الكادر القيادم التربكم قاد انر عمى ربط مستجدات المرحمة الراىنة بظركؼ الحقؿ
التربكم لممستقبؿ القريب كاالطالع عمى أحدث تقنيات العمؿ التربكم.

ثامناً -النشرات التربوية:

يعرؼ الخطيب( )22:2003النشرة التربكية بأنيا كسيمة مكتكبة بيف المشرؼ التربكم

كالمعمميف يستطيع -مف خالليا -أف ينقؿ إلى المعمميف خالصة قراءاتو ،كمشاىدتو ،كمقترحاتو
بقدر معقكؿ مف الجيد كالكقت ،كىي تخدـ أعدادان كبيرة مف المعمميف في مدارسيـ ،كما تساعد

عمى تكثيؽ الصمة بيف المشرفيف كالمعمميف ،كال سيما كأف النشرة كسيمة اتصاؿ مكتكبة بينيـ يمكف
العكدة إلييا بيف حيف كآخر.

كيقسـ متكلي( )333:1983النشرات التربكية إلى قسميف:
 -1نشرات عمى مستكل إدارة التعميـ :كىذه النشرات تعد مف قبؿ المشرؼ التربكم في إدارة
التعميـ ،كترسؿ بعد ذلؾ إلى المدارس لعرضيا عمى المعمميف ،كاطالعيـ عمى بعض
المستجدات أك األمكر التربكية ،كمتابعة تنفيذ ما كرد فييا مف قبؿ المشرفيف التربكييف.

 -2نشرات ك ازرية صادرة مف ك ازرة التربية كالتعميـ :كىذه النشرات تصدر مف ك ازرة التربية
كالتعميـ كترسؿ إلى إدارات التعميـ ،كتقكـ إدارة التعميـ بإرساليا إلى المدارس لتنفذ ما كرد

فييا.

 -3أما مادة النشر التربكية فيي مستقاة مف الق اررات كالتعميمات الك ازرية الخاصة بالمكاد

العممية كطرائؽ تدرسييا كتقكيميا ،كالبرامج كالتجارب الك ازرية الجديدة ،كتشمؿ

المكضكعات أيضان التكصيات المنبثقة مف الندكات كالمقاءات العممية كالمينية ،ككذلؾ مف
التكصيات كالمالحظات العممية كالتعميمية التي يعدىا المشرفكف التربكيكف معتمديف عمى
زياراتيـ كمالحظتيـ الميدانية.

كيرل الطعاني ( )122:2005أف النشرات التربكية تحقؽ األىداؼ التالية:

 -1تزكيد المعمميف باالتجاىات التربكية الحديثة.

 -2تحفز المعمميف لحؿ المشكالت التعميمية ،كمف ثـ كضع الحمكؿ المناسبة ليا.
 -3تعد مصد انر يمكف الرجكع إليو كقت الحاجة.
 -4تكثيؽ الصمة بيف المشرؼ التربكم كالمعمـ.

 -5تقدـ خدمة لعدد مف المعمميف عمى الرغـ مف كجكدىـ في أماكف متعددة.
تاسعاً -القراءات الموجية:

ىي أسمكب إشرافي ميـ يساعد المعمميف في تنمية كفاياتيـ في مجاؿ عمميـ مف خالؿ إثارة

اىتماميـ بالقراءات الخارجية يقكـ بو المشرؼ التربكم لتحسيف أداء المعمميف.
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كتشترؾ القراءات المكجية كالنشرات التربكية في كثير مف الخصائص ،كيختمفاف في بعضيا حيث
أشارت ك ازرة التربية كالتعميـ ( )79:2006إلى أف النشرات التربكية ىي مادة عممية يعدىا
المشرفكف التربكيكف بأنفسيـ ،بينما تقتصر جيكدىـ في مجاؿ القراءات المكجية عمى اختيار

المادة المناسبة كارساليا أك إىدائيا إلى القيادات المدرسية أك المعمميف أثناء البرامج كالمقاءات
كالزيارات الميدانية.

كيمكف لممشرؼ التربكم أف يغير مف اتجاىات المعمميف نحك القراءات المكجية مف خالؿ

األساليب التالية:

 -1يكجو المشرؼ التربكم المعمميف إلى قراءات تتعمؽ بالمشكالت التربكية التي يكاجيكنيا ،كمف
ثـ مناقشتيا في اجتماعو معيـ.

 -2طبع بعض المقاالت الجديدة ،التي تيـ المعمميف كتكزيعيا عمييـ.
 -3يستخدـ المشرؼ التربكم النشرات التربكية إلعالـ المعمميف عف الكتب كالمقاالت الجديدة.
 -4يقكـ المشرؼ التربكم بتطبيؽ ما استفاده المعممكف مف القراءات في عمميـ.

كتشير ك ازرة المعارؼ( )72:1998إلى أف القراءات المكجية تحقؽ األىداؼ التالية:

 -1تحقيؽ أسباب النمك األكاديمي كالمسمكي في مجاؿ عمؿ المعمـ التربكم.
 -2إكساب المعمـ ميارات التعمـ الذاتي (المستمر).

 -3تطكير معمكمات المعمـ كتحسيف أساليب عممو كحؿ مشكالتو التربكية.

 -4تكييؼ كتطكير الخبرات العالمية المتنكعة لتتالءـ مع الكاقع التربكم الذم يعيشو المعمـ.
 -5مكاكبة التطكرات التربكية بما يفيد في تحصيؿ التالميذ كتقدميـ.
عاش ارً -الدورات التدريبية:

الدكرة التدريبية ىي كؿ برنامج تدريبي منظـ يكسب المعمميف المزيد مف الكفايات المينية ،كيصقؿ

ميارات المتدربيف( .بركات.)111 :2005 ،

كيعرؼ الضكيمع( )89:1996الدكرات التدريبية عمى أنيا دك ارت تعقد لممعمميف أثناء الخدمة عمى
مستكل إدارات التعميـ أك في كميات التربية ،أك المعاىد المتخصصة أك كميات المعمميف لتأىمييـ

تربكيان ،أك إكسابيـ خبرات جديدة ،كمعمكمات ثقافية كمينية لمرفع مف طاقاتيـ اإلنتاجية.

كما كتعرفيا ك ازرة المعارؼ( )89:1998بأنيا برنامج منظـ كمخطط لو يم ّكف المعمميف مف النمك
في المينة التعميمية ،بالحصكؿ عمى المزيد مف الخبرات الثقافية كالتربكية ،ككؿ ما مف شأنو أف
يرفع مف مستكل عممية التعميـ كالتعمـ ،كيزيد مف طاقات المعمميف اإلنتاجية.

كتعقد الدكرات التدريبية أثناء الخدمة ،حيث إف المشرفيف التربكييف مف خالؿ ممارستيـ اإلشرافية
يتعرفكف إلى االحتياجات الخاصة لكؿ معمـ ،ألف ذلؾ مف مسؤكليات المشرؼ التربكم ،كتختمؼ
مدة ىذه الدكرات التدريبية كمكضكعاتيا كمكاعيدىا ،كتيدؼ إلى مكاصمة النمك الميني كالعممي
48

لممعمميف ،كالى تجديد معمكماتيـ مف خالؿ إطالعيـ عمى أحدث األساليب التعميمية كتدريبيـ
عمييا ،خاصة فيما يتعمؽ باستخداـ تقنيات التعميـ(ك ازرة المعارؼ.)89:1998،

كيشير خميؿ( )17:1958إلى أف لممشرؼ التربكم دك انر بار انز في عممية تدريب المعمـ أثناء

الخدمة لتحسيف طريقة تدريسو ،كالبيئة التعميمية مما ينعكس عمى أداء المعمـ.

أحد عشر -البحوث التربوية:

البحث التربكم ىك نشاط إشرافي تشاركي بيف المعمـ كالمشرؼ التربكم ىدفو تطكير العممية

التعميمية سعيان إلى تمبية االحتياجات المختمفة ألطراؼ العممية التربكية كبالذات مف خالؿ

المعالجة العممية لممشكالت التي يكاجيكنيا عف طريؽ إعداد الدراسات كالبحكث التربكية.
كتتميز البحكث التربكية بالخصائص التالية:

 -1مكجية لحؿ المشكالت العممية اليكمية ،كفحص كتجريب التطبيقات كاألفكار كالتقنيات
الجديدة.

 -2تباشر إجراءات الفرد أك المجمكعة المستفيدة منيا مباشرة.
 -3سيمة التطبيؽ.

 -4تخفؼ مف المنيجية العممية الصارمة التي تتطمبو البحكث كالدراسات العممية.
 -5تساعد عمى تنمية الميارات البحثية كزيادة الكعي كتعزيز التفكير العممي كالنظر التأممي
كالحس التطكيرم(.ك ازرة التربية كالتعميـ.)47:2006،

كأسمكب البحث التربكم إما أف يككف:

أ -فرديان :يقكـ بو شخص كاحد(المشرؼ أك المعمـ أك مدير المدرسة).

ب -جماعيان :يقكـ بو أكثر مف شخص ،كىك ييتـ بمعالجة قضية معينة.

كمف العكامؿ التي تساعد عمى النجاح في استخداـ البحكث التربكية كالتي أكردتيا ك ازرة

المعارؼ( )82:1998ما يمي:

 -1أف يككف المشرؼ التربكم مممان بأساليب البحث العممي.

 -2أف يميد المشرؼ التربكم لمفكرة بإتاحة الفرصة لممعمميف لدراسة كمناقشة بعض البحكث
الميدانية التي أجريت في بعض المدارس.

 -3أف يقتنع المعممكف بأىمية القياـ بالبحث التربكم كضركرتو.

 -4أف تتاح الفرصة لمقائميف بالبحث لممشاركة الفعمية في جميع مراحمو كخطكاتو.
 -5أف تتكافر المراجع كاألدكات الالزمة لمقياـ بالبحث.

 -6أف تيختار مشكمة البحث في ضكء الحاجات ك األكلكيات الممحة.
 -7أف ييراعي في اختيار مشكمة البحث تكافر الظركؼ المكضكعية لمعالجتيا.
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كيذكر البنياف ،كالبمكم( )706:2001أف ىناؾ معكقات قد تحكؿ دكف االستفادة مف البحكث
التربكية كىي تتمثؿ في:

 -1إلقاء عممية البحث عمى عاتؽ الباحث ،كاعتبار ذلؾ اىتمامان شخصيان .
 -2عدـ كجكد مكتبات متخصصة تساعد الباحث في إنتاج أبحاثو.
 -3عدـ إلماـ الباحث بمغة أجنبية تساعده في البحث كاالطالع.

كيرل الباحث أف تمؾ األساليب اإلشرافية ميمة جدان لممشرؼ التربكم ،حيث يستطيع التنكيع بينيا
بما يناسب المكقؼ التربكم ليجسد دكره في تطكير أداء المعمميف ،كذلؾ بالكقكؼ عمى قدرات

كامكانيات المعمميف ،كتعريفيـ بمدل ارتباطيـ الكثيؽ بمينتيـ ،كأىميتيا في الكصكؿ إلى النتائج
المنشكدة مف تدريسيـ.

 دور المدير (المشرف المقيم) في تحسين األداء لدى المعممين :

إف طبيعة عمؿ مدير المدرسة تفرض عميو أف يقكـ بدكر القيادة في مدرستو..
كمف ىنا البد أف يبرز دكر مدير المدرسة في رفع كفاءة منسكبي مدرستو مف معمميف بما ينعكس

أثره عمى التالميذ ،لذا كاف لزامان أف تتكفر في مدير المدرسة عدة صفات مف أىميا أف يككف:

أ -ديناميكيان حيكيان يقكـ بأدكار العمؿ المختمفة كفقان لمقتضيات المكقؼ كالمصمحة العامة.

ب -قاد انر عمى تطكير العمؿ كتجديده بما يتالءـ مع طبيعة العمؿ كظركؼ المدرسة حسب
اإلمكانيات المتاحة.

ج -أف يتصؼ بشخصية ذات تأثير إيجابي عمى القيادة الكاعية لمؤسستو التربكية (.سمكر،
.)45 :2006

كدكر مدير المدرسة في تدريب المعمميف لديو ال يقتصر عمى أسمكب كاحد بؿ عمى عدة أساليب
إشرافية ،مما ييساىـ في رفع كفاءة المعمميف لديو سكاء كانت كفاءة عممية أـ ميارية أـ تربكية
ينعكس أثرىا عمى مستكل التالميذ بكافة جكانبو .
األساليب اإلشرافية لممدير المقيم لتحسين األداء لدى المعممين:
 .1الزيارة الصفية:

أف يقكـ مدير المدرسة بزيارة المعمـ في الصؼ ليطّمع عمى المكقؼ التعميمي ،كعميو أف

ييخطط لمزيارة مع المعمـ ،ككذلؾ يجب أف ييحدد األىداؼ التي يريد تحقيقيا مف ىذه الزيارة،
ككذلؾ إعطاء المعمـ فكرة عما ينكم مالحظتو خالؿ الزيارة ،حتى يستطيع المعمـ أف ييقدـ أفضؿ

ما لديو .ككذلؾ التمييد لمزيارة أمر ميـ بإقامة عالقات جيدة مع المعمـ يسكدىا الثقة كالتفاىـ

كاالحتراـ ككضع جدكؿ زمني لمزيارة .كىذا يسمى اإلشراؼ القبمي(العاجز كنشكاف)17 :2005 ،

كعند زيارة المدير لممعمـ بالفصؿ يبدأ بالتحية كاالستئذاف ،مع كجكد االبتسامة أمر ميـ تشعره
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باالرتياح  ،يمبتعدان عف مقاطعة المعمـ أثناء الشرح أك مناقشتو لمطالب ،ككتابة المالحظات أماـ

المعمـ ليس أم انر جيدا كخصكصان أماـ الطالب.

بعد قياـ مدير المدرسة بزيارة المعمـ في الفصؿ كمالحظة تدريسو فإف المعمـ يتكقع أف يعقد معو

مدير المدرسة لقاء يناقش فيو تبادؿ األفكار كالخبرة بينيما ،كيجب احتراـ رأم المعمـ كعدـ

إحراجو ألف نجاح المدير يتكقؼ عمى نجاح المعمميف في مدرستو( .شقفة)89 :2010 ،

كيجب التركيز عمى النقاط الميمة فقط كاليادفة إلى رفع مستكل األداء لدل المعمـ كأف يختتـ ىذا

المقاء بتحديد اليدؼ كالكصكؿ إلى اتفاؽ عمى المشكالت التي ينكقشت كتييئة المعمـ كتنشيطو
المتفؽ عمييا ،كيقكـ مدير المدير في النياية بالتعبير عف ثقتو
لمقياـ بتنفيذ االقتراحات كالتكصيات ي
في المعمـ كقدرتو عمى القياـ بما ىك مطمكب منو منتييان بعبارات شكر كثناء ،كىك ما يسمى

باإلشراؼ البعدم ( .البمكم)58 :2011 ،

 .2االجتماع بالمعممين:

إف االجتماعات مف األساليب الميمة لتحسيف العممية التعميمية ،كىي تؤدم دك انر بار انز في تكفير
الطمأنينة كتنمية ركح التعاكف بيف المعمميف ،كلكف يمزـ التحضير الجيد ليا كالتخطيط بدقة كرسـ

األىداؼ التي تحقؽ الغاية مف ىذا االجتماع.

.3تنظيم المقاءات والمحاضرات والندوات:

يتـ تنظيـ ىذه المقاءات كالمحاضرات كالندكات داخؿ المدرسة ،كيشترؾ فييا المشرفكف التربكيكف

كالمعممكف المتميزكف كرجاالت التربية السابقيف ذكم الخبرة بغرض استعراض المستجدات التي
طرأت عمى الميداف التربكم كالسبؿ التي استحدثت في المكضكعات التي تيـ منسكبي التعميـ

بشكؿ عاـ كالمعمميف بشكؿ خاص( .حمس)89 :2010 ،

 .4الدورات التدريبية:

بحث المعمميف عمى االلتحاؽ بالدكرات التدريبية سكاء
يتجمى دكر مدير المدرسة كأىميتو ّ
أكانت قصيرة أـ طكيمة المدل التي تنظميا إدارة التعميـ أك الك ازرة أك الجيات ذات العالقة .كذلؾ
بيدؼ إطالعيـ عمى أحدث األساليب التعميمية كالتربكية كالكسائؿ التعميمية كتقنيات التعميـ .

حيث إن ىذه الدورات تيدف إلى ( :شقفة)58 :2010 ،
أ -رفع كفاءة المعمميف المينية كالفنية.
ب -تدريب المعمميف عمى األساليب الحديثة لمتعميـ.

ج -االطالع عمى التجديدات كالمستحدثات التربكية.

د -تنمية العالقات اإلنسانية في المجتمع المدرسي.
ق -تنمية الخبرات كالميارات التعميمية.

ك -اإللماـ مف قبؿ المعمميف بتطكر الفكر التربكم.
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ز -إثراء خبرات المعمميف بعمميـ باعتبارىـ الركيزة األساسية في العممية التربكية كالتعميمية.
ح -التعرؼ إلى أىـ القضايا التي تكاجو المعمـ كسبؿ مكاجيتيا.

ط -تعزيز انتماء المعمميف لمينة التربية كالتعميـ

م -تزكيدىـ بالمعمكمات كالميارات التعميمية كالتربكية.

 .5التعاميم والنشرات:

الفعاؿ ال يقتصر دكره في استقباؿ النشرات كالتعاميـ كاشعار المعمميف بالتكقيع
مدير المدرسة ّ
المراد مف ىذه التعاميـ كالنشرات
عمييا كؿ فيما يخصو .بؿ الدكر المناط بمدير المدرسة تكضيح ي

لممعمميف ( .الزىراني)52 :2010 ،

دور المشرف التربوي في تحسين األداء لدى المعممين:
يرل الباحث أنو يفترض في المشرؼ التربكم أف يككف مدركان لكافة األساليب كالطرائؽ التي يمكف

أف تساعد المعمميف عمى التغير كالتطكير كالسير نحك األفضؿ ،كأف يككف منطمؽ اختيار

األسمكب المعيف ما يستمزمو المكقؼ اإلشرافي بكؿ أبعاده ،فالمشرؼ التربكم إنساف مبدع قادر

عمى إستعماؿ األساليب كالكسائؿ التي يراىا مناسبة في ظركؼ معينة مع أشخاص معينيف ،كلديو
إمكانية التبديؿ كالتعديؿ في ىذه األساليب بالشكؿ الذم يتطمبو المكقؼ التربكم ،كيستطيع

المشرؼ التربكم الذم يقكد عممية إحداث التغيير كالتطكير التربكم أف يمارس األساليب الجديدة

تبعان لممكاقؼ التعميمية الطارئة ما داـ ىدؼ ىذه األساليب ىك تحسيف البرنامج التعميمي مف ناحية
كتحسيف أداء المعمميف مف ناحية أخرل( .حثناكم)17 :2009 ،

كما يرل الباحث -مف العرض السابؽ -أنو ليس ىناؾ أسمكب كاحد يستخدـ في اإلشراؼ التربكم
يمكف أف يقاؿ عنو أفضؿ األساليب التي تستخدـ في جميع المكاقؼ كالظركؼ في حيف أف كؿ
مكقؼ تعميمي يناسبو أسمكب مف األساليب ،كما أنو قد يستخدـ في المكقؼ التعميمي الكاحد أكثر

مف أسمكب .لذا يمكف القكؿ إنو ينبغي عمى المشرؼ التربكم تنكيع أساليبو اإلشرافية عمى طبيعة
المكقؼ التعميمي كالفركؽ الفردية بيف المعمميف كاحتياجاتيـ التدريبية كاإلمكانات المتاحة .كمما
الشؾ فيو أف ىذه األساليب اإلشرافية التي يستخدميا المشرؼ التربكم لمنيكض بالعممية التعميمية
كمساعدة المعمميف عمى حؿ المشكالت التي يكاجيكنيا كتحسيف المستكل التدريسي لدييـ ،حيث

تعمؿ ىذه األساليب عمى إثارة فكر المعمـ كاىتماميا بالعممية التعميمية كاكسابو ممكات البحث
الذاتي عف كؿ جديد ييـ عممية التدريس مما يككف لو أفضؿ األثر في تنمية ميارة التدريس ذاتيان

لدل المعمميف.
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الفصــل الثـالث

الدراســـاث الســابقت
أوالً -الدراسات العربية
ثانياً -الدراسات األجنبية
ثالثاً -التعقيب عمى الدراسات السابقة
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة

مقدمة:

مف خالؿ اطالع الباحث عمى العديد مف الدراسات السابقة ذات العالقة بمكضكع الد ارسػة
الحاليػة ،كجيػػكد البػػاحثيف السػػابقيف فػػي مكضػػكع التنميػة المينيػػة ،كتحسػػيف قػػدرات ككفايػػات المعمػػـ،

كفي ضكء ذلؾ استطاع الباحث الحصكؿ عمى مجمكعة مػف الد ارسػات المحميػة كالعربيػة كاألجنبيػة
الت ػػي اس ػػتفاد مني ػػا ف ػػي بن ػػاء ى ػػذه الد ارس ػػة سػ ػكاء ف ػػي األدكات المس ػػتخدمة لجم ػػع البيان ػػات ،أـ ف ػػي

األساليب اإلحصائية المستخدمة ،كأيضان االسػتفادة مػف نتائجيػا كتكصػياتيا ،كقػد قسػـ الباحػث ىػذه

الدراسة إلى قسميف :الدراسات العربية كالدراسات األجنبية ،مرتبة تنازليا حسب السنة.

أوالً -الدراسات العربية:

 -6دراســة (موســى  )5163،بعن ـوان ":اســتراتيجية مقترحــة لالرتقــاء بــدور مركــز التطــوير
التربوي في تحسين أداء المعممين "

ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى صػػياغة اسػػتراتيجية مقترحػػة لالرتقػػاء بػدكر مركػػز التطػػكير التربػػكم فػػي تحسػػيف
أداء المعمميف ،ذلؾ مف خالؿ التعرؼ إلػى درجػة ممارسػة المركػز لػدكره فػي ذلػؾ  ،ككػذلؾ الكشػؼ
عػػف دالالت الفػػركؽ فػػي متكسػػطات درجػػات تقػػدير أف ػراد العينػػة لدرجػػة ممارسػػة المركػػز لػػدكره فػػي

تحسػػيف أداء المعممػػيف تبع ػان لمتغي ػرات ( :الجػػنس ،المؤىػػؿ العممػػي ،سػػنكات الخدمػػة) كلتحقيػػؽ ىػػذه

األىػػداؼ اتبعػت الباحثػػة المػػنيج الكصػػفي ،كصػػممت اسػػتبانة مككنػػة مػػف ( )48فقػرة ،كتػػـ تطبيقيػػا

عمػػى عينػػة ( )390معممػان كمعممػػة ،كمػػف ثػػـ اسػػتخداـ المػػنيج البنػػائي مػػف خػػالؿ المجمكعػػة البؤريػػة

التي تككنت مف عدد مف الخبراء ،

كتكصمت الدراسة إلى النتائج التالية :

أ -درجػػة ممارسػػة مركػػز التطػػكير التربػػكم لػػدكره فػػي تحسػػيف أداء المعممػػيف جػػاءت متكسػػطة
بكزف نسبي ). (% 65.69

ب -ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة بيف متكسطات درجات تقدير أفراد
العينة لدكر المركز تعزل إلػى متغيػرم ( الجػنس ،سػنكات الخدمػة) فػي حػيف كجػدت فػركؽ

تعزل لمتغير المؤىؿ كذلؾ لصالح ( أعمى مف بكالكريكس) .

كفي ضكء النتائج أكصت الدراسة بضركرة كضع آليات محددة كمنيجية تضػمف مشػاركة

المعمميف عند صياغة رؤية كرسالة البرامج التدريبية ،كمراجعة رؤية مركز التطكير لتعميـ

األىداؼ .
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دراســة( ىــارون )5164 ،بعن ـوان  ":درجــة ممارســة المشــرفين التربــويين لــدورىم فــي

تقويم أداء معممي المرحمة الثانوية في محافظات غزة وسبل تفعيميا ".

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى درجة ممارسػة التربػكييف لػدكرىـ فػي تقػكيـ أداء معممػي المرحمػة الثانكيػة
فػػي محافظػػات غ ػزة كتقػػديـ صػػيغة مقترحػػة لسػػبؿ تفعيػػؿ ذلػػؾ الػػدكر ،كلتحقيػػؽ أىػػداؼ الد ارسػػة فقػػد
اتبعػػت الباحثػػة المػػنيج الكصػػفي كاسػػتخدمت اسػػتبانة مككنػػة مػػف ( )50فقػرة مكزعػػة عمػػى مجػػاليف ،

كطبقت االستبانة عمى ( )618معممان كمعممة مف معممي المرحمػة الثانكيػة لمػدارس محافظػة غػزة ،
كقد تكصمت الدراسة إلى أف -:

أ -درجة ممارسة المشرؼ التربكم لدكره في تقػكيـ أداء معمػـ المرحمػة الثانكيػة كأسػاس لمتنميػة
المينية جاء ت متكسطة بكزف نسبي (.(%67

ب -درجػػة ممارسػػة المشػػرؼ التربػػكم لػػدكره فػػي تقػػكيـ أدكات كأسػػاليب تقػػكيـ أداء المعمػػـ جػػاءت
متكسطة أيضان بكزف نسبي ). )%64.7

ج -تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل داللػػة ( )0.05≥αبػػيف متكسػػطات درجػػات
تقدير أفراد العينة لدكر المشرفيف التربكييف تعزل إلى متغير النكع لصالح اإلناث ،كمتغيػر

المنطقػػة التعميميػػة لصػػالح محافظػػة خػػاف يػػكنس ،فػػي حػػيف لػػـ تكجػػد فػػركؽ تكجػػد لصػػاح
متغير التخصص كسنكات الخدمة .

كأكصػػت الد ارسػػة بضػػركرة االىتمػػاـ ببػرامج التػػدريب المسػػتمر لممشػرفيف التربػػكييف كفػػؽ احتياجػػاتيـ

التدريبية ليتمكنكا مف مكاكبة االتجاىات المعاصرة ،كعدـ االعتماد عمى مصدر كاحد لممعمكمات.

 -4دراســة ( النخالــة وكــرم  )5165 ،بعنــوان  ":تصـــور مقتــرح لتحقيــق التنميــة المينيـــة
المستدامة لممعممين أثناء الخدمة في محافظات غزة في ضوء احتياجاتيم التدريبية ".

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى مجاالت التنمية المينية المستدامة لممعممػيف كأسػاليبيا بعػد الكشػؼ عػف
كاقػػع التنميػػة المينيػػة أثنػػاء الخدمػػة بمحافظػػات غ ػزة ،كلتحقيػػؽ أىػػداؼ الد ارسػػة اسػػتخدمت الد ارسػػة

المنيج الكصفي بتطبيؽ استبانة لتحديد االحتياجات التدريبية عمى عينة( )258معممػان كمعممػة مػف
المدارس الحككمية ،تضمنت ( )22فقرة مكزعة عمى ثالثة مجاالت.
كقد تكصمت الدراسة إلى-:

أ -أف الدرجة الكمية لتقدير أفراد العينة حكؿ االحتياجات التدريبية بمغت ).(%67.86

ب -يميو االحتياجات المرتبطة بالتدريس في المرتبة األكلى بكزف نسبي ).)% 64.12

ج -كأخي انر االحتياجات التدريبية المرتبطة بالتقكيـ بكزف نسبي ( .(% 62.31كفي ضكء
ىذه النتائج تـ كضع التصكر المقترح ،
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كأكصت الدراسة بػ:

 ضركرة ربط البرامج التدريبية لممعمميف بعممية ترفيع المعمـ أك ترقيتو .

 -3دراسة ( أبو جاسر )5165 ،بعنوان  ":دور المشرف التربـوي فـي تنميـة كفايـات تكنولوجيـا
المعمومات لمعممي المرحمة الثانوية بفمسطين وفق المعايير الدولية ".

ىدفت الدراسة التعػرؼ إلػى دكر المشػرؼ التربػكم فػي تنميػة كفايػات تكنكلكجيػا المعمكمػات لمعممػي
المرحمػػة الثانكيػػة بفمسػػطيف كفػػؽ المعػػايير الدكليػػة ،كاسػػتخدـ الباحػػث المنيجػػي الكصػػفي ،كتككنػػت

عينة الدراسة مف ( )350معممان كمعممة مف شماؿ غزة  ،كأعد اسػتبانة مككنػة مػف خمسػة مجػاالت
كفؽ المعايير الدكلية لتكنكلكجيا المعمكمات ،
كتكصمت الدراسة إلى النتائج -:

أ -درجات تقدير المعمميف لدكر المشرفيف جاء متكسطان بيف ). ( %64.38- 50.78

ب -يكجػػد اخػػتالؼ ذك داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل( )0.05≥αفػػي درجػػات تقػػدير المعممػػيف

لدكر المشرفيف تعزل لمتغير الجنس ،كذلؾ لصالح اإلناث ،كتبعان لمتغيػر المؤىػؿ العممػي

لصالح (البكالكريكس) ،كتبعان لمتغير التخصص لصالح التخصصات العممية.

ج -كان ػػت درج ػػات التق ػػدير ف ػػي تط ػػكير الممارس ػػات التعميمي ػػة ف ػػي العص ػػر الرقم ػػي كاالرتبػ ػاط
بالمكاطنة كالمسؤكلية الرقمية كتطبيقيا جاء ضعيفان.

د -كفي ضكء النتائج أكصػت الد ارسػة بضػركرة التنميػة المينيػة لممشػرفيف فيمػا يخػص العصػر
الرقمي لمساعدة المعمميف في تنميتيـ المينية .

 -2دراســة (البمــوي )5166 ،بعن ـوان ":دور المشــرف التربــوي فــي تنميــة المعممــين الجــدد
مينياً في منطقة تبوك التعميمية من وجية نظرىم ".

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى دكر المشرؼ التربكم في تنمية المعمميف الجػدد مينيػان فػي منطقػة تبػكؾ
التعميميػػة مػػف كجيػػة نظػػرىـ ،كلتحقيػػؽ ذلػػؾ اتبعػػت الباحثػػة المػػنيج الكصػػفي مػػف خػػالؿ تطػػكير أداة

(اسػػتبانة) تككنػػت مػػف ( )47فق ػرة مكزعػػة عمػػى خمسػػة مجػػاالت  ( :التخطػػيط ،ميػػارات التػػدريس،
إدارة الصؼ ،التقييـ ،المنياج) كتطبيقيا عمى عينة مككنة مف ( )612مدرس جديد .
كقد أظيرت الدراسة النتائج التالية -:

أ -دكر المشػ ػػرؼ التربػ ػػكم فػ ػػي تنميػ ػػة المعممػ ػػيف ميني ػ ػان جػ ػػاء متكسػ ػػطان  ،حيػ ػػث جػ ػػاء مجػ ػػاؿ
(المنياج) في المرتبة األكلى  ،كمجاؿ (التخطيط) في المرتبة األخيرة.

ب -ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللػة( )0.05≥αبػيف متكسػطات درجػات
تقػػدير أف ػراد العينػػة لػػدكر المشػػرؼ تعػػزل إلػػى المتغي ػرات ( :الجػػنس ،التخصػػص ،الدرجػػة

الكظيفية ).
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كف ػػي ض ػػكء النت ػػائج أكص ػػت الد ارس ػػة ك ازرة التربي ػػة كالتعم ػػيـ بض ػػركرة تبن ػػي ت ػػدريبي لممشػ ػرفيف
يتضمف مجاالت إعداد التعمـ الجديد .
 -6دراسة ( التميمي )2010 ،بعنوان " :دور مديري المدارس في التنمية المينية
لممعممين دراسة ميدانية عمى محافظة رأس تنورة "

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى دكر مديرم المدارس في التنمية المينية لممعمميف مف كجية نظر
مديرم كمعممي المدارس الحككمية بمحافظة رأس تنكرة  ،كما ىدفت إلى معرفة كاقع التنمية

المينية لممعمميف مف كجية نظر مديرم كمعممي المدارس الحككمية بمحافظة رأس تنكرة ،
كىدفت كذلؾ التعرؼ إلى األساليب التي يتخذىا مديرك المدارس لتطكير التنمية المينية

لممعمميف مف كجية نظر مديرم كمعممي المدارس الحككمية بمحافظة رأس تنكرة  ،كأيضا

التعرؼ إلى المعكقات التي تحد مف تطكير مديرم المدارس لمتنمية المينية لممعمميف مف
كجية نظر مديرم كمعممي المدارس الحككمية بمحافظة رأس تنكرة ،كمف ثـ التكصؿ إلى أىـ

المقترحات كالتكصيات حكؿ دكر مديرم المدارس لتطكير التنمية المينية لممعمميف .كاتبعت
الدراسة المنيج الكصفي ،كاستخدـ الباحث االستبانة كأداة لمدراسة .كتككف مجتمع الدراسة مف

جميع مديرم كمعممي مراحؿ التعميـ العاـ (االبتدائية كالمتكسطة كالثانكية) الحككمية بمحافظة

رأس تنكرة كعددىـ ( )13مدير مدرسة ك( )265معممان .كتككنت عينة الدراسة مف ()13

مدير مدرسة ك( )200معمـ بنسبة ( )%75.74كأبرزت النتائج:

أ -يرل مديرك المدارس بمحافظة رأس تنكرة أف مف أبرز أدكار مديرم المدارس في التنمية
المينية لممعمميف النمط القيادم لمدير المدرسة القائـ عمى الشكرل ،كيرل المعممكف أف
مف أبرز أدكار مديرم المدارس في التنمية المينية لممعمميف بمحافظة رأس تنكرة أف

المدير يناقش المعمـ في نقاط الضعؼ بطريقة كدية لمتغمب عمييا.

ب -يرل مديرك المدارس بمحافظة رأس تنكرة أف أبرز ما يعكؽ التنمية المينية لممعمميف تغير
المشرفيف التربكييف الزائريف لممدرسة ،كيرل المعممكف أف زيادة العبء التدريسي لممعمـ

مينيا
يقمؿ مف فرصة تطكيره ن

ج -أىـ األساليب التي يتخذىا مديرك المدارس لتطكير التنمية المينية لممعمميف حسب كجية

نظر مديرم المدارس ىي كرش العمؿ ،كأما حسب كجية نظر المعمميف فيي الدكرات

التدريبية

د -أىـ المعكقات التي تحد مف تطكير مديرم المدارس لمتنمية المينية لممعمميف مف كجية
نظر مديرم كمعممي المدارس الحككمية بمحافظة رأس تنكرة ىي زيادة العبء التدريسي

لممعمميف.
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ق-

أىـ مقترح حكؿ دكر مديرم المدارس لتطكير التنمية المينية لممعمميف مف كجية نظر
مديرم المدارس ىك كضع خطط عممية لبرامج تطكير األداء الميني لممعمميف ك تزكيد

مينيا ،كمف كجية نظر المعمميف تقميؿ
مديرم المدارس بالميارات الالزمة لتنمية المعمميف ن
أنصبة المعمميف بيدؼ التفرغ لبرامج تطكير أدائيـ الميني.
كأكصت الدراسة بػ:

أ -التخطيط لبرامج تدريبية لمديرم المدارس الكتساب بعض القدرات التي تمكنيـ مف تذليؿ
بعض المعكقات التي تحد مف قياميـ بأداء مياميـ في التنمية المينية لممعمميف.

ب -أف ييتـ مدير المدرسة ببناء استراتيجية تطكيرية لمتغمب عمى الكاقع الذم يعكؽ التنمية
المينية لممعمميف.

-7دراسة (حمدان )5161،بعنوان ":التنمية المينية لممعمم والتدريب لمجتمع المعرفة "
ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى كضػػع نمػػكذج متكامػػؿ لمنيػػكض بػػالمعمـ العربػػي معتمػػدان عمػػى مػػدخميف

لحف ػػز كتحسػػػيف التنميػ ػػة الميني ػػة لممعممػػػيف ،ىمػ ػػا  :الم ػػدخؿ التقنػػػي كالم ػػدخؿ اإلنسػ ػػاني.

كلتحقيػ ػػؽ أىػ ػػداؼ الد ارسػ ػػة اتبػ ػػع الباحػ ػػث المػ ػػنيج الكصػ ػػفي معتمػ ػػدان عمػ ػػى األدب التربػ ػػكم

المتعمؽ بالتمييد مف أجؿ التمكػيف ،كاعتمػد عمػى المقػابالت المقننػة لممعممػيف كػأداة  ،كقػد
تكصمت الدراسة إلى :

الفعاؿ كليس المشاركة فقط .
أ -النمك الميني لممعمميف مرتبط بالتعميـ ّ
ب -إعداد المعمميف في كميات التربية أكثر نجاحان مف إعػدادىـ مػف خػالؿ دكرات قصػيرة ،كمػا
أنو أجدل اقتصاديا .

تحكؿ إلى منتج لممعرفة أكثر مف ناقؿ ليا ،ممػا اسػتكجب تعزيػز مكانػة المعمػـ
ج -دكر المعمـ ّ
في المجتمع كرفع ركحو المعنكية .

د -أجم ػػع أفػ ػراد العين ػػة عم ػػى أف الطري ػػؽ األفض ػػؿ لمتنمي ػػة الميني ػػة ى ػػي التح ػػكؿ م ػػف اإلط ػػار
البيركقراطي ( الكظيفي) إلى اإلطار ( الميني) .

كأكصت الدراسة بضركرة العمؿ عمى إكساب المعمميف ميارات التعمـ الذاتي كميارات التفكيػر
كاس ػػتخداـ الحاس ػػكب كك ػػذلؾ إنش ػػاء ص ػػندكؽ عرب ػػي لتحس ػػيف بيئ ػػة العم ػػؿ لممعمم ػػيف كلتحقي ػػؽ

مكاءمة التعميـ احتياجات التنمية البشرية .

-8دراســة (ع ـزازي )5161،بعن ـوان ":تصــور مقتــرح لتفعيــل دور معممــي التعمــيم الثــانوي العــام
باستخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت "

ىػػدفت الد ارسػػة تحديػػد أىػػـ ميػػارات تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاالتصػػاؿ التػػي ينبغػػي عمػػى المعممػػيف
اكتسػػابيا كرصػػدىا ،كمػػف ثػػـ كضػػع تصػػكر لالرتقػػاء بيػػا  .كلتحقيػػؽ ذلػػؾ اتبعػػت الباحثػػة المػػنيج

الكص ػػفي (التحميم ػػي) م ػػع اس ػػتخداـ أس ػػمكب التخطػ ػيط االس ػػتراتيجي ( التحمي ػػؿ الح ػػرج لممنظكم ػػة) ،
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كبمغػػت عينػػة الد ارسػػة ( )154معمم ػان ثانكي ػان مػػف ( )11مدرسػػة بمحافظػػة القػػاىرة  .كبعػػد اسػػتعراض
الخبرات العالمية في مجاؿ التنميػة المينيػة لممعممػيف  ،صػممت الباحثػة اسػتبانة مككنػة مػف خمسػة

محاكر.

كتكصمت الدراسة إلى :

أ -درجػػة ممارسػػة المعممػػيف لتكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاالتصػػاالت ) (ICTفػػي الفصػػكؿ جػػاءت
ضعيفة جدان  ،كنتيجة لعدـ تكافر مصادر ) (ICTداخؿ حجرات الدراسة .

ب -المعممػ ػػكف ال يطبقػ ػػكف النظػ ػػاـ المعمكمػ ػػاتي إلدارة الطالػ ػػب مػ ػػع كجػ ػػكد بعػ ػػض المحػ ػػاكالت
االجتيادية .

ج -كجكد برنامج لمتنمية المينية إال أنو ال يكجد برنامج تدريبي .

د -كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل) (0.01بػػيف المػػدارس الخاصػػة كالمػػدارس
الحككمية في استخداـ ) (ICTلصالح المػدارس الخاصػة كلمتغيػر المنطقػة ،كذلػؾ لصػالح
المناطؽ الراقية عمى حساب المناطؽ العشكائية .

كأكصت الدراسة بتكفر الدعـ الفني التكنكلكجي في المدارس ،حتى ال يككف ىناؾ خشية مف إتاحة
استخدامو .

-9دراسة ( السويري )5161 ،بعنوان ":دور التدريب في تنمية واعداد المعمم بدولة الكويت".

ىػػدفت الد ارسػػة التعػػرؼ إل ػػى التجربػػة الككيتيػػة ف ػػي التػػدريب كالتنميػػة الميني ػػة لممعممػػيف ،كقػػد اتب ػػع

الباحث -لتحقيؽ ىذا اليػدؼ -المػنيج الكصػفي مستعرضػان أدكار م اركػز التػدريب أثنػاء الخدمػة فػي
الككي ػػت  ،كى ػػي( :مرك ػػز ال ػػدكتكر حم ػػكد الس ػػعدكف ،كمرك ػػز اب ػػف اليي ػػثـ ،كمرك ػػز القي ػػاس كالتق ػػكيـ

كالتنمية المينية) .

كاس ػػتخدـ الباح ػػث اس ػػتطالع رأم ( )106معم ػػـ كمعمم ػػة ح ػػكؿ أدكار ى ػػذه الم ارك ػػز  ،كق ػػد تكص ػػمت

الدراسة إلى :

أ -مػػف أىػػـ العكامػػؿ التػػي تجعػػؿ مػػف النمػػك المينػػي مطمبػان كضػػركرة ظيػػكر ديمقراطيػػة التعمػػيـ
كانتقالو مف حالة التقميد إلى المشاركة .

ب -أى ػػـ مس ػػكغات االىتم ػػاـ بت ػػدريب المعمم ػػيف أثن ػػاء الخدم ػػة األخ ػػذ بمب ػػدأ التربي ػػة المس ػػتمرة
كمعالجة بعض التغيرات في إعداد المعمميف .

ج -أفضؿ أنكاع التدريب مف كجية نظر أفراد العينة ( التدريب التجديدم ).

فعاؿ ،بالتنسيؽ مع ك ازرة التربية .
د -تقكـ المراكز المذككرة بدكر ّ
كق ػػد أكص ػػت الد ارس ػػة بض ػػركرة اجتي ػػاز ث ػػالث دكرات عم ػػى األق ػػؿ كش ػػرط م ػػف ش ػػركط الترق ػػي م ػػف
مستكل إلى مستكل أعمى كربط التدريب بالتقييـ السنكم .
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-61دراسة ( العـازمي وآخـرون )5161،بعنـوان " :التنميـة المينيـة لمعممـي المرحمـة المتوسـطة
بدولة الكويت في ضوء االتجاىات المعاصرة "

ى ػػدفت الد ارس ػػة التع ػػرؼ إل ػػى كاق ػػع اس ػػتخداـ تكنكلكجي ػػا المعمكم ػػات كاالتص ػػاؿ ف ػػي التنمي ػػة الميني ػػة
لممعممػػيف بدكلػة الككيػػت  ،كذلػػؾ مػػف خػػالؿ التعػػرؼ إلػػى كيفيػػة اسػػتخداـ كػػؿ مػػف الحاسػكب كالػػتعمـ
االلكتركنػػي فػػي التنميػػة المينيػػة لممعممػػيف ،باإلضػػافة إلػػى دكر تكنكلكجيػػا االتصػػاؿ كالمعمكمػػات فػػي
التنمي ػػة الميني ػػة لي ػػـ ،كمميػ ػزات كمعكق ػػات اس ػػتخداميا ،كلتحقي ػػؽ ى ػػذه األى ػػداؼ اس ػػتخدـ الب ػػاحثكف

المػػنيج الكصػػفي  ،كتػػـ تطبيػػؽ أداة الد ارسػػة كىػػي اسػػتبانة مككنػػة مػػف ( )38فق ػرة مكزعػػة عمػػى()4

مجػػاالت عمػػى عينػػة مككنػػة مػػف ( )45معممػان بكاقػػع (  25معممػان 20 ،معممػػة ) مػػف الػػذيف تراكحػػت
سنكات خدمتيـ في التدريس ما بيف( ) 10-5سنكات،
كتكصمت الدراسة إلى :

أ -لتكنكلكجيا المعمكمات دكر ميـ في التنمية المينية لممعمميف بمغت في تقديرىـ()%81.25

ب -أكد أفػراد العينػة عمػى أنػو ىنػاؾ مميػزات كثيػرة السػتخداـ تكنكلكجيػا المعمكمػات فػي التنميػة
المينية بما يدعـ دكرىـ .

ج -تكج ػػد مجمكع ػػة م ػػف المعكق ػػات ف ػػي اس ػػتخداـ تكنكلكجي ػػا المعمكم ػػات ف ػػي التنمي ػػة الميني ػػة
لممعمميف مف أىميا  ( :األجيزة كالبرمجيات عرضة لمتمؼ).

كأكصػت الد ارسػة بضػػركرة التركيػز عمػػى تعػدد كتنػػكع البػرامج المسػػتخدمة فػي التنميػػة المينيػة لممعمػػـ
كعمى إيجابية كفاعمية البرامج التدريبية مف حيث التصميـ كالتنفيذ .

 -66دراسـة ( الزىرانـي )5161 ،بعنـوان  " :إسـيام مـدير المدرسـة والمشـرف التربـوي المنسـق
في بعض مجاالت النمو الميني لمعممي المرحمة االبتدائية بمحافظتي جدة والمخواة"

ىػػدفت الد ارسػػة التعػػرؼ إلػػى درجػػة إسػػياـ مػػدير المدرسػػة كالمشػػرؼ التربػػكم فػػي النمػػك المينػػي
لممعممػػيف فػػي المجػػاالت ( :التخطػػيط -الكسػػائؿ التعميميػػة – العالقػػات اإلنسػػانية -التقػػكيـ) ككػػذلؾ
تحديد العالقة كالفركؽ ذات الداللة اإلحصائية بيف إسياـ كؿ مف مدير المدرسة كالمشرؼ التربكم

في النمك الميني لممعممػيف ،كاسػتخدـ الباحػث المػنيج الكصػفي ،كتككنػت العينػة مػف ( )340معممػان
مف معممي المرحمة االبتدائية في كؿ مف منطقة جدة كمحافظة المخكاة،
كتكصمت الدراسة إلى :

أ -درجة تقػدير أفػراد العينػة لػدكر مػدير المدرسػة فػي النمػك المينػي لممعممػيف جػاءت متكسػطة
كلدكر المشرؼ جاءت ضعيفة كاف أقكاىا في مجاؿ ( العالقات اإلنسانية) .

ب -تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بػيف متكسػطات اسػتجابات أفػراد العينػة تجػاه إسػياـ مػدير
المدرسة في النمك الميني تعزل لممؤىؿ العممي  ،كسنكات الخدمة لصالح األعمػى فػي كػؿ

منيا ،كإلسياـ المشرؼ تعزل لمتغير المنطقة لصالح منطقة جدة .
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ج -تكجد عالقة ارتباطية طردية كدالة بيف إسياـ مػدير المدرسػة كاسػياـ المشػرؼ التربػكم فػي
النمك الميني لممعمميف .
كق ػػد أكص ػػت الد ارس ػػة بض ػػركرة تنس ػػيؽ الجي ػػكد ب ػػيف م ػػدير المدرس ػػة كالمش ػػرؼ الترب ػػكم ف ػػي تحدي ػػد
مجاالت النمك الميني لممعمميف بما يضمف تحقيؽ الفائدة ،كتقميؿ عناصر الفقد التعميمي .
 -65دراســـة( شـــقفة )5161 ،بعنـــوان " :دور الـــدورات التدريبيـــة فـــي تطـــوير النمـــو المينـــي
لمعممي العموم في مدارس وكالة الغوث بغزة وسبل تفعيمو"
ىػػدفت الد ارسػػة تحديػػد دكر الػػدكرات التدريبيػػة فػػي تطػػكير النمػػك المينػػي لمعممػػي العمػػكـ فػػي مػدارس
ككالػػة الغػػكث الدكليػػة كسػػبؿ تفعيميػػا  ،كقػػد اسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي  ،كتككنػػت
عينة الدراسة مف جميػع معممػي العمػكـ فػي مػدارس ككالػة الغػكث بغػزة كالبػالغ عػددىـ ( ،)245كقػد
تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية:
أ -مػػا نسػػبتو( )% 68.3مػػف أفػراد العينػػة يػػركف أف درجػػة اإلفػػادة مػػف المشػػاركة فػػي الػػدكرات
التدريبية كأثرىا في نمكىـ الميني كبيرة .
ب -حصؿ المجاؿ ( التقػكيـ ) عمػى المرتبػة األكلػى فػي أثػر الػدكرات بػكزف نسػبي((%78.13
بينما حصؿ مجاؿ ( األنشطة التعميمية ) عمى المرتبة األخيرة بكزف نسبي ).)% 72.08
ج -ال تكج ػػد ف ػػركؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية ب ػػيف متكس ػػطات درج ػػات تق ػػدير أفػ ػراد العين ػػة ح ػػكؿ
الدكرات التدريبية في تطكير النمك الميني تيعزل إلى متغيرم (:المنطقة -الجنس)  ،كلكػف
تكجد فركؽ تعزل لمتغير سنكات الخدمة كالمؤىؿ العممي لصالح األعمى في كمييما .
د -كقد أكصت الدراسة بضركرة أف تتضمف الدكرات التدريبية برامج عمميػة مرتبطػة باألنشػطة
الصفية التكنكلكجية كالقائمة عمى التعمـ الجمعي .
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دراســـة ( حمـــس )5161،بعنـــوان  ":الممارســـات اإلشـــرافية وعالقتيـــا بـــالنمو المينـــي

لمعممي المرحمة األساسية الدنيا في محافظة غزة في ضوء معايير الجودة"
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى كاقع الممارسات اإلش ارفية كعالقتيا في النمك الميني ،كالتعرؼ إلى أثر
(الجنس ،الخبرة ،المؤىؿ ،اإلدارة التعميمي) في العالقة بػيف المتغيػريف ،كلتحقيػؽ ذلػؾ اتبػع الباحػث

المنيج الكصفي ،كتككنت العينة مف ( )290معممان كمعممة في محافظة غزة.
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كاستخدـ استبانتيف:
األكل ػػى  /النم ػػك المين ػػي مككن ػػة م ػػف أربع ػػة مج ػػاالت ( :العالق ػػات اإلنس ػػانية  ،أس ػػاليب اإلشػ ػراؼ،
المناىج ،التقكيـ ) .الثانية /الممارسات اإلشرافية ( :التخطيط -األعماؿ اإلدارية -تطكير األداء)
كتكصمت الدراسة إلى:

أ -ىنػػاؾ اسػػتجابة جيػػدة لكػػؿ مجػػاؿ مػػف مجػػاالت الممارسػػة اإلش ػرافية ،حيػػث بمغػػت النسػػبة
). )%67.35

ب -ىنػ ػػاؾ اسػ ػػتجابة مقبكلػ ػػة لكػ ػػؿ مجػ ػػاؿ مػ ػػف مجػ ػػاالت النمػ ػػك المينػ ػػي حيػ ػػث بمغػ ػػت النسػ ػػبة
))%65.79

ج -كجػػكد عالقػػة ارتباطي ػة ضػػعيفة بػػيف درجػػة تقػػدير أف ػراد العينػػة لمممارسػػات اإلشػرافية كالنمػػك
الميني .

كأكصت الدراسة بضركرة تدريب المشرفيف التربكييف عمى أساليب التػدريب الحديثػة مػف خػالؿ عقػد

دك ارت تدريبية ليـ في ىذا المجاؿ .
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دراسة (حثناوي )5119،بعنـوان  ":دور المعموماتيـة فـي تنميـة األداء المينـي لممعممـين

المينيين في المدارس الثانوية الصناعية في فمسطين من وجية نظر المديرين والمعممين "

ى ػػدفت الد ارس ػػة التع ػػرؼ إل ػػى دكر المعمكماتي ػػة ف ػػي تنمي ػػة األداء المين ػػي لممعمم ػػيف الميني ػػيف فػػػي
المػ ػػدارس الصػ ػػناعية ،كتحديػ ػػد أثػ ػػر متغي ػ ػرات(:الجػ ػػنس ،الكظيفػ ػػة  ،المؤىػ ػػؿ ،التخصػ ػػص ،سػ ػػنكات
الخدمة) عمى تقييـ دكر المعمكماتية في تنمية األداء الميني  .ككػذلؾ التعػرؼ إلػى أىػـ المشػكالت

التي تحد مف تكظيؼ المعمكماتية .

كلتحقيؽ ىذه األىداؼ اتبع الباحث المنيج الكصفي حيث تككنت عينة الدراسة مف ( )188مدي انر

كمعممان ،كطبقت األداة كىي استبانو مككنة مف ( )44فقرة مكزعة عمى ثالثة مجاالت:
(المكارد المعرفية -البرمجيات -األجيزة كالعتاد).
كتكصمت الدراسة إلى -:

أ -الدرجة الكمية لدكر المعمكماتية في تنميػة األداء المينػي لممعممػيف كانػت كبيػرة بػكزف نسػبي
) (% 83.2ككاف مجاؿ األجيزة في المرتبة األكلى بػكزف نسػبي ( )% 83.5كالبرمجيػات

في المرتبة الثانية بكزف نسبي ) (%883.3ثـ المكارد المعرفية بنسبة (. )% 82.7

ب -أكثر المشكالت التي تحد مف تكظيؼ المعمكماتية فػي المػدارس الثانكيػة ىػي نػدرة الػدكرات
الفنية المتخصصة .

ج -ال تكج ػ ػػد ف ػ ػػركؽ ذات دالل ػ ػػة إحص ػ ػػائية عن ػ ػػد مس ػ ػػتكل دالل ػ ػػة ( )0.05≥αف ػ ػػي تقي ػ ػػيـ دكر
المعمكماتيػػة فػػي تنميػػة األداء المينػػي لممعممػػيف تعػػزل لجميػػع المتغي ػرات الد ارسػػة مػػا عػػدا
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متغير المؤىؿ العممي لصالح الماجستير كسنكات الخدمة لصالح مف خبرتيـ أقؿ مف ()5
سنكات .

كأكصػت الد ارسػة بضػركرة االىتمػاـ بتنميػة المػكارد البشػرية العاممػة فػي المػدارس الثانكيػة الصػناعية
مف حيث استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كالتدريب عمى المعرفة كالبرمجيات .
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دراســة ( أبــو شــمالة )5119،بعن ـوان " :فاعميــة األســاليب اإلش ـرافية فــي تحســين أداء

معممي مدارس وكالة الغوث بغزة من وجية نظرىم وسبل تطويرىا"

ى ػػدفت الد ارس ػػة التع ػػرؼ إل ػػى فاعمي ػػة األس ػػاليب اإلشػ ػرافية ف ػػي حس ػػيف أداء معمم ػػي م ػػدارس ككال ػػة

الغػػكث بغػزة ،كتككنػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف ( )275معممػان( رياضػػيات كلغػػة عربيػػة ) ( )165معممػان ،

( )110معممػ ػػة فػ ػػي المػ ػػدارس اإلعداديػ ػػة  ،كقػ ػػد اسػ ػػتخدمت الد ارسػ ػػة المػ ػػنيج الكصػ ػػفي ،كاسػ ػػتخدـ

االستبانة كأداة لمدراسة كقد تككنت مف أربعة مجاالت ىي ( :التخطيط -التنفيذ -اإلدارة الصػفية-

التقكيـ )،

كتكصمت الدراسة إلى النتائج التالية :

أ -اتس ػػمت األس ػػاليب اإلشػ ػرافية بالفاعمي ػػة ف ػػي تحس ػػيف أداء معمم ػػي ككال ػػة الغ ػػكث كنم ػػكىـ
الميني بكزف نسبي (. )%75

ب -كانػػت فعاليػػة األسػػاليب اإلش ػرافية متفاكتػػة فػػي محػػاكر أداء المعمػػـ كىػػي مرتبػػة كالتػػالي :
(التخطيط -التنفيذ -التقكيـ -اإلدارة الصفية ).

ج -ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات تقدير أفراد العينة حػكؿ فاعميػة

األس ػػاليب اإلشػ ػرافية ف ػػي تحس ػػيف أداء المعمم ػػيف يع ػػزل إل ػػى متغيػ ػرات ( س ػػنكات الخدم ػػة-

الجنس).

كأكصت الدراسة بضػركرة تخصػيص برنػامج تػدريبي فػي مجػاالت اإلدارة الصػفية يتضػمف اسػتخداـ
تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت .

 -61دراســة( الــديراوي )5118 ،بعن ـوان  " :دور اإلش ـراف الوقــائي فــي تحســين أداء المعممــين
الجدد في المدارس الحكومية في محافظة غزة ".

ىدفت الد ارسػة التعػرؼ إلػى دكر اإلشػراؼ الكقػائي فػي تحسػيف أداء المعممػيف الجػدد كالكقػكؼ عمػى
أثر كؿ مف ( الجنس ،المنطقة التعميمية ،المرحمة الدراسية) عمى كاقػع الممارسػات مػف كجيػة نظػر

عينة الدراسة ،كالبالغ عددىا ( )293معممان كمعممة مف الػذيف تػـ تعيػنيـ عػامي(، )2007 ،2006

كقػػد اسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج الكصػػفي مسػػتخدمان اسػػتبانة كاحػػدة مككنػػة مػػف( )51فق ػرة مكزعػػة عمػػى
أربعػػة مجػػاالت  (:التخطػػيط ،اإلج ػراءات التعميميػػة  ،الضػػبط الصػػفي ،التقػػكيـ ) إضػػافة إلػػى س ػؤاؿ

مفتكح حكؿ أثر ممارسة اإلشراؼ الكقائي عمى أداء كتفاعؿ المعمميف الجدد .

كتكصمت الدراسة إلى النتائج التالية :
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أ -كجػػكد ضػػعؼ نسػػبي فػػي درجػػة الممارسػػات اإلش ػرافية الكقائيػػة تجػػاه المعممػػيف فػػي مجػػالي
( التقكيـ -التخطيط) كمتكسطة في مجالي (الضبط الصفي كاإلجراءات التعميمية )

ب -كعػػدـ كجػػكد فػػركؽ دالػػة إحصػػائيان ترجػػع إلػػى متغيػرات الد ارسػػة باسػػتثناء المنطقػػة التعميميػػة
لصالح منطقة خانيكنس .

كأكصػت الد ارسػة بضػركرة إعػادة النظػر فػي منظكمػة اإلشػراؼ التربػكم تجػاه المعممػيف بمػا يضػػمف

التنمية المينية المستمرة .

 -67دراســـة (صـــيام  )5117 ،بعنـــوان  ":دور أســـاليب اإلشـــراف التربـــوي فـــي تطـــوير األداء
الميني لممعممين في المدارس الثانوية في محافظة غزة ".

ىدفت الد ارسػة التعػرؼ إلػى دكر أسػاليب اإلشػراؼ التربػكم فػي تطػكير األداء المينػي لممعممػيف فػي

المػػدارس الثانكيػػة فػػي محافظػػة غ ػزة ،كالكشػػؼ عػػف التقػػديرات المتكقعػػة ليػػذه األسػػاليب فػػي تطػػكير
األداء المينػػي كالكشػػؼ عػػف الفػػركؽ بػػيف التقػديرات المتكقعػػة كفقػان لممتغيػرات  ( :الجػػنس ،المؤىػػؿ،

س ػػنكات الخدم ػػة) كلتحقي ػػؽ ى ػػذه األى ػػداؼ اتب ػػع الباح ػػث الم ػػنيج الكص ػػفي ،كطب ػػؽ اس ػػتبانة مككن ػػة

مف( )52فقرة مكزعة عمى أربعػة مجػاالت  :ىػي ( التخطػيط ،التنفيػذ ،اإلدارة  ،التقػكيـ) عمػى عينػة
مككنة مف ( )226معمـ كمعممة،
كتكصمت الدراسة إلى :

أ -مجاؿ التخطػيط حصػؿ عمػى المرتبػة األكلػى  ،بينمػا حصػؿ مجػاؿ التنفيػذ الػدركس المرتبػة
الثانيػػة كحصػػؿ مجػػاؿ اإلدارة الصػػفية عمػػى المرتبػػة الثالثػػة ،كمجػػاؿ التقػػكيـ عمػػى المرتبػػة
الرابعة كجميع النسب كانت متكسطة .

ب -ال تكجػػد فػػركؽ دالػػة إحصػػائيان بػػيف متكسػػطات درجػػات تقػػدير أف ػراد العينػػة تعػػزل لمتغيػػر
الجػنس ،المؤىػؿ ،التخصػص ،بينمػا تكجػد فػػركؽ تيعػزل إلػى متغيػر سػنكات الخدمػة لصػػالح
الفئة أكثر مف  10سنكات .

كأكصت الدراسة بضركرة تبني مراجع خاصة لمتنمية المينية مف خالؿ اإلشراؼ التربكم .

 -68دراسة ( الكوري )5111 ،بعنـوان " :االحتياجـات التدريبيـة الالزمـة لتطـوير النمـو المينـي
لمعممي المغة العربية بالمرحمة الثانوية"

ىػػدفت الد ارسػػة التعػػرؼ إلػػى االحتياجػػات التدريبيػػة لتطػػكير النمػػك المينػػي لمعممػػي المغػػة العربيػػة
بالمرحمة الثانكية ،كما إذا كانت ىذه االحتياجات التدريبية تختمؼ في درجة أىميتيا باختالؼ

(الجنس ،المؤىؿ ،الخبرة في التدريس) كلتحقيؽ ىذه األىداؼ استخدمت الدراسة المػنيج الكصػفي،
حيث بمغت عينة الدراسة ( )89معممان كمعممة  ،كاستخدمت الدراسة االستبانة كأداة

كتكصمت الدراسة إلى :
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أ -اتفػػاؽ جميػػع أف ػراد العينػػة عمػػى أىميػػة االحتياجػػات التدريبيػػة المتضػػمنة فػػي االسػػتبانة فػػي
النمك الميني .

ب -ع ػػدـ كج ػػكد ف ػػركؽ دال ػػة إحص ػػائيان ب ػػيف درج ػػات تق ػػدير أفػ ػراد العين ػػة ف ػػي تق ػػديرىـ ألىمي ػػة
االحتياجػات التدريبيػػة فػي نمػػكىـ المينػي تعػػزل إلػػى متغيػر (:الجػػنس -المؤىػؿ ) فػػي حػػيف

كجػػدت فػػركؽ فػػي مجػػاؿ ( :المعرفػػة المينيػػة -التخطػػيط لمتػػدريس ) تعػػزل لمتغيػػر سػػنكات

الخدمة ،كذلؾ لصالح سنكات الخبرة األكثر .

كأكصػػت الد ارسػػة بضػػركرة تحػػديث خب ػرات المعممػػيف المينيػػة مػػف خػػالؿ الب ػرامج التدريبيػػة ،كتحديػػد

جدكؿ زمني لمدكرات التدريبية الالزمة .

 -69دراسة ( سمور )5111،بعنوان ":دور برنامج المدرسة وحـدة تـدريب فـي النمـو المينـي
لممعممين "

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى دكر برنامج المدرسة كحدة تدريب النمك الميني لممعمميف ،كالتعرؼ إلى
االحتياجػػات التدريبيػػة مػػف خػػالؿ تحديػػد نقػػاط القػػكة كالضػػعؼ ،كلتحقيػػؽ أىػػداؼ الد ارسػػة اسػػتخدـ

الباحػػث المػػنيج الكصػػفي  ،كتككنػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف ( )224معمم ػان كمعممػػة مػػكزعيف عمػػى عػػدة
مػػدارس فػػي مديريػػة غ ػزة ،ككانػػت أداة الد ارسػػة اسػػتبانة مككنػػة مػػف ( )36فق ػرة مكزعػػة عمػػى أربعػػة

مجاالت.

ككانت النتائج كالتالي :

أ -المعممكف يشارككف في اختيار المكضكعات التدريبية كالمدربيف بنسبة ضعيفة .

ب -كجكد نقاط ضعؼ قميمة جدان في البرنامج .

ج -البرنامج يفرض استخداـ طرائؽ متنكعة لتحديد احتياجات المعمميف .

د -ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )0.05≥αبيف متكسطات درجػات
تق ػػدير أفػ ػراد العين ػػة ل ػػدكر برن ػػامج المدرس ػػة كح ػػدة ت ػػدريب فػ ػي النم ػػك المين ػػي تع ػػزل لعام ػػؿ

الجنس.

كأكصػػت الد ارسػػة بضػػركرة كضػػع مكافػػآت لمػػف يحضػػر البرنػػامج التػػدريبي إلضػػفاء صػػفة الجديػػة
عميو.
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 -51دراسة ( بامدىف )5111،بعنوان " :التنمية المينية ألعضاء ىيئة التـدريس ،واتجاىـاتيم
نحو برنامج مقترح لمتدريس أثناء الخدمة بجامعة عدن "

ىػػدفت الد ارسػػة التعػػرؼ إلػػى اتجاىػػات ىيئػػة التػػدريس بجامعػػة عػػدف نحػػك تصػػكر لبرنػػامج التنميػػة
المينيػػة أثنػػاء الخدمػػة لتحسػػيف األداء التدريسػػي ،كلتحقيػػؽ ذل ػؾ اتبعػػت الباحثػػة المػػنيج الكصػػفي،

كتككنت عينة الدراسة مف ( )123عضك ىيئة تدريس  ،كتطبيؽ استبانة مككنة مف( )96فقرة .

كقد أظيرت الدراسة أف ىناؾ اتجاىان إيجابيػان لػدل أفػراد العينػة نحػك مكضػكع التػدريب أثنػاء الخدمػة
بكصػػفو كسػػيمة ميمػػة مػػف كسػػائؿ التنميػػة المنييػػة ،إذ أبػػدل أفػراد العينػػة فػػي المتكسػػط مكافقػػة عاليػػة
عمى غالبية محاكر البرنامج التدريبي المقترح ،شممت المحاكر( المعارؼ ،االتجاىػات  ،الميػارات)

كأىدافو كمبرراتو كأساليب التدريب ،كالحكافز .كما أظيرت الدراسة تباينان بيف اتجاىػات أفػراد العينػة

تعزل لمتغير الجنس ،كذلؾ لصالح اإلناث ،كالكميات لصالح الكميات العممية .

كأكصت الدراسة بضركرة إعداد الد ارسػات المسػتقبمية المتعمقػة بالتنميػة المينيػة لمتعػرؼ إلػى أسػباب

ىذه التباينات .

 -56دراســة (بركــات )5112 ،بعن ـوان ":الــدورات التدريبيــة أثنــاء الخدمــة وعالقــة ذلــك بفاعميــة
المعمم واتجاىاتو نحو مينة التدريس" .

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى أثر الدكرات التدريبية التأىيمية التي يمتحؽ بيػا المعمػـ أثنػاء الخدمػة فػي
امتالكػػو كممارسػػتو لمكفايػػات الالزمػػة لمتػػدريس كاتجاىػػو نحػػك المينػػة  ،كلتحقيػػؽ ىػػذا اليػػدؼ اتبػػع
الباحػػث المػػنيج الكصػػفي بتطبيػػؽ أداة الد ارسػػة كىػػي اسػػتبانة لمكفايػػات كمقيػػاس االتجػػاه نحػػك مينػػة

التدريس عمى عينة مككنة مف ( )347معممان كمعممة مف محافظة طكؿ كرـ،
كتكصمت الدراسة إلى - :

أ -عدـ كجكد تأثير جكىرم إللتحاؽ المعمميف في الدكرات التدريبية التي تنظميا ك ازرة التربيػة
كالتعميـ أثناء الخدمة في مدل امػتالؾ الكفايػات التدريسػية  ،بينمػا بينػت النتػائج كجػكد أثػر

جكىرم ليذه الدكرات في مدل ممارسة المعمميف ليذه الكفايات .

كأكصػػت الد ارسػػة بضػػركرة تكثيػػؼ الػػدكرات خاصػػة لممعممػػيف الجػػدد بشػػكؿ دكرم لضػػماف التنميػػة
المينية في ضكء االتجاىات الحديثة .

 -22دراسة ( العاجز ،ونشوان  )2005 ،بعنوان " :تطوير أداء المعممين فـي ضـوء برنـامج
المدرسة كمركز لمتطوير بمدارس وكالة الغوث الدولية بغزة"

ىػػدفت الد ارسػػة إلػػي تطػػكير أداء المعممػػيف فػػي ضػػكء برنػػامج المدرسػػة كمركػػز لمتطػػكير  ،كتككنػػت
عينػػة الد ارسػػة مػػف (  ) 223معممػػا كمعممػػة مػػف العػػامميف فػػي البرنػػامج مػػف مجتمػػع الد ارسػػة البػػالغ

عددىـ ( )800معمـ كمعممة  ،كاستخدـ الباحثاف المنيج الكصفي مف خػالؿ اسػتخداـ أداة الد ارسػة
 ،كتكصمت الدراسة إلي العديد النتائج أىميا :
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أ -كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف تطػػكير أداء المعممػػيف فػػي ضػػكء برنػػامج المدرسػػة
كمركز لمتطكير لصالح الخبرة األطكؿ كحممة الدراسات العميا ك المعممات  ،بينما ال تكجد

فركؽ بالنسبة لنكع المرحمة التعميمية أك تخصص المعمميف كالمعممات .

ب -يسيـ البرنامج في تطػكير أداء المعممػيف فػي العديػد مػف الممارسػات أىميػا  :تحديػد رسػالة
كرؤيػػة المدرسػػة كأىػػدافيا بشػػكؿ كاضػػح  ،بنػػاء عالقػػة كديػػة بػػيف المعممػػيف كالطػػالب أثنػػاء

العممية التعميمية - ،تحديد نشاطات المعمميف كالطالب بشكؿ كاضح .

ج -زي ػػادة عممي ػػات التكاص ػػؿ ب ػػيف المعمم ػػيف أنفس ػػيـ كم ػػع الط ػػالب كب ػػيف المعمم ػػيف كم ػػديرم
المدارس

د -تحسيف القيـ لدم المعمميف لتصبح معيا ار كمرجعية لتعديؿ الممارسات كالسمكؾ.

ق -بينمػػا لػػـ يسػػيـ البرنػػامج فػػي تطػػكير أداء المعممػػيف فػػي العديػػد مػػف الممارس ػات كاسػػتخداـ
كسائؿ تعميميػة مرتبطػة بتكنكلكجيػا الػتعمـ الحديثػة ،مكاءمػة اإلمكانػات الماديػة المتػكفرة مػع
حاجات الطالب كالمنياج كاألىداؼ  ،كضع خطط إجرائية بديمػة لمكاجيػة المعكقػات غيػر

المتكقع ػ ػػة لمخط ػ ػػة  ،إعط ػ ػػاء الط ػ ػػالب دك ار أساس ػ ػػيا ف ػ ػػي عممي ػ ػػة ال ػ ػػتعمـ ،ت ػ ػػدعيـ المنح ػ ػػي
ال ػػديمقراطي لممعمم ػػيف نح ػػك اإلدارة كالقي ػػادة  ،ت ػػكفير من ػػاخ تعميم ػػي م ػػادم كمعن ػػكم مالئ ػػـ
لعممية التعمـ .

كأكصت الدراسة
 -54دراســــة ( الســــقاف )5113 ،بعنــــوان " :دور المشــــرفة التربويــــة فــــي التنميــــة المينيــــة
لمعممات الرياضيات بمدينة مكة المكرمة"

ىػػدفت الد ارسػػة التعػػرؼ إلػػى دكر المش ػرفة التربكيػػة فػػي التنميػػة لمعممػػات الرياضػػيات بمدينػػة مكػػة
المكرمػػة ،كذلػػؾ مػػف حيػػث األسػػاليب اإلش ػرافية المسػػتخدمة ،كلتحقيػػؽ ىػػذا اليػػدؼ اتبع ػت الباحثػػة

المنيج الكصفي بتطبيؽ استبانة مككنة مف ( )40فقرة عمى عينة مككنػة مػف ( )59مػديرة)120( ،

معممة رياضيات،

كقد تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية:

أ -درجػػة تقػػدير المعممػػات لػػدكر المش ػرفة التربكيػػة فػػي التنميػػة المينيػػة جػػاءت كبي ػرة  ،حيػػث
حصمت( )35فقرة عمى درجة ممارسة كبيرة .

ب -ال تكج ػػد ف ػػركؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية ب ػػيف متكس ػػطات درج ػػات تق ػػدير أفػ ػراد العين ػػة ل ػػدكر
المشرفة تعزل لممتغيرات (:سنكات الخدمة -المؤىؿ العممي ).

ج -درجة تقدير أفراد العينة لممارسة األساليب اإلشرافية جاءت متكسطة .
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كأكصػت الد ارسػػة بضػركرة إتبػػاع المػداخؿ الحديثػػة فػي اإلشػراؼ ،كخاصػة اإلشػراؼ اإللكتركنػي بمػػا
يضمف التنمية المينية لممعممات في مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت .
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دراسة( الجالد  )5113 ،بعنوان  ":دور المشرفين التربويين في تحسين األداء التدريبي

لمعممي التربية اإلسالمية في األردن ".

ىػػدفت الد ارسػػة التعػػرؼ إلػػى دكر المش ػرفيف التربػػكييف فػػي تحسػػيف األداء التػػدريبي لمعممػػي التربيػػة
اإلسػػالمية فػػي األردف فػػي ضػػكء المتغيػرات ( :الجػػنس ،المؤىػػؿ العممػػي ،سػػنكات الخدمػػة) كلتحقيػػؽ

ذلػ ػػؾ اتبػ ػػع الباحػ ػػث المػ ػػنيج الكصػ ػػفي حيػ ػػث اشػ ػػتممت عينػ ػػة الد ارسػ ػػة ( )147معمم ػ ػان كمعممػ ػػة مػ ػػف
المرحمتيف األساسية كالثانكية تـ اختيارىـ مف المدارس التابعة لمػديريتي إربػد األكلػى كالثانيػة  ،كمػا

استخدـ الباحث االستبانة كأداة لمدراسة ،شممت ( )87فقرة ،
كتكصمت الدراسة إلى-:

أ -درجة تقدير أفراد العينة لدكر المشرفيف جاء متكسطان بشكؿ عاـ.

ب -دكر المش ػرفيف التربػػكييف جػػاء متشػػابيان نمطي ػان فػػي جميػػع جكانػػب العمميػػة التعميميػػة ،كجػػاء
حسب الترتيب) :النمك المعرفي ،الميني ،التقكيـ ،استراتيجيات التنفيذ ،التخطيط ،المحتكل
التعميمي ،الكسائؿ التعميمية األنشطة).

ج -ال تكج ػػد ف ػػركؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية ب ػػيف متكس ػػطات درج ػػات تق ػػدير أف ػػرد العين ػػة ل ػػدكر
المشػ ػرفيف ف ػػي تحس ػػيف أداء المعمم ػػيف تع ػػزل إل ػػى المتغيػ ػرات( :الج ػػنس ،س ػػنكات الخدم ػػة،

المؤىؿ العممي).

د -كفػػي ضػػكء النتػػائج أكصػػت الد ارسػػة بضػػركرة كضػػع اسػػتراتيجية تدريبيػػة لالرتقػػاء بمسػػتكل
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أداء المعمميف في ضكء االتجاىات المعاصرة .

دراسة (الرويمـي )5114 ،بعنـوان ":واقـع ممارسـة المشـرف التربـوي لميامـو فـي تطـوير

النمو الميني لمعممي الرياضيات في المرحمة المتوسطة".

ى ػػدفت الد ارس ػػة التع ػػرؼ إل ػػى درج ػػة ممارس ػػة المش ػػرؼ الترب ػػكم لميام ػػو ف ػػي تط ػػكير النم ػػك المين ػػي
لمعممػػي الرياضػػيات فػػي المرحمػػة المتكسػػطة فػػي منطقػػة الحػػدكد الشػػمالية فػػي المجػػاالت( :التخطػػيط

طرئػ ػؽ الت ػػدريس ،الكس ػػائؿ التعميمي ػػة ،تق ػػكيـ الط ػػالب ،إدارة الص ػػؼ،
لمت ػػدريس ،الم ػػنيج المق ػػرر ،ا
العالقػػات اإلنسػػانية) كلتحقيػػؽ ذلػػؾ اسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج الكصػػفي لتطبيػػؽ اسػػتبانة تككنػػت مػػف

( )60فقػ ػرة مكزع ػػة عم ػػى المج ػػاالت الس ػػابقة ،عمػ ػػى عين ػػة مككن ػػة م ػػف ( )216معممػ ػان رياضػػػيات،
كتكصمت الدراسة إلى أف-:

أ -يق ػػكـ المش ػػرؼ الترب ػػكم ب ػػدكره ف ػػي تط ػػكير النم ػػك المين ػػي ف ػػي المج ػػاالت مجتمع ػػة بدرج ػػة
متكسطة ،كلكف في مجالي ( إدارة الصؼ -العالقات اإلنسانية ) بدرجة كبيرة .
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ب -احتػػؿ المجػػاؿ ( العالقػػات اإلنسػػانية) عمػػى المرتبػػة األكلػػى فػػي التقػػدير ،كمجػػاؿ ( الكسػػائؿ
التعميمي) عمى المرتبة األخيرة .

ج -تكج ػػد ف ػػركؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية ب ػػيف المعمم ػػيف كالمشػ ػرفيف ف ػػي درج ػػة التق ػػدير لص ػػالح
المشرفيف التربكييف .

كأكصػػت الد ارسػػة بضػػركرة إنشػػاء كحػػدة لمتػػدريب خاصػػة لمعممػػي الرياضػػيات فػػي ضػػكء االتجاىػػات
المعاصرة تابعة لك ازرة التربية كالتعميـ تستيدؼ المعمميف كالمشرفيف .
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دراســة ( المشــيفري )5114 ،بعنـوان  ":الـدور المتوقــع والفعمــي لممشــرف التربــوي فــي

التنمية المينية لممعممين في المدارس الثانوية بسمطنة عمان "

ى ػػدفت الد ارس ػػة الكش ػػؼ ع ػػف ال ػػدكر الفعم ػػي كالمتكق ػػع لممش ػػرؼ الترب ػػكم ف ػػي التنمي ػػة الميني ػػة

لممعمميف في المدارس الثانكية في سمطنة عماف مف كجية نظر المعممػيف ،كالتعػرؼ إلػى مػدل

اختالؼ ىذا الدكر باختالؼ الجنس كالجنسية كطبيعة المادة الدراسية .

كلقػػد اتبػػع الباحػػث المػػنيج الكصػػفي بتطبيػػؽ اسػػتبانة مككنػػة مػػف ( )66فقػرة مكزعػػة عمػػى سػػبعة

مجاالت عمى عينة قكاميا ( )616معممان كمعممة مف المرحمة الثانكية في ( )9منػاطؽ تعميميػة
بالسمطنة .

كقد تكصمت الد ارسة إلى :

أ -درجػػة ممارسػػة المشػػرؼ التربػػكم لػػدكره فػػي التنميػػة المينيػػة لممعممػػيف جػػاءت متدنيػػة عػػف
الػػدكر المتكقػػع منػػو فػػي مجػػاؿ كاحػػد فقػػط ىػػك مجػػاؿ البيئػػة المدرسػػية كمتكسػػطة فػػي بػػاقي
المجاالت.

ب -تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسػطات درجػات تقػدير أفػراد العينػة لػدكر المشػرؼ

التربكم تعزل إلى متغير الجػنس ،لصػالح اإلنػاث كتبعػان لمتغيػر الجنسػية لصػالح الكافػديف،
كال تكجد فركؽ تعزل لمتغير التخصص .

 -27دراسة (أبو حسب اهلل  )5111 ،بعنـوان  " :النمـو المينـي لمعممـي المـدارس الحكوميـة
في قطاع غزة ودور مدير المدرسة في تطويره من وجية نظرىم ".

ىػػدفت الد ارسػػة التعػػرؼ إلػػى النمػػك المينػػي لمعممػػي المػػدارس الحككميػػة فػػي قطػػاع غػزة كدكر مػػدير
المدرسة في تطكيره مػف كجيػة نظػرىـ كسػبؿ تعزيػزه ،كلتحقيػؽ ذلػؾ اتبػع الباحػث المػنيج الكصػفي،

بتطبيػػؽ اسػػتبانة مككنػػة مػػف ( )44فق ػرة عمػػى عينػػة مككنػػة مػػف ( )494معمم ػان كمعممػػة ،كتكصػػمت

الدراسة إلى النتائج التالية-:

أ -درجة تقدير المعمميف لدكر مػدير المدرسػة فػي النمػك المينػي جػاءت كبيػرة عنػد كزف نسػبي
). (% 78.17
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ب -عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )0.05≥αبيف متكسطات درجات تقػدير
أفراد العينة لدكر مدير المدرسة تعػزل إلػى متغيػرات  ( :الجػنس ،المؤىػؿ العممػي ،سػنكات الخدمػة،

عدد الدكرات التدريبية ).

كفي ضكء النتائج أكصت الدراسة بضركرة تعزيز دكر مدير المدرسة في النمك المينػي لممعممػيف

في مجاؿ (العالقات اإلنسانية -التخطيط المستقبمي ).
ثانياً -الدراسات األجنبية:

 -1دراسة كابوسوزغمو وباالبان ) :( Kapausuzoglu & Balaban, 2010بعنوان" :

أدوار مشرفي المرحمة األساسية في تدريب المعممين وتنميتيم المينية"
Roles of Primary Education Supervisors in Training Candidate
Teachers on Job.
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى أدكار مشرفي المرحمة األساسية في تػدريب المعممػيف كتنميػتيـ المينيػة،

لذلؾ اتبع الباحثاف المنيج الكصفي ،كتككنت عينة الدراسة مف ( )152معممان  ،ك( )26مشرفان ،تػـ

اختيارىـ بالطريقة العشكائية البسيطة مف المجتمع األصمي لمدراسة الذم تككف مػف ( )297معممػان،

ك( )35مشػ ػرفان ف ػػي منطقت ػػي بكل ػػك كدكز ف ػػي تركي ػػا ،حي ػػث طبق ػػت اس ػػتبانة مككن ػػة م ػػف ( )48فقػ ػرة

كأظيرت الد ارسة :

أ -الدرجة الكمية لتقدير أفراد العينية مف المعمميف لػدكر المشػرفيف فػي تػدريب المعممػيف كانػت
ضعيفة بخالؼ كجية نظر المشرفيف.

ب -يحتاج المعممكف إلى مزيد مػف الػدكرات التدريبيػة فػي مجػاالت ( التكنكلكجيػا -التقػكيـ) مػف
كجية نظر المشرفيف.

كأكصػػت الد ارسػػة بضػػركرة تبنػػي اسػػتراتيجية عامػػة لتػػدريب المعممػػيف كتنميػػتيـ المينيػػة عمػػى مػػدار
سنكات الخدمة.
 -5دراسة جيمس وآخرون ) ( James& Others,2009بعنوان " :تطوير ميارات المعممين
وفق الكفايات التربوية"
Developing Teachers skills in light of Educational competency
ىدفت الدراسة إلى تقديـ تصكر حكؿ كيفية إعػداد المعمػـ مرحمػة مػا قبػؿ المدرسػة كفػؽ منحنػى
الكفايػػات التربكيػػة فػػي كنػػدا كأسػػاس لمتنميػػة المينيػػة  ،حيػػث بينػػت الد ارسػػة أف مجػػاالت إعػػداد
المعمػػـ ينبغػػي أف تنطمػػؽ ممػػا يفعمػػو األطفػػاؿ فػػي قاعػػة النشػػاط ،إضػػافة إلػػى المعػػايير الفنيػػة

األخػػرل التػػي ينبغػػي أخػػذىا بعػػيف االعتبػػار لضػػماف تنميػػة مينيػػة مسػػتمرة ،كلقػػد اتبعػػت الد ارسػػة
المػػنيج البنػػائي بعػػد تطبي ػؽ مجمكعػػة مػػف األدكات ( :المقػػابالت ،المالحظػػة المباش ػرة ) عمػػى

مجمكعة مف ( )110معمميف (ما قبؿ المدرسة ) في كندا  .كقػد حػددت الد ارسػة المعػايير التػي
تبيف إعداد معمـ الطفكلة المبكرة  ،كما يمي-:
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أ -التخطيط كتبني التعميـ مف أجؿ الفيـ .
ب -تنفيػػذ مشػػاغؿ تعميميػػة ت ارعػػي تنػػكع المتعممػػيف  ،كاخػػتالؼ األداء فيمػػا بيػػنيـ مػػف اختيػػار
أسمكب تعميـ المياـ .

 -4دراسة بارب ار ) ( Barbara, 2009بعنوان " :تطوير كفايات المعممين عمى أساست
القدرات"

Improving Teachers Competency Based Training
ىػدفت الد ارسػة إلػػى تػدريب المعممػػات عمػى ميػارات إدارة غرفػػة النشػاط كمػػدخؿ لمتنميػة المينيػػة
األكليػػة  ،كقػػد أجريػػت الد ارسػػة كفػػؽ المػػنيج التجريبػػي عمػػى ( )6ريػػاض أطفػػاؿ فػػي الكاليػػات
المتحدة ،كشممت عينة الدراسة ( )120معممة مف خالؿ كرشة تعميميػة ،كقػدمت فييػا مجمكعػة
مف األنشطة تشتمؿ عمػى عمميػات إعػداد النشػاط كادارة الغرفػة ،حيػث تػـ تقسػيـ المعممػات إلػى

مجمكعتيف (تجريبية – ضابطة) .
كقد أظيرت نتائج الدراسة:

أ -أف ىناؾ فركقان دالة إحصائيان بيف المجمكعتيف سكاء بالنسبة لممعمميف أـ األطفاؿ لصالح
المجمكعة التجريبية ،كىذا أكد أىمية التنمية المينيػة مػف خػالؿ المشػاريع لمعممػات ريػاض

األطفاؿ .

كأكصت الدراسة بضركرة تبني قائمة مشاريع سنكية تنفذ بالتناكب بيف المناطؽ .
 -3دراسة ) ( Burant,2009برانت بعنوان  " :العالقة بين اإلشراف التعميمي والميني في

مجتمعات التعمم كحافز المينية ".
The Relationship of Instructional Supervision and professional
Learning Communities as Catalysts for Authentic professional
" Acworth
ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى تحقيػػؽ الػػركابط بػػيف الػػتعمـ المينػػي كممارسػػة الرقابػػة التعميميػػة كحػػافز لمنمػػك
الميني لممعمميف ،كلتحقيػؽ ىػذا اليػدؼ اتبػع الباحػث المػنيج الكصػفي ،حيػث ركػزت أسػئمة الد ارسػة
عم ػػى الجمي ػػع ب ػػيف مس ػػتكل االتف ػػاؽ ب ػػيف المعمم ػػيف كاإلداري ػػيف ف ػػي المدرس ػػة ،كق ػػد ت ػػـ مس ػػح جمي ػػع

الفعالػة اإلشػرافية كعالقتيػا بالتنميػة المينيػة  .كبعػد تحميػؿ النتػائج
تصكراتيـ فيمػا يتعمػؽ بالممارسػة ّ
تبيف أنو يمكف الجمع بيف اإلشراؼ التعميمي كالتنمية المينية كذلؾ بشرط :
أ -إدارة الكقت بفاعمية .

ب -تكفير مكارد كافية لمجتمعات التعمـ المشترؾ .
ج -ثقافة الفيـ المشترؾ .

كما أظيرت الدراسة أف ىناؾ عالقة ارتباطيػة دالػة إحصػائيان بػيف حػكافز التنميػة المينيػة كاإلشػراؼ

الميني الذم يتسـ بالمكضكعية كالجدة .
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 -2دراسة كوفمان )(Coffman, 2004

بعنوان ":التنمية المينية عبر االنترنت  :نقل

الميارات المستفادة إلى غرفة الصف ".
Online professional Development: Transferring Skills Learned to the
Classroom
ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى تحديػػد مػػدل نقػػؿ المعممػػيف الميػػارات المسػػتفادة مػػف برنػػامج لمتنميػػة المينيػػة فػػي

المجتمع االفتراضي عبر االنترنت إلى ممارسات صفية داخؿ الصفكؼ .

كقػد أجريػت الد ارسػػة فػي مػدارس مدينػػة فنيسػكتا فػػي الكاليػات المتحػدة  ،كاسػػتخدمت الد ارسػة المػػنيج

التجريبػػي مػػف خػػالؿ المقػػابالت الشخصػػية كاالختبػػارات كالمالحظػػة المباش ػرة لجميػػع البيانػػات مػػف
المعمميف لتحديد مدل فيـ الخبرات ،كمستكل مشاركة المعمميف ،كمدل نقميـ المعرفة المتعممػة إلػى

فصكليـ الدراسية.

إل ػػى جان ػػب تحدي ػػد إي ػػداع المعمم ػػيف فيمي ػػـ الخ ػػاص لم ػػا يتض ػػمنو البرن ػػامج الت ػػدريبي م ػػف خبػ ػرات
كممارسات مثؿ  ( :تنظيـ بيئة التعمـ  ،استخداـ التحميؿ الكمي كالنكعي لمبيانات)

كتكصمت الدراسة إلى :

أ -أف المعممػػيف اسػػتخدمكا التكنكلكجيػػا كاالسػػتراتيجيات التػػي تعممكىػػا مػػف برنػػاج التػػدريب عبػػر
االنترنت داخؿ الفصكؿ بدرجة كبيرة .

ب -برنامج التنمية المينية المقدمة عبر االنترنت يدعـ االعتماد عمػى مػداخؿ الػتعمـ المتمركػزة
حكؿ المتعمـ كالتي تشجع االكتشاؼ الذاتي ،كالمشاركة الفعالة كالتعاكف بيف األقراف .

ج -برنػػامج التنميػػة المينيػػة المقػػدـ عبػػر االنترنػػت يعػػد بػػديالن ميمػان فػػي برنػػامج التنميػػة المينيػػة
لممعمميف .

 -1دراســة ســان ) (San,2003بعنـوان  " :نظــرة المعممــين المبتــدئين فــي المرحمــة االبتدائيــة

والثانوية الدنيا لمتدريب األولي الذي يتمقونو والتنمية المينية"
Japanese Beginning Teacher Perceptions of Their Preparation and
professional Development
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى نظرة المعمميف المبتػدئيف فػي المرحمػة االبتدائيػة كالثانكيػة الػدنيا لمتػدريب
األكلػػي الػػذم يتمقكنػػو ،كالػػى أم مػػدل يػػؤمف ىػؤالء المعممػكف بجػػدكل التػدريب فػػي تنميػػتيـ المينيػػة،
كلتحقيؽ ذلػؾ اتبػع الباحػث المػنيج الكصػفي ،كاسػتخدـ اسػتبانة مككنػة مػف ( )31فقػرة مكزعػة عمػى

مجػػاليف( :التطػػكير المينػػي – التقيػػيـ الػػذاتي ) كبمغػػت عينػػة الد ارسػػة ( )657معمم ػان كمعممػػة (305

معمـ ابتدائي 352 ،معمـ ثانكم ) ،
كتكصمت الدراسة إلى :

أ -الخبػرة التعميمػػة كمسػػتكل المدرسػػة تعتبػػر عكامػػؿ ميمػة فػػي تطػػكير ميػػارات التػػدريس كادارة
الصؼ .
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ب -المستكل الذم طكر فيػو المعممػكف معػارفيـ كميػاراتيـ فػي نيايػة التػدريب األكلػي مػنخفض
جدان ،مع اعتبار التدريب عامالن ىامان في تطكير الميارات .

كأكصػػت الد ارسػػة بضػػركرة التعػػاكف بػػيف معاىػػد تػػدريب المعممػػيف كالمػػدارس بيػػدؼ تحسػػيف التػػدريب
االستياللي حتى يتمكف المعممكف مف مقابمة التغيرات .
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دراسـة شـن ) ( Chen , 2003بعنـوان ":الـتعمم عـن بعـد كطريقـة لتشـجيع التنميـة

المينية لمعممي الرياضيات في المدارس الثانوية في تايون من خالل استخدام التكنولوجيا ".
Distance education as method of promoting the professional
development of Taiwanese junior high school mathematics teachers in
using technology
ىدفت الدراسة إلى فحص أثر التقارير الذاتية في مشركع التعميـ عف بعد في برامج التنمية المينية

لمعممي الرياضيات بالمرحمة اإلعداديػة بتػايكاف فػي اسػتخداـ التكنكلكجيػا بكاسػطة اسػطكانات CD-
.ROM

كق ػػد رك ػػزت الد ارس ػػة عم ػػى زي ػػادة كفاي ػػات المعمم ػػيف ،كالدافعي ػػة كاإلب ػػداع ،كتطبي ػػؽ بػ ػرامج الج ػػداكؿ

الحسػ ػػابية ،كقػ ػػد اتبعػ ػػت الد ارسػ ػػة المػ ػػنيج التجريبػ ػػي حيػ ػػث استكشػ ػػفت الد ارسػ ػػة االسػ ػػتخداـ الفعمػ ػػي
لتكنكلكجيا الحاسكب(الكمبيكتر) ،كتحديد العكائؽ التي تمنعيـ مف التدريب عمى الحاسكب .

كاس ػػتخدمت الد ارس ػػة تص ػػميـ المجمكع ػػة الض ػػابطة باختب ػػار بع ػػدم فق ػػط ،كت ػػـ تقس ػػيـ ( )100معم ػػـ

رياضػ ػػيات بإحػ ػػدل منػ ػػاطؽ الض ػ ػكاحي بتػ ػػايكاف إلػ ػػى مجمػ ػػكعتيف تجريبيػ ػػة كضػ ػػابطة ،كقػ ػػد تػ ػػدربت
المجمكعة التجريبية مف خالؿ اسطكانات الميزر لمدة أسبكعيف ،كتدربت المجمكعة الضابطة بدكف
اسطكانات كلـ تستمـ االسطكانات حتى بعد انتياء التدريب ،
كتكصمت الدراسة إلى النتائج التالية -:

أ -أف المعمميف في المجمكعة التجريبية استخدمكا برامج تنسيؽ النصكص كالجداكؿ الحسابية
كالتكاصؿ كالدراسة بحرية بصكرة رئيسػة لتصػميـ المػكاد التعميميػة ،كحسػاب درجػات الطمبػة

.

ب -أف مشركع اسطكانات الميزر طكر كفايات المعمميف كاىتماماتيـ ك دافعيتيـ ،كقدرتيـ عمى
استخداـ الجداكؿ الحسابية في تدريس ( االحتماالت ،اإلحصاء  ،الدكاؿ الرياضية ).

ج -تق ػ ػػكيـ المعمم ػ ػػيف لممش ػ ػػركع أكض ػ ػػح أني ػ ػػـ فض ػ ػػمكا محت ػ ػػكل كتص ػ ػػميـ االس ػ ػػطكانات عم ػ ػػى
التصميمات العادية لمتدريب .

كأكص ػ ػػت الد ارس ػ ػػة بض ػ ػػركرة تبن ػ ػػي المش ػ ػػركع لمت ػ ػػدريب كتنمي ػ ػػة كفاي ػ ػػات المعمم ػ ػػيف بمزامن ػ ػػة التق ػ ػػدـ

التكنكلكجي.
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دراسة زاىنـر ) ( Zahner, 2002بعنـوان  ":إدارة المعرفـة والـتعمم االلكترونـي كنمـوذج

لمتنمية المينية لممعمم ".
Teacher Explore Knowledge Management and E-Learning as Models
for professional Development
ى ػ ػػدفت الد ارس ػ ػػة تحدي ػ ػػد العالق ػ ػػة ب ػ ػػيف التنمي ػ ػػة الميني ػ ػػة عب ػ ػػر االنترن ػ ػػت كادارة المعرف ػ ػػة  ،كالتعم ػ ػػيـ
االلكتركن ػي باعتمػػاد المناقشػػة عبػػر االنترنػػت ،كقػػد اسػػتخدمت الد ارسػػة المػػنيج الكصػػفي مػػف خػػالؿ

مجمكعات المناقشات عبر االنترنت تككنت مف ( )46معممان كمعممة لتقديـ برنامج لمتنمية المينية.
كتكصمت الدراسة إلى النتائج التالية -:

فعالة بدرجة جيدة .
أ -برامج التنمية المينية عبر االنترنت ّ
ب -تكجد عالقة طردية مكجبة بيف إدارة المعرفة كتقديـ البرامج عبر االنترنت .

كأكصػػت الد ارسػة بضػػركرة تصػػميـ مجمكعػػة مػػف الػػدكرات التدريبيػػة عبػػر االنترنػػت خاصػػة فػػي ظػػؿ
انتشار قكاعد البيانات كتكنكلكجيا المعمكمات .
-9

دراسـة كاتشـنجز ) (Catchings,2000بعنـوان " :أنمـاط التنميـة المينيـة لممعممـين:

عوامل تطبيق التكنولوجيا في المدارس"
The Models of Professional Development for Teacher : Factors
Influencing Technology Implementation in Element any schools
ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف أىـ العكامؿ التي تساعد في تطبيؽ التقنية في التدريب الميني
لممعممػػيف فػػي بعػػض المػػدارس االبتدائيػػة بكاليػػة لكيزيانػػا األمريكيػػة ،كلتحقيػػؽ ذلػػؾ اتبػػع الباحػػث
المنيج الكصفي بتطبيؽ أداة الدراسة ( االستبانة -المقابمة ) عمى أربع مدارس فقط ،كتكصمت

الدراسة إلى أنو -:

أ -يتكفر العدد الكافي مف األجيزة التي تساعد في تطبيؽ التقنية .

ب -االستعانة بخبراء لتدريب المعمميف يمثؿ أفضؿ طرائؽ التنمية المينية لممعمميف .
جْ -يكجد عالقة بيف استخداـ التقنية في تدريب المعمميف ،كتدريب اإلدارة المدرسية .
كأكصت الدراسة بضركرة تبادؿ الخبرات بيف المدارس في ىذا المجاؿ  ،كتدكير المعممػيف كتبػادليـ
لالستفادة مف تجارب اآلخريف كمدخؿ جديد لمتنمية المينية.
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دراسـة كـاربوني ) ( Carboni, 1999بعنـوان  ":كيـف تـدعم منتـديات المناقشـة عمـى

شبكة االنترنت التنمية المينية لمعممي الرياضيات ".
How Might an online discussion forum support teachers professional
? development in Mathematics
ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى تحديػػد أثػػر اسػػتخداـ منتػػديات المناقشػػة عمػػى شػػبكة االنترنػػت فػػي تػػدعيـ
التنميػػة المينيػػة لمعممػػي الرياضػػيات كإطػػار لد ارسػػة الػػدكتكراه فػػي جامعػػة نػػكرث كاركلينػػا فػػي
أمريكا عاـ . 2003

كاتب ػػع الباحػػػث الم ػػنيج الكصػ ػػفي التتبعػ ػػي باس ػػتخداـ مجمكع ػػة م ػػف ( )14معممػ ػان مػ ػػف معممػ ػػي

الرياضػػيات فػػي المرحمػػة الثانكيػػة  ،تػػـ اختيػػارىـ بشػػكؿ عش ػكائي مػػف ثػػالث مػػدارس لمتشػػكيؿ
كالمشػ ػاركة ف ػػي مجمكع ػػات المناقش ػػة كالد ارس ػػة ح ػػكؿ  ( :مش ػػاركة المعمم ػػيف -رؤل المعمم ػػيف)
كتكصمت الدراسة إلى أف -:

أ -منت ػػديات المناقش ػػة عم ػػى اإلنترن ػػت ت ػػدعـ بػ ػرامج التنمي ػػة الميني ػػة بنس ػػبة عالي ػػة م ػػف خ ػػالؿ
المشاركة في اختيار الدكرات كتبادؿ الرؤل كتشكيؿ مجتمعات التعمـ .

كأكصػػت الد ارسػػة بضػػركرة مشػػاركة القيػػادة العميػػا فػػي الكاليػػات بػػاالطالع عمػػى دردشػػات المعممػػيف ،
كاألخذ بآرائيـ ،ألنيا تدؿ عمى احتياجاتيـ ليـ.

التعقيب عمى الدراسات السابقة:

مف خالؿ استعراض الدراسات السابقة ( العربية كاألجنبية) يتضح أنيا تتشابو مع الدراسة

الحالية مف حيث تناكليا المتغيرات ذات العالقة ،سكاء أكانت عمى مستكل التنمية المينية أـ
تحسيف أداء المعمميف كاالرتقاء بكفاياتو المختمفة ،إال أف الدراسة الحالية تنفرد بمحاكلة تحديد دكر

التنمية المينية في تحسيف أداء المعمميف عمى مختمؼ الصعد ،لذا قاـ الباحث بتسميط الضكء
عمى أىـ االعتبارات في الدراسات السابقة مف نتائج ،كتكصيات ،مع بياف أىـ أكجو التشابو
كاالختالؼ بيف الدراسة الحالية كالدراسات السابقة ،كمف ثـ تكضيح أكجو االستفادة مف الدراسات

السابقة ،ككذلؾ أكجو التميز لمدراسة الحالية.

أوالً -أبرز النتائج التي توصمت إلييا الدراسات السابقة:

تكصمت الدراسات السابقة إلى مجمكعة مف النتائج الخاصة ببيئة كؿ دراسة،
لكنيا تكصمت إلى نتائج أخرل عامة ،تتمخص في:

الفعاؿ كليس المشاركة فقط.
 -1التنمية المينية مرتبطة بالتدريب ّ
 -2ىناؾ محاكالت ذاتية مف قبؿ المعمميف لتطبيؽ تكنكلكجيا المعمكمات ،لكف ىذه المحاكالت
تكاجو بالعديد مف المعكقات ،كما أنو ال تكجد سياسة كاضحة في ىذا االتجاه.

 -3أفضؿ طرائؽ التنمية المينية لممعمميف ،اشراكيـ في تحديد احتياجاتيـ التدريبية.
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 -4تكجد قناعة مف قبؿ المعمميف بمميزات كضركرة تكظيؼ تكنكلكجيا المعمكمات في التنمية
المينية.

 -5يتركز الدكر األساس في التنمية المينية لممعمميف عمى المشرفيف التربكييف بدرجات
متفاكتة ،مع كجكد دكر ميـ لمدير المدرسة ،حيث تكجد عالقة ارتباطية دالة بيف دكر

المشرؼ كدكر مدير المدرسة في التنمية المينية لممعمميف.

 -6تفاكتت مجاالت التنمية المينية مف دراسة إلى أخرل ،لكنيا انحصرت في مجمكعة مف
المجاالت مف أىميا( :التخطيط لمتدريس ،التنفيذ ،اإلدارة الصفية ،االنشطة ،التقكيـ).

 -7ىناؾ اتجاىات ايجابية لدل المعمميف نحك التدريب كتنمية كفاياتيـ بشرط أف يككف ذلؾ
مرتبطان بالحكافز.

فعاؿ لممعمكماتية كاستخداـ مكاقع التكاصؿ كالمنتديات في تدعيـ التنمية المينية
 -8ىناؾ دكر ّ
لممعمميف.

 -9غالبان ما جاء دكر المشرؼ التربكم في تنمية المعمميف مينيان ضعيفان ،كفي أحسف أحكالو
جاء متكسطان سكاء باالعتماد عمى شخصو ،أـ عمى الجية التي يعمؿ فييا.

ثانياً -أىم التوصيات في الدراسات السابقة:

جاءت التكصيات في الدراسات السابقة كثيرة ،كلكف أىـ ما يفيد الدراسة الحالية ،جاء عمى

النحك التالي:

 -1ضركرة إكساب المعمميف ميارات التعمـ الذاتي لضماف النمك الميني خاصة في مجاؿ
الحاسكب كتطبيقاتو.

 -2تكفير الدعـ الفني التكنكلكجي في المدارس لضماف تكفير البنية التحتية الستخدامات
تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت في الصفكؼ.

 -3ضركرة ربط مشاركة المعمميف في البرامج التدريبية بعممية ترفيع المعمـ كترقيتو.
 -4تبني استراتيجية عامة لتدريب المعمميف كتنميتيـ مينيان بالمشاركة مع المشرفيف
كالمديريف ،مشفكعة بآليات التحفيز.

 -5تنسيؽ الجيكد بيف مدير المدرسة كالمشرؼ التربكم في تحديد مجاالت النمك الميني
لممعمميف.

 -6ضركرة االستعانة بخبراء في التدريب مف غير المشرفيف التربكييف ،كذلؾ لضماف التنكع
المسبؽ لإلدارة المدرسية في ىذا المجاؿ.
الثقافي كتبادؿ الخبرات ،مع التدريب
ّ

76

ثالثاً -أوجو االتفاق واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
أ .من حيث موضوع الدراسة وأىدافيا:

اتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة جزئيان في مكضكعيا ،كبعض أىدافيا

خاصة المرتبطة باألدكار المختمفة التي تحقؽ تحسيف أداء المعمميف أك االرتقاء بكفاياتيـ ،ككذلؾ

التنمية

المينية

في

مجاالت

متعددة،

مثؿ

دراسة

(عزازم،)2010،

كدراسة

) (Catchings,2000كدراسة (خثناكم ،(Carboni, 1999) ،)2009 ،كدراسة ( Zahner,

) 2002كدراسة ككفماف) (Coffman, 2004كدراسة ) ( Chen , 2003التي ىدفت التعرؼ
إلى التنمية المينية في مجاؿ استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت كتطبيقات االنترنت،

كمنيا ما اىتـ بدراسة أدكار المشرفيف التربكييف في التنمية المينية لممعمميف في تخصصاتيـ

المختمفة ،أك بشكؿ عاـ مثؿ دراسة ) ( ،( Kapausuzoglu & Balaban, 2010السقاؼ،
 ( ،)2004أبكشممة ،)2009 ،كدراسة ) ( ،( Burant,2009صياـ ( ،)2007 ،الديراكم،
 ( ،)2008حمس( ،)2010 ،البمكم ( ،)2011 ،أبك جاسر ( ،)2012 ،الجالد،)2004 ،

(الركيمي ( ،)2003 ،ىاركف .)2013 ،كمنيا ما تعمؽ بدكر مدير المدرسة في رفع كفايات

المعمميف ،كتحسيف أدائيـ مثؿ دراسة (الزىراني ( ،)2010 ،أبك حسب اهلل ،)2000 ،كمنيا ما

تعمؽ بإبراز دكر الدركات التدريبية في النمك الميني كتحسف األداء التدريسي لممعمميف سكاء كاف
عمى مستكل الجكدة أـ الكفايات مثؿ دراسة (بركات ( ،)2005 ،حمداف ( ،)2010 ،السكيرم،

 ( ،)2010شقفة .)2010 ،كمنيا ما اختص بأنكاع خاصة مف التدريب مثؿ دراسة (سمكر،

 )2006التي ارتبطت ببرنامج المدرسة ككحدة تدريب ،كدراسة ( )Chen, 2003التي ارتبطت
بالتدريب اإللكتركني .كمف بعض الدراسات ما اختص بصياغة رؤل كاستراتيجيات مستقبمية

لالرتقاء بأداء المعمميف أك تنميتيـ المينية مثؿ دراسة (مكسى ( ،)2014،عزازم)2010 ،
كدراسة (النخالة ككرـ.)2012 ،

ب .من حيث المنيج المستخدم:
اتفقت الدراسة الحالية مع معظـ الدراسات السابقة في استخداميا المنيج الكصفي الذم

يستند إلى تحميؿ البيانات كتفسيرىا لمظاىرة محؿ الدراسة دكف تدخؿ الباحث فييا  .كمف ىذه
الدراسات دراسة (عزازم )2010 ،ك(السكيرم( ،) 2010 ،النخالة ككرـ( ،) 2012 ،العازمي
كآخركف( ،)2010 ،سمكر( ،) Kapusuzoglu &Bababan, 2010) ،)2006 ،السقاؼ،

( ،)2004الككرم( ،)2006 ،الزىراني( ،)2010 ،أبك شمالة ( ،)2009 ،شقفة،)2010 ،

(بركات( ،)2005 ،المشيفرم( ،)2003 ،حثناكم( ،(Zahner,2002) ،)2009 ،البمكم،
( ،)2011مكسى( ،)2014 ،أبك جاسر( ،)2014 ،أبكحسب اهلل( ،)2000 ،الجالد،)2004 ،

(الركيمي( ،)2003 ،ىاركف،(Catchings,2000) ،)2013 ،
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)( ،(San,2003بامدىؼ،

 ( ،(Burant,2009) ،)2006صياـ( ،)2007 ،الديراكم( ،)2008 ،حمس .)2010 ،في حيف
اختمفت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات في استخداميا لممنيج الكصفي التجريبي القائـ عمى

اعتماد مجمكعتيف ،مثؿ دراسة ))Coffman,2004( ، (Chen,2003) ،(Barabara,2009
كالمنيج البنائي مثؿ دراسة ) ( James & Others ,2009كالمنيج التتبعي مثؿ دراسة (

).Carboni, 1999

ت .من حيث األداة المستخدمة - :
اتفقت الدراسة الحالية مػع معظػـ الد ارسػات السػابقة فػي اسػتخداـ االسػتبانة كػأداة مثػؿ د ارسػة

(المشػػيفرم( ،)2003 ،حثن ػػاكم ( ،)2009 ،البم ػػكم ( ،)2011 ،مكسػػى ( ،)2014 ،أب ػػك جاس ػػر،
 ( ،)2012أبك حسب اهلل ( ،)2000 ،الجالد ( ،) 2004،الركيمي ( ،)2003 ،ىاركف،)2013 ،

( ( ، )San,2003بامػ ػ ػ ػ ػػدىؼ ( ،)2006 ،صػ ػ ػ ػ ػػياـ ( ،)2007 ،الػ ػ ػ ػ ػػديراكم (، ) 2008،حمػ ػ ػ ػ ػػس،
( ،)2010ع ػ ػ ػزازم ( ، )2010 ،أبػ ػ ػػك شػػ ػػمالة ( ،) 2009 ،النخالػ ػ ػػة ككػ ػ ػػرـ( ،) 2012 ،العػ ػ ػػازمي

كآخػػركف ( ،)2010 ،سػػمكر ( ،)2006 ،الزى ارنػػيKapusuzoglu &Bababan, ، )2010 ،
)( ، )2010السػػقاؼ ( ،)2004 ،الكمػػكرم . )2006 ،كمنيػػا مػػا اسػػتخدـ اسػػتبانة كمقيػػاس مثػػؿ

(بركات ،)2005 ،اك المقابالت كالمالحظة المباشرة مثػؿ د ارسػة )( James & Others ,2009
أك الكرش التعميمية مثػؿ د ارسػة ( )Barabara, 2009أك المناقشػات كالدردشػات االلكتركنيػة مثػؿ

دراسة ( )Zahner,2002( ، )Carboni, 1999أك االسطكانات كالبرامج الحاسػكبية مثػؿ د ارسػة
( )Chen, 2003كمنيػػا مػػا اسػػتخدـ االسػػتبانة كالمقابمػػة مع ػان مثػػؿ د ارسػػة )(Catchings,2000
األسػػئمة المفتكحػػة مثػػؿ د ارسػػة

) ،(Burant,2009المقػػابالت المقننػػة مثػػؿ د ارسػػة ( حمػػداف،

 ،)2010التحميؿ الحرج مثؿ دراسة ( السكيرم .)2010 ،
ث .من حيث مجتمع الدراسة وعينتيا :

اتفقت الدراسة الحالية مع معظـ الدراسات السابقة في اختيار مجتمع كعينة الد ارسػة كىػـ المعممػكف

مػػف مختمػػؼ الم ارحػػؿ  ،مثػػؿ د ارسػػة ( حمػػداف  ( ،)2010 ،عػزازم (، )2010،السػػكيرم،)2010 ،

(النخالػػة ككػػرـ ( ،)2002 ،العػػازمي كآخػػركف ( ،)2010 ،سػػمكر ( ،)2006 ،الكمػػكرم،)2006 ،
(الزى ارن ػػي ( ،)2010 ،أب ػػك ش ػػمالة ( ،)2009 ،ش ػػقفة,2003) ،)2010 ،

San

( ( ص ػػياـ،

 ( ،)2007ال ػ ػ ػ ػػديراكم ( ،)2008 ،حم ػ ػ ػ ػػس ( ،)2010 ،الج ػ ػ ػ ػػالد ( ،)2004 ،برك ػ ػ ػ ػػات،)2005 ،
) ( ،( Barabara,2009) ،( James & Others ,2009الركيمػي  ( ،)2003 ،المشػيفرم،

1999( ،)2003

,

Zahner,2002) ،(Carboni

( ( ،أب ػ ػػك حسػ ػ ػػب اهلل،)2000 ،

)( ، (Chens,2003البمػػكم ( ،)2011 ،مكسػػى ( ، )2014 ،أبػػك جاسػػر ( ،)2012 ،ىػػاركف،

 . )2013كم ػػف الد ارس ػػات م ػػا جم ػػع ب ػػيف المشػ ػرفيف كالمعمم ػػيف مث ػػؿ د ارس ػػة
). )&Bababan, 2010
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Kapusuzoglu

كمنيػػا مػػا جمػػع بػػيف المػػديريف كالمعممػػيف مثػػؿ د ارسػػة ( حثنػػاكم  ( ،)2009 ،السػػقاؼ،)2004 ،
كمنيا ما اعتمد عمى أعضاء ىيئة التدريس مثؿ د ارسة ( بامدىؼ ،)2006 ،كمنيـ مف جمػع بػيف

المعمميف كاإلدارييف مثؿ ). (Burant, 2009

رابعاً -أوجو االستفادة من الدراسات السابقة :

لقد استفاد الباحث مف الدراسات السابقة في عدة أمكر مف أىميا :

 .1اختيار منيج الدراسة كىك المنيج الكصفي التحميمي .

 .2بناء أداة الدراسة المسػتخدمة كىػي االسػتبانة الخاصػة بػدكر التنميػة المينيػة فػي تحسػيف أداء
معممي المرحمة الثانكية بمحافظات غزة مف كجية نظرىـ كسبؿ تفعيمو.

 .3تحديد المتغيرات المناسبة لمدراسة .

 .4التعرؼ إلى نكع المعالجات اإلحصائية المناسبة لعالج البيانات .
 .5تحديد اإلجراءات المناسبة لمدراسة كفصكليا المختمفة.

خامساً -أوجو التميز لمدراسة الحالية عن الدراسات السابقة :

-1تعػػد ىػػذه الد ارسػػة األكلػػى  -فػػي حػػدكد عمػػـ الباحػػث -فػػي محافظػػات غػزة التػػي تبحػػث فػػي دكر

التنمية المينية في تحسيف أداء معممي المرحمة الثانكية بمحافظات غزة مف كجية نظرىـ ككضعت
آليات لسبؿ تفعيمو مف كجية نظر المعمميف أنفسيـ.
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الفصل الرابع

إجراءاث الدراست




مقدمة.

منيج الدراسة.



مجتمع الدراسة.



عينة الدراسة.



الوصف اإلحصائي ألفراد العينة وفق البيانات الخاصة.



أدوات الدراسة.



صدق االستبانة



ثبات االستبانة



المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة .
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الفصل الرابع
مقدمة:

إجراءات الدراسة الميدانية

تناكؿ ىذا الفصؿ كصفنا لمجتمع الدراسة كعينتيا ،كاألداة المستخدمة ككيفية بنائيا كتطكيرىػا ،كمػا
تنػػاكؿ إجػراءات التحقػػؽ مػػف صػػدؽ األداة كثباتيػػا ،كالمعالجػػات اإلحصػػائية التػػي تػػـ اسػػتخداميا فػػي
تحميؿ البيانات كاستخالص النتائج ،كفيما يمي كصؼ ليذه اإلجراءات كىي كالتالي:
منيج الدارسة.
مف أجؿ تحقيػؽ أىػداؼ الد ارسػة قػاـ الباحػث باسػتخداـ المػنيج الكصػفي الػذم يحػاكؿ -مػف خاللػو-
كصؼ الظاىرة مكضكع الدراسة ،كتحميػؿ بياناتيػا ،كالعالقػة بػيف مككناتيػا كاآلراء التػي تطػرح حكليػا
كالعمميات التي تتضمنيا كاآلثار التي تحدثيا( .أبك حطب كصادؽ)104 2015: ،
مجتمع الدراسة.

تكػػكف مجتمػػع الد ارسػػة مػػف جميػػع المعممػػيف كالمعممػػات الػػذيف يعممػػكف فػػي المػػدارس التابعػػة لػػك ازرة

التربي ػػة كالتعم ػػيـ بمحافظ ػػات غػ ػزة لمع ػػاـ الد ارس ػػي  2015-2014كالب ػػالغ ع ػػددىـ ( )4845معممػ ػان

كمعممة (.إحصائية دائرة التربية كالتعميـ بغزة)181:2015 :

عينة الدراسة:

العينة االستطالعية :

تػػـ اختيػػار عينػػة مككنػػة مػػف ( )05معمم ػان كمعممػػة مػػف خػػارج العينػػة األصػػمية ،بغػػرض التأكػػد مػػف
صػػالحية أداة الد ارسػػة كاسػػتخداميا لحسػػاب الصػػدؽ كالثبػػات ،كالتحقػػؽ مػػف صػػالحيتيما لمتطبيػػؽ
عمى العينة األصمية ،كقد تـ استبعادىـ مف عينة الدراسة التي تـ التطبيؽ عمييا .

عينة الدراسة الميدانية:
ت ّككنت عينة الدراسة الميدانية مف ( )448معممان كمعممو كقد تـ اختيارىـ بطريقة الطبقية العشكائية
أم ما نسبتو تقريبان ( )%10.3مف مجمكع المعمميف كالمعممات العامميف في المدارس الثانكية
بمحافظات غزة ،كىي نسبة مناسبة إلجراء المعالجات اإلحصائية عمييا .وٌتضح من خالل
الجداول التالٌة توزٌع أفراد عٌنة الدارسة حسب البٌانات األولٌة لألفراد فٌها:
الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات األولية:
كفيما يمي عرض لخصائص عينة الدراسة كفؽ البيانات األكلية.

81

 -6توزيع أفراد العينة حسب الجنس:

جدول ( :)6-3توزيع أفراد العينة حسب الجنس:

الجنس

النسبة المئوية%

العدد

ذكر
أنثى
المجموع
يبػػيف جػػدكؿ ( )1-4أف مػػا نسػػبتو ( )%49.1مػػف عينػػة الد ارسػػة ذكػػكر ،بينمػػا ( )%50.9إنػػاث،
كيالحظ مف ىذه النسب التقارب بيف عدد الذككر كعدد اإلناث في عينة الدراسة .

 -5توزيع أفراد العينة حسب المؤىل العممي:
جدول ( :)5-3توزيع أفراد العينة حسب المؤىل العممي:
العدد

المؤىل العممي

النسبة المئوية%

دبمكـ
بكالكريكس
دراسات عميا
المجموع
يبػػيف جػػدكؿ ( )2-4أف مػػا نسػػبتو (

مؤىميـ العممي بكالكريكس ،بينما

 )%مػػف عينػػة الد ارسػػة مػػؤىميـ العممػػي دبمػػكـ،
 )%مؤىميـ العممي دراسات عميا.

)%

 -3توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخدمة:
جدول (:)4-3توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخدمة:
العدد

سنوات الخدمة

النسبة المئوية %

أقؿ مف  5سنكات
مف  10 -5سنكات
أكثر مف  10سنكات
المجموع
يبيف جدكؿ ( )3-4أف ما نسبتو ( )%15.2مف عينة الدراسة سنكات خدمتيـ أقؿ مف  5سنكات،

) )%40.6تت اركح سنكات خدمتيـ مف  10 -5سنكات ،بينما (  )%44.2سنكات خدمتيـ أكثر مف
 10سنكات.
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 -4توزيع أفراد العينة حسب عدد الدورات التدريبية:
جدول (:)3-3توزيع أفراد العينة حسب عدد الدورات التدريبية:
العدد

عدد الدورات التدريبية

النسبة المئوية %

3-1
6-4
 7فما فكؽ
المجموع
يبيف جدكؿ ( )4-4أف ما نسبتو

حصمكا عمييا مف  3-1دكرات( ،

 )%مف عينة الدراسة يتراكح عدد دكراتيـ التدريبية التي
 )%يتراكح عددىا مف  6-4دكرات ،بينما (

أجابكا أف عدد الدكرات التدريبية التي حصمكا عمييا  7فما فكؽ.

)%

أداة الدراسة:
تعد االستبانة أكثر كسائؿ الحصكؿ عمى البيانات مف األفراد استخدامان كانتشا انر ،كتعرؼ االستبانة

بأنيا" :أداة ذات أبعاد وبنود تستخدم لمحصول عمى معمومات أو آراء يقوم باالستجابة ليا

المفحوص نفسو ،وىي كتابية تحريرية" (األغا كاألستاذ.)116 : 2004 ،

كقػػد تػػـ اسػػتخداـ االسػػتبانة لمعرفػػة " دكر التنميػػة المينيػػة فػػي تحسػػيف أداء معممػػي المرحمػػة الثانكيػػة
بمحافظات غزة مف كجية نظرىـ كسبؿ تفعيمو "

خطوات بناء االستبانة:

 -1االطالع عمى األدب التربكم كالدراسات السابقة ذات الصمة بمكضكع الدراسة ،كاالستفادة منيا

في بناء االستبانة كصياغة فقراتيا.

 -2تحديد المجاالت الرئيسة التي شممتيا االستبانة.
 -3تحديد الفقرات التي تقع تحت كؿ مجاؿ.

 -4تـ تصميـ االستبانة في صكرتيا األكلية كقد تككنت مف ( )5مجاؿ ك( )64فقرة ،انظػر ممحػؽ
رقـ (.)1

 -5تـ عرض االستبانة عمى ( )21مف المحكميف التربكييف مف أعضاء ىيئة التدريس في جامعػة

األزىػػر ،الجامعػػة اإلسػػالمية ،كجامعػػة القػػدس المفتكحػػة كك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ .كالممحػػؽ رقػػـ ()2
يبيف أسماء أعضاء لجنة التحكيـ.
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 -2فػػي ضػػكء أراء المحكمػػيف تػػـ تعػػديؿ بعػػض فق ػرات االسػػتبانة مػػف حيػػث الحػػذؼ أك اإلضػػافة
كالتعػػديؿ ،لتسػػتقر االسػػتبانة فػػي صػػكرتيا النيائيػػة عمػػى ( )50فقػرة ،كممحػؽ رقػػـ ( ) 3يكضػػح

ذلؾ.

وقد قسمت االستبانة إلى قسمين رئيسين ىما:

القسم األول -كىك عبارة عف البيانات األكلية عف المستجيب (الجنس ،المؤىل العممي ،سنوات
الخدمة ،عدد الدورات التدريبية).

القسم الثاني -يمثؿ في مجاالت الدراسة ،كيشتمؿ عمى  50فقرة ،مكزع عمى  5مجاالت:

المجال األول -التدريس ،كيتككف مف ( )10فقرات.

المجال الثاني -الميارات اإلدارية ،كيتككف مف ( )10فقرات.

المجال الثالث -االجتماعي ،كيتككف مف ( )10فقرات.

المجال الرابع :ميارات التقويم ،كيتككف مف ( )10فقرات.

المجال الخامس :استخدام التكنولوجيا ،كيتككف مف ( )10فقرات.
صدق االستبانة:

صدؽ االستبانة يعني " أف يقيس االستبياف ما كضع لقياسو" (الجرجاكم ،)105 :2010،كما
يقصد بالصدؽ "شمكؿ االستقصاء لكؿ العناصر التي يجب أف تدخؿ في التحميؿ مف ناحية،
ككضكح فقراتيا كمفرداتيا مف ناحية ثانية ،بحيث تككف مفيكمة لكؿ مف يستخدميا" (عبيدات
كآخركف .)179:2001 ،كقد تـ التأكد مف صدؽ االستبانة بطريقتيف:
 -6صدق المحكمين (الصدق الظاىري):
عددا مف المحكميف المتخصصيف في مجاؿ
يقصد بصدؽ المحكميف "ىك أف يختار الباحث ن
الظاىرة أك المشكمة مكضكع الدراسة ،كيطمب منيـ تصحيح الفقرات أك الحكـ عمييا بأنيا مرتبطة
بالبعد الذم تقيسو أـ غير مرتبطة" (الجرجاكم.)107 :2010،

حيث تـ عرض االستبانة عمى مجمكعة مف المحكميف تألفت مف ( )21متخصصان في التربية

كعمـ النفس ،كقد استجاب الباحث آلراء المحكميف كقاـ بإجراء ما يمزـ مف تعديؿ في ضكء

المقترحات المقدمة ،كبذلؾ خرج االستبياف في صكرتو النيائية  -انظر الممحؽ رقـ (.)3
 -5صدق االتساق الداخمي :

يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي مدل اتساؽ كػؿ فقػرة مػف فقػرات االسػتبانة مػع المجػاؿ الػذم تنتمػي

إليػػو ىػػذه الفق ػرة ،كقػػد تػػـ حسػػاب االتسػػاؽ الػػداخمي لالسػػتبياف ،كذلػػؾ مػػف خػػالؿ حسػػاب معػػامالت
االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات االستبانة كالدرجة الكمية لممجاؿ نفسو.
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جدول ()2-3

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال األول " التدريس " والدرجة الكمية لممجال:
معامل
م

الفقرة

-1

تكسبني التنمية المينية ميارات التدريس.

-2

بيرسون
االرتباط

النشط.

-3
-4

تكضح التنمية المينية لي أىمية االستمرار بتطكير الجكانب المينية.

-5

تعرفني التنمية المينية عمى أنشطة تعميمية قائمة عمى العمؿ الجماعي.

-6

تزكدني التنمية المينية بادكار فعالو في تنفيذ الخطة التدريسية.

-8
-9
-10

االحتمالية
)(Sig

تكجيني التنمية المينية إلى اختيار األنشطة التربكية التي تسيـ في التعمـ

ترشدني التنمية المينية إلى استخداـ أساليب التدريس الحديثة.

-7

القيمة

تحثني التنمية المينية عمى تكظيؼ الكتاب المدرسي في عممية التعميـ بشكؿ
يزيد مف أىميتو.
تساعدني التنمية المينية في بذؿ أقصى الطاقات كاإلمكانات لتطكير كتحسيف
عممية التعميـ كالتعمـ.
تشجعني التنمية المينية عمى تصميـ دركس (تكضيحية -تكجيو أقراف) لتفعيؿ

عممية التعميـ كالتعمـ.

تعزز التنمية المينية لدم القدرة عمى تحقيؽ األىداؼ التعميمية التي تمبي
احتياجات الطمبة.

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≤ 0.01

ر الجدكلية عند درجة حرية ( )84كمستكل معنكية  5.51تساكم .0.354
ر الجدكلية عند درجة حرية ( )84كمستكل معنكية  5.50تساكم .0.273

يكضح جدكؿ ( )5-4معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ األكؿ " التدريس " كالدرجة
الكمية لممجاؿ ،كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكل داللة ،α ≤ 0.01
كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو.
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جدول ()1-3

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثاني" الميارات اإلدارية " والدرجة الكمية لممجال:
م

معامل

بيرسون

الفقرة

االرتباط

-1

تطكر التنمية المينية لدم ميارة إدارة الكقت.

-2

تزكدني التنمية المينية بميارة إدارة الصؼ بفاعمية.

-3

تعرفني التنمية المينية بحقكقي ككاجباتي نحك مينة التدريس.

-4

تشجعني التنمية المينية عمى المشاركة في تنفيذ المياـ كاألنشطة المدرسية.

-5

تحثني التنمية المينية عمى استخداـ مياراتي في التخطيط

القيمة
االحتمالية
)(Sig

لألنشطة

الالصفية.

-6

تكسبني التنمية المينية ميارة إعداد التقارير الفصمية.

-7

تعزز التنمية المينية لدم خصائص القيادة الفعالة كمعمـ قائد.

-8

تزيد التنمية المينية قدرتي عمى مكاجية المشكالت في حياتي المينية.

-9

تكجيني التنمية المينية إلى إدراؾ أىمية التعمـ الذاتي كالمستمر.

 -10ترشدني التنمية المينية إلى معرفة خصائص كاحتياجات الطمبة.
* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≤ 0.01

ر الجدكلية عند درجة حرية ( )84كمستكل معنكية  5.51تساكم .0.354
ر الجدكلية عند درجة حرية ( )84كمستكل معنكية  5.05تساكم .0.273

يكضح جدكؿ ( )6-4معامؿ االرتباط بيف كؿ فقػرة مػف فقػرات المجػاؿ الثػاني" الميػارات اإلداريػة "
كالدرجة الكمية لممجاؿ ،كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكل داللػة α ≤ 0.01

،كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو.
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جدول ()7-3

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثالث" االجتماعي " والدرجة الكمية لممجال:
م

معامل

بيرسون

الفقرة

االرتباط

القيمة
االحتمالية
)(Sig

 -1تصقؿ التنمية المينية قدرتي في فف التعامؿ مع اآلخريف
 -2تكجيني التنمية المينية إلى ضركرة االىتماـ بالمظير الشخصي العاـ
 -3تشجعني التنمية المينية عمى النمك الذاتي في المينة
-4
-5

تكسبني التنمية المينية بعض الميارات التي تساعدني في معالجة بعض
القضايا الطالبية
تعرفني التنمية المينية عمى ميارات االتصاؿ ك التكاصؿ مع المجتمع

المدرسي

 -6تزيد التنمية المينية مف قدرتي عمى التكيؼ مع متغيرات العصر
 -7تساعدني التنمية المينية عمى بناء عالقات مع الزمالء
 -8تحثني التنمية المينية عمى خدمة المجتمع المحمي مف خالؿ العمؿ التطكعي
 -9ترشدني التنمية المينية إلى االتجاىات االيجابية نحك مينة اإلشراؼ التربكم
-10تعزز التنمية المينية لدم االعتزاز بمينة التدريس
* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≤ 0.01

ر الجدكلية عند درجة حرية ( )84كمستكل معنكية  5.51تساكم .0.354

ر الجدكلية عند درجة حرية ( )84كمستكل معنكية  5.50تساكم .0.273

يكضح جدكؿ ( )7-4معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الثالث " االجتماعي "
كالدرجة الكمية لممجاؿ ،كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكل داللةα ≤ 0.01

،كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو.
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جدول ()8-3

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الرابع " ميارات التقويم " والدرجة الكمية لممجال:
الرقم

معامل

بيرسون

الفقرة

االرتباط

-1

تمكني التنمية المينية مف استخداـ أساليب التقكيـ الحديثة

-2

تحسف التنمية المينية ميارتي في استخداـ أسمكب حؿ المشكالت

-3

تكجيني التنمية المينية إلى اعتماد التعمـ الذاتي لتطكير قدراتي المينية

-4

تعرفني التنمية المينية عمى أنكاع التقكيـ المختمفة

-5

تطكر التنمية المينية لدم ميارة بناء االختبارات حسب جدكؿ المكاصفات

-6

تكسبني التنمية المينية ميارة تحديد معامؿ الصعكبة كالسيكلة في االختبارات

-7

القيمة
االحتمالية
)(Sig

ترشدني التنمية المينية إلى الميارات النظرية التطبيقية المتعمقة بعممية
التقكيـ المتعمقة بعممية التقكيـ (بناء اختبارات -تحميؿ فقرات)

-8

تساعدني التنمية المينية عمى تكضيح جكانب القكة لدم لمعمؿ عمى تدعيميا

-9

تزكدني التنمية المينية بميارات التقكيـ الذاتي

 -10تشجعني التنمية المينية عمى استخداـ التغذية الراجعة
* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≤ 0.01

ر الجدكلية عند درجة حرية ( )84كمستكل معنكية  5.51تساكم .0.354
ر الجدكلية عند درجة حرية ( )84كمستكل معنكية  5.50تساكم .0.273

يكضح جدكؿ ( )8-4معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الرابع " ميارات التقكيـ "

كالدرجة الكمية لممجاؿ ،كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكل داللة α ≤ 0.01

،كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو.
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جدول ()9-3

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الخامس " استخدام التكنولوجيا " والدرجة الكمية لممجال:
معامل
الرقم

-1

بيرسون

الفقرة

االرتباط

االحتمالية
)(Sig

تزيد التنمية المينية مف مياراتي في استخداـ تكنكلكجيا التعميـ (الفيديك
التعميمي ،التمفزيكف التربكم)

-2

تكسبني التنمية المينية ميارة استخداـ الحساب اآللي مع برامجو

-3

تكجيني التنمية المينية نحك تكظيؼ مكاقع التكاصؿ االجتماعي في التعميـ

-4
-5

تشجعني التنمية المينية عمى مشاركة المعرفة الكتركنيان مع زمالئي
تساعدني التنمية المينية في اختيار الكسيمة التعميمية

-6

تحثني التنمية المينية عمى استخداـ التعميـ االلكتركني كمصدر لممعرفة

-7
-8

تساعدني عمى اختيار الكسائؿ التعميمية بناءان عمى ما تحققو مف أىداؼ
تدفعني نحك االجتياد في تكظيؼ البرامج اإللكتركنية لبناء االختبارات

-9

تحثني عمى تكظيؼ جياز  LCDفي عممية التدريس

-10

القيمة

تمكني التنمية المينية مف استخداـ برنامج معالجة النصكص()MS-Word
في العممية التعميمية

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≤ 0.01

ر الجدكلية عند درجة حرية ( )84كمستكل معنكية  5.51تساكم .0.354
ر الجدكلية عند درجة حرية ( )84كمستكل معنكية  5.50تساكم .0.273

يكضح جدكؿ ( )9-4معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الخامس " استخداـ

التكنكلكجيا " كالدرجة الكمية لممجاؿ ،كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكل

داللة  ،α ≤ 0.01كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو.
 -4الصدق البنائي:
يعتبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الػذم يقػيس مػدل تحقػؽ األىػداؼ التػي تريػد األداة

الكصػ ػػكؿ إلييػ ػػا ،كيبػ ػػيف مػ ػػدم ارتبػ ػػاط كػ ػػؿ مجػ ػػاؿ مػ ػػف مجػ ػػاالت الد ارسػ ػػة بالدرجػ ػػة الكميػ ػػة لفق ػ ػرات
االسػػتبياف .كلمتحقػػؽ مػػف الصػػدؽ البنػػائي تػػـ حسػػاب معػػامالت االرتبػػاط بػػيف درجػػة كػػؿ مجػػاؿ مػػف
مجاالت االستبانة كالدرجة الكمية لالستبانة كما في جدكؿ (.)10-4
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جدول ()61-3

معامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت االستبانة والدرجة الكمية لالستبانة
م

معامل بيرسون

المجال

.1

التدريس.

.2

الميارات اإلدارية.

.3

االجتماعي.

.4

ميارات التقكيـ.

.5

استخداـ التكنكلكجيا.

لالرتباط

القيمة االحتمالية )(sig

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≤ 0.01

ر الجدكلية عند درجة حرية ( )84كمستكل معنكية  5.51تساكم 0.354
ر الجدكلية عند درجة حرية ( )84كمستكل معنكية  5.50تساكم 0.273

يتضح مف جدكؿ ( )10-4أف جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت االستبانة دالة إحصائيان
كبدرجة قكية عند مستكل داللة  ،α ≤ 0.01كبذلؾ تعتبر جميع مجاالت االستبانة صادقو لما

كضعت لقياسو.

ثبات االستبانة:
يقصد بثبات االستبانة ىك أف تعطي األداة نفس النتائج إذا أعيد تطبيقو عدة مرات متتالية
(الجرجاكم ،)97 :2010،كيقصد بو أيضان إلى أم درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كؿ

مرة يستخدـ فييا ،أك ما ىي درجة اتساقو كانسجامو كاستم ارريتو عند تكرار استخدامو في أكقات

مختمفة .كقد تـ التحقؽ مف ثبات استبانة الدراسة مف خالؿ طريقتيف(الجرجاكم:)97 :2010،
أ -معامل ألفا كرونباخ:
تـ استخداـ طريقة ألفا كركنباخ لقياس ثبات اإلستبانة .كتشير النتائج المكضحة في جدكؿ
( )11-4أف قيمة معامؿ ألفا كركنباخ مرتفعة لكؿ مجاؿ حيث تتراكح بيف (
كذلؾ قيمة معامؿ ألفا لجميع فقرات االستبانة (

إحصائيان.
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،

).

) ،كىذا يعنى أف معامؿ الثبات مرتفع كداؿ

جدول ( )11-4معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة:
م

المجال

-6

التدريس.

-5

الميارات اإلدارية.

-4

االجتماعي.

-3

ميارات التقكيـ.

-2

استخداـ التكنكلكجيا.

عدد الفقرات

معامل ألفا كرونباخ

جميع مجاالت االستبانة

ب -طريقة التجزئة النصفية:
جزيف (األسئمة ذات األرقاـ الفردية  ،كاألسئمة ذات األرقاـ الزكجية)
تـ تجزئة فقرات االختبار إلى أ
ثـ تـ حساب معامؿ االرتباط بيف درجػات األسػئمة الفرديػة كدرجػات األسػئمة الزكجيػة كبعػد ذلػؾ تػـ

تصحيح معامؿ االرتباط بمعادلة سبيرماف براكف  :Spearman Brownمعامػؿ االرتبػاط المعػدؿ

2r
=
1 r

حيػػث  rمعامػػؿ االرتبػػاط بػػيف درجػػات األسػػئمة الفرديػػة كدرجػػات األسػػئمة الزكجيػػة .كت ػػـ

الحصكؿ عمى النتائج المكضحة في جدكؿ (.)12-4

جدول ( )65-3طريقة التجزئة النصفية لقياس ثبات االستبانة

م

معامل

المجال

-1

التدريس.

-2

الميارات اإلدارية.

-3

االجتماعي.

-4

ميارات التقكيـ.

-5

استخداـ التكنكلكجيا.

االرتباط

معامل االرتباط
المعدل

جميع مجاالت االستبانة
كيتضػػح مػػف النتػػائج المكضػػحة فػػي جػػدكؿ ( )12-4أف قيمػػة معامػػؿ االرتبػػاط المعػػدؿ (سػػبيرماف

إحصائيا.
براكف  )Spearman Brownمرتفع كداؿ
ن
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كبذلؾ تككف االستبانة في صكرتيا النيائية كما ىي في الممحؽ ( )3قابمة لمتكزيع .كيكػكف الباحػث
قد تأكد مف صدؽ كثبات استبانة الدراسة ممػا يجعمػو عمػى ثقػة تامػة بصػحة االسػتبانة كصػالحيتيا
لتحميؿ النتائج كاإلجابة عمى أسئمة الدراسة كاختبار فرضياتيا.

المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة :
 -1النسب المئكية كالتك اررات ( :)Frequencies & Percentagesلكصؼ عينة الدراسة.
 -2المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم.
 -3اختبار ألفا كركنباخ ( )Cronbach's Alphaككذلؾ طريقة التجزئة النصفية ،لمعرفة ثبات
فقرات االستبانة.

 -4معامؿ ارتباط بيرسكف ( )Pearson Correlation Coefficientلقياس درجة االرتباط:

يقكـ ىذا االختبار عمى دراسة العالقة بيف متغيريف .كقد تـ استخدامو لحساب االتساؽ

الداخمي كالصدؽ البنائي لالستبانة.

 -5اختبار  Tفي حالة عينتيف ( )Independent Samples T-Testلمعرفة ما إذا كاف
ىناؾ فركقات ذات داللة إحصائية بيف مجمكعتيف مف البيانات المستقمة.

 -6اختبار تحميؿ التبايف األحادم) )One Way Analysis of Variance - ANOVA
لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركقات ذات داللة إحصائية بيف ثالث مجمكعات أك أكثر مف

البيانات.

ى
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الفصل اخلاهس
نتائج الدراست وتفسريها و هناقشتها
أوالً -المقدمة.
ثانياً -المحك المعتمد في الدراسة.
ثالثاً -اإلجابة عن السؤال األول وتفسيره ومناقشتو .
اربعاً -اإلجابة عن السؤال الثاني وتفسيره ومناقشتو .
خامساً -اإلجابة عن السؤال الثالث وتفسيره ومناقشتو .
سادساً -اإلجابة عن السؤال الرابع وتفسيره ومناقشتو .
سابعاً -اإلجابة عن السؤال الخامس وتفسيره ومناقشتو .
ثامناً -اإلجابة عن السؤال السادس وتفسيره ومناقشتو .
 توصيات الدراسة . مقترحات الدراسة. -مراجع الدراسة.

ى
ى
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الفصل الخامس
نتائج الدراسة وتفسيرىا ومناقشتيا

أوالً -مقدمة:

يتضػػمف ىػػذا الفصػػؿ عرضػان لنتػػائج الد ارسػػة ،كذلػػؾ مػػف خػػالؿ اإلجابػػة عػػف أسػػئمة الد ارسػػة

كاستعراض أبرز نتػائج االسػتبانة كالتػي تػـ التكصػؿ إلييػا مػف خػالؿ تحميػؿ فقراتيػا ،بيػدؼ التعػرؼ
إلى دكر التنمية المينية في تحسيف أداء معممي المرحمة الثانكية بمحافظات غزة مف كجيػة نظػرىـ
كسبؿ تفعيمو.

لذا تـ إجراء المعالجات اإلحصائية لمبيانات المتجمعة مػف اسػتبانة الد ارسػة ،إذ تػـ اسػتخداـ برنػامج

الحػػزـ اإلحصػػائية لمد ارسػػات االجتماعيػػة ) (SPSSلمحصػػكؿ عمػػى نتػػائج الد ارسػػة التػػي تػػـ عرضػػيا
كتحميميا في ىذا الفصؿ.

المحك المعتمد في الدراسة:
لتحديد المحؾ المعتمد في الدراسة فقد تـ تحديد طكؿ الخاليا في مقياس ليكرت الخماسي مف

خالؿ حساب المدل بيف درجات المقياس ( )4=1-5كمف ثـ تقسيمو عمى أكبر قيمة في المقياس

لمحصكؿ عمى طكؿ الخمية أم ( )0.80=5/4كبعد ذلؾ تـ إضافة ىذه القيمة إلى أقؿ قيمة في

المقياس (بداية المقياس كىي كاحد صحيح( كذلؾ لتحديد الحد األعمى ليذه الخمية ،كىكذا أصبح
طكؿ الخاليا كما ىك مكضح في الجدكؿ التالي:

جدول ( )13-5يوضح المحك المعتمد في الدراسة:
طول الخمية

الوزن النسبي المقابل لو

درجة الموافقة

مف 1.80 - 1

مف %36- %20

قميمة جدا

أكبر مف 2.60 - 1.80

أكبر مف %52 - %36

قميمة

أكبر مف 3.40 – 2.60

أكبر مف %68 -%52

متكسطة

أكبر مف 4.20 – 3.40

أكبر مف %84 -%68

كبيرة

أكبر مف 5 - 4.20

أكبر مف %100-% 84

كبيرة جدا
)(Ozen et al., 2012:25

كلتفسير نتائج الدراسة كالحكـ عمى مستكل االستجابة ،اعتمد الباحث عمى ترتيب المتكسطات

الحسابية عمى مستكل المجاالت لألداة ككؿ كمستكل الفقرات في كؿ مجاؿ ،كقد حدد الباحث
درجة المكافقة حسب المحؾ المعتمد لمدراسة.
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إجابة أسئمة الدراسة ومناقشتيا:

إجابة السؤال األول والذي ينص عمى" :ما درجة تقدير معممي المرحمة الثانوية بمحافظات غزة
لدور التنمية المينية في تحسين أدائيم؟

كلقد تـ اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ باستخداـ المتكسطات كاالنحرافات المعيارية كالكزف النسبي ،كما
ىك مبيف في الجداكؿ التالية:

جدول()63-2

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والترتيب لكل مجال من مجاالت االستبانة:
م

المجال

المتوسط االنحراف

الحسابي

المعياري

النسبة

المئوية

الترتيب

الدرجة

-1

مجاؿ التدريس.

كبيرة

-2

مجاؿ الميارات اإلدارية.

كبيرة

-3

المجاؿ االجتماعي.

كبيرة

-4

مجاؿ ميارات التقكيـ.

كبيرة

-5

مجاؿ استخداـ التكنكلكجيا.

كبيرة

الدرجة الكمية لالستبانة

كبيرة

يبيف جدكؿ ( )14-5أف المتكسط الحسابي لجميع فقرات االستبانة " دكر التنمية المينية

في تحسيف أداء معممي المرحمة الثانكية بمحافظات غزة مف كجية نظرىـ كسبؿ تفعيمو " يساكم
(

) كيقابؿ الكزف النسبي

 )%كىذا يعني أف ىناؾ مكافقةن بدرجة كبيرة عمى فقرات

االستبانة بشكؿ عاـ ،أم أف التنمية المينية تعمؿ عمى تحسيف أداء المعمميف ،كيعزكا الباحث

السبب في ذلؾ إلى قناعة أفراد العينة بأىمية التنمية المينية ،كاحتياج المعمميف ليا باستمرار،

عمى اعتبار أ ف التنمية المينية تشمؿ شتى أنكاع االرتقاء بالكفاءات كتحسف القدرات .كىذا ما

يتفؽ مع ما جاءت بو دراسة (حمداف ،)2010 ،كدراسة (النخالة ككرـ( ،)2012 ،العازمي،

كبير في
دكر ه
كآخركف( ،)2010 ،السقاؼ )2004 ،التي أجمعت عمى اف التنمية المينية ليا ه
إعداد المعمـ ،في حيف تختمؼ مع دراسة (مكسى )2014 ،التي جاءت فييا درجة التقدير
متكسطة لدكر التنمية المينية في إعداد المعمـ بكزف نسبي(.)%64.33
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كيتضػػح أيض ػان مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف المجػػاؿ األكؿ " التػػدريس " قػػد حصػػؿ عمػػى المرتبػػة األكلػػى

حيػػث ب ػكزف النسػػبي (

 )%يميػػو المجػػاؿ الثػػاني " الميػػارات اإلداريػػة " عمػػى المرتبػػة الثانيػػة

بػكزف نسػػبي (

 .)%كقػػد حصػػؿ المجػػاؿ الثالػػث " االجتمػػاعي " عمػػى المرتبػػة الرابعػػة حيػػث

بكزف نسبي

 . )%بينما حصؿ المجاؿ الرابع " ميارات التقكيـ " عمى المرتبة الثالثة حيث

بمػػغ الػػكزف النسػػبي (

 . )%كأخي ػ انر حصػػؿ المجػػاؿ الخػػامس " اسػػتخداـ التكنكلكجيػػا " عمػػى

المرتبة الخامسة حيث بمغ الكزف النسبي (

.)%

كيعزك الباحث السبب في أف حصؿ مجاؿ التدريس عمى المركػز األكؿ إلػى أف التػدريس أىػـ مػا

تركػز عميػػو بػرامج التنميػػة المينيػة الرتباطيػػا المباشػػر بػػأداء المعمػـ داخػػؿ الصػػفكؼ ،ككػػذلؾ اىتمػػاـ
المعممػػيف بػػالتطكير الػػذاتي كالمينػػي مػػف خػػالؿ الػػدكرات التػػي تعػػدىا اإلدارة العامػػة لمتػػدريب ،كمػػا
كيعػػزك الباحػػث ذلػػؾ إلػػى تفيػػـ معممػػي المرحمػػة الثانكيػػة بػػدكرىـ الكبيػػر فػػي ىػػذه المرحمػػة كحرصػػيـ
عمى اإلعداد كالتأىيؿ المتكامؿ لمقياـ بالدكر المنكط بيـ كمربيف ،حيػث إف عمميػة التػدريس تحتػاج

إلػى أف يكػػكف المعمػػـ مػؤىالن تػػأىيالن جيػػدان .كىػػذا مػا يتفػػؽ مػػع مػا جػػاءت بػػو د ارسػػة (،)San,2003

(البم ػػكم )2011 ،الت ػػي ج ػػاء فيي ػػا الت ػػدريس ف ػػي المرتب ػػة األكل ػػى .كيختم ػػؼ م ػػع د ارس ػػة (ص ػػياـ،
( ،)2007أب ػػك ش ػػممة )2009 ،الت ػػي ج ػػاء فيي ػػا الت ػػدريس ف ػػي المرتب ػػة الثاني ػػة ،كد ارس ػػة ( الج ػػالد،
 )2004التي جاء فييا التدريس في المجاؿ الرابع.

كيعػػزك الباحػػث السػػبب فػػي حصػػكؿ مجػػاؿ (اسػػتخداـ التكنكلكجيػػا) عمػػى المرتبػػة األخي ػرة إلػػى قمػػة
اإلمكانات ،كالضعؼ المتفػاكت فػي اسػتخداـ التكنكلكجيػا لػدل المعممػيف ،ضػعؼ البنيػة التحتيػة فػي
المػػدارس ،الحصػػار المفػػركض عمػػى غ ػزة ،االنقطػػاع المتكػػرر لمتيػػار الكيربػػائي لسػػاعات طكيمػػة،
عزكؼ بعض المعمميف عف استخداـ التكنكلكجيػا ،ضػعؼ التػدريب عمػى التكنكلكجيػا فػي مؤسسػات

اإلع ػػداد ،كال ػػى اىتم ػػاـ المعمػ ػـ بتط ػػكير نفس ػػو م ػػف خ ػػالؿ االط ػػالع ،كااللتح ػػاؽ بال ػػدكرات المتعمق ػػة
بكفاياتو كمياراتو األساسية التي يتـ عقدىا في أثنػاء الخدمػة .كىػذا مػا يتفػؽ مػع مػا جػاء بػو د ارسػة

(ع ػزازم )2010 ،التػػي أثبتػػت أف درجػػة ممارسػػة المعممػػيف لتكنكلكجيػػا المعمكمػػات ضػػعيفة ،ككػػذلؾ

مػع د ارسػػة (العػػازمي ،كآخػركف ،)2010 ،كد ارسػػة )(Kapausuzoglu & Balaban, 2010
التي أثبتت حاجة المعمميف لمزيد مف الدكرات في مجاؿ التكنكلكجيا.

كبدراسة أم الفقرات أكثر تأث انر بمجاليا تـ تناكؿ كؿ مجاؿ عمى حدة مع بياف قيمة المتكسط

الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي لكؿ فقرة مف الفق ارت بكؿ مجاؿ عمى حدة كما يمي:
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أوالً -تحميل فقرات مجال" التدريس "

جدول رقم ()62-2

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والترتيب لكل فقرة من فقرات مجال" التدريس "
م

الفقرة

المتوسط االنحراف النسبة

الحسابي المعياري المئوية

 -1تكسبني التنمية المينية ميارات التدريس.

الترتيب

درجة

التقدير
كبيرة جدا

 -2تكجيني التنمية المينية إلى اختيار
كبيرة

األنشطة التربكية التي تسيـ في التعمـ

النشط.

 -3ترشدني التنمية المينية إلى استخداـ

كبيرة

أساليب التدريس الحديثة.

 -4تكضح التنمية المينية لي أىمية االستمرار

كبيرة

بتطكير الجكانب المينية.
 -5تعرفني التنمية المينية عمى أنشطة

كبيرة

تعميمية قائمة عمى العمؿ الجماعي.
-6

تزكدني التنمية المينية بادكار فعالو في

كبيرة

تنفيذ الخطة التدريسية.
-7

تحثني التنمية المينية عمى تكظيؼ
كبيرة

الكتاب المدرسي في عممية التعميـ بشكؿ

يزيد مف أىميتو.
-8

تساعدني التنمية المينية في بذؿ أقصى

كبيرة

الطاقات كاإلمكانات لتطكير كتحسيف
عممية التعميـ كالتعمـ.
 -9تشجعني التنمية المينية عمى تصميـ

كبيرة

دركس (تكضيحية -تكجيو أقراف) لتفعيؿ
عممية التعميـ كالتعمـ.

 -10تعزز التنمية المينية لدم القدرة عمى
كبيرة

تحقيؽ األىداؼ التعميمية التي تمبي

احتياجات الطمبة.
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كيتضح مف الجدكؿ رقـ ( )15-5أف االستجابة لدل عينة الدراسة عمى المجاؿ تراكحت ما بيف
-

(

 .)%حيث كانت:

أعمى فقرتين في ىذا المجال كانتا:

 -الفقرة رقـ ( )1كالتي نصت عمػى " تكسبني التنمية المينية ميـارات التـدريس " احتمػت المرتبػة

األكلى بكزف نسبي قدره (

 )%بدرجة كبيرة جدان .

 -الفقرة رقـ ( )2كالتي نصت عمى " توجيني التنمية المينية إلى اختيار األنشطة التربوية التي

تسيم في التعمم النشط " احتمت المرتبة الثانية بكزف نسبي قدره (

 )%بدرجة كبيرة .

ويعزو الباحث السبب في ذلك إلى:

حرص المعمميف عمى تحقيؽ الجكدة في النظاـ التربكم ،مف خالؿ االلتزاـ بالميارات لما ليا مف

دكر كبير في الرقي كاالزدىار بالنظاـ التربكم ،تركز عمى التعمـ النشط كأىميتو ،استخداـ المعمـ
الستراتيجيات التعمـ النشط حتى يككف التعمـ فعاالن كمؤث انر ،الضمير اليقظ عند المعمميف كالذم
يشحذ ىمميـ نحك االلتزاـ بأخالقيات كاستثمار كؿ اإلمكانات لمصمحة الطالب .كالذم أساسو:

 -قكة البرامج الدراسية التي تمقاىا المعمـ أثناء تعميمو الجامعي.

 -حرص المعمميف عمى االلتحاؽ بدكرات التطكير الميني أثناء الخدمة كالتي تنظميا اإلدارة

التربكية.

اىتماـ المعمميف باالنفتاح عمى المستجدات كالخبرات المتعمقة بتخصصيـ ،كالتي تساعدىـ عمىالتمكف كاالرتقاء بمستكاىـ األكاديمي.

كىذا ما يتفؽ مع ما جاءت بو دراسة (الككرم )2006 ،كدراسة (الزىراني )2010 ،في إكساب

التنمية المينية لميارات التدريس كاختيار األنشطة التربكية ،كيختمؼ مع ما جاءت بو دراسة

(شقفة )2009 ،التي جاءت فييا إكساب التنمية المينية لميارات التدريس كاختيار األنشطة
التربكية في الكسط .

وأن أدنى فقرتين في ىذا المجال كانتا:

 -الفقػرة رقػػـ ( )6كالتػػي نصػػت عمػػى " تزودنــي التنميــة المينيــة بــادوار فعالــو فــي تنفيــذ الخطــة

التدريسية " احتمت المرتبة التاسعة بكزف نسبي قدره

 )%بدرجة كبيرة

 -الفقرة رقـ ( )5كالتي نصػت عمػى " تعرفنـي التنميـة المينيـة عمـى أنشـطة تعميميـة قائمـة عمـى

العمل الجماعي " احتمت المرتبة األخيرة بكزف نسبي قدره (

 )%بدرجة كبيرة .

ويعزو الباحث السبب في ذلك إلى:

 انحسار برامج التنمية المينية في محافظات غزة عمى الدركات التدريبية المتعمقة بالمنػاىجالجديدة ،أك طرؽ التدريس في المباحث المختمفة.
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 ض ػػعؼ ثقاف ػػة المعمم ػػيف ح ػػكؿ ثقاف ػػة العم ػػؿ الجم ػػاعي الق ػػائـ عم ػػى تب ػػادؿ الخيػ ػرات ف ػػيالمدارس الثانكية.

كىػػذا مػػا يتفػػؽ مػػع مػػا جػػاءت بػػو د ارسػػة (بركػػات ،)2005 ،كد ارسػػة (البمػػكم ( ،)2011 ،مكسػػى،
)2014في تزكيد التنمية المينية بػأدكار فعالػة فػي تنفيػذ الخطػة التدريسػية كتزكيػد المعمػـ باألنشػطة

القائمة عمى العمؿ الجماعي ،كيختمؼ مػع مػا جػاءت بػو د ارسػة (سػمكر )2006 ،التػي جػاءت بيػا
تنفيذ الخطة التدريسية كتزكيد المعمـ باألنشطة القائمة عمى العمؿ الجماعي في أدنى الفقرات.

ثانياً -تحميل فق ارت مجال " الميارات اإلدارية "

جدول رقم ()61-2

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والترتيب لكل فقرة من فقرات مجال " الميارات اإلدارية "
م

المتوسط االنحراف النسبة

الفقرة

الحسابي المعياري المئوية

-1

تطكر التنمية المينية لدم ميارة إدارة الكقت.

-2

تزكدني التنمية المينية بميارة إدارة الصؼ

-3

تعرفني التنمية المينية بحقكقي ككاجباتي نحك

-4

التقدير
كبيرة

بفاعمية.

مينة التدريس.
تشجعني التنمية المينية عمى المشاركة في تنفيذ
المياـ كاألنشطة المدرسية.

-5

تحثني التنمية المينية عمى استخداـ مياراتي في

-6

تكسبني التنمية المينية ميارة إعداد التقارير

-7

الترتيب

درجة

التخطيط لألنشطة الالصفية.
الفصمية.

تعزز التنمية المينية لدم خصائص القيادة
الفعالة كمعمـ قائد.

-8

تزيد التنمية المينية قدرتي عمى مكاجية

-9

تكجيني التنمية المينية إلى إدراؾ أىمية التعمـ

المشكالت في حياتي المينية.
الذاتي كالمستمر.

 -10ترشدني التنمية المينية إلى معرفة خصائص
كاحتياجات الطمبة.
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كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة

كيتضح مف الجدكؿ رقـ ( )16-5أف االستجابة لدل عينة الدراسة عمى المجاؿ تراكحت ما بيف
(

-

 .)%حيث كانت:

أعمى فقرتين في ىذا المجال كانتا:

 الفق ػرة رقػػـ ( )2كالتػػي نصػػت عمػػى " تزودنــي التنميــة المينيــة بميــارة إدارة الصــف بفاعميــة " .)%بدرجة كبيرة.

احتمت المرتبة األكلى بكزف نسبي قدره (

 -الفق ػرة رقػػـ ( )1كالتػػي نصػػت عمػػى " تطــور التنميــة المينيــة لــدي ميــارة إدارة الوقــت " احتمػػت

المرتبة الثانية بكزف نسبي قدره (

ويعزو الباحث السبب في ذلك إلى:

 .)%بدرجة كبيرة.

 -حػػرص المعممػػيف عمػػى تنميػػة ميػػاراتيـ فػػي اإلدارة الصػػفية لمػػا يضػػفي عمػػييـ مػػف االسػػتقرار فػػي

التعامؿ مع الطمبة ،كعدـ الخركج عف الخطة الدراسية المتضمنة ألىداؼ محددة.

 -إدراؾ المعممػػيف بأىميػػة إدارة الكقػػت داخػػؿ الصػػؼ كخارجػػو ،كالتػػي تمكػػنيـ مػػف فحػػص نتاجػػات

الػػتعمـ ،كالتعػػرؼ إلػػى مػػدل اكتسػػاب الطمبػػة لمخب ػرات المقدمػػة ،كالتعػػرؼ إلػػى مػػدل تحقيػػؽ أىػػداؼ
الدرس.
كىذا مػا يتفػؽ مػع مػا جػاءت بػو د ارسػة (بامػدىؼ )2006،رغػـ انيػا كانػت ألعضػاء ىيئػة التػدريس

في الجامعات ،كدراسة (سمكر ،)2006 ،كدراسة (شقفة ،)2010 ،كد ارسػة ( )Burant,2009فػي
ضركرة التدريب عمى إدارة الكقت بفعالية.

وأن أدنى فقرتين في ىذا المجال كانتا:

 -الفقرة رقـ ( )5كالتي نصت عمػى " تحثني التنمية المينية عمى استخدام مياراتي في التخطيط

لألنشطة الالصفية " احتمت المرتبة التاسعة بكزف نسبي قدره (

 .)%بدرجة كبيرة .

 الفقرة رقـ ( )6كالتػي نصػت عمػى " تكسـبني التنميـة المينيـة ميـارة إعـداد التقـارير الفصـمية " .)%بدرجة كبيرة .

احتمت المرتبة األخيرة بكزف نسبي قدره (
ويعزو الباحث السبب في رلك إلى:
 اعتبار المعمميف ميارات التخطيط لألنشطة الالصفية ليس مف األساسيات الالزمة لنجاحعممية االتصاؿ داخؿ الصؼ.

 ككذلؾ كعي المعمميف بأف ىناؾ معاني كرسائؿ ال يتـ تكصيميا إال مف خالؿ غرفة الصؼ.كىذا ما يتفؽ مع ما جاءت بو دراسة (الديراكم ،)2008 ،كدراسة (البمكم،)2011 ،

(الجالد( ،)2004،حمس )2010 ،كمع ما أكصت بو دراسة (الككرم (2006،مف ضركرة
التدريب عمى التخطيط لألنشطة الالصفية .كيختمؼ مع ما جاءت بو دراسة (صياـ،)2007 ،

(أبك شممة )2009 ،باحتالؿ مجاؿ كفقرات التخطيط عمى المرتبة االكلى في دكر المشرفيف في
تطكير األداء الميني لممعمميف
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ثالثاً -تحميل فقرات مجال " االجتماعي "

جدول رقم ()67-2

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والترتيب لكل فقرة من فق ارت مجال" االجتماعي "
م

الفقرة

المتوسط االنحراف النسبة

الحسابي المعياري المئوية

 -1تصقؿ التنمية المينية قدرتي في فف

الترتيب

درجة

التقدير
كبيرة

التعامؿ مع اآلخريف.

 -2تكجيني التنمية المينية إلى ضركرة

كبيرة

االىتماـ بالمظير الشخصي العاـ.

 -3تشجعني التنمية المينية عمى النمك

كبيرة

الذاتي في المينة.

 -4تكسبني التنمية المينية بعض

كبيرة

الميارات التي تساعدني في معالجة
بعض القضايا الطالبية.

 -5تعرفني التنمية المينية عمى ميارات

كبيرة

االتصاؿ ك التكاصؿ مع المجتمع

المدرسي.
 -6تزيد التنمية المينية مف قدرتي عمى

كبيرة

التكيؼ مع متغيرات العصر.
 -7تساعدني التنمية المينية عمى بناء

كبيرة

عالقات مع الزمالء.
 -8تحثني التنمية المينية عمى خدمة

كبيرة

المجتمع المحمي مف خالؿ العمؿ
التطكعي.

 -9ترشدني التنمية المينية إلى االتجاىات

كبيرة

االيجابية نحك مينة اإلشراؼ التربكم.

 -10تعزز التنمية المينية لدم االعتزاز

كبيرة

بمينة التدريس.
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يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )17-5أف االستجابة لدل عينة الدراسة عمى المجاؿ تراكحت ما بيف
(

-%

 .)%كىي قريبة جدا مف اإلجابات عمى المجاؿ السابؽ ،حيث كانت:

أعمى فقرتين في ىذا المجال كانتا:

 -الفقرة رقـ ( )1كالتي نصت عمى " تصقل التنمية المينية قدرتي في فن التعامل مع اآلخرين "

احتمت المرتبة األكلى بكزف نسبي قدره

 .)%بدرجة كبيرة .

احتمت المرتبة الثانية بكزف نسبي قدره (

 .)%بدرجة كبيرة .

 -الفقػرة رقػػـ ( )10كالتػػي نصػػت عمػػى " تعــزز التنميــة المينيــة لــدي االعت ـزاز بمينــة التــدريس "

ويعزو الباحث السبب في ذلك إلى :

 إدراؾ ككعي المعمميف باألثر اإليجابي الناجـ عف اإليماف بمينة التدريس ،ككيفية التعامؿ معأطراؼ العممية التعميمية مف باب كتشكيؽ الطمبة إلى الدرس كربط المعمكمات السابقة بالمعمكمات
كالخبرات الجديدة ،كزيادة دافعية الطمبة نحك الدرس .
 ككذلؾ تفيـ المعمميف بأف تكاصميـ بأكلياء أمكر الطمبة ،كالمجتمع المحمي يقمؿ مف الفجكةبيف كظيفة المدرسة كدكر المجتمع المحمي ،فيك يزيد مف اىتماـ الطمبة بالتعميـ كيزيد مف

دافعيتيـ مما ينعكس إيجابان عمى مستكاىـ .كىذا ما يتفؽ مع ما جاءت بو دراسة

(الركيمي ،)2003،كدراسة (حمداف )2010 ،التي أشارت إلى اف التنمية المينية ال تتـ إال في

إطار المشاركة ،ككذلؾ مع ما أكصت بو دراسة ( النخالة ككرـ )2012،كدراسة ( حسب اهلل،
 ، )2000كيختمؼ مع ما جاءت بو دراسة ( الزىراني )2010 ،مف ضعؼ العالقات اإلنسانية

وأن أدنى فقرتين في ىذا المجال كانتا:

 -الفقرة رقـ ( )9كالتي نصت عمى " ترشدني التنمية المينيػة إلػى االتجاىػات اإليجابيػة نحػك مينػة

اإلشراؼ التربكم " احتمت المرتبة التاسعة بكزف نسبي قدره (

 .)%بدرجة كبيرة .

 -الفق ػرة رقػػـ ( )8كالتػػي نصػػت عمػػى " تحثنػػي التنميػػة المينيػػة عمػػى خدمػػة المجتمػػع المحمػػي مػػف

خالؿ العمؿ التطكعي " احتمت المرتبة األخيرة بكزف نسبي قدره

ويعزو الباحث السبب في ذلك إلى :

 .)%بدرجة كبيرة .

 تفيـ المعمميف بأف دكرىـ األساسي يتمثؿ في التربية كالتعميـ كليس في تككيف اتجاىات نحكأم شيء ،كبخاصة في ظؿ النظرة السائدة كغير المعمقة تجاه مينة اإلشراؼ التربكم.
 ككذلؾ حرص المعمميف عمى تمبية متطمباتيـ الحياتية في ظؿ الحصار االقتصادم كتدنيمستكل كظيفة التعميـ في ظؿ انقطاع الركاتب ،.كىذا ما يتفؽ مع ما جاءت بو دراسة (بامدىؼ،

 ،)2006كدراسة ( )Burant,2009في إرشاد التنمية المينية لالتجاىات

اإلشراؼ التربكم .
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االيجابية لمينة

رابعاً -تحميل فقرات مجال " ميارات التقويم "

جدول رقم ()68-2

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والترتيب لكل فقرة من فقرات مجال " ميارات التقويم "
م

المتوسط االنحراف النسبة

الفقرة

الحسابي المعياري المئوية

 -1تمكني التنمية المينية مف استخداـ أساليب
التقكيـ الحديثة.

 -2تحسف التنمية المينية ميارتي في استخداـ
أسمكب حؿ المشكالت.

 -3تكجيني التنمية المينية إلى اعتماد التعمـ
الذاتي لتطكير قدراتي المينية.

 -4تعرفني التنمية المينية عمى أنكاع التقكيـ
المختمفة.

 -5تطكر التنمية المينية

لدم ميارة بناء

االختبارات حسب جدكؿ المكاصفات.

 -6تكسبني التنمية المينية ميارة تحديد
معامؿ الصعكبة كالسيكلة في االختبارات.

 -7ترشدني التنمية المينية

الترتيب

درجة

التقدير
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة

إلى الميارات

النظرية التطبيقية المتعمقة بعممية التقكيـ

المتعمقة بعممية التقكيـ (بناء اختبارات-

كبيرة

تحميؿ فقرات).

 -8تساعدني التنمية المينية عمى تكضيح
جكانب القكة لدم لمعمؿ عمى تدعيميا.

 -9تزكدني التنمية المينية بميارات التقكيـ
الذاتي.

 -10تشجعني التنمية المينية عمى استخداـ
التغذية الراجعة.

كبيرة
كبيرة
كبيرة

يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )18-5أف االستجابة لدل عينة الدراسة عمى المجاؿ تراكحت ما بيف

(

-

 ،)%حيث كانت:
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أعمى فقرتين في ىذا المجال كانتا:

 الفقرة رقـ ( )1كالتي نصت عمى " تمكني التنمية المينية من استخدام أساليب التقـويم الحديثـة "احتمت المرتبة األكلى بكزف نسبي قدره (

 )%بدرجة كبيرة .

 -الفقرة رقـ ( )4كالتي نصت عمػى " تعرفني التنمية المينية عمـى أنـواع التقـويم المختمفـة " احتمػت

المرتبة الثانية بكزف نسبي قدره

ويعزو الباحث السبب في ذلك إلى :
-

 )%بدرجة كبيرة .

تقدير المعمميف الكبير لألثر اإليجابي الناجـ عف استخداـ التقكيـ في العممية التعميمية ،في

زيادة تفاعؿ الطمبة ،كتشكيقيـ بالتعميـ كالتعمـ ،مما يترؾ أث انر طيبان ينعكس إيجابان عمى أداء الطمبة،
كىذا ينسجـ مع ما أكصى بو عمماء التربية المسمميف بضركرة أف يعزز المعمـ نقاط القكة عند طمبتو،
ككذلؾ كعي المعمميف بأىمية التقكيـ بأنكاعو الذم يتيح ليـ فرصة التعرؼ إلى مدل تحقؽ األىداؼ

المصاغة ،كمدل اكتساب الطمبة لمخبرات كالميارات المعطاة ،كيمكنيـ مف التعرؼ إلى فعالية
األساليب كالطرؽ المستخدمة ،مما يساعد المعمميف عمى التطكير الميني كاالنتقاؿ مف خطكة إلى

خطكة في ضكء نتائج ىذا التقكيـ .ككذلؾ اىتماـ اإلدارة التربكية بيذا بأنكاع التقكيـ ألنو يم ّكنيـ مف
كضع برامج تعميمية تتناسب مع الطمبة كقدراتيـ ،كبالتالي يشجعكا المعمميف عمى استخدامو .كىذا ما

يتفؽ مع ما جاءت بو دراسة (شقفة )2010 ،كيختمؼ مع ما جاءت بو دراسة ( النخالة ،ككرـ،
 )Kapusuzoglu &Bababan, 2010) ،)2012في أف المعمميف يحتاجكف إلى دكرات تدريبية

في مجاؿ التقكيـ ،ككذلؾ دراسة ( أبكشممة( ،)9003 ،البمكم( ،)2011 ،صياـ ،)2007 ،كدراسة

( الديراكم )2008 ،التي تكصمت إلى ضعؼ نسبي في درجة ممارسة المشرفيف التربكييف لدكرىـ في
التنمية المينية في مجاؿ التقكيـ.

وأن أدنى فقرتين في ىذا المجال كانتا:

 -الفق ػرة رق ػػـ ( )6كالتػػي نص ػػت عمػػى " تكســـبني التنميـــة المينيـــة ميـــارة تحديـــد معامـــل الصـــعوبة

والسيولة في االختبارات " احتمت المرتبة التاسعة بكزف نسبي قدره (

 )%بدرجة كبيرة .

 الفقػرة رقػػـ ( )7كالتػػي نصػػت عمػػى " ترشــدني التنميــة المينيــة إلــى الميــارات النظريــة التطبيقيــةالمتعمقة بعممية التقـويم المتعمقـة بعمميـة التقـويم (بنـاء اختبـارات -تحميـل فقـرات) " احتمػت المرتبػة

األخيرة بكزف نسبي قدره

 )%بدرجة كبيرة .

ويعزو الباحث السبب في ذلك إلى:
-

اف ىذه الجكانب تحتاج إلى ميارات حسابية ،ال يتقنيا إال معممي الرياضيات ،ككذلؾ أف عمى

الرغـ مف استخداـ بناء االختبارات حسب جدكؿ المكاصفات أك تحميؿ الفقرات يساعد المعمميف عمى
معرفة نقاط القكة كنقاط الضعؼ عند طمبتيـ ،ككذلؾ قمف التدريب عمى مجاؿ التقكيـ كعدـ تركيز
إدارة التعميـ كالمشرؼ كالمدير عميو ككذلؾ ضعؼ في مؤسسات االعداد ككذلؾ يم ّكنيـ مف معرفة
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مستكيات الطمبة المعرفية كقدراتيـ ،مما يحفز المعمميف عمى استخدامو ،إال أف ىذا يحتاج إلى المزيد
مف التدريب .كىذا ما يتفؽ مع ما جاءت بو دراسة (صياـ( ،)2007 ،البمكم ،)2011 ،كدراسة

(الديراكم )2008 ،التي تكصمت إلى ضعؼ نسبي في مجاالت التقكيـ المختمفة.
خامساً -تحميل فقرات مجال " استخدام التكنولوجيا "

جدول رقم ()69-2

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والترتيب لكل فقرة من فقرات مجال" استخدام التكنولوجيا "
م

المتوسط االنحراف النسبة

الفقرة

الحسابي المعياري المئوية

الترتيب

درجة

التقدير

 -1تزيد التنمية المينية مف مياراتي في استخداـ
تكنكلكجيا التعميـ (الفيديك التعميمي ،التمفزيكف

التربكم).

 -2تكسبني التنمية المينية ميارة استخداـ الحساب
اآللي مع برامجو.

 -3تكجيني التنمية المينية نحك تكظيؼ مكاقع
التكاصؿ االجتماعي في التعميـ.

 -4تشجعني التنمية المينية عمى مشاركة المعرفة
الكتركنيان مع زمالئي.

 -5تساعدني التنمية المينية في اختيار الكسيمة
التعميمية.
 -6تحثني التنمية المينية عمى استخداـ التعميـ
االلكتركني كمصدر لممعرفة.
بناء عمى
 -7تساعدني عمى اختيار الكسائؿ التعميمية ن
ما تحققو مف أىداؼ.
 -8تدفعني نحك االجتياد في تكظيؼ البرامج
اإللكتركنية لبناء االختبارات.
 -9تحثني عمى تكظيؼ جياز

 LCDفي عممية

التدريس.
 -10تمكني التنمية المينية مف استخداـ برنامج معالجة
النصكص( )MS-Wordفي العممية التعميمية.

105

كبيرة

كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة

يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )19-5أف االستجابة لدل عينة الدراسة عمى المجاؿ تراكحت ما بيف
(

-

 ،)%حيث كانت:

أعمى فقرتين في ىذا المجال كانتا:

 -الفقرة رقـ ( )1كالتي نصت عمى " تزيد التنميـة المينيـة مـن ميـاراتي فـي اسـتخدام تكنولوجيـا

التعميم (الفيديو التعميمي ،التمفزيون التربوي)" احتمت المرتبة األكلى بكزف نسبي قدره(

(%

بدرجة كبيرة.

 -الفقرة رقـ ( )5كالتي نصت عمػى " تساعدني التنميـة المينيـة فـي اختيـار الوسـيمة التعميميـة "

احتمت المرتبة الثانية بكزف نسبي قدره (

ويعزو الباحث السبب في ذلك إلى:

 )%بدرجة كبيرة .

 ارتفاع المنسكب الثقافي لدل معظـ المعمميف ،كالذم يدفعيـ إلى التعامؿ مع التكنكلكجياالحديثة ،مع ظيكر األجيزة الذكية ،كتطبيقاتيا ،ككذلؾ اقتناء المراجع كالمصادر المتنكعة السيما

المتعمقة بالعمؿ ،كما يعزل إلى اىتماـ المعمميف باالنفتاح عمى الخبرات كالمستجدات المتعمقة

بمجاؿ العمؿ ،لما ليا مف دكر كبير في زيادة خبرتيـ ،كتساعدىـ عمى التمكف في مجاؿ العمؿ.

ككذلؾ تفيـ المعمميف بأف الكسيمة التعميمية تساعد عمى تحقيؽ األىداؼ بصكرة أكثر فعالية،
كتكفر الكقت كالجيد ،كتشكؽ الطمبة كيزيد مف فعاليتيـ ،كأف الكسيمة تساعد الطمبة عمى فيـ
األنشطة التعميمية ،كبقاء أثر التعمـ عندىـ لفترة طكيمة ،مما يحفز المعمميف عمى استخداميا .كىذا

ما يتفؽ مع ما جاءت بو دراسة ) ،( James& Others,2009كدراسة (حمداف)2010 ،
كدراسة ( (Barbara,2009كدراسة ( )Chen, 2003كدراسة (عزازم( ،)2010 ،العازمي،
كآخركف )2010 ،التي أظيرت األثر اإليجابي الستخداـ التكنكلكجيا في التنمية المينية.
وأن أدنى فقرتين في ىذا المجال كانتا:

 -الفقرة رقـ ( )8كالتي نصت عمى " تدفعني نحو االجتياد في توظيف البرامج اإللكترونية لبنـاء

االختبارات " احتمت المرتبة التاسعة بكزف نسبي قدره (

 )%بدرجة كبيرة.

 -الفق ػرة رقػػـ ( )10كالتػػي نصػػت عمػػى " تمكنــي التنميــة المينيــة مــن اســتخدام برنــامج معالجــة

النصــــوص( )MS-Wordفــــي العمميــــة التعميميــــة " احتم ػػت المرتب ػػة األخيػ ػرة ب ػػكزف نس ػػبي ق ػػدره
 (%73.23بدرجة كبيرة .

ويعزو الباحث السبب في ذلك إلى:

 طبيعة المنياج الفمسطيني الذم يحتكم أنشطة كخبرات عمى مستكل وعاؿ مف التجريد ،يصعب
تطبيقيا باستخداـ التكنكلكجيا كتطبيقاتيا ،أضؼ إلى أف برامج (ميكركسكفت ) أصبحت مف
البديييات التي يجب أف يتقنيا المعمـ دكف برامج التنمية المينية ،كالنمطية في اداء بعض

المعمميف كعدـ تقبميـ الستخداـ التكنكلكجيا ،كذلؾ قمة تركيز المدير كالمشرؼ عمى ىذا المكضكع
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كضعؼ اإلمكانات أيضان ،كىذا ما يتفؽ مع ما جاءت بو دراسة ( & ( Kapausuzoglu

 ( ،Balaban, 2010حثناكم ،)2009 ،كدراسة ( )Zahner, 2002في صعكبة تكظيؼ

البرامج االلكتركنية في بناء االختبارات .

السؤال الثاني -ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالة ( )α ≥ 0.05بين
متوسطات تقديرات عينة الدراسة لدور التنمية المينية في تحسين أداء معممي المرحمة الثانوية

تعزى لمتغير الجنس(ذكر ،أنثى)؟

كلإلجابػػة عػػف ىػػذا السػؤاؿ تػػـ صػػياغة الفرضػػية التػػي تػػنص عمػػى " :ال تكجػػد فػػركؽ دالػػة إحصػػائية
عند مستكل الداللة ( )0.05≥αبيف متكسطات تقديرات أفراد لدكر التنمية المينية في تحسيف أداء

معممي المرحمة الثانكية تعزل لمتغير الجنس(ذكر ،أنثى)".

كلمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار "ت" لعينتيف مستقمتيف لمكشؼ عف داللة

الفركؽ بيف الجنسيف ،كالجدكؿ ( )20-5يكضح ذلؾ:

جدكؿ ( )05-0نتائج اختبار"  - Tلعينتيف مستقمتيف " تبعا لمتغير الجنس
المجال
التدريس
الميارات اإلدارية
االجتماعي
ميارات التقكيـ
استخداـ التكنكلكجيا

الجنس

العدد

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

قيمة t

مستوى
الداللة

ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر

جميع المجاالت معا

أنثى

قيمة  tالجدكلية عند درجة حرية ( )884كمستكل معنكية  5.50تساكم .1.965
قيمة  tالجدكلية عند درجة حرية ( )884كمستكل معنكية  5.51تساكم .2.587

مف النتائج المكضحة في جدكؿ السابؽ تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار "ت

 - Tلعينتيف مستقمتيف " أكبر مف مستكل الداللة ) (0.05لجميع المجاالت كالمجاالت مجتمعة
معا ،كأف قيمة ( )Tالمحسكبة أقؿ مف قيمتيا الجدكلية ،كبذلؾ يمكف قبكؿ الفرض الصفرم
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كاستنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة لدكر
التنمية المينية في تحسيف أداء معممي المرحمة الثانكية تيعزل إلى متغير الجنس.

ويعزو الباحث ذلك إلى :

تكافؽ المعمميف كالمعممات كاجماعيـ عمى دكر التنمية المينية في تحسيف األداء فيي ليست
مجاؿ لالختالؼ ،كبالتالي ليس ىناؾ اختالؼ في درجة تقديرىـ لمدكر سكاء مف قبؿ المعمـ أك

المعممة.

أضػػؼ إلػػى اىتمػػاـ المعممػػيف كالمعممػػات بتطػػكير مسػػتكل كفايػػاتيـ ،مػػف خػػالؿ اإلش ػراؼ كالػػدكرات
التدريبيػػة التػػي تعقػػد لجميػػع المعممػػيف ،ككػػذلؾ كجػػكد تنػػافس بػػيف المعممػػيف عمػػى إظيػػار أفضػػؿ مػػا
عندىـ مف خالؿ األداء ،كيستحثيـ ذلؾ طمكحيـ الميني كالعممي ،ككذلؾ تشابو ظركؼ المعمميف

مػػف حيػػث العمػػؿ كظػػركؼ التػػدريب مػػف حيػػث تكجػػو بػرامج التنميػػة المينيػػة لجميػػع المعممػػيف ذكػػك انر

كاناثان .

كىذا ما يتفؽ مع ما جاءت بو دراسة (سمكر ،)2006،كدراسة (الككرم ،)2006،ك( شقفة،

 )2010في درجة التقدير لالحتياجات التدريبية الالزمة لمنمك الميني ،كدراسة ( أبك شممة،
 )2009في تقدير دكر المشرؼ كأساليبو في التنمية المينية ،كدراسة ( مكسى( ،)2014 ،
البمكم( ،)2011 ،أبك حسب اهلل ،)2000 ،ك( الجالد ( ،)2004 ،صياـ ( ،)2007،الديراكم،
 )2008في عدـ كجكد فركؽ تيعزل لمتغير الجنس ،في حيف تختمؼ مع دراسة ( أبك جاسر،
( ،)2012ىاركف )2013 ،التي كانت الفركؽ فييا لصالح المعمميف اإلناث.
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السؤال الثالث -ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالة ( )α≥ 0.05بين

متوسطات تقديرات عينة الدراسة لدور التنمية المينية في تحسين أداء معممي المرحمة الثانوية

تعزى لمتغير المؤىل العممي(دبموم ،بكالوريوس ،دراسات عميا)؟

كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ صياغة الفرضية التي تنص عمى " :ال تكجد فركؽ دالة إحصائية عند
مستكل الداللة ( )0.05≥αبيف متكسطات تقديرات أفراد لدكر التنمية المينية في تحسيف أداء
معممي المرحمة الثانكية تعزل لمتغير المؤىؿ العممي(دبمكـ ،بكالكريكس ،دراسات عميا)؟

كلمتحق ػػؽ م ػػف ص ػػحة ى ػػذه الفرض ػػية ت ػػـ اس ػػتخداـ اختب ػػار " التب ػػايف األح ػػادم " ( One Way

 )ANOVAكالجدكؿ رقـ ( )21-5يكضح ذلؾ.

جدول ( )12-5نتائج اختبار " التباين األحادي " تبعا لمتغير المؤىل العممي
المجال

التدريس

مصدر التباين

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

بيف المجمكعات
داخؿ المجمكعات
المجمكع

الميارات اإلدارية

بيف المجمكعات
داخؿ المجمكعات
المجمكع

االجتماعي

بيف المجمكعات
داخؿ المجمكعات
المجمكع

ميارات التقكيـ

بيف المجمكعات
داخؿ المجمكعات
المجمكع
بيف المجمكعات

استخداـ التكنكلكجيا

داخؿ المجمكعات
المجمكع
بيف المجمكعات

جميع المجاالت معا

داخؿ المجمكعات
المجمكع

قيمة  Fالجدكلية عند درجتي حرية ( )445 ،2كمستكل داللة  0.05تساكم .3.016

قيمة  Fالجدكلية عند درجتي حرية ( )445 ،2كمستكل داللة  0.01تساكم .4.653
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قيمة ""F

مستوى
الداللة

مف النتائج المكضحة في جدكؿ ( )21-5تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار "

التبايف األحادم " أكبر مف مستكل الداللة ( )0.05لجميع المجاالت كالمجاالت مجتمعة معان،
كقيمة ( )Fالمحسكبة أقؿ مف قيمتيا الجدكلية ،كبذلؾ يمكف قبكؿ الفرض الصفرم كاستنتاج أنو ال
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة لدكر التنمية المينية في

تحسيف أداء معممي المرحمة الثانكية تيعزل إلى متغير المؤىؿ العممي.
ويعزو الباحث ذلك إلى :

أف ىناؾ جية كاحدة تتمثؿ في ك ازرة التربية كالتعميـ كاإلدارة التربكية المسؤكلة عف تطكير
المعمميف ،كتأىيميـ مف فترة إلى فترة عبر الدكرات المتنكعة؛ مما يساىـ في تقميص اليكة
مؤثر في أداء العامميف كحصكليـ عمى الكفايات كنمكىـ
ان
كالفجكات بينيـ ،كما أف ىناؾ عامالن

الميني ،كىك عامؿ الخبرة المتراكمة الناجـ عف االطالع كاالىتماـ بالدكرات كالمراجع التي تعزز

مف الكفايات كاالنفتاح عمى المستجدات المينية ،فما لـ يمكف تحصيمو بالدرجة العممية ،يمكف

الكصكؿ إليو مف خالؿ سنكات الخبرة الطكيمة ،كعكامؿ أخرل ككجكد التنافس كالطمكح لدل المعمـ
مما يدفعو إلى التنمية المينية المستمرة.
كىذا ما يتفؽ مع ما جاءت بو دراسة (صياـ ( ،)2007،حمس ( ،)2010 ،أبك حسب اهلل،
 ( ،)2000الجالد ( ،)2004 ،السقاؼ )2004 ،في عدـ كجكد فركؽ تيعزل لمتغير المؤىؿ
العممي ،في حيف اختمفت مع دراسة (مكسى )2014 ،التي كانت الفركؽ فييا لصالح (أعمى مف
بكالكريكس) كدراسة (أبك جاسر )2012 ،التي كانت فييا الفركؽ لصالح (البكالكريكس).
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السؤال الرابع -ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالة ( )α≥ 0.05بين

متوسطات تقديرات عينة الدراسة لدور التنمية المينية في تحسين أداء معممي المرحمة الثانوية

تعزى لمتغير سنوات الخدمة(أقل من  5سنوات 10-5 ،سنوات ،أكثر من  10سنوات)؟

كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ صياغة الفرضية التي تنص عمى " :ال تكجد فركؽ دالة إحصائية عند
مستكل الداللة ( )0.05≥αبيف متكسطات تقديرات أفراد لدكر التنمية المينية في تحسيف أداء

معممي المرحمة الثانكية تيعزل لمتغير سنكات الخدمة (أقؿ مف  5سنكات 10-5 ،سنكات ،أكثر مف
 10سنكات)

كلمتحق ػػؽ م ػػف ص ػػحة ى ػػذه الفرض ػػية ت ػػـ اس ػػتخداـ اختب ػػار " التب ػػايف األح ػػادم " ( One Way

 )ANOVAكالجدكؿ رقـ ( )22-5يكضح ذلؾ.

جدول ( )11-5نتائج اختبار " التباين األحادي " تبعا لمتغير سنوات الخدمة
المجال
التدريس

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات

متوسط

الحرية

المربعات

بيف المجمكعات
داخؿ المجمكعات
المجمكع

الميارات اإلدارية

بيف المجمكعات
داخؿ المجمكعات
المجمكع

االجتماعي

بيف المجمكعات
داخؿ المجمكعات
المجمكع

ميارات التقكيـ

بيف المجمكعات
داخؿ المجمكعات
المجمكع
بيف المجمكعات

استخداـ التكنكلكجيا

داخؿ المجمكعات
المجمكع
بيف المجمكعات

جميع المجاالت معا

داخؿ المجمكعات
المجمكع

قيمة  Fالجدكلية عند درجتي حرية ( )445 ،2كمستكل داللة  0.05تساكم .3.016
قيمة  Fالجدكلية عند درجتي حرية ( )445 ،2كمستكل داللة  0.01تساكم .4.653
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قيمة ""F

مستوى
الداللة

مف النتائج المكضحة في جدكؿ ( )22-5تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار
" التبايف األحادم " أكبر مف مستكل الداللة(  ) 0.05لجميع المجاالت كالمجاالت مجتمعة معا،

كقيمة ( )Fالمحسكبة أقؿ مف قيمتيا الجدكلية ،كبذلؾ يمكف قبكؿ الفرض الصفرم كاستنتاج أنو ال
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة لدكر التنمية المينية في

تحسيف أداء معممي المرحمة الثانكية تيعزل إلى متغير سنكات الخدمة.
ويعزو الباحث السبب في ذلك إلى:

الخبرة الطكيمة التي تحمميا بعض فئات المعمميف ال ترتبط بعدد سنكات الخدمة ،كما أف المعمميف
في المرحمة الثانكية قد تجد أنيـ كصمكا إلى مستكل مف النضج االجتماعي ،كاإلحساس بالمسؤكلية
االجتماعية تجاه اآلخريف ،كاإليماف بالمينة كأخالقياتيا كقدرة عمى إصدار أحكاـ مكضكعية حكؿ

مستكل كدكر التنمية المينية في تحسيف ادائيـ  ،كما اف برامج التدريب عادة ما تككف مستمرة
طكاؿ فترة الخدمة لمجدد كالقدامى لكي يبقى المعمـ محتفظان بالقدر الكافي مف الكفاءة التي تؤىمو
لممارسة المينة بفاعمية ،كىذا ما أكدت عميو بعض الدراسات كدراسة (الديراكم ،)2008،كدراسة

(مكسى ( ،)2014 ،أبك حسب اهلل ( ،)2000 ،الجالد( ،)2004 ،السقاؼ ( ،)2004 ،أبكشممة،

 )2009في عدـ كجكد فركؽ تيعزل لمتغير المؤىؿ العممي ،كلكف اختمفت ىذه النتيجة مع ما
جاءت بو دراسة (صياـ ( ،)2007،الككرم ( ،(2006 ،الزىراني ( ،)2010 ،شقفة)2010 ،

حيث كانت الفركؽ لصالح الفئة ( أكثر مف  10سنكات).

112

السؤال الخامس -ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالة ( )α≥ 0.05بين
متوسطات تقديرات عينة الدراسة لدور التنمية المينية في تحسين أداء معممي المرحمة الثانوية

تعزى لمتغير عدد الدورات التدريبية( 7 ،6-4 ،3-1فما فوق)؟

كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ صياغة الفرضية التي تنص عمى " :ال تكجد فركؽ دالة إحصائية عند
مستكل الداللة ( )0.05≥αبيف متكسطات تقديرات أفراد لدكر التنمية المينية في تحسيف أداء

معممي المرحمة الثانكية تيعزل لمتغير عدد الدكرات التدريبية( 7 ،6-4 ،3-1فما فكؽ).
كلمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار " التبايف األحادم " ()One Way ANOVA
كالجدكؿ رقـ ( )23-5يكضح ذلؾ.

جدول ( :)12-5نتائج اختبار " التباين األحادي " تبعاً لمتغير عدد الدورات التدريبية
المجال

التدريس

مصدر التباين

مجموع

درجات متوسط

قيمة

المربعات

الحرية المربعات

"" F

بيف المجمكعات
داخؿ المجمكعات
المجمكع

الميارات اإلدارية

بيف المجمكعات
داخؿ المجمكعات
المجمكع

االجتماعي

بيف المجمكعات
داخؿ المجمكعات
المجمكع

ميارات التقكيـ

بيف المجمكعات
داخؿ المجمكعات
المجمكع
بيف المجمكعات

استخداـ التكنكلكجيا

داخؿ المجمكعات
المجمكع
بيف المجمكعات

جميع المجاالت معا

داخؿ المجمكعات
المجمكع

قيمة  Fالجدكلية عند درجتي حرية ( )445 ،2كمستكل داللة  0.05تساكم .3.016
قيمة  Fالجدكلية عند درجتي حرية ( )445 ،2كمستكل داللة  0.01تساكم .4.653
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مستوى الداللة

مف النتائج المكضحة في جدكؿ ( )23-5تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار"

التبايف األحادم " أكبر مف مستكل الداللة(  ( 0.05لجميع المجاالت كالمجاالت مجتمعة معا،

كقيمة ( )Fالمحسكبة أقؿ مف قيمتيا الجدكلية ،كبذلؾ يمكف قبكؿ الفرض الصفرم كاستنتاج أنو ال
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة لدكر التنمية المينية في

تحسيف أداء معممي المرحمة الثانكية تيعزل إلى عدد الدكرات التدريبية.
ويعزو الباحث ذلك إلى :

تقارب المستكيات بيف المعمميف ،كانتمائيـ إلى مؤسسة تربكية كاحدة ،ككذلؾ قكة البرامج الدراسية
التي تمقاىا المعمـ أثناء تعميمو الجامعي ،كحرص المعمميف عمى االلتحاؽ بدكرات التطكير الميني
أثناء الخدمة كالتي تنظميا اإلدارة التربكية ،كما أف معممي المرحمة الثانكية عادة ما ييتمكف
باالنفتاح عمى المستجدات كالخبرات المتعمقة بتخصصيـ ،كالتي تساعدىـ عمى التمكف كاالرتقاء

بمستكاىـ األكاديمي.

كلكف في الحقيقة قد يككف عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائية مؤشر عمى ضعؼ االستفادة مف ىذه
الدكرات حيث إنيا لـ تشكؿ أث انر في درجة التقدير ،كىذا ما يتفؽ مع ما جاءت بو دراسة (حمداف،

 )2010مف ضركرة اكساب المعمميف ميارات التعمـ الذاتي ،ككذلؾ دراسة (السكيرم )2010 ،مف
خالؿ اعتبار أف أىـ مسكغات االىتماـ بالتدريب ىك األخذ بمبدأ التربية المستمرة كالتدريب

التجديدم .كلمحد مف ذلؾ أكصت دراسة ( النخالة ككرـ ( ،)2012 ،سمكر )2006 ،بضركرة
ربط البرامج التدريبية بترفيع المعمـ.
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السؤال السادس -ما سبل تفعيل دور التنمية المينية في تحسين أداء معممي المرحمة الثانوية
بمحافظات غزة من وجية نظرىم؟

مف خالؿ استعراض اإلجابات التي حصؿ عمييا الباحث ألسئمة الدراسة -المفتكحة -قاـ الباحث
بحساب التك اررات كالنسب المئكية كالترتيب ،حيث بمغ عدد المستجيبيف ليذه األسئمة ( )320مف

العدد اإلجمالي لمعينة ( )448بنسبة(  ،) %71.4كالجدكؿ التالي ( )24-5يكضح التك اررات:
جدول ()24-5

يوضح التكرار والنسبة والترتيب ألكثر اإلجابات موافقة عمييا
التكرار

مجال التدريس

النسبة

المئوية

الترتيب

 -1استخداـ أساليب التعمـ كاألنشطة الحديثة كأنكعيا.

290

90.63

1

 -2إعداد دركس تكضيحية.

217

67.81

2

 -3تنمية القدرات عمى تحقيؽ األىداؼ.

165

51.56

3

 -4اختيار كسائؿ التعمـ النشطة.

89

27.81

4

 -5تنمية ميارات التدريس.

64

20.00

5

مجال الميارات اإلدارية
 -1االىتماـ بتنظيـ الكقت "إدارة الكقت".

278

86.88

1

 -2تنمية ميارات إدارة الصؼ.

269

84.06

2

 -3تنمية القدرة عمى حؿ المشكالت.

201

62.81

3

 -4التخطيط المسبؽ لألنشطة الصفية كالالصفية -إشراؾ العامميف.

184

57.50

4

 -5معرفة خصائص كاحتياجات الطمية.

53

16.56

5

المجال االجتماعي
 -1تطكير فف التعامؿ مع اآلخريف "العالقات االجتماعية" كبخاصة الطمبة.

219

68.44

1

 -2العالقات الجيدة مع الزمالء في العمؿ.

211

65.94

2

 -3االىتماـ بالمظير الشخصي العاـ.

196

61.25

3

 -4تفعيؿ االتصاؿ كالتكاصؿ.

178

55.63

4

 -5المساعدة في حؿ مشكالت الطمبة كمعالجتيا.

125

39.06

5

مجال ميارات التقويم
 -1استخداـ أنكاع التقكيـ المختمفة كالحديثة.

203

63.44

1

 -2دكرات في أساليب التقكيـ الجديدة كمتنكعة.

162

50.63

2

 -3اعتماد التعميـ الذاتي لتطكير الذات.

133

41.56

3

 -4تنمية ميارات إعداد االختبارات كمراعاة الفركؽ الفردية في االختبارات.

92

28.75

4

 -5التغذية الراجعة.

45

14.06

5
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التكرار

مجال التدريس

النسبة

المئوية

الترتيب

مجال استخدام التكنولوجيا
 -1استخداـ كسائؿ التعميـ الحديثة مثؿ جياز " LSDكالسبكرة الذكية ك." ..

281

87.81

1

 -2التعميـ االلكتركني في الدرس.

250

78.13

2

 -3استخداـ المكاقع االجتماعية.

237

74.06

3

 -4تكفير شبكة انترنت كأجيزة حكاسيب جديدة.

160

50.00

4

 -5استخداـ الكتاب التفاعمي االلكتركني.

39

12.19

5

مف خالؿ االطالع عمى إجابات أفراد العينة في الجدكؿ السابؽ نجد أنيا تتفؽ بشكؿ كبير مع
دراجات تقديرىـ عمى فقرات االستبانة ،فعمى سبيؿ التفصيؿ ،نجد:
 -1في مجاؿ (التدريس) كانت أكبر درجات التكرار في اإلجابة (استخداـ أساليب التعمـ
كاألنشطة الحديثة كأنكعيا) بنسبة ( )%90.63كىي درجة مكافقة كبيرة جدان تبيف أف ىذا أىـ

ما يمكف أف يفعؿ دكر التنمية المينية في تحسيف األداء.

 -2في مجاؿ (الميارات اإلدارية) كانت أكبر درجات التكرار في اإلجابة (استخداـ أنكاع التقكيـ
المختمفة كالحديثة) بنسبة ( )%86.88كىي درجة مكافقة كبيرة جدان تبيف أف ىذا أىـ ما
يمكف أف يفعؿ دكر التنمية المينية في تحسيف األداء.

 -3في المجاؿ (االجتماعي) كانت أكبر درجات التكرار في اإلجابة (تطكير فف التعامؿ مع
اآلخريف "العالقات االجتماعية" كبخاصة الطمبة) بنسبة ( )%68.44كىي درجة مكافقة كبيرة

جدا تبيف أف ىذا أىـ ما يمكف أف يفعؿ دكر التنمية المينية في تحسيف األداء.

 -4في المجاؿ (ميارات التقكيـ) كانت أكبر درجات التكرار في اإلجابة (تطكير فف التعامؿ مع
اآلخريف "العالقات االجتماعية" كبخاصة الطمبة) بنسبة ( )%63.44كىي درجة مكافقة كبيرة
جدا تبيف أف ىذا أىـ ما يمكف أف يفعؿ دكر التنمية المينية في تحسيف األداء.

 -5في المجاؿ (استخداـ التكنكلكجيا) كانت أكبر درجات التكرار في اإلجابة (استخداـ كسائؿ
التعميـ الحديثة مثؿ جياز " LCDكالسبكرة الذكية ك )" ....بنسبة ( )%87.81كىي درجة
مكافقة كبيرة جدا تبيف أف ىذا أىـ ما يمكف أف يفعؿ دكر التنمية المينية في تحسيف األداء.

كلعؿ ىذه اإلجابات تمثؿ احتياج كما تمثؿ مكافقة عمييا ،كىذا ما يتطمب مف الجيات

المختصة ،األستناد عميا في تحديد الب ارمج التدريبية لممعمميف الجدد كالقدامى ،كذلؾ مف
خالؿ:
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تطكير منظكمة العممية التدريبية كالتخمي عف المنظكمة التدريبية التقميدية التي تركز عمى التفرد
في التخطيط كتحسيف المكاءمة بيف االحتياجات التدريبية كالدكرات التي تعطى في مجاؿ التعميـ،
كتطكير الجكانب النكعية لبرامج التدريب.

 -1تدعيـ التكجو نحك الالمركزية :كيقصد بو تفعيؿ دكر المؤسسات التدريبية لزيادة فعالية أداء
المعمميف.

 -2تمكيف النظاـ اإلشرافي لزيادة فعالية األداء :كيقصد بو االستجابة لمظركؼ البيئية المحيطة
كازالة الحدكد اإلدارية كالتنظيمية بيف القيادة كالعامميف كمنح األفراد الصالحيات كالمسئكليات
التي تمكنيـ مف أداء األعماؿ المككمة إلييـ بفاعمية .

 -3تحسيف أداء المعمميف :كيقصد بيا عمميات التحديث كالتجديد المستمرة لممدخالت كالعمميات
كاإلجراءات كاآلليات داخؿ منظكمة المدرسة لتحسيف جكدة لتعميـ المدرسي.
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توصيات الدراسة:
في ضوء نتائج الدراسة تم التوصل إلى التوصيات التالية:
 -1كضع استراتيجية كطنية لتدريب المعمميف بعد دراسة احتياجاتيـ التدريبية مف بداية
التعييف .

 -2كضع آليات محددة كمنيجية تضمف مشاركة المعمميف عند اختيار البرامج التدريبية ،لما

لو مف أثر في جكانب العمؿ المختمفة ،كذلؾ مف خالؿ إشراؾ المعمميف كممثميف عف
شرائح مجتمعية ذات عالقة في عمميتي التخطيط كالتطكير .

 -3اعتماد البرامج التدريبية القائمة عمى أساس الكفايات في تدريب المعمميف لما أثبتتو مف
تحسف في أداء المعمميف كبشكؿ كاضح ،إذا ما تـ مقارنة أدائو قبؿ تنفيذ تمؾ البرنامج.

 -4إشراؾ خبراء في مجاؿ اإلدارة في كضع الخطط الالزمة لمتنمية المينية في ضكء تحميؿ
النظـ ،كاالستفادة مف أنظمة التدريب في بمداف العالـ المتقدـ ،كخطط التطكير التي
يتبعكنيا.

 -5تطكير إمكانية فتح برامج تدريبية جديدة بالتعاكف مع المؤسسات المحمية كاإلقميمية
كالدكلية

 -6عقد كرشات عمؿ لمناقشة متطمبات البرنامج التدريبية ،كتطكير القدرات عمى المستكل
الكطني كالمؤسساتي في التخطيط اإلدارم.

 -7تعزيز ثقافة المساءلة كالمراقبة عمى المشاركة في كرش العمؿ كالمؤتمرات المتعمقة

بناء عمى نتائج عممية التدريب
بالدكرات التدريبية ،كأف تككف المساءلة كالثكاب كالعقاب ن
لدل المعمميف (الترقية مثالن).

 -8إجراء تقييـ رسمي كمنتظـ ألداء المعمميف ،مف أجؿ التأكد مف فاعمية التدريس ،كالكقكؼ
عمى درجة فاعمية الدكرات التدريبية.

 -9إقامة دكرات تدريبية لممعمميف حكؿ أساليب التعميـ كالتعمـ المختمفة تتضمف تطبيؽ

أساليب تعميـ كتعمـ متنكعة كمتطكرة في عممية التدريب ،مثؿ :التعمـ الذاتي ،التعمـ
التعاكني ،كحؿ المشكالت ،االبتكار كالتفكير المستقؿ كاستخداـ تكنكلكجيا التعمـ الحديثة
كتكظيفيا.

 -10تكفير الدعـ المالي ،كالمادم ،كاإلدارم المالئـ ،كالمصادر المعمكماتية الالزمة لإلبقاء
عمى البرامج التدريبية كتشجيع المعمميف عمى التنمية المينية.
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مقترحات الدراسة:
في ضوء نتائج الدراسة وتوصياتيا يقترح الباحث إجراء الدراسات التالية:
 -1المشكالت التي تكاجو معممي المرحمة الثانكية ،كعالجيا في ضكء االحتياجات التدريبية.
 -2كفايات المعمـ الناجح :دراسة معرفية في ضكء الخبرات الدكلية.
 -3دكر كميات التربية بالجامعات الفمسطينية في تعزيز التنمية المينية لممعمميف بعد التخرج.
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هراجع الدراست
أو ًال -المراجع العربية.

ثانياً -المراجع األجنبية.

ثالثاً -المراجع االلكترونية.
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مراجع الدراسة
أوالً -المراجع العربية:

 -6اإلبراىيـ ،عبد الرحمف حسف ،كالمسند ،شيخة عبد اهلل ،كقمبر ،محمد مصطف ػػى (:)2000

االتجاىات العالمية في إعداد و تدريب المعممين ،دار الثقافة لمطباعة كالنشر.،ص ص،25

الدكحو ،قطر.

 -5إبراىيـ ،مجدم كحسب اهلل ،محمد( :)2005التفاعل الصفي ،مفيومو تحميمو مياراتو،
عالـ الكتب ،القاىرة.
 -4أبك الركس ،فضؿ (" :)2001تحديد االحتياجات التدريبية لمعمـ الصفكؼ األربعة األساسية

األكلى في محافظة نابمس"  ،رسالة ماجستير ،كمية التربية ،جامعة النجاح الكطنية ،نابمس،
فمسطيف.

 -3أبك النصر ،مدحت(" )2012مراحل العممية التدريبية تخطيط وتنفيذ وتقويم البرامج
التدريبية " ،المجمكعة العربية لمتدريب كالنشر ،عماف ،األردف.

 -2أبػػك جاسػػر ،محمػػد(  :)9009دكر المشػػرؼ التربػػكم فػػي تنميػػة كفايػػات تكنكلكجيػػا المعمكمػػات
لمعممي المرحمة الثانكيػة بفمسػطيف كفػؽ المعػايير الدكليػة ،رسـالة ماجسـتير ،جامعػة األزىػر ،

غزة ،فمسطيف.

 -1أبو حسب هللا ،علً( :)9000النموو المينػي لمعممػي المػدارس الحككميػة فػي قطػاع غػزة كدكر
مػ ػػدير المدرسػ ػػة فػ ػػي تطػ ػػكيره مػ ػػف كجيػػػة نظػ ػػرىـ ،رســــالة ماجســــتير ،الجامعػ ػػة اإلسػ ػػالمية ،
غزة.فمسطيف.

 -7أبك حطب  ،فؤاد كأماؿ ،صادؽ ( ":)2005مناىج لبحث وطرق التحميل اإلحصائي في
العموم النفسية والتربوية واالجتماعية " ،مكتبة األنجمك المصرية ،القاىرة ،جميكرية مصر
العربية.

 -8أبك شمالة  ،كامؿ( :)9003فاعمية األساليب اإلشرافية في تحسيف أداء معممي مػدارس ككالػة
الغكث بغزة مف كجية نظرىـ كسػبؿ تطكيرىػا ،رسـالة ماجسـتير ،الجامعػة اإلسػالمية  ،غػزة

،فمسطيف.

 -9أبك ىالؿ احمد ،كآخركف( :)1993المرجع في مبادئ التربية ،عماف :دار الشركؽ لمنشر
كالتكزيع.

 -61األحمد ،خالد طو( :)2005تكوين المعممين من اإلعداد إلى التدريب ،دار الكتاب الجامعي،
اإلمارات العربية المتحدة.

 -66األحمد ،عبد الرحمف احمد( :)1995تدريس المواد االجتماعية ،ذات السالسؿ ،الككيت.
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 -65اإلدارة العامة لإلشراؼ التربكم ،ك ازرة التربية كالتعميـ ،ك ازرة المعارؼ سابقان ( :)1998دليل

المشرف التربوي ،مكتبة الممؾ فيد الكطنية لمنشر ،ص ص  ،140-25الرياض ،السعكدية.

 -64اإلدارة العامة لمتدريب التربكم كاالبتعاث( :)2001دليل التدريب التربوي واالبتعاث ، ،ك ازرة
التربية كالتعميـ ،الرياض ،السعكدية.

 -63االسدم ،سعد جاسـ ،كمركاف عبد المجيد إبراىيـ( :)2003اإلشراف التربوي ،الدار العممية
الدكلية كمكتبة دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف.

 -62األغا ،إحساف عبد المنعـ ،عبد اهلل( : )1997التربية العممية وطرق التدريس ،ط، 4
مطبعة منصكر ،غزة.
 -61االغا ،كفيؽ( :)2004الصفات المينية الالزمة لمعمـ مرحمة التعميـ األساسي مف كجية نظر
المعمميف ،بحث مقدم لممؤتمر العممي السادس عشر ،دار الضيافة ،ـ ،2.جامعة عيف
شمس ،ص ص  ،649القاىرة ،جميكرية مصر العربية.

 -67األغا ،إحساف كاألستاذ ،محمكد ( :)2004مقدمة في تصميم البحث التربوي ،مطبعة
الرنتيسي لمطباعة كالنشر ،غزة ،فمسطيف.
-68

األغا ،محمد عثماف (" :)1997منظكر مستقبمي إلعداد المعمـ الفمسطيني في ضكء

المتغيرت المعاصرة" .ورقة عمل مقدمة في اليوم الدراسي حول المعمم الفمسطيني
ا

وتحديات القرن العشرين) .كالمنعقد في ( )1997-6-8ص ص ،4الجامعة اإلسالمية،

غزة ،فمسطيف.

 -69األفندم ،محمد حامد( ،)1976اإلشراف التربوي ،ط ،2عالـ الكتب ،القاىرة ،مصر.
 -51األكنكركا ( :)1999دكر المشرؼ التربكم كمدير المدرسة في رعاية المعمـ المبتدئ في
المينة ،قسـ التعميـ المدرسي ،دائرة التربية كالتعميـ -عماف ،األردف.

 -56األكنكركا( : )1999دور المشرف التربوي ومدير المدرسة في رعاية المعمم المبتدئ في
المينة ،قسـ التعميـ المدرسي-دائرة التربية كالتعميـ -عماف.

 -55بامدىؼ ،رفيقة ( :)9002التنمية المينية ألعضاء ىيئة التدريس ،كاتجاىاتيـ نحك برنامج

مقترح لمتدريس أثناء الخدمة بجامعة عدف ،جامعة عدف ،كمية التربية ،رسالة دكتوراه ،اليمف.

 -54البدرم ،طارؽ عبد الحميد( : )2002إدارة التعمم الصفي ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،ص
ص  ،134-13عماف ،االردف.

 -53بركات  ،زياد ( :)2005الدكرات التدريبية أثناء الخدمة كعالقة ذلؾ بفاعميػة المعمػـ كاتجاىاتػو
نحك مينة التدريس ،مجمة جامعة القدس المفتوحة لمدراسات التربوية ،العػدد( ،)28ص ص

 6-5طكلكرـ ،فمسطيف.
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 -52البستاف ،أحمد كآخركف( :)2003اإلدارة كاإلشراؼ التربكم ،لمنظرية ،البحث ،الممارسة،
ط ،1مكتبة الفالح لمنشر كالتكزيع ،الككيت.

 -51البمكم ،مرزكقػة ( :)9000دكر المشػرؼ التربػكم فػي تنميػة المعممػيف الجػدد مينيػان فػي منطقػة
تبػػكؾ التعميميػػة مػػف كجيػػة نظػػرىـ  ،رســالة ماجســتير ،كميػػة الد ارسػػات العميػػا ،جامعػػة مؤتػػة،

األردف .

 -57البنياف ،أحمد عبد اهلل كالبمكم ،إبراىيـ بيف يكسؼ( :)2001التوجيو الميني بين الفكري
التربوي المعاصر والفكر اإلسالمي ،الرياض :بحث منشكر في مجمة جامعة اإلماـ بف سعكد
اإلسالمية ،العدد،36ص ،706السعكدية.

 -58التميمي ،عبدالعزيز بف عمر بف ناصر ( :)2010دكر مديرم المدارس في التنمية المينية
لممعمميف دراسة ميدانية عمى محافظة رأس تنكرة ،رسالة ماجستير ،قسـ اإلدارة كالتخطيط

التربكم ،كمية العمكـ االجتماعية ،جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية ،السعكدية.

 -59تكفيؽ ،عبد الرحمف ( :)2002كيف تصبح مدرباً فعاالً ومحترفاً ،الطبعة الثانية ،مركز
الخبرات المينية لإلدارة ،القاىرة ،جميكرية مصر العربية.

 -41جابر ،جابر عبد الحميد ( : )2006حجرة الدراسة الفارقة والبنائية ،عالـ الكتب ،القاىرة.

 -46جبر ،نبيؿ داكد( " :)2002تقكيـ برامج تدريب معممي المرحمة األساسية الدنيا أثناء الخدمة"،
رسالة ماجستير ،كمية التربية  ،جامعة األزىر :غزة.

 -45الجرجاكم ،زياد( :)9000القواعد المنيجية لبناء االستبيان،ط ،9.مطبعة أبناء الجراح،
فمسطيف.
 -44الجػػالد ،ماجػػد( ":)9002دكر المشػرفيف التربػػكييف فػػي تحسػػيف األداء التػػدريبي لمعممػػي التربيػػة

اإلسػػالمية فػػي األردف ،مجمــة أبحــاث اليرمــوك ،مػػج ( ،)90العػػدد( ،)3جامعػػة اليرمػػكؾ ،ص

ص  ،0202-0711األردف.

 -43الحاج محمد ،احمد عمي( : )1992التخطيط التربوي لمدخل تنموي جديد ،المؤسسة
الجامعية لمدراسة كالنشر كالتكزيع ،بيركت.

 -42الحامد ،محمد كزيادة ،مصطفى كالعتيبي ،بدر كنبيؿ ،متكلي ( :)2004التعميم في المممكة
العربية السعودية:رؤية الحاضر واستشرف المستقبل ،مكتبة الرشد ،الرياض ،السعكدية.

 -41الحبيب ،عبدالرحمف .)1996( .التوجيو واإلشراف التربوي في دول الخميج العربي ،ص
ص  ،196-17مكتب التربية العربي لدكؿ الخميج .الرياض .

 -47حثن ػػاكم ،كاث ػػؽ ( :)9003دكر المعمكماتي ػػة ف ػػي تنمي ػػة األداء المين ػػي لممعمم ػػيف الميني ػػيف ف ػػي
المػ ػػدارس الثانكيػ ػػة الصػ ػػناعية فػ ػػي فمسػ ػػطيف مػ ػػف كجيػ ػػة نظػ ػػر المػ ػػديريف كالمعممػ ػػيف ،رســــالة

ماجستير ،كمية الدراسات العميا ،جامعة النجاح الكطنية  ،نابمس ،فمسطيف.
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 -48حجازم ،كجيو( ) 2002تحديد االحتياجات التدريبية لمعممي الرياضيات في المدارس
الحككمية في محافظات شماؿ فمسطيف ،رسالة ماجستير  ،جامعة النجاح الكطنية ،نابمس،

فمسطيف.

 -49حداد ،بشير ( :)2003التنمية المينية ألعضاء ىيئة التدريس الجامعي .عالـ الكتب،
القاىرة ،جميكرية مصر العربية.
 -31حمػ ػػس ،ماجػ ػػد ( :)9000الممارسػ ػػات اإلش ػ ػرافية كعالقتيػ ػػا بػ ػػالنمك المينػ ػػي لمعممػ ػػي المرحمػ ػػة
األساسػػية الػػدنيا فػػي محافظػػة غػزة فػػي ضػػكء معػػايير الجػػكدة ،رســالة ماجســتير ،كميػػة التربيػػة،

جامعة األزىر  ،غزة ،فمسطيف.

 -36حمداف  ،محمد( :)9000التنمية المينية لممعمػـ كالتػدريب لمجتمػع المعرفػة  ،المـؤتمر الـدولي
الخامس لممركز العربي لمتعميم والتنمية ،المكتػب الجػامعي الحػديث 07-03 ،يكنيػك ،جامعػة
عيف شمس  ،القاىرة ،جميكرية مصر العربية .
 -35حمداف ،محمد زياد( :)1988تطكير المعمميف كظيفيان أثناء الخدمة ،مفيكمو -تنفيذ برامجو،
مجمة رسالة المعمم ،المجمد( ،)29العدد األكؿ ،ص ص ( ،)80-79عماف ،األردف.

 -34حنكف ،تغريد أحمد ( : )2006مدل التزاـ معممي المرحمة الثانكية بأخالقيات مينة التعميـ
مف كجية نظرم مشرفي كمديرم المدارس الثانكية الحككمية بمحافظات غزة ،رسالة

ماجستير ،جامعة األزىر ،غزة ،فمسطيف.

 -33الخطيب ،عامر يكسؼ ( :)2003محاضرات في مناىج البحث العممي ،مكتبة القدس ،غزة،
فمسطيف.

 -32الخطيب ،إبراىيـ ،الخطيب كأمؿ( :)2003اإلشراف التربوي وفمسفتو ،تطبيقاتو ،دار قنديؿ
لمنشر ،األردف.

 -31خميؿ ،نبيؿ سعد( :)2005التعميم والتنمية دراسة في التموذج الصيني :دار كمكتبة
اإلسراء ،أسيكط.

 -37خميؿ ،نظمي( :)1958اإلشراف الفني .مكتبة النيضة ،مصر.

 -38الدكيؾ ،تيسير كآخركف( :)1998أسس اإلدارة التربوية والمدرسية واإلشراف التربوي ،ط،2
دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،عماف.

 -39الديب ،إبراىيـ ( :)2007التطوير الميني في المؤسسات التعميمية الحديثة ،مؤسسة أـ
القرل لمترجمة كالتكزيع ،الرياض ،السعكدية.

 -21الديراكم ،إسماعيؿ ( :)9002اإلشراؼ الكقائي في تحسيف أداء المعممػيف الجػدد فػي المػدارس

الحككمي ػػة ف ػػي محافظ ػػة غػ ػزة ،رســــالة ماجســــتير ،كمي ػػة التربي ػػة ،الجامع ػػة اإلس ػػالمية ،غػ ػزة،
فمسطيف.
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 -26ديسيرلر ،جارم) : ( 2005إدارة الموارد البشرية ،ترجمة :عبد المتعاؿ محمد ،دار المريخ
لمنشر  ،الرياض ،السعكدية.
 -25ردنو ،كليد بف فؤاد بف عمي( :)2015معكقات تقنيات تكظيؼ التعميـ اإللكتركني كأدكاتو
بمدارس التعميـ العاـ الحككمية كاألىمية لمبنيف بمدينة مكة المكرمة ،رسالة دكتوراه ،جامعو

المدينة العالمية ،السعكدية .
 -24الركيمػػي ،سػػعد (  :)9003كاقػػع ممارسػػة المشػػرؼ التربػػكم لميامػػو فػػي تطػػكير النمػػك المينػػي

لمعممػػي الرياضػػيات فػػي المرحمػػة المتكسػػطة فػػي منطقػػة الحػػدكد الشػػمالية ،رســالة ماجســتير،

جامعة أـ القرل  ،السعكدية .

 -23زايد ،نبيؿ ( :)1990النمو الشخصي والميني لممعمم ،دار المعارؼ ،القاىرة ،مصر.
 -22الزى ارن ػػي ،حس ػػيف(  :)9000إس ػػياـ م ػػدير المدرس ػػة كالمش ػػرؼ الترب ػػكم المنس ػػؽ ف ػػي بع ػػض

مجاالت النمك الميني لمعممي المرحمة االبتدائية بمحافظتي جدة كالمخػكاة ،رسـالة ماجسـتير،

جامعة أـ القرل ،السعكدية .

 -21سعكد  ،نعمات ( :)2008المؤتمر العممي األول المعمم وتحديات العصر ،دار طرابمس،
ليبيا.
 -27الس ػػقاؼ  ،إيم ػػاف( :)9002دكر المش ػ ػرفة التربكي ػػة ف ػػي التنميػ ػػة الميني ػػة لممم ػػات الرياضػػػيات
بمدينة مكة المكرمة ،رسالة ماجستير ،جامعة أـ القرل  ،السعكدية .

 -28سميماف ،عرفات عبد العزيز( :)1985استراتيجية اإلدارة في التعميم ،ط ،2دار المعارؼ،
القاىرة.

 -29سمكر ،رياض(" :)2006دكر برنامج المدرسة كحدة تدريب في النمك الميني لممعمميف"،
مجمة الجامعة اإلسالمية ،المجمد ،14العدد الثاني ،ص ص ،45غزة ،فمسطيف.

 -11الس ػػكيرم ،ف ػػالح ( :)9000دكر الت ػػدريب ف ػػي تنمي ػػة كاع ػػداد المعم ػػـ بدكل ػػة الككي ػػت ،المـــؤتمر
الدولي الخامس لممركز العربي لمتعميم والتنمية ،المكتػب الجػامعي الحػديث 07-03 ،يكنيػك،

جامعة عيف شمس  ،القاىرة ،جميكرية مصر العربية.

 -16شاىيف ،أميرة ( :)1991كاقع اإلشراؼ التربكم كتكقعات المعمميف منو في مجاؿ التنمية
العممية كالمينية .مجمة دارسات تربوية ،مف أجؿ كعي تربكم عربي مستنير ،المجمد
السادس ،عالـ الكتب ،ص ص  ،209القاىرة ،جميكرية مصر العربية.
 -15شبالؽ ،كائؿ(":)2006دكر برنامج التطكير المدرسي في تنمية ميارات التخطيط لدل مديرم
المدارس الثانكية بمحافظات غزة " ،رسالة ماجستير ،كمية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة،

فمسطيف.
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 -14الشخشير ،حال( :)2010مستكل التنمية المينية لدل اعضاء الييئة التدريسية في جامعة
النجاح الكطنية مف كجية نظرىـ  ،رسالة ماجستير ،جامعة النجاح ،نابمس ،فمسطيف .

 -13شقفة ،عبد الرؤكؼ ( :)9000دكر الدكرات التدريبية في تطكير النمػك المينػي لمعممػي العمػكـ
في مدارس ككالة الغكث بغزة كسبؿ تفعيمو  ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية  ،غزة .

-12

الشمرم ،كىدم عمي( : )2005طرق تدريس التربية اإلسالمية ،دار الشرؽ لمنشر،

األردف.

 -11شكؽ ،محمكد كسعيد ،محمد( :)1995تربية المعمم لمقرن الحادي والعشرين ،مكتبة
العبيكاف ،الرياض.

 -17شكيطر ،عيسى محمد نزاؿ( :)2009إعداد وتدريب المعممين .دار الجكزم :عماف.
 -18الشيراكم ،بدرية خميؿ ( : )1996تنمية قدرات المعمميف كانعكاساتيا عمى العممية التعميمية،
مجمة التربية ،جامعة الفيكـ ،ع ،134-132ص ص ،66-11جميكرية مصر العربية.

 -19صالحة ،فايز أحمد سميـ( :)2010دكر المركز التطكيرم التربكم بككالة الغكث الدكلية بغزة
في تطكير األداء اإلدارم لمديرم المدارس كسبؿ تفعيمو ،رسالة ماجستير ،الجامعة

اإلسالمية ،غزة ،فمسطيف.
 -71صػػياـ ،محمػػد( : :)9001دكر أسػػاليب اإلشػراؼ التربػػكم فػػي تطػػكير األداء المينػػي لممعممػػيف
في المدارس الثانكية في محافظة غزة ،رسالة ماجستير ،كميػة التربيػة  ،الجامعػة اإلسػالمية ،
غزة ،فمسطيف.

 -76ضحاكم ،بيكمي كمحمد  ،حسيف ( :)2009التنمية المينية لممعممين مدخل جديد نحو
إصالح التعميم ،دار الفكر العربي ،القاىرة ،جميكرية مصر العربية.

 -75الضكيمع ،سالـ مبارؾ( :)1996دراسة تقويمية ألساليب اإلشراف التربوي المطبقة في
المرحمتين المتوسطة الثانوية بمنطقة النماص التعميمية ،ص ص  ،89جامعة أـ القرل،

مكة ،السعكدية.

 -74طافش ،محمكد( ،)1987قضايا في اإلشراف التربوي ،ج،4ص ص،110-87

 -73طافش ،محمكد(.)2003اإلبداع في اإلشراف التربوي واإلدارة المدرسية ،ص ص -73
 ،109دار الفرقاف ،عماف  ،األردف.

 -72الطبرم ،محمد ابف جرير ابف يزيد ابك جعفر( :)1996التبصير في معالـ الديف ،دار
العاصمة ،ص ص ،13ج ،1المحقؽ عمى ابف عبد العزيز ابف عمى الشبؿ.

 -71الطعاني ،حسف احمد( :)2005اإلشراف التربوي مفاىيمو وأىدافو وأسسو وأساليبو ،دار
الشركؽ لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف.
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 -77طعيمة ،رشدم أحمد ( :)2006المعمم -كفاياتو ،إعداده ،تدريبو ،دار الفكر العربي،
القاىرة ،جميكرية مصر العربية.
-78

العاجز ،فؤاد كالمكح ،عصاـ ( :(2007كاقع تدريب معممي كمعممات المرحمة الثانكية أثناء

الخدمة بمحافظات غزة ،مجمة الجامعة اإلسالمية ،سمسمة الدراسات اإلنسانية ،المجمد الثامف
عشر ،العدد الثاني ،ص ص ، 59-1فمسطيف.

 -79العاجز ،فؤاد كنشكاف ،جميؿ ( :)2005تطكير أداء المعمميف في ضكء برنامج المدرسة
كمركز تطكير التابع لككالة الغكث الدكلية بغزة"  ،بحث مقدم لممؤتمر العممي السادس "

المنعقد في جامعة القاىرة – فرع الفيكـ – كمية التربية في الفترة مف ،9007/7/92-93

جميكرية مصر العربية.

 -81الع ػػازمي  ،عب ػػد اهلل كآخ ػػركف ( :)9000التنمي ػػة الميني ػػة لمعمم ػػي المرحم ػػة المتكس ػػطة بدكل ػػة
الككيت في ضكء االتجاىات المعاصرة ،جامعة الككيت ،المجمة التربوية  ،العدد  ، 92يكليك

ص  ،022 -033الككيت.

 -86عبد السالـ ،عبد السالـ مصطفى( :)2007أساسيات التدريس والتطوير الميني لممعمم ،
دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية ،جميكرية مصر العربية.

 -85عبد السميع ،مصطفى كحكالة ،سيير محمد ( :)2005إعداد المعمم وتنميتو وتدريبو ،دار
الفكر ،عماف ،االردف.

 -84عبد العزيز ،صفاء كعبد العظيـ ،سالمة ( :)2007إدارة الفصل وتنمية المعمم ،دار الجامعة
الجديدة ،اإلسكندرية ،جميكرية مصر العربية.

 -83عبد المقصكد ،محمد السعيد( :)1977مراكز تدريب المعممين أثناء الخدمة وىياكميا
التنظيمية بالبالد العربية .تكنس :المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمكـ.

 -82عبد اليادم ،جكدت عزت( ،)2002اإلشراف التربوي مفاىيمو وأساليبو ،الدار العممية
الدكلية لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف.

 -81عبدالفتاح  ،رأفت (  :)2001سيكولوجية التدريب و تنمية الموارد البشرية  ،دار الفكر،
ص ص  ،85-84القاىرة ،جميكرية مصر العربية.

 -87عبيدات ،ذكقاف كعدس ،عبد الرحمف ،كعبد الحؽ ،كايد ( :)9000البحث العممي-
مفيومو-وأدواتو وأساليبو ،دار الفكر لمنشر كالتكزيع ،عماف ،االردف.

 -88العريني محسف( :)1994التنمية المينية لمعاممين في المكتبات ومراكز المعمومات ،كمية
اآلداب ،جامعة القاىرة ،الدار المصرية المبنانية ،القاىرة.

 -89العريني ،محسف السيد ( .)1994التنمية المينية لمعاممين في المكتبات ومراكز المعمومات.
الدار المصرية المبنانية ،القاىرة ،جميكرية مصر العربية.
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 -91العريني ،محسف( :)1994التنمية المينية لمعاممين في المكتبات ومراكز المعمومات ،كمية
اآلداب ،جامعة القاىرة ،الدار المصرية المبنانية ،القاىرة.
 -96ع ػزازم  ،فػػاتف ( :)9000تصػػكر مقتػػرح لتفعيػػؿ دكر معممػػي التعمػػيـ الثػػانكم العػػاـ باسػػتخداـ

تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصػاالت ،المؤتمر الدولي الخامس لممركز العربي لمتعميم والتنمية،

المكتػػب الجػػامعي الحػػديث 07-03 ،يكني ػك  ،جامعػػة عػػيف ش ػمس ،القػػاىرة ،جميكريػػة مصػػر
العربية.

 -95عطيفة ،حمدم أبك الفتكح ( :)2007بحوث العمل طريق إلى تميين المعمم وتطوير
المؤسسة التربوية ،دار النشر لمجامعات ،القاىرة ،جميكرية مصر العربية.

-94

عقيؿ ،محمكد رفاعي( :)2009ادارة التنمية المينية  ،دار الجامعة الجديدة ،االسكندرية.

 -93عقيمي ،عمر كصفي( :)1996إدارة القوى العاممة ،دار زىراف لمنشر كالتكزيع ،عماف،
األردف.

 -92عمي ،عادؿ سيد( :)2008التنمية المينية لمعممي التعميـ الصناعي ،المجمكعة العربية
لمتدريب كالنشر ،القاىرة ،جميكرية مصر العربية.

 -91عمراف ،صالح (:)2008

العالقة بيف الممارسات اإلشرافية الفعمية لممشرفيف التربكييف

كالممارسات اإلشرافية المفضمة لدل معممي مدارس مديرية عماف ،رسالة ماجستير ،الجامعة

األردنية ،عماف ،االردف.

 -97العمرم ،عطية( :)2003نموذج مقترح لتدريب مديري المدارس اإلعدادية بقطاع غزة في
ضوء حاجاتيم التدريبية ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية التربية ،الجامعة اإلسالمية،

غزة.
-98

الفتالكني ،سييمة محسف ( :)2003كفايات التدريس :المفيوم-التدريب-األداء ،دار

الشركؽ لمنشر كالتكزيع ،عماف ،االردف.
 -99فيفر ،ايزابيؿ ،كجيف دنالب( : )1997اإلشراؼ التربكم عمى المعمميف دليؿ لتحسيف
التدريس ،ترجمة محمد عيد ديراني ،ط ،2تكزيع ركائع مجدالكم ،عماف ،األردف.

 -611كاربنتر ،جكف( :)2002مدير المدرسة ودوره في تطوير التعميم ،ترجمة :شحاتو عبد اهلل
أحمد ،جامعة فمكريدا الدكلية .

 -616كامؿ ،مصطفى(":)2004التنظيـ الذاتي لمتعمـ كالنمك الميني لممعمـ" ،بحث مقدم لممؤتمر

العممي السادس عشر ،دار الضيافة ،المجمد الثاني ،جامعة عيف شمس  24ابريؿ،

القاىرة ،جميكرية مصر العربية.
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 -615الكػػكرم  ،عبػػد اهلل ( :)9002االحتياجػػات التدريبيػػة الالزمػػة لتطػػكير النمػػك المينػػي لمعممػػي

المغة العربية بالمرحمة الثانكية ،مجمة دراسات في المناىج وطرق التدريس ،العػدد (،)000

 ،ص ص ،071-037القاىرة ،مصر.

 -614لبيب ،رشدم( :)1985معمم العموم ،مكتبة األنجمك المصرية ،الطبعة الثالثة ،القاىرة،
جميكرية مصر العربية.

 -613المقاني ،أحمد ( : )1996المعمم وادارة الفصل ،مؤسسة الخميج العربي ،القاىرة ،جميكرية
مصر العربية.

 -612المقاني ،أحمد كالجمؿ ،عمي ( :)2003معجم المصطمحات التربوية في المناىج وطرق
التدريس ،عالـ الكتب ،القاىرة ،جميكرية مصر العربية.

 -611المقاني ،أحمد كالجمؿ ،عمي( :)1999معجم المصطمحات التربوية المعرفة في المناىج
وطريق التدريس ،ط :2ص ص ،51 -12عالـ الكتب ،جميكرية مصر العربية.

 -617مبارؾ ،عبد الحكيـ مكسى (  :)1989دراسة كصفية لتحديد حاجات مديرم المدارس
المتكسطة كالثانكية التدريبية بالمممكة ،سمسمة البحوث التربوية والنفسية  ،ص ص ،54
جامعة أـ القرل ،السعكدية.

 -618متكلي ،مصطفى( :)1983اإلشراف الفني في التعميم ،دار المطبكعات المصرية الجديدة،
القاىرة ،مصر.

 -619المجالس القكمية المتخصصة( :)20001-2000التنمية المينية لممعممين أثناء الخدمة،
تقرير المجمس القكمي لمتعميـ كالبحث العممي كالتكنكلكجيا ،الدكرة الثامنة كالعشريف القاىرة،

جميكرية مصر العربية.

 -661محافظة ،سامح ( :)2009معمـ المستقبؿ :خصائصو ،كمياراتو ،ككفايات .بحث مقدم إلى
المؤتمر الثاني  :نحو استثمار أفضل لمعموم التربوية والنفسية في ضوء تحديات العصر
المنعقد في رحاب جامعة دمشق ،في الفترة مف  ،2009/10/27-25سكريا.

 -666محمد األصمعي محركس( :)2002أبعاد التنمية المينية لمعممي التعميـ قبؿ الجامعي بيف

النظرية كالممارسة ،مجمة البحث التربوي ،المركز القكمي لمبحكث التربكية كالتنمية ،المجمد
األكؿ ،العدد األكؿ ،القاىرة  ،جميكرية مصر العربية.

 -665محمد ،كائؿ صالح كأبك سيؼ ،حساف أحمد ( : )2008التنمية المينية لمعممي التعميم
األساسي ،دار يترؾ لمطباعة كالنشر ،القاىرة ،جميكرية مصر العربية.

 -664محمد ،عنتر لطفي ( :)1996مالمح التغير في منظكمة إعداد المعمـ في ضكء التحديات
المستقبمية ،مجمة التربية  ،جامعة األزىر ،العدد ( ،)56جميكرية مصر العربية.
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 -663محمد ،كائؿ صالح كأبك سيؼ ،حساف أحمد( :)2008التنمية المينية لمعممي التعميم
األساسي ،دار يترؾ لمطباعة كالنشر ،القاىرة.

 -662مدبكلي ،محمد( .)2002إدراؾ المعمميف لمعالقة بيف البحكث اإلجرائية كالنمك الميني،
مجمة دراسات تربوية واجتماعية ،المجمد الثامف ،العدد األكؿ ،ص ص  ،37كمية التربية،

جامعة حمكاف ،القاىرة ،جميكرية مصر العربية.

 -661مرسي ،محمد منير( :)1999اإلصالح والتجديد التربوي في العصر الحديث ،عالـ الكتب،
القاىرة ،جميكرية مصر العربية.

 -667مرسي ،محمد منير( :)2001اإلدارة التعميمية أصوليا وتطبيقيا ،عالـ الكتب  ،القاىرة،
جميكرية مصر العربية.

 -668المشػػيفرم ،سػػالـ بػػف عمػػي ( :)9003الػػدكر المتكقػػع كالفعمػػي لممشػػرؼ التربػػكم فػػي التنميػػة
المينية لممعمميف فػي المػدارس الثانكيػة بسػمطنة عمػاف  ،رسـالة ماجسـتير ،جامعػة السػمطاف

قابكس ،عماف .
 -669المصرم ،رفيؽ(.)2007تقييـ الدكر التنمكم لكظائؼ جامعة األقصى مف كجية نظر
أعضاء ىيئتيا التدريسية .مجمة جامعة األقصى ،مجمد(،)11عدد( ،)1يناير ،فمسطيف.

 -651مطاكع ،إبراىيـ عصمت ،أمينة احمد حسف( :)1996األصول اإلدارية لمتربية ،الطبعة
الخامسة ،دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع كالطباعة ،جدة.

 -656المعجـ الكسيط( :)1972مجمع المغة العربية ،إخراج مصطفى ،إبراىيـ كآخركف :ط،2
المكتبة اإلسالمية ،اسطنبكؿ ،تركيا.

 -655المنيع ،محمد عبد اهلل (  :) 1995دكر مدير التدريب في نجاح البرامج التدريبية ،المجمة
العربية لمدراسات األمنية والتدريب ،المركز العربي لمدراسات األمنية كالتدريب بالرياض ،

عدد  19ص ص، 260السنة  ،16السعكدية.

 -654المكسكم ،عبد اهلل حسيف ( : )2005الدليل إلى التربية العممية ،عالـ الكتاب الحديث،
األردف ،الفرقاف لمطباعة ،عماف ،األردف.

 -653مكس ػػى ،باس ػػمة( :)9002اس ػػتراتيجية مقترح ػػة لالرتق ػػاء ب ػػدكر مرك ػػز التط ػػكير الترب ػػكم ف ػػي
تحسيف أداء المعمميف  ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية  ،غزة ،فمسطيف.

 -652مكسى ،عبد الحكيـ(  :) 1997التدريب أثناء الخدمة ،مكة المكرمة  ،ص ص،124
السعكدية.

 -651مكسى ،عبدالحكيـ (  :) 1997التدريب أثناء الخدمة ،دار الخير ،ص ص،125-124
مكة المكرمة ،السعكدية.

 -657ميخائيؿ ،اصطانيكس( :)1995التقويم التربوي الحديث ،الجماىيرية الميبية ،جماعة سبيا.
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 -658النابة ،نجاة عبد اهلل ( :)1994كاقع عممية اتخاذ القرار اإلدارم عمى مستكل المدرسة بدكلة

اإلمارات العربية المتحدة ،مجمة الرسالة-الخميج العربي ،العدد ،49ص ص ،86القاىرة،

جميكرية مصر العربية.

 -659ناصر ،إبراىيـ ك محمكد ،عطية ( .)1984مدل رضا معممي المدارس االبتدائية عف

مينتيـ في مدارس ككالة الغكث الدكلية في األردف .المجمة العربية لمبحوث التربوية،

المجمد الرابع ،العدد األكؿ ،األردف.

 -641نبرام ،يكسؼ ابراىيـ ( 1999ـ ) :اإلشراف التربوي  ،دار الكتاب الجامعي ،اإلمارات.
 -646النخالػػة  ،سػػمية ككػػركـ  ،أركاح ( :)9009تصػػكر مقتػػرح لتحقيػػؽ التنميػػة المينيػػة المسػػتدامة
لممعمميف أثناء الخدمة في محافظات غزة في ضكء احتياجاتيـ التدريبيػة  ،المؤتمر التربـوي

الـــدولي الثاني(كميـــات التربيـــة بـــين النظريـــة واشـــكاليات التطبيـــق) ،كميػػة التربيػػة ،جامعػػة
األقصى 2-3 ،يكليك ،فمسطيف.

 -645نشكاف ،يعقكب ( .)2001السموك التنظيمي في اإلدارة واإلشراف التربوي ،دار المنارة،
غزة ،فمسطيف

 -644نشكاف ،يعقكب( )1982اإلدارة واإلشراف التربوي بين النظرية والتطبيق ،دار
الفرقاف لمنشر كالتكزيع ،عماف ،االردف.

 -643نصر ،محمد عمي( :)2005رؤل مستقبمية لتطكير أداء المعمـ في ضكء التحديات
المعيارية لتحقيؽ الجكدة الشاممة .المؤتمر العممي السابع عشر لمجمعية المصرية لممناىج

وطرق التدريس :مناىج التعميم والمستويات المعيارية ،المجمد األكؿ ،دار الضيافة-

جامعة عيف شمس27-26 ،-يكليك ،2005ص ص .212-195القاىرة ،جميكرية مصر
العربية.
-642

نكفؿ ،محمد ( :)2002الجامعة كالمجتمع في القرف الحادم كالعشريف ،المجمة العربية

لمتربية ،مجمد ( ،)22عدد(،)1ص ص ،155 -148تكنس.

 -641ىػػاركف  ،منيػرة ( :)9003درجػػة ممارسػػة المشػرفيف التربػػكييف لػػدكرىـ فػػي تقػػكيـ أداء معممػػي
المرحمػػة الثانكيػػة فػػي محافظػػات غػزة كسػػبؿ تفعيميػػا ،رســالة ماجســتير ،الجامعػػة اإلسػػالمية،

غزة ،فمسطيف.
 -647ك ازرة التخطيط كالتعاكف الدكلي ،)1997(.اإلصدار األكؿ ،السمطة الكطنية الفمسطينية،
فمسطيف.

 -648ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية( ،)2003منشورات دورية :قسـ التخطيط.

 -649ك ازرة التربية كالتعميـ( :)2006دليل مفاىيم اإلشراف التربوي .الرياض ،مطابع الجاسر.
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ممحق رقم ()6

االستبانة في صورتيا األولية

السيد الدكتور_________________________ /

حفظو اهلل

السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو

يقكـ الباحث بدراسة ميدانية بعنكاف " دٔر انتًُيت انًُٓيت في تحسيٍ أداء يعهًي انًزحهت
انثإَيت بًحافظاث غشة يٍ ٔجٓت َظزْى ٔسبم تفعيهّ " كذلؾ استكماالن لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة

الماجستير في أصكؿ التربية مف جامعة األزىر .كليذا صمـ الباحث استبانة مككنة مف (  ) 64فقرة تـ تقسيميا
إلى خمس مجاالت كىي :أٔالً  :يجال انتدريس ٔيتكٌٕ يٍ ( )17فقزة ،ثانيان :مجاؿ الميارات اإلدارية كيتككف

مف ( )16فقرة ،ثالثان :المجاؿ االجتماعي كيتككف مف ( )12فقرة ،رابعان :مجاؿ الميارات كالتقكيـ كيتككف مف ()10
فقرة ،خامسان :مجاؿ استخداـ التكنكلكجيا كيتككف مف ( )9فقرة.

ىذا ويقصد بالتنمية المينية في ىذه الدراسة أنيا  " :مجمكعة العمميات كاألنشطة المنظمة التي تقدـ

لمعممي المرحمة الثانكية في المدارس الحككمية بمحافظات غزة بيدؼ االرتقاء بمستكل المعارؼ ،كالميارات كرفع

مستكل كفاءتيـ عمى اإلبداع كالتجديد في عمميـ لتحقيؽ التميز بأدائيـ كمياميـ ،كتتـ ىذه العمميات كاألنشطة
بكسائؿ مف أىميا :برامج التدريب المقدمة لممعمـ ،أسمكب التدريب بكاسطة الحاسب اآللي ،أسمكب التدريب

بالمحاكاة ،أسمكب التدريب باستخداـ الكسائط المتعددة ،المؤتمرات الياتفية كالمرئية ،أسمكب التدريب االفتراضي،

أسمكب التدريب المباشر " .

كنظ ار لخبرتكـ في ىذا المجاؿ يشرفني أف أضع بيف أيديكـ ىذه االستبانة التي تشكؿ أداة الدراسة

الميدانية في صكرتيا األكلية بيدؼ تحكيميا قبؿ تطبيقيا ميدانيا.

لذا يرجى التكرـ باالطالع عمى فقرات ىذه االستبانة كابداء رأيكـ فييا مف حيث دقة العبارات كمناسبتيا

لمكضكع الدراسة كمدل انتمائيا لمجاالت الدراسة التي كردت بكضع عالمة ( × ) لمفقرة المناسبة كاجراء التعديؿ

الذم تركنو مناسبان عمى الفقرة الغير مناسبة.
عمماً بأن المشرفين عمى الرسالة:

المشرف األول الدكتور :فايز عمى األسود
المشرف الثاني الدكتور :عصام حسن الموح
شاكرين لكم حسن تعاونكم
الباحث

محمد صالح قاسم الفرا
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مناسبة

المجال

غير

تنتمي

ال تنتمي

مناسبة

لممجال

لممجال

أوالً -مجال التدريس ويعرف إجرائياً :

وتساعد التنمية المينية في تحقيق جوانب التدريس من خالل ما يأتي :

-1

تنمي لدم ميارات التدريس.

-2

تساعدني في اختيار األنشطة التي تسيـ في التعمـ النشط.

-3

تدفعني لإلطالع عمى ما ىك جديد في محتكل المنياج.

-4

تكسبني ميارة استخداـ أساليب التدريس الحديثة.

-5

تكسبني اتجاىات إيجابية نحك مينة التدريس.

-6

تعرفني عمى أىمية التنمية الذاتية لي كمعمـ في حياتي المينية.

-7

تقدـ لي أنشطة تثير الدافعية نحك التعميـ.

-8

تساعدني في كضع األىداؼ التي تساعد في تنمية الميارات.

-9

تكسبني ميارة تصميـ أنشطة تعميمية قائمة عمى العمؿ الجماعي.

-10

تكسبني دك انر فعاالن في تنفيذ الخطة التدريسية.

-11

تساعدني في تكظيؼ الكتاب المدرسي في عممية التعميـ بشكؿ يزيد

-12

ترشدني إلى كسائؿ تعزيز متنكعة كمناسبة في عممية التعميـ كالتعمـ.

-13

تعرفني عمى حاجات الطالب كترتيبيا حسب أكلكياتيا كأىميتيا.

-14

تساعدني في بذؿ أقصى الطاقات كاإلمكانات لتطكير كتحسيف عممية

-15

تكسبني القدرة عمى تصميـ دركس (تكضيحية -تكجيو أقراف) لتفعيؿ

-16

تنمي لدم القدرة عمى تحقيؽ األىداؼ التعميمية التي تمبي احتياجات

-17

تزيد مف قدرتي عمى التنكيع في الطرائؽ كاألساليب المشجعة عمى

مف أىميتو.

التعميـ كالتعمـ.

عممية التعميـ كالتعمـ.
الطمبة.

التفكير.

ثانياً -مجال الميارات اإلدارية  :ويعرف إجرائياً :كل الخبرات التي تتم وفق برنامج منظم ومخطط لتزويد المعممين بخبرات

تتعمق بأدائيم الفعال لممسؤوليات المدرسية وميارة إدارة الصف والتواصل والتفاعل اإلداري ،وتجويد كفاياتيم في العمل

اإلداري المدرسي.

وتساعد في تحقيق التنمية المينية لممعممين المتدربين من حيث الجانب اإلداري من خالل :

-1

تطكر لدم ميارة إدارة الكقت.

-2

تكسبني ميارة التعامؿ مع األزمة.

-3

تكسبني ميارة إدارة الصؼ بفاعمية.

-4

تساعدني في اإللماـ بكاجباتي نحك مينة التدريس.

-5

تكسبني أخالقيات المينة.

-6

تنمي لدم المعارؼ المفاىيمية حكؿ اإلدارة .
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م

مناسبة

المجال

-7

تشجعني عمى المشاركة في تنفيذ المياـ كاألنشطة المدرسية.

-8

تنمي مياراتي في التخطيط لألنشطة الالصفية.

-9

تنمي لدم ميارات إعداد التقارير الفصمية.

-10

تنمي لدم الخصائص القيادة الفعالة كمعمـ قائد.

-11

تحسف مف ميارتي في حفظ الممفات الخاصة بسمكؾ الطمبة

-12

تزيد مف قدرتي عمى مكاجية المشكالت في حياتي المينية.

-13

تزيد مف استعدادم لتحمؿ مسئكليات إضافية.

-14

تحثني عمى اإلبداع في مجاؿ التدريس.

-15

تكجيني إلى إدراؾ أىمية التعمـ الذاتي كالمستمر.

-16

تطكر لدم المعرفة بخصائص كاحتياجات الطمبة.

غير

مناسبة

تنتمي

لممجال

ال تنتمي
لممجال

كمستكياتيـ.

ثالثاً -المجال االجتماعي  :ويعرف إجرائياً  :بأنو الجيود المنظمة والمقصودة التي يستطيع المعمم من خالليا اكتساب
وتعزيز معارفيم ومياراتيم ومعتقداتيم الضرورية؛ وتتيح ليم أن يطوروا من تفكيرىم وأدائيم وعالقاتيم
-1

تصقل قدرتً فً فن التعامل مع اآلخرٌن.

-2

تشجعنً على التفاعل مع ما ٌدور من حولً.

-3

توجهنً إلى ضرورة االهتمام بالمظهر الشخصً العام.

-4

تكسبنً نظام االتجاهات االٌجابٌة نحو تعدٌل السلوك من حولً.

-5

تساعدنً على اكتشاف قدراتً ومواهبً وكٌفٌة توظٌفها.

-6

تشجعنً على النمو الذاتً فً المهنة.

-7

تكسبنً بعض المهارات التً تساعدنً فً معالجة بعض القضاٌا
األخالقٌة للطالب.
تساعدنً على توظٌف مهارات التواصل مع المجتمع المدرسً
والمجتمع المحلً.
تزيد مف قدرتي عمى التكيؼ مع متغيرات العصر.
تساعدنً على بناء عالقات مع الزمالء.

-8
-9
-10
-11

تحثنً على خدمة المجتمع المحلً من خالل العمل التطوعً.

-12

ترشدنً إلى كٌفٌة التعامل المثمر مع مدٌري.

ثالثاً -مجال الميارات والتقويم  :ويعرف إجرائياً :بأنو

ويساعد في تحقيق مجال الميارات والتقويم لمتنمية المينية لممعممين المتدربين من خالل:
-1

تمكٌنً من استخدام أسالٌب التقوٌم الحدٌثة.

-2

تساعدنً فً اإللمام بأسالٌب اكتشاف الطالب الموهوبٌن.

-3

تحسن مهارتً فً استخدام أسلوب حل المشكالت.

-4

تكسبنً مهارات التقوٌم الذاتً.

-5

توجهنً إلى اعتماد التعلم الذاتً لتطوٌر قدراتً المهنٌة.

-6

تعرفنً على أنواع التقوٌم المختلفة.

-7

تكسبنً مهارة بناء االختبارات حسب جدول المواصفات.
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تكسبنً مهارة تحدٌد معامل الصعوبة والسهولة فً االختبارات.

تساعدنً فً تطبٌق المراجعة الذاتٌة المستندة للخطة المدرسٌة بشكل
-9
مستمر.
 -10تكسبنً المهارات النظرٌة التطبٌقٌة المتعلقة بعملٌة التقوٌم(بناء
اختبارات-تحلٌل فقرات).
خامساً -استخدام التكنولوجيا  :ويعرف إجرائياً :

وتساعد في توظيف التكنولوجيا في العممية التعميمية التعميمة لمتنمية المينية لممعممين المتدربين من خالل:
-1

تنمً مهاراتً فً استخدام تكنولوجٌا التعلٌم.

-2

تكسبنً مهارة استخدام الحساب اآللً وبرامجه.

-3

توجهنً نحو توظٌف مواقع التواصل االجتماعً فً التعلٌم.

-4

تنمً لدي القدرة على مشاركة المعرفة الكترونٌا ً مع زمالئً.

-5

تساعدنً فً اختٌار الوسٌلة التعلٌمٌة التً تحرك دافعٌة المتعلمٌن
وثٌر اهتمامهم.
تحثنً على استخدام التعلٌم االلكترونً كمصدر للمعرفة.

-7

تساعدنً على اختٌار الوسائل التعلٌمٌة بناءاً على ما تحققه من
أهداف.
توجهنً إلى إشراك طلبتً فً تنفٌذ التجارب العملٌة.

-6
-8
-9

تدفعنً نحو االجتهاد فً توظٌف البرامج االلكترونٌة لبناء
االختبارات.

مف كجية نظرؾ ما سبؿ تفعيؿ دكر التنمية المينية لممعمميف في المجاالت التالية :

في المجاؿ الميني ( التربكم):

أ------------------------------------------------------ -

ب ---------------------------------------------------- -
ج ---------------------------------------------------- -

د ---------------------------------------------------- -
في المجاؿ اإلدارم:

أ ----------------------------------------------------- -
ب ---------------------------------------------------- -
ج ---------------------------------------------------- -

د ---------------------------------------------------- -
في المجاؿ االجتماعي:

أ ----------------------------------------------------- -
ب ---------------------------------------------------- -
ج ---------------------------------------------------- -
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ممحق رقم ()5

كشف بأسماء السادة المحكمين
االســـــــم

الرقم

مكان العمـــــــل

التخصص

-1

د.محمد ىاشـ األغا

أصكؿ تربية

جامعة األزىر

-2

د.صييب األغا

أصكؿ تربية

جامعة األزىر

-3

د.راشد أبك صكاكيف

أصكؿ تربية

جامعة األزىر

-4

د.مطيع أبك جبؿ

أصكؿ تربية

جامعة األزىر

-5

أ.د فؤاد العاجز

أصكؿ تربية

الجامعة اإلسالمية

-6

أ.د محمكد أبك دؼ

أصكؿ تربية

الجامعة اإلسالمية

-7

د .محمد عثماف األغا

أصكؿ تربية

الجامعة اإلسالمية

-8

د .سميماف المزيف

أصكؿ تربية

الجامعة اإلسالمية

-9

د .فايز شمداف

أصكؿ تربية

الجامعة اإلسالمية

-10

أ.د .صالح حماد

أصكؿ تربية

جامعة األقصى

-11

د .رندة شرير

أصكؿ تربية

جامعة األقصى

-12

د.محمكد خمؼ اهلل

أصكؿ تربية

جامعة األقصى

-13

د .رائد الحجار

أصكؿ تربية

جامعة األقصى

-14

أ.د .زياد الجرجاكم

أصكؿ تربية

جامعة القدس المفتكحة

-15

د.إسماعيؿ صالح الف ار

أصكؿ تربية

جامعة القدس المفتكحة

-16

د.ناصر األغا

أصكؿ تربية

جامعة القدس المفتكحة

-17

د.فريد النيرب

أصكؿ تربية

جامعة القدس المفتكحة

-18

د .محمكد عساؼ

أصكؿ تربية

ك ازرة التربية كالتعميـ العالي

-19

د.عبد السالـ محمد
نصار

أصكؿ تربية

-20

د.زكي مرتجى

أصكؿ تربية

-21

د .رأفت العكضي

أصكؿ تربية
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جامعة القدس المفتكحة /غير
متفرغ
جامعة غزة – غير متفرغ
الكمية العربية  /رفح – غير
متفرغ

ممحق رقم ()4
جامعة األزىر – غــزة
عمادة الدراســات العميــا

كـميـــة التربيــــــة
أصول التربية/

حضزة انًعهى /ة -------------------------------انًحتزو /ة
تحيت طيبت ٔبعد

يقكـ الباحث بدراسة عممية بيدؼ التعرؼ إلى " دور التنمية املهنية يف حتشني أداء معلمي املرحلة
الثانوية مبحافظات غزة من وجهة نظرهم وسبل تفعيله ".
كذلؾ استكماالن لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في أصكؿ التربية ٔ ،صًى انباحث ْذِ

االستباَت ليذا الغرض كالمككنة مف خمسة مجاالت ىي  :أكالن :مجاؿ التدريس ،ثانيان :مجاؿ
الميارات اإلدارية ،ثالثان :المجاؿ االجتماعي ،رابعان :مجاؿ ميارات التقكيـ ،خامسان :مجاؿ استخداـ
التكنكلكجيا .لذا أرجك مف سيادتكـ التكرـ باإلجابة بصدؽ كمكضكعية عمى جميع العبارات الكاردة

مف خالؿ كضع عالمة ( )xفي العمكد المناسب مف كجية نظركـ  .عمما بأف المعمكمات التي
سكؼ يحصؿ عمييا الباحث ستككف سرية كألغراض البحث العممي فقط .

الباحث  :محمد صالح قاسم الف ار

كتفضمكا بقبكؿ فائؽ االحتراـ كالتقدير
أكالن -البيانات األكلية:
 -6الجنس  :ذكر(

)

،

 -5المؤىل العممي  :دبموم (
-4

-3

أنثى(
) بكالوريوس (

).
)

دراسات عميا(

) .

سنوات الخذمة :أقل من  2سنوات ( ) 61– 2 ،سنوات ( )،أكثر من  61سنوات ( ).
عذد الذورات التذريبية (4-6 :

)

( 1-3 ،
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م

كبيرة

المجال

جدا

المجال األول -التدريس
-1

تكسبني التنمية المينية ميارات التدريس.

-2

تكجيني التنمية المينية إلى اختيار األنشطة التربكية التي تسيـ في

-3

ترشدني التنمية المينية إلى استخداـ أساليب التدريس الحديثة.

-4

تكضح التنمية المينية لي أىمية االستمرار بتطكير الجكانب المينية .

-5

تعرفني التنمية المينية عمى أنشطة تعميمية قائمة عمى العمؿ الجماعي.

-6

تزكدني التنمية المينية بادكار فعالو في تنفيذ الخطة التدريسية.

-7

تحثني التنمية المينية عمى تكظيؼ الكتاب المدرسي في عممية التعميـ

-8

تساعدني التنمية المينية في بذؿ أقصى الطاقات كاإلمكانات لتطكير

-9

تشجعني التنمية المينية عمى تصميـ دركس (تكضيحية -تكجيو أقراف)

-10

تنمي التنمية المينية لدم القدرة عمى تحقيؽ األىداؼ التعميمية التي

التعمـ النشط.

بشكؿ يزيد مف أىميتو.

كتحسيف عممية التعميـ كالتعمـ.
لتفعيؿ عممية التعميـ كالتعمـ.
تمبي احتياجات الطمبة.

المجال الثاني -الميارات اإلدارية
-1

تطكر التنمية المينية لدم ميارة إدارة الكقت.

-2

تزكدني التنمية المينية بميارة إدارة الصؼ بفاعمية.

-3

تعرفني التنمية المينية بحقكقي ككاجباتي نحك مينة التدريس.

-4

تشجعني التنمية المينية عمى المشاركة في تنفيذ المياـ كاألنشطة

-5

تحثني التنمية المينية عمى استخداـ مياراتي في التخطيط لألنشطة

-6

تكسبني التنمية المينية ميارة إعداد التقارير الفصمية.

-7

تنمي التنمية المينية لدم خصائص القيادة الفعالة كمعمـ قائد.

-8

تزيد التنمية المينية قدرتي عمى مكاجية المشكالت في حياتي المينية.

-9

تكجيني التنمية المينية إلى إدراؾ أىمية التعمـ الذاتي كالمستمر.

-10

ترشدني التنمية المينية إلى معرفة خصائص كاحتياجات الطمبة.

المدرسية.

الالصفية.

المجال الثالث -االجتماعي
-1

تصقل التنمٌة المهنٌة قدرتً فً فن التعامل مع اآلخرٌن.

-2

توجهنً التنمٌة المهنٌة إلى ضرورة االهتمام بالمظهر الشخصً العام.

-3

تشجعنً التنمٌة المهنٌة على النمو الذاتً فً المهنة.

-4

تكسبنً التنمٌة المهنٌة بعض المهارات التً تساعدنً فً معالجة بعض
القضاٌا الطالبٌة.
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المجال

جدا

-5

تعرفنً التنمٌة المهنٌة على مهارات االتصال و التواصل مع المجتمع
المدرسً.
تزيد التنمية المينية مف قدرتي عمى التكيؼ مع متغيرات العصر.
تساعدنً التنمٌة المهنٌة على بناء عالقات مع الزمالء.

-8

تحثنً التنمٌة المهنٌة على خدمة المجتمع المحلً من خالل العمل
التطوعً.
ترشدنً التنمٌة المهنٌة إلى االتجاهات االٌجابٌة نحو مهنة اإلشراف
التربوي.
تنمً التنمٌة المهنٌة لدي االعتزاز بمهنة التدرٌس.

-6
-7
-9
-10

المجال الرابع -ميارات التقويم
-1

تمكنً التنمٌة المهنٌة من استخدام أسالٌب التقوٌم الحدٌثة.

-2

تحسن التنمٌة المهنٌة مهارتً فً استخدام أسلوب حل المشكالت.

-3

توجهنً التنمٌة المهنٌة إلى اعتماد التعلم الذاتً لتطوٌر قدراتً المهنٌة.

-4

تعرفنً التنمٌة المهنٌة على أنواع التقوٌم المختلفة.

-5

تطور التنمٌة المهنٌة لدي مهارة بناء االختبارات حسب جدول
المواصفات.
تكسبنً التنمٌة المهنٌة مهارة تحدٌد معامل الصعوبة والسهولة فً
االختبارات.
ترشدنً التنمٌة المهنٌة إلى المهارات النظرٌة التطبٌقٌة المتعلقة بعملٌة
التقوٌم المتعلقة بعملٌة التقوٌم (بناء اختبارات -تحلٌل فقرات).
تساعدنً التنمٌة المهنٌة على توضٌح جوانب القوة لدي للعمل على
تدعٌمها.
تزودنً التنمٌة المهنٌة بمهارات التقوٌم الذاتً.

-6
-7
-8
-9

 -10تشجعنً التنمٌة المهنٌة على استخدام التغذٌة الراجعة.
المجال الخامس -استخدام التكنولوجيا
-1

تزٌد التنمٌة المهنٌة من مهاراتً فً استخدام تكنولوجٌا التعلٌم (الفٌدٌو
التعلٌمً ،التلفزٌون التربوي).
تكسبنً التنمٌة المهنٌة مهارة استخدام الحساب اآللً مع برامجه.

-3

توجهنً التنمٌة المهنٌة نحو توظٌف مواقع التواصل االجتماعً فً
التعلٌم.
تشجعنً التنمٌة المهنٌة على مشاركة المعرفة الكترونٌا ً مع زمالئً.

-5

تساعدنً التنمٌة المهنٌة فً اختٌار الوسٌلة التعلٌمٌة.

-6

تحثنً التنمٌة المهنٌة على استخدام التعلٌم االلكترونً كمصدر للمعرفة.

-2
-4

-7

تساعدنً على اختٌار الوسائل التعلٌمٌة بناءاً على ما تحققه من أهداف.

-8

تدفعنً نحو االجتهاد فً توظٌف البرامج اإللكترونٌة لبناء االختبارات.

-9

تحثنً على توظٌف جهاز  LCDفً عملٌة التدرٌس.

 -10تمكنً التنمٌة المهنٌة من استخدام برنامج معالجة النصوص(MS-
 )Wordفً العملٌة التعلٌمٌة.
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مف كجية نظرؾ ما سبؿ تفعيؿ دكر التنمية المينية لممعمميف في المجاالت التالية :
في مجاؿ التدريس :

------------------------ -2 -------------------------- -1
----------------------- - 4 ------------------------- -3

----------------------- -6 -------------------------- -5
في المجاؿ اإلدارم:

------------------------ -2 -------------------------- -1
----------------------- - 4 ------------------------- -3

----------------------- -6 -------------------------- -5
في المجاؿ االجتماعي :

------------------------ -2 -------------------------- -

----------------------- - 4 ------------------------- -3

----------------------- -6 -------------------------- -5
في مجاؿ التقكيـ :

------------------------ -2 -------------------------- -1
----------------------- - 4 ------------------------- -3

----------------------- -6 -------------------------- -5
في مجاؿ استخداـ التكنكلكجيا :

 ------------------------ -2 ------------------------------------------------- - 4 ------------------------- -3

----------------------- -6 -------------------------- -5
ك شك انر عمى حسف تعاكنكـ ،،،،
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