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قدمت ىذه الرسالة استكماالً لمتطمبات الحصوؿ عمى درجة الماجستير في أصوؿ التربية
مف كمية التربية ػ جامعة األزىر ػ غزة
1437ھ– 2016م

اىقزآُ اىنزٌّ
قبه رعبىل :
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ًَاىشَّيَبدَحِ فَُْنَجِّئُنٌُ ثََِب مُنزٌُْ رَعََْيٌَُُ"
صدق اهلل اىعظٌْ
(اىزٌثخ)105:

أ

اإلهــــــداء ى
ى

 إلى مف أحمؿ اسمو بكؿ افتخار  ...إلى الذي اشتاؽ إلى ربو  ،،،فرحؿ إليو عمى جناح دمو أىدى
وطنو روحوُ ،فميتني أىديو أكثر مف ىذا العمؿ المتواضع ...
ا دي ا ح ب  ،،رحمو هللا ورفع درجاتو مع الصالحيف
 إلى مف أىدتني الوصؿ دوف الخصاـ ،وبذلت عمرىا وجيدىا وماليا في سبيؿ تعميمي وتربيتي ،،،
أمي ا ح

أطاؿ هللا في عمرىا

 إلى مف أظيروا لي ما ىو أجمؿ مف الحياة وكانوا سندي وممجئي وتذوقت معيـ أجمؿ المحظات
رياحيف حياتي إخوتي "معاذ ،محم د ،أفنان ،ق م"
 إلى العامميف المخمصيف في مجاؿ إعداد المعمـ وتدريبو
 إلى طمبة العمـ أمؿ الغد المشرؽ
 إلى كؿ مف عممني حرفاً أصبح سنا برقو يضيء الطريؽ أمامي
 إلييـ جميعاً أىدي ثمرة جيدي المتواضع سائمةً المولى عز وجؿ أف ينفعنا بما عممنا ويعممنا ما ينفعنا
إنو ولى ذلؾ والقادر عميو.

ًاهلل ًيل اىزٌفْق

ب

الشكرىوالتقدور ى
أقصد وجو هللا العمي العميـ حمداً وشك اًر وامتناناً عمى ما خصني بو مف ٍ
نعـ وفضؿ ،وأدعوه جؿ في عبله

بأف يرزقني التوفيؽ في القوؿ والعمؿ ،وأف يتقبؿ مني ىذا العمؿ خالصاً لوجيو الكريـ ،وينفع بو طبلب العمـ،
وأف يجعمنا ممف بمغ عف رسوؿ هللا ولو آية ،وأصمي وأسمـ عمى المبعوث رحمة لمعالميف محمد بف عبد هللا،

وعمى آلو وصحبو أجمعيف  ....وبعد،،،

يقوؿ الحؽ سبحانو وتعالى  :رَةِّ أًَْسِعْنِِ أَُْ أَشْنُزَ ِّعََْزَلَ اىَّزِِ أَّْعََْذَ عَيََِّ ًَعَيََ ًَاىِدََُّ ًَأَُْ أَعََْوَ صَبىِحًب رَزْضَبهُ
ًَأَدْخِيْنِِ ثِزَحََْزِلَ فِِ عِجَبدِكَ اىصَّبىِحِنيَ( النمؿ.)19 :

اء لممعروؼ الشكر فالحمد هلل العظيـ األكرـ ،عزيز الثناء ،جميؿ
مف حؽ النعمة الذكر ...وأقؿ جز ً
ثناء عميؾ أنت كما أثنيت عمى نفسؾ ،والصبلة والسبلـ عمى النبي المعمـ الذي
العطاء .ربنا ال نحصى ً
أوصانا بالشكر فقاؿ( :ال شكر هللا من ال شكر ا ناس) (الترمذي.)477 :2003 ،
واق ار اًر بالفضؿ لذويو ،ورداً لبعض المعروؼ لمستحقيو ،وتقدي اًر وتوقي اًر لمف ال أستطيع أف أوفي حقيما مف

الشكر والبر معممي األفاضؿ ألبسيـ هللا ثوب الصحة والعافية ،وأعطاىـ عم اًر مديداً في طاعتو.

وفي ىذا المقاـ ال يسعني إال أف أتقدـ بخالص الشكر والتقدير إلى جامعة األزىر بغزة ممثمةً بعمادة

الدراسات العميا ،وجميع أعضاء الييئة التدريسية في كمية التربية ،وأخص بالشكر أساتذتي في قسـ أصوؿ
التربية ،إلى كؿ مف وجيني وعممني وأخذ بيدي في سبيؿ إنجاز ىذا البحث ،وعمى رأسيـ أستاذ اإلدارة
التربوية والتخطيط المشارؾ :الدكتور /صييب كماؿ األغا الذي تفضؿ بقبولو اإلشراؼ عمى ىذه الرسالة،

فنفعني هللا بعممو ،وأحاطني بحممو ،وجاد عمي بجيده ووقتو ،فجزاه هللا عني وعف طبلب العمـ خير ما جزى
بو عباده الصالحيف.

كما أتوجو بالشكر وعظيـ االمتناف والعرفاف لؤلساتذة الكراـ عضوي لجنة المناقشة:

الدكتور /محمد ىاشـ أغا ،والدكتورة /لينا زياد صبيح لتفضميما بقبوؿ مناقشة ىذا البحث ،وعمى جيودىما في
قراءة الرسالة واثرائيا بمبلحظاتيما السديدة بإذف هللا ،فيكوف ليا األثر البالغ في تحسينيا وتجويدىا واخراجيا
بأبيى صورة ،فجزاىما هللا عني خير الجزاء.

كما وأتقدـ بالشكر الجزيؿ والتقدير إلى الدكتور /محمود عبد المجيد عساؼ الذي خصني بصبره ووقتو،

فقد تعممت منو الكثير فيما يتعمؽ بالبحث العممي ،وكاف لو الفضؿ الكبير عمي عمماً وتعميما.

عمي مف وقتيـ،
والشكر أيضاً لؤلساتذة األفاضؿ الذيف تكرموا بتحكيـ أداة الدراسة ،والى مف جادوا ًّ
ومنحوني مف خبرتيـ عند إجراء المقابمة جزاىـ هللا عني خير الجزاء.
كما أتقدـ بالشكر إلى المسئوليف في دائرة التربية والتعميـ بوكالة الغوث بغزة ،لتعاونيـ معي وتقديـ

المعمومات والبيانات البلزمة لمدراسة ،والسماح بالتطبيؽ الميداني لمدراسة في المناطؽ التعميمية.

ج

كما أكف عظيـ الشكر واالمتناف لمديري المناطؽ التعميمية ،ومديري ومعممي المدارس بوكالة الغوث بغزة
عمى استجابتيـ بتعبئة االستبانة التي شكمت العمود الفقري لمدراسة.

كما وأتقدـ بالشكر والتقدير إلى األستاذ معيف مصطفى الفار منسؽ وحدة التطوير الميني والمنياج الذي

وزدني بأوراؽ العمؿ والدراسات الخاصة باألياـ الدراسية لبرنامج  ،SBTDوقاـ بالمراجعة اإلمبلئية والمغوية

لمدراسة ،فجزاه هللا عني خير الجزاء.

كما يطيب لي أف أتوجو بخالص الشكر والتقدير واالمتناف واالعتراؼ بالجميؿ إلى أخي العزيز محمود

الذي ساعدني في طباعة ىذه الرسالة.

والشكر موصوؿ إلى كؿ مف أعاف عمى إتماـ ىذه الرسالة بفائدة ،أو مشورة ،أو دعاء ،أو غيرىا مما

انتفعت بو ،فميـ مني كؿ الشكر والتقدير ،وأساؿ هللا تعالى أف يجعؿ ذلؾ في موازيف حسناتيـ.

وأخي اًر أسأؿ هللا العمي العظيـ أف أكوف قد وفقت في ىذه الدراسة ،وأف يغفر لي جدي وىزلي وخطئي

وعمدي ،فحسبي أني حاولت واجتيدت ،فإف وفقت فمف هللا ،واف قصرت فمف نفسي والشيطاف – فالكماؿ هلل

وحده -وما توفيقي إال باهلل عميو توكمت واليو أنيب.

ًاحلَد هلل رة اىعبملني ًاىصالح ًاىسالً عيَ أشزف املزسيني
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التعرؼ إلى درجة تقدير معممي المرحمة األساسية بمدارس وكالة الغوث لدور برنامج

التطوير الميني المستمر لممعمـ القائـ عمى المدرسة  SBTDفي تحسيف أدائيـ ،والكشؼ عما إذا كاف ىناؾ

فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05بيف متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لدور
برنامج التطوير الميني المستمر لممعمـ القائـ عمى المدرسة  SBTDفي تحسيف أدائيـ تعزى إلى المتغيرات

التالية( :الجنس ،المنطقة التعميمية ،سنوات الخدمة ،المؤىؿ العممي) ولتحقيؽ ذلؾ استخدمت الباحثة المنيج
الوصفي التحميمي ،وقامت بإعداد استبانة لجمع بيانات دراستيا تشمؿ عمى ( )67فقرة ،موزعة عمى ()6
مجاالت تمثؿ المجمعات التدريبية لمبرنامج وىي( :تطوير أساليب نشطة لمتعميـ والتعمـ ،ممارسات التعمـ

المرتكزة عمى الغرفة الصفية ،التقييـ اليادؼ لتحسيف نوعية التعميـ ،دور المعمـ في تعزيز تعمـ ميارات القراءة
والكتابة والحساب ،المنحى الجامع لمتعميـ والتعمـ ،تفعيؿ دور أولياء األمور في عممية االرتقاء بإنجازات

الطمبة) ،وتكوف مجتمع الدراسة مف جميع معممي المرحمة األساسية بمدارس وكالة الغوث في المناطؽ
التعميمية التالية( :جباليا ،بيت الىيا وبيت حانوف ،غرب غزة ،شرؽ غزة ،جنوب غزة ،النصيرات والبريج ،دير

البمح والمغازي) لمعاـ الدراسي  2016-2015ميبلدي ،والبالغ عددىـ ( )3302معمـ ومعممة ،وطبقت
الدراسة عمى عينة عشوائية طبقية بمغ عددىا ( )600معمـ ومعممة بما يقارب ( )%18,2مف مجتمع الدراسة

األصمي ،وتـ تفريغ االستبانة وتحميميا مف خبلؿ برنامج التحميؿ اإلحصائي ( ،)SPSSواستخدمت الباحثة

مجموعة مف المعالجات اإلحصائية مثؿ "النسب المئوية ،التك اررات ،المتوسط الحسابي ،الوزف النسبي،
االنحراؼ المعياري ،اختبار ألفا كرونباخ ،اختبار التجزئة النصفية ،معامؿ ارتباط بيرسوف ،اختبار ،Tاختبار
تحميؿ التبايف األحادي ،اختبار شيفيو لممقارنات الثنائية.

كانت أىم ن ائج ا د ار

ما ي:

 -1إف الدرجة الكمية لتقدير معممي المرحمة األساسية بمدارس وكالة الغوث لدور برنامج التطوير الميني
المستمر لممعمـ القائـ عمى المدرسة  SBTDفي تحسيف أدائيـ قد حصمت عمى متوسط حسابي قدره ()4.24
بوزف نسبي ( )%84.86بدرجة تقدير (كبيرة جداً) ،حيث جاء مجاؿ تطوير (أساليب نشطة لمتعميـ والتعمـ)
في المرتبة األولى بوزف نسبي ( ،(%86.26يميو مجاؿ (ممارسات التعمـ المرتكزة عمى الغرفة الصفية) بوزف
نسبي( ،)%85.38يميو مجاؿ (المنحى الجامع لمتعميـ والتعمـ) بوزف نسبي ( ،)%84.87يميو مجاؿ (التقييـ
اليادؼ لتحسيف نوعية التعميـ) بوزف نسبي ( ،)%84.79يميو مجاؿ (دور المعمـ في تعزيز تعمـ ميارات
ه

القراءة والكتابة والحساب) بوزف نسبي ( ،)%84.48وأخي اًر حصؿ مجاؿ (تفعيؿ دور أولياء األمور في عممية
االرتقاء بإنجازات الطمبة) عمى المرتبة السادسة بوزف نسبي (.)%82.63
 -2ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05بيف متوسطات درجات تقدير أفراد
العينة لدور برنامج التطوير الميني المستمر لممعمـ القائـ عمى المدرسة  SBTDفي تحسيف أدائيـ تعزى إلى
متغير الجنس في المجاليف "دور المعمـ في تعزيز تعمـ ميارات القراءة والكتابة والحساب ،والمنحى الجامع
لمتعميـ والتعمـ" ،أما في باقي المجاالت والمجاالت مجتمعة معاً فدلت النتائج عمى وجود فروؽ ذات داللة
إحصائية وذلؾ لصالح اإلناث.
 -3ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05بيف متوسطات درجات تقدير أفراد
العينة لدور برنامج التطوير الميني المستمر لممعمـ القائـ عمى المدرسة  SBTDفي تحسيف أدائيـ في مجاؿ
المنحى الجامع لمتعميـ والتعمـ تعزى إلى متغير المنطقة التعميمية ،بينما توجد فروؽ ذات داللة إحصائية لباقي
المجاالت والمجاالت مجتمعة معاً لصالح منطقتي النصيرات والبريج ،ودير البمح والمغازي.
 -4ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05بيف متوسطات درجات تقدير أفراد
العينة لدور برنامج التطوير الميني المستمر لممعمـ القائـ عمى المدرسة  SBTDفي تحسيف أدائيـ في
المجاليف "تطوير أساليب نشطة لمتعميـ والتعمـ ،ودور المعمـ في تعزيز تعمـ ميارات القراءة والكتابة والحساب"
تعزى إلى متغير سنوات الخدمة ،بينما توجد فروؽ ذات داللة إحصائية لباقي المجاالت والمجاالت مجتمعة
معاً لصالح سنوات الخدمة أكثر مف ( 10سنوات).
 -5توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05بيف متوسطات درجات تقدير أفراد
العينة لدور برنامج التطوير الميني المستمر لممعمـ القائـ عمى المدرسة  SBTDفي تحسيف أدائيـ في
المجاليف "تطوير أساليب نشطة لمتعميـ والتعمـ ،والتقييـ اليادؼ لتحسيف نوعية التعميـ" تعزى إلى متغير
المؤىؿ العممي لصالح مرحمة البكالوريس ،بينما ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية لباقي المجاالت
والمجاالت مجتمعة معاً.

كانت أىم ا

ات مثل ف ما ي:

 -1تعزيز تطبيؽ البرنامج عمى جميع مدراس الوطف بجميع مستوياتيا ،وتصنيفاتيا الحكومية والخاصة،
فضبلً عف مدارس وكالة الغوث ،حيث أكدت نتائج الدراسة أف البرنامج قد أسيـ إيجاباً في تحسيف أداء
المعمميف ونموىـ مينياً.

و

 -2إكساب المعمـ المتدرب القدرة عمى البحث والتجريب والتطبيؽ التربوي السميـ مف خبلؿ االىتماـ بالبحوث
العممية الخاصة بتطوير المدرسة المستمر وتطوير كادرىا التعميمي.
 -3تعزيز الشراكة بيف مراكز التطوير الميني لممعمـ في أثناء الخدمة وكميات التربية في الجامعات؛
لممساىمة في تطوير برامج تدريب المعمميف عف طريؽ إجراء بحوث مشتركة بينيـ ،أو قياـ بعض أعضاء
الييئة التدريسية في الكميات بتقديـ دروس نموذجية بالتطبيؽ العممي لممبادئ والنظريات والمعارؼ التربوية في
المدارس مف خبلؿ تعامميـ مع الواقع الحقيقي لعناصر العممية التعميمية.
 -4االىتماـ بتوفير مراكز لممعمميف؛ لتولي زماـ األمور في اتخاذ الق اررات ،وتنفيذ برامج تطوير الكوادر
بناء عمى الفمسفة واألىداؼ والحاجات الميدانية ومتطمبات المعمميف.
التعميمية ً

ز

Abstract
Title: The Role of the Continuous Professional Development Program
(SBTD) in Improving Basic School Teachers Performance at UNRWA
Schools
Researcher/ walaa Hani M. Abed
Supervisor/ Dr. suhaib Kamal Al- Agha
This study aimed at investigating the UNRWA teachers estimation of using SBTD
program to improve their performance .Also revealing if there are statistically significant
differences at(α ≤ 0.05) in the sample appreciation degrees between the mean scores of SBTD
program at improving their performance refer to the following variables (sex, educational area,
experience, qualification). The researcher adopted the analytical descriptive approach.
To achieve the study aims, the researcher used a questionnaire to gather data including
67 items, dividing into 6 domains represent the training packages as following: developing
efficient methods for teaching and learning , Learning practices based on classroom, evaluation
aimed to improve the quality of education, the teacher's role in the promotion of literacy and
numeracy skills, collective -oriented teaching and learning and activating the role of parents in
the process of upgrading students achievements).
The study population was 3302 teachers that consisted of all elementary teachers at
UNRWA schools in the following educational
districts: (Jabaliya, Beit Lahiya and Beit
Hanoun, West of Gaza, Eeast of Gaza, South of Gaza City, Nuseirat, Bureij, Deir al-Balah, and
Maghazi) for the scholastic year 2015-2016 .The study applied on a stratified random sample
numbered 600 teachers including approximately (18.2%) of the original study population. The
researcher used (SPSS) to analyze data .Also she used a range of statistical treatments such as
percentages, duplicates, mean, the relative weight, Standard deviation, Cronbach's alpha test, half
split test, Pearson correlation coefficient, T test , One-way analysis of variance test and Hevah
bilateral comparisons Test.

The important findings:
1. The arithmetic average of the UNRWA elementary teachers assessing for continuing
professional program SBTD in their performance was (4.24) with a relative weight (84.86%)
with agreement degree (very large). The developing efficient methods for teaching and
learning was the first stage with a relative weight ((86.26%, followed by the field of Learning
practices based on classroom with a relative weight(85.38%), followed by the field of
collective -oriented teaching and learning with a relative weight(84.87%), followed by the
field of evaluation aimed to improve the quality of education with a relative weight(84.79%),
followed by the field of the teacher's role in the promotion of literacy and numeracy skills with
a relative weight(84.48%) and finally, the sixth stage was activating the role of parents in the
process of upgrading students achievements with a relative weight(82.63%).
2. There were no statistically significant differences at (α ≤ 0.05) between the mean scores of the
respondents estimation to the role of continuing professional development program for teachers
based on school SBTD to improve their performance due to the variable sex in two domains ,
"the teacher's role in the promotion of literacy and numeracy skills and collective -oriented
teaching and learning. However , there are statistically significant differences in the rest
domains in favor of females.
ح

3. There were no statistically significant differences at (α ≤ 0.05) between the mean scores of the
respondents estimation to the role of continuing professional development program for teachers
based on school SBTD to improve their performance in collective -oriented teaching and
learning due to the education district variable. On the other hand, there are statistically
significant differences in the rest domains in favor of Nuseirat, Bureij , Deir al-Balah, and
Maghazi district.
4. There were no statistically significant differences at the level of significance (α ≤ 0.05)
between the mean scores of estimation respondents to the role of continuing professional
development program for teachers based on school SBTD to improve their performance in two
domains, developing efficient methods for teaching and learning, and the teacher's role in the
promotion of literacy and numeracy skills attributed to the years of service variable, while there
are statistically significant differences for the remaining domains and combined domains
together in favor of more than (10) years of service.
5. There are statistically significant differences at (α ≤ 0.05) between the mean scores of
estimation respondents to the role of continuing professional development program for teachers
based on school SBTD in improving their performance in the two domains, "developing efficient
methods for teaching and learning, and evaluation aimed to improve the quality of education,"
attributed to Qualification variable for the bachelor, while there are no statistically significant
differences for the remaining domains and combined areas together.

The important recommendations:
1. Enhancing the program application at all Home schools governmental, private as well as
UNRWA schools. The results of the study confirmed that the program has improved teachers'
performance professionally and positively.
2. Obtaining the trainee teacher's educational ability to research, experiment and practice
through scientific researches that concerning of continuous school development and its
educational staff.
3. Strengthening the partnership between the professional development centers for teacher inservice and education faculties at universities to develop teacher training programs. This can be
achieved through joint research, or practical implement lessons of the educational principles and
theories in the schools are provided by professors . This improve teachers through their
dealings with the reality of the elements of the educational process.
4. Providing centers for teachers enabling them to make decisions- and implement educational
staff developing programs
based on the reality philosophy, objectives and teachers
requirements.
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اف ل ا ل
اإلطار ا عام د ار
ا مقدم :
يعد العمـ واحداً مف أىـ وأبرز األمور التي يحتاج إلييا اإلنساف؛ ألنو يستيدؼ بناء شخصيتو الفاعمة

التي تمتمؾ القدرة عمى التكيؼ مع طبيعة ومقتضيات الحياة بكافة أشكاليا ،وصناعة التغيير نحو األفضؿ.

واف العمـ ىو الذي يصنع األجياؿ الصاعدة التي تبني المجتمعات واألوطاف ،وتحقيؽ ما تصبو إليو

ىذه المجتمعات مف تقدـ ورقي وتطور.

رضاء هلل عز وجؿ
لذا يجب عمينا أف نتفوؽ عممياً ،وأف نجتيد في تحصيؿ العمـ لخدمة ببلدنا وا
ً

القرف الكريـ (ّزفع اهلل اىذِّ آٍنٌا ٍننٌ ًاىذِّ أًرٌا اىعيٌ درجبد ًاهلل مبب رعَيٌُ خجري) (المجادلة .)11
الذي قاؿ في آ

وعمبلً بقوؿ المصطفى عميو أفضؿ الصبلة وأتـ التسميـ حيث قاؿ" :مف سمؾ طريقاً يمتمس فيو عمماً

سيؿ هللا لو طريقاً إلى الجنة" (الترمذي.)624 :2003 ،

فإذا كاف لمعمـ ىذا الشأف الجمؿ والفضؿ العظيـ والمنزلة المرموقة عند هللا ورسولو ،فإف العمـ ال
يتحصؿ ببل معمـ ،فبل عمـ ببل تعميـ ،وال تعميـ ببل معمـ؛ يعي أىمية ىذا العمـ ويضعو نصب عينيو ،فما
يقدمو في سبيؿ العمـ يعمي ذكره ويزكي عمومو ويعود بالنفع عميو وعمى أمتو.

"فالمعمـ ىو الدعامة األولى لقوة الوطف ومجده ،وبقدر ما يبذؿ مف جيد وتفاف في أداء رسالتو بقدر

ما ينيض بمجتمعو ووطنو ،وىو الذي يستطيع أف يتعيد طبلبو مف جميع النواحي الخمقية واالجتماعية

والصحية والعممية ،ويقدـ ليـ التوجيو واإلرشاد المستمريف ،وىو الذي يعمؿ عمى تنمية ىذه النواحي عف
طريؽ إعداد مواقؼ تعميمية متعددة يتعرض الطالب فييا إلى خبرات متنوعة ،وتتفاعؿ معيا شخصيتو ،بحيث
يؤدي إلى تغيير مرغوب في سموكو ،فتغيير السموؾ ال يأتي عف طريؽ اإللقاء والتمقيف ،بؿ يتـ عف طريؽ

فيـ عممية التعميـ التي تيدؼ إلى تغيير حقيقي في سموؾ الطالب" (أبو الضبعات.)12 :2009 ،
ولما كاف المعمـ في ىذه العممية عنص اًر رئيساً في مدخبلتيا ،وقطب الرحى في إجراءاتيا ،فإف توافر

شرط الجودة فيو أمر ال يمكف تجاىمو أو تجاىؿ أثره في مخرجات العممية التعميمية برمتيا ،فمممعمـ بالغ األثر

في فاعمية مدخبلت التعميـ ،كطرائؽ التدريس ،ومنيج التعميـ ،وأىدافو وتنظيـ بيئتو ،وتقويـ نتائجو ،واف دوره
ىذا يقتضي امتبلكو الصفات والمؤىبلت البلزمة لمينة التدريس ،في ضوء ما توصمت إليو الدراسات

والبحوث في مجاؿ التربية وعمـ النفس ونظريات التعمـ وفمسفة التربية (عطية واليامشي.)14-13 :2008 ،

خاصة في خضـ التطورات المعرفية والتكنولوجية التي يشيدىا العالـ ،وما ليا مف متغيرات ممحوظة

في حياة األفراد والمجتمعات ،حيث فرضت العديد مف التحديات أماـ اإلنساف في الوطف العربي ،فمف

الطبيعي أف تتغير المنظومة التعميمية أىدافاً ومحتوى وطريقة وتقويماً؛ لتنسجـ مع متغيرات العصر وتحدياتو،
2

والحديث عف منظومة تربوية وتعميمية جديدة يعني ضرورة التأكيد عمى دور المعمـ الذي لـ يعد قاص اًر عمى

التمقيف ونقؿ المعرفة ،بؿ تعاظـ دوره ليصبح ميس اًر لممعرفة ومنتجاً ليا ومؤصبلً لمقيـ ،وقاد اًر عمى التعامؿ مع

طاقات المتعمميف وتعزيز قدراتيـ التنافسية (ويح.)9 :2003 ،

حيث يترؾ المعمموف الذيف يأخذوف مينة التدريس مأخذ الجد ويبعثوف الحياة في المواد التي يقوموف

بتدريسيا يتركوف أث اًر في الطالب ال ينسى وال يمكف محوه ،إنيـ يعطوف معنى لمحياة إنيـ يرتدوف المادة التي
يقوموف بتدريسيا كما يرتدوف سترتيـ أو معطفيـ المفضؿ ،وعندما يفعموف ذلؾ يرى الطالب حياة ليا ىدؼ

ومعنى ويممؤىا الحب ،وعندما تتصؿ روح المدرس بروح الطالب يظير ويطفو عمى السطح أفضؿ ما لدى
الطالب (ماكجويروأبيتز.)3 :2005 ،
أضؼ عمى ذلؾ إف مينة التدريس ليست بالمينة السيمة اليسيرة كغيرىا مف الميف األخرى ،ذلؾ أف
المعمـ يتعامؿ مع بني البشر ،وىـ متفاوتوف في بيئاتيـ وفي مواىبيـ وفي قدراتيـ العقمية وظروفيـ
االجتماعية واالقتصادية واألسرية ،ولكؿ منيـ شخصية مستقمة واىتماماتو الخاصة ،وعمى المعمـ أف يوائـ بيف

ىذه الفوارؽ جميعيا مف جية ،وأف ييسر لكؿ منيـ ما يمزمو لبلنطبلؽ بما يتمشى مع مواىبو وقدراتو.
(عساؼ واألغا)7 :2015 ،
وعميو فالمعمـ في حاجة إلى برامج تدريبية مطورة باستمرار مف الحيف إلى اآلخر ،وذلؾ لمسايرة

االتجاىات الحديثة في برامج إعداد المعمميف وتأىيميـ لمواجية مشكبلت الحياة المعاصرة ومواكبة التغير
السريع لمعالـ في مختمؼ جوانب الحياة ،حيث إف نجاح العممية التربوية ال يحقؽ ثماره إال مف خبلؿ معمـ

كؼء معد إعداداً جيداً في المجاالت كافة (جودة ،)9 :2010 ،واف أية جيود تبذؿ لتحسيف أي جانب مف
جوانب العممية التعميمية ،ال يمكف أف تؤدي إلى التقدـ المنشود ما لـ نبدأ بالمعمـ ،فنرفع مف كفاياتو

التدريسية؛ حتى يضطمع بمسئولياتو وميماتو ،وعميو نجد أف كثي اًر مف دوؿ العالـ المتقدمة والنامية أولت
اىتماماً متزايداً بتطوير برنامج إعداد المعمميف وتدريبيـ في أثناء الخدمة ،موظفةً في ذلؾ أحدث االتجاىات
واألساليب المعاصرة في ىذا الصدد (الجاسر.)5 :2001 ،

ومف ىنا فإف استمرار تدريب المعمـ في أثناء الخدمة أمر جوىري وأساسي في مجتمعنا الحاضر،

حيث تعتبر عممية إعداد المعمميف قبؿ الخدمة بمثابة تأىيؿ ذي طبيعة معجمة ومتسارعة ،يكتسب فييا المعمـ

الميارات الضرورية التي تؤىمو لمدخوؿ في مينة التدريس ،وىي الخطوة األولى في مستقبؿ المعمـ الوظيفي،
وال يمكف اعتبار عممية إعداد المعمـ عممية منتيية بمجرد حصولو عمى المؤىؿ الذي يتيح لو العمؿ بمينة

التدريس ،بؿ إنيا عممية مستمرة ومتجددة لتواكب التغير السريع في العموـ والتكنولوجيا وآثارىا المختمفة في
جميع جوانب الحياة وعمى العمؿ المدرسي والمشكبلت اليومية التي يواجييا المعمموف.
(أحمد)130-129 :2007 ،
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فمف الجدير ذكره أف التدريب بما ينطوي عميو مف خصائص كمية وخصائص كيفية ،وما يشممو مف
مفاىيـ وحقائؽ وقواعد وقوانيف ونظريات ومبادئ تشكؿ الوحدات المعرفية التي تكوف المعنى المطموب مف

التدريب الناجح ،وىذه االستراتيجيات التطبيقية التي تشكؿ محتوى التدريب الناجح (خضع لمعديد مف األسس
أو األنماط التنظيمية) التي تقؼ خمؼ قدرة معمـ التعميـ األساسي عمى استقباؿ تمؾ المعمومات ،والتعامؿ

معيا في سياؽ تربوي نفسي يجعمو يتعاطى مع ىذه البيانات بصورة جيدة؛ ليصبح معمماً يتفاعؿ بكفاءة

وفاعمية في مختمؼ مناشط الحياة العامة والمدرسية (محمد وآخروف.)9 :2008 ،

وعبلوة عمى ما سبؽ أصبح مف الضروري اإلعداد العممي والثقافي والميني لممعمـ في أثناء سنوات
إعداده وسنوات عممو ،وبذلؾ تكتمؿ الحمقات ،وتتفاعؿ الخبرات ،كما أصبح لزاماً أال يقتصر اإلعداد الميني
عمى مجرد دراستو مواد ومقررات في العموـ الصرفية والعموـ التربوية والنفسية ،بؿ ينبغي أف يصاحب ذلؾ

تمرينات وتطبيقات عممية عمى الكفايات والميارات التدريسية وأساليبيا المطموبة مف خبلؿ برنامج تربوي

منظـ ،تتوافر لو عناصر اإلعداد الناجح مف خطة ومحتوى وأسموب تقويـ مستمر ،وغير ذلؾ مف المستمزمات

الضرورية ،ومف ىذا المنطمؽ كاف اىتماـ األمـ بمعممييا إعداداً وتدريباً قبؿ الخدمة وفي أثنائيا ،فبذلت كؿ ما

في وسعيا لجعميـ رواد فكر وثقافة ودعاة أصالة وتجديد ،إذ عمييـ يتوقؼ إنجاح العممية التربوية في كؿ

أبعادىا ،وبنجاحيا ينجح كؿ مسعى لمتطور والتغيير(الفتبلوي.)19 :2004 ،

ولضماف النمو الميني المستمر وفؽ متطمبات العممية التربوية ،ومواكبة التحديثات المستمرة ،سعت

العديد مف الجيات الرسمية لدعـ جيود المعمـ وتعزيز إمكاناتو في البيئة الفمسطينية ،كو ازرة التربية والتعميـ،
ودائرة التعميـ في وكالة الغوث الدولية التي لـ تأؿ جيداً في ىذا الصدد ،حيث قامت بتنفيذ مجموعة مف

البرامج التدريبية؛ لتحسيف األداء وتمبية حاجات التغير ،منيا (برنامج حقوؽ اإلنساف ،وبرنامج إطار ضماف

الجودة ،وبرنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ).

وكاف مف أحدث ىذه البرامج برنامج  ،SBTDحيث يعد برنامج التطوير الميني المستمر لممعمـ
القائـ عمى المدرسة "تحويؿ الممارسات الصفية" بعداً رئيساً مف أبعاد استراتيجية إصبلح النظاـ التعميمي في

األونروا ،وييدؼ ىذا البرنامج إلى تحسيف الممارسات التعميمية والتعممية في البيئة الصفية في مدارس
األونروا مف خبلؿ تطوير أساليب تربوية تفاعمية وطرائؽ تعميمية ،تسيـ في اندماج الطمبة في العممية

التعممية بفاعمية (األونروا ،المجمع التدريبي األوؿ.)1 :2012،
وفي ىذا االتجاه تعددت جيود الباحثيف حوؿ النمو الميني لممعمميف ،نظ اًر ألىمية ىذا الموضوع،

حيث قاموا بإجراء عدة بحوث ودراسات عممية أشارت جميعيا إلى أىمية وضرورة االىتماـ بالنمو الميني

لممعمميف وتدريبيـ أثناء في الخدمة لبلرتقاء بمستوى أدائيـ منيا دراسة حمس ( )2010التي أوصت بضرورة
استخداـ المشرفيف التربوييف معظـ أساليب اإلشراؼ لتحقيؽ النمو الميني لمعممي المرحمة األساسية الدنيا،
ودراسة سمور ( )2006التي أوصت بأف يستمر العمؿ ببرنامج المدرسة وحدة تدريب في النمو الميني

لممعمميف مف أجؿ تحسيف وتطوير األداء الميني لممعمميف ،ودراسة أبو حسب هللا ( )2000التي توصمت إلى
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أف واقع دور مدير المدرسة في النمو الميني لمعمميو في مدارس قطاع غزة تقترب مف درجة (جيد جداً)،

ودراسة بتمر ( )Butier,1992التي أوصت بضرورة بذؿ مجيود عظيـ لتغيير الممارسة المينية لممعمـ عبر

رحمة نموه ،ويتطمب ذلؾ تبديؿ قيـ وآراء متأصمة وثابتة لديو.

كما وتعددت جيود المعمميف حوؿ برنامج  ،SBTDنظ اًر ألىمية البرنامج في تحسيف أداء المعمميف،

حيث قاموا بإجراء دراسات بحثية قدمت لؤلياـ الدراسية الخاصة ببرنامج  SBTDمنيا دراسة الزعانيف
والمصري ( )2015التي أوصت بإعداد نماذج كاممة مف قبؿ المشرفيف المتخصصيف توظؼ دروس عمى

نمط دروس  ،SBTDودراسة شحادة ( )2015التي أوصت بدعـ األنشطة الموجودة في المجمعات التدريبية
بمزيد مف األمثمة العممية في التخصصات المتنوعة (الرياضيات -المواد االجتماعية -المغة العربية،)...

ودراسة مسعود ( )2015التي أوصت باستم اررية توظيؼ البرنامج حتى بعد حصوؿ المعمميف عمى الشيادات
التي تفيد باجتيازىـ مرحمة التدريب ،وتبنى نظـ االدارة المتمركزة حوؿ المدرسة مف خبلؿ تصميـ برامج

التنمية المينية لممعمميف بما يصمح لقدراتيـ ،ويتناسب مع مستوياتيـ ،وذلؾ مف قبؿ المعمميف والمديريف.
عطفاً عمى ما سبؽ ،لمست الباحثة أىمية برامج التدريب في مساعدة المعمـ عمى النجاح في مينتو،

والوصوؿ إلى مخرجات جيدة في العممية التعميمية التعممية ،وفي ضوء جيود كؿ مف و ازرة التربية والتعميـ

ووكالة الغوث الدولية في رفع كفايات المعمميف ،وتوفير ليـ أىـ برامج التدريب كاف مف األىمية بمكاف
التعرؼ إلى دور برنامج التطوير الميني المستمر لممعمـ القائـ عمى المدرسة  SDTDفي تحسيف أداء معممي
المرحمة األساسية بمدارس وكالة الغوث الدولية ،وذلؾ لما يتمتع بو ىذا البرنامج مف الحداثة في التطبيؽ،

وقناعة لدى القائميف عميو بفاعميتو.
ولكي تتبمور لدى الباحثة أبعاد مشكمة الدراسة ،قامت الباحثة باالطبلع عمى األدب التربوي؛ لتكتمؿ
رؤيتيا ألبعاد مشكمة الدراسة.

مشك ا د ار
عطفاً عمى ما سبؽ ،تحددت مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس التالي:
ما د ر رنامج ا ط ر ا ميني ا م مر مع م ا قائم ع ى ا مدر
ا مرح ا

ن ثق عن ا ؤال ا رئ س ا

ئ ا فرع

ا

 SBTDفي ح ن أداء مع مي

مدارس كا ا غ ث؟

ا ا :

 .1ما درجة تقدير معممي المرحمة األساسية بمدارس وكالة الغوث لدور برنامج التطوير الميني المستمر
لممعمـ القائـ عمى المدرسة  SBTDفي تحسيف أدائيـ؟
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 .2ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05 ≤ αبيف متوسطات درجات تقدير
أفراد العينة لدور برنامج التطوير الميني المستمر لممعمـ القائـ عمى المدرسة  SBTDفي تحسيف أدائيـ تعزى
إلى المتغيرات التالية( :الجنس ،المنطقة التعميمية ،سنوات الخدمة ،المؤىؿ العممي)؟

فر ض ا د ار

 .1ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05 ≤ αبيف متوسطات درجات تقدير أفراد
العينة لدور برنامج التطوير الميني المستمر لممعمـ القائـ عمى المدرسة  SBTDفي تحسيف أدائيـ تعزى إلى

متغير الجنس (ذكر -أنثى).

 .2ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05 ≤ αبيف متوسطات درجات تقدير أفراد
العينة لدور برنامج التطوير الميني المستمر لممعمـ القائـ عمى المدرسة  SBTDفي تحسيف أدائيـ تعزى إلى

متغير المنطقة التعميمية (جباليا ،بيت الىيا وبيت حانوف ،غرب غزة ،شرؽ غزة ،جنوب غزة ،النصيرات
والبريج ،دير البمح والمغازي).

 .3ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05 ≤ αبيف متوسطات درجات تقدير أفراد
العينة لدور برنامج التطوير الميني المستمر لممعمـ القائـ عمى المدرسة  SBTDفي تحسيف أدائيـ تعزى إلى

متغير سنوات الخدمة (أقؿ مف  5سنوات ،مف  10 -5سنوات ،أكثر مف  10سنوات).

 .4ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05 ≤ αبيف متوسطات درجات تقدير أفراد
العينة لدور برنامج التطوير الميني المستمر لممعمـ القائـ عمى المدرسة  SBTDفي تحسيف أدائيـ تعزى إلى

متغير المؤىؿ العممي (دبموـ ،بكالوريس ،دراسات عميا).

أىداف ا د ار
يدف ا د ار

ا حا

إ ى:

 .1التعرؼ إلى درجة تقدير معممي المرحمة األساسية بمدارس وكالة الغوث لدور برنامج التطوير الميني
المستمر لممعمـ القائـ عمى المدرسة  SBTDفي تحسيف أدائيـ.
 .2الكشؼ عما إذا كاف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05 ≤ αبيف متوسطات
درجات تقدير أفراد العينة لدور برنامج التطوير الميني المستمر لممعمـ القائـ عمى المدرسة  SBTDفي
تحسيف أدائيـ تعزى إلى المتغيرات التالية( :الجنس ،المنطقة التعميمية ،سنوات الخدمة ،المؤىؿ العممي).

أىم

ا د ار

:

كمن أىم ا د ار

في ا م ر ا ا :

 .1اكتسبت الدراسة أىميتيا مف موقع المعمـ في العممية التربوية وضرورة االرتقاء بو وبكفاياتو ،لتعينو عمى
النجاح في مينتو والوصوؿ لممخرجات المطموبة.
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 .2القى التدريب مف خبلؿ برنامج  SBTDقبوالً مف المعمميف المستفيديف مف ىذا البرنامج ،حيث إنو يقود
منظومة التغيير الشمولي المتكامؿ إلصبلح النظاـ التعميمي ،واالرتقاء بأداء معممي المرحمة األساسية،
ويعزز دور الكادر التعميمي (مديروف ومشرفوف تربويوف) ،ويستند عمى األدلة والبراىيف الدولية ألفضؿ
الممارسات في عممية التعميـ والتعمـ.
 .3تعد ىذه الدراسة العممية األولى مف نوعيا في حدود عمـ الباحثة التي تتناوؿ ىذا الموضوع ،والذي لـ ينتو
تطبيقو عمى جميع المناطؽ التعميمية التابعة لوكالة الغوث الدولية بعد.
 .4قد تفيد في تعزيز المجاالت المناسبة لمنمو الميني وتعديؿ وتحسيف غير المناسب منيا.
 .5قد تفيد نتائج ىذه الدراسة معممي المرحمة األساسية في التعرؼ إلى الممارسات التعميمية التي تعمؿ عمى
التطوير الميني المستمر لممعمـ القائـ عمى المدرسة ،و تطوير أنفسيـ عممياً وتربوياً ،وابراز دورىـ في العممية
التربوية كعنصر فعاؿ.
 .6قد تفيد الدراسة القائميف عمى تطبيؽ برنامج  SBTDفي معرفة نقاط القوة في البرنامج وتعزيزىا ،ونقاط
الضعؼ ومحاولة عبلجيا.
 .7قد تفيد المشرفيف التربوييف والقائميف عمى الدورات التدريبية وورش العمؿ في تعديؿ برامجيـ وتوجيييا
االتجاه الصحيح.
 .8قد تفيد الدراسة بفتح الطريؽ لمباحثيف في القياـ ببعض الدراسات ذات العبلقة بموضوع الدراسة الحالية.

حد د ا د ار

:

 -1حد ا م ض ع :التعرؼ إلى دور برنامج التطوير الميني المستمر لممعمـ القائـ عمى المدرسة SBTD
في تحسيف أداء معممي المرحمة األساسية بمدارس وكالة الغوث.

 -2ا حد ا شري :معممي المرحمة األساسية بمدارس وكالة الغوث في محافظات غزة.
 -3ا حد ا مؤ

ي :المدارس األساسية التابعة لوكالة الغوث بمحافظات غزة.

 -4ا حد ا مكاني :المناطؽ التعميمية (جباليا ،بيت الىيا وبيت حانوف ،غرب غزة ،شرؽ غزة ،جنوب غزة،
النصيرات والبريج ،دير البمح والمغازي).

 -5ا حد ا زماني :تـ تطبيؽ الشؽ الميداني لمدراسة في الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي
 ،2016/2015في الفترة ما بيف .2016/5/4–2016/4/21

7

م ط حات ا د ار

:

 ا د ر:

 عرفو سبلمة ( )2007بأنو" :األسموب الذي يؤدي بو الشخص السموؾ المطموب أو المتوقع منو فيموقؼ ما حسب المعايير المرسومة" (سبلمة.)127 :2007 ،
 وعرفو محمد وآخروف ( )2012بأنو" :عممية تحويؿ الحقوؽ والواجبات الخاصة بمكانة معينة إلى واقعممموس" (محمد وآخروف.)99 :2012 ،
 وتعرؼ الباحثة الدور بأنو" :درجة تقدير معممي المرحمة األساسية بمدارس وكالة الغوث لمتحسف المتوقعفي أدائيـ مف جراء تطبيؽ برنامج  SBTDوالتي سيتـ الحصوؿ عمييا مف خبلؿ استجاباتيـ عمى أداة
الدراسة".

 ا رنامج :

 عرفو القمش ( )2011بأنو" :مجموعة مف الخبرات المحددة التي يتعرض ليا األفراد بطريقة معروفةومحددة؛ بيدؼ إكسابيـ معمومات أو ميارات أو اتجاىات في جانب محدد مف جوانب سموكيـ".
(القمش)367 :2011 ،
 وأشار عبد الرحمف وأحمد ( )2002إلى تعريؼ معجـ مصطمحات التربية والتعميـ لمبرنامج بأنو" :ممخصاإلجراءات والمقررات الدراسية والموضوعات التي تنظميا المدرسة خبلؿ مدة معينة كفترة ستة أشير أو سنة".
(عبد الرحمف وأحمد)51 :2002 ،
 أما بطي ( )2011فقد عرؼ البرنامج التدريبي بأنو" :نشاط عممي منظـ ومخطط لو ييدؼ إلى تطويرأداء المتدربيف لميمات معينة مف خبلؿ تزويدىـ بمعارؼ وميارات في جمسات تدريبية متعددة".

(بطي)33 :2011 ،
 وتعرفو الباحثة بأنو" :مجموعة مف األنشطة والخبرات المتضمنة في ىيكؿ معرفي مرتبط بفمسفة معينة،يقوـ بيا األعضاء؛ إلجراء تحسينات معينة تعمؿ عمى تحقيؽ حاجاتيـ ورغباتيـ واشباع ميوليـ".

 رنامج :)School Based Teacher Development ( SBTD
 عرفتو األونروا ،دليؿ المعمـ ( )2012بأنو" :برنامج تدريبي لمتطوير الميني المستمر لممعمـ القائـ عمىالمدرسة وتحويؿ الممارسات الصفية ،مصمـ وفقاً لنظاـ التعميـ عف بعد ،وينفذ في السياؽ الذي يعمؿ فيو
المعمموف ،حيث يتيح ليـ العمؿ داخؿ مجتمع الممارسة المينية (المدرسة) الذي يتألؼ مف زمبلئيـ،
باإلضافة إلى خبراء تربوييف مف داخؿ المدرسة وخارجيا" (األونروا ،دليؿ المعمـ.)21 :2012 ،
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 وتعرفو الباحثة بأنو" :مجموعة مف اإلجراءات القائمة عمى تحسيف الممارسات الصفية لممعمـ تمكنو مفإحداث تطورات في األساليب المتعمقة بالطرؽ التربوية عف طريؽ استخداـ استراتيجيات تعمـ فعالة ،وتوظيؼ
المعارؼ المناسبة حسب مقتضيات المواقؼ المختمفة ،يسمح بمشاركة جميع الفئات المعنية مف معمميف
ومديري مدارس ومشرفيف تربوييف وأولياء أمور؛ مف أجؿ تحسيف مستويات اإلنجاز لمطمبة ،واالرتقاء بفرصيـ
في الحياة".

 ا ط ر ا ميني:

 عرفو العمياف (1431ىػ) بأنو" :الممارسات المنظمة والمستمرة التي يقوـ بيا المعمـ بشكؿ فردي أوجماعي ،وتستيدؼ رفع طاقتو اإلنتاجية وتطوير معارفو واتجاىاتو ومياراتو التدريسية".
(العمياف1431 ،ىػ)15 :
 وعرفو عبد السبلـ ( )2007بأنو" :الفرص المناسبة لمتعميـ والتعمـ ،والتي سيحتاجيا المعمموف لتطويرفيميـ وتدريسيـ لمجاالت تخصصيـ ،بتوجيو الطبلب ومساعدتيـ ،وىي عممية مستمرة مدى الحياة تساعد
في تنمية معارفيـ وأفكارىـ ومعتقداتيـ وفيميـ وقدراتيـ ،وتمتد مف خبرات وبرامج اإلعداد قبؿ الخدمة وحتى
خبرات التعمـ الذاتي والمستمر وبرامج التدريب في أثناء الخدمة إلى نياية المستقبؿ الميني".
(عبدالسبلـ)318 :2007 ،
وتعرفو الباحثة بأنو" :تقدـ المعمـ وانتقالو مف مستوى إلى آخر نتيجة مروره بخبرات تربوية،

وتحسينات مينية جديدة مف خبلؿ طرؽ وأساليب متنوعة كالبرامج التدريبية التي تعمؿ عمى تحسيف أدائو،
وتطوره الميني واألكاديمي ،والمامو باألساليب التربوية الحديثة".

 أداء ا مع م ن:

 عرفو سبلمة ( )2013بأنو" :مجموعة المياـ والمسؤوليات التي يؤدييا المعمموف كماً وكيفاً ،وتتضمفالتخطيط والتنظيـ واإلجراءات التعميمية التعممية والتقويـ والنشاطات الصفية والبلصفية واالنضباط الوظيفي؛
لتحقيؽ أىداؼ المنياج ،وتحقيؽ النمو المتكامؿ لممتعمميف" (سبلمة.)10 :2013 ،
 وعرفتو الفتبلوي ( )2003بأنو " :ما ينجزه المعمـ في مياـ الميارات والكفايات بشكؿ قابؿ لمقياس".(الفتبلوي)24 :2003 ،
وتعرفو الباحثة بأنو" :قدرة المعمـ عمى تنفيذ اإلجراءات واألساليب واألنشطة التعميمية التعممية
المختمفة بكفاءة وفعالية وبمستوى معيف".
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 ا مرح ا

ا

:

تعرفيا و ازرة التربية والتعميـ العالي ،اإلدارة العامة لمتخطيط التربوي– غزة ( )2013بأنيا" :قاعدة

التعميـ واألساس الذي تقوـ عميو مراحؿ التعميـ األخرى ومدتيا عشرة سنوات".

(و ازرة التربية والتعميـ العالي ،اإلدارة العامة لمتخطيط – غزة)12 :2013/2012 ،

 مدارس كا ا غ ث:
يعرفيا الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني ( )2015بأنيا" :أي مؤسسة تعميمية غير حكومية أو
خاصة تديرىا أو تشرؼ عمييا وكالة الغوث لتشغيؿ البلجئيف الفمسطينييف".
(الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني/كتاب فمسطيف اإلحصائي السنوي)309 :2015 ،
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ا رامج ا در

ا ف ل ا ثاني
اإلطار ا نظري د ار
ا مح ر ا ل :ا نم ا ميني
مي د:
يتسـ العصر الحالي بالتغييرات المستمرة والتطورات المتزايدة سواء كانت محمياً أو عالمياً ،ولعؿ أبرز

سمات العصر الحديث ىو التطور العممي السريع والتغييرات اليائمة في المعارؼ اإلنسانية ،حيث يتطمب ىذا

أف يكوف المعمـ عمى درجة عالية مف الكفاءة طواؿ حياتو المينية؛ بمعنى عدـ توقؼ مستواه المعرفي

والمياري عند مستوى التخرج ،بؿ يجب تنمية معارفو بكؿ ما ىو جديد في مجاؿ تخصصو ،وتنمية مياراتو
التدريسية ومعرفتو باستراتيجيات التعميـ المتنوعة ،وقدرتو عمى إدارة الفصؿ المدرسي بأسموب ديمقراطي

وتربوي مناسب.

ومف ذلؾ يكتسب موضوع النمو الميني أىمية خاصة؛ فيو حجر الزاوية لمنيوض بالمستوي الميني

واألدائي لممعمميف؛ مف خبلؿ إكسابيـ رؤى ومضاميف وأساليب جديدة تمكنيـ مف إحداث تغييرات مرغوبة في
سموؾ الطبلب المتعمميف ،واتقاف العمؿ وتحسيف العممية التعميمية مف ناحية ،ومسايرة التطور والتقدـ مف

ناحية أخرى.

عر ف ا نم ا ميني:
 عرفو شقفة ( )2010بأنو" :زيادة فعالية عمؿ المعمميف عف طريؽ تحسيف كفايتيـ اإلنتاجية ،ورفع مستوى
أدائيـ الوظيفي ،وتنمية قدراتيـ وامكاناتيـ ،وانعاش معموماتيـ وتجديد خبراتيـ لمواجية المواقؼ التعميمية،
واستغبلؿ كؿ ما حوليـ لتحقيؽ األىداؼ المرجوة" (شقفة.)48 :2010 ،
 وعرفتو طاىر ( )2010بأنو" :زيادة في معرفة المعمـ ومياراتو التدريسية وكفاءتو وزيادة تبصره بالمشكبلت
التعميمية التي تصاحبيا زيادة في نجاحو كمعمـ ،وىو عممية تمقائية تحدث دوف قصد أو تدخؿ مف الفرد
وتؤدي إلى تحسف في أدائو" (طاىر.)16 :2010 ،
 ويعرفو الخوالدي ( )2006بأنو" :كؿ نشاط يقوـ بو الفرد أو يتمقاه أو يشارؾ فيو بحيث يؤدي إلى اكتساب
خبرة جديدة أو تعديؿ سموؾ في الممارسات أو تطوير وتحديث خبرة سابقة لدى الفرد وتشمؿ الخبرات
والميارات والقدرات" (الخوالدي.)56 :2006 ،
 وعرفو أبو وطفة ( )2002بأنو" :تطوير كفاية عضو ىيئة التدريس مف الجوانب المعرفية والوجدانية
والميارية مف خبلؿ البرامج المخططة التي تشتمؿ عمى خبرات تربوية حديثة وأساليب سموكية جديدة ".
(أبو وطفة)40 :2002 ،
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 ويرى رياف وآخروف ( )2010بأف النمو الميني ىو" :كؿ برنامج منظـ ومخطط يمكف المعمميف مف النمو
في المينة التعميمية بالحصوؿ عمى مزيد مف الخبرات الثقافية والمسمكية ،وكؿ ما مف شأنو أف يرفع مستوى
عممية التعميـ والتعمـ ويزيد مف طاقات المعمميف اإلنتاجية" (رياف وآخروف.)271 :2010 ،
وتعرؼ الباحثة النمو الميني بأنو" :جيود منظمة ومخطط لياُ ،يستخدـ فييا وسائؿ وأساليب عممية،
تيدؼ إلى التطوير المستمر لمكفايات التعميمية لممعمـ ،ولرصيده الميني والثقافي ،وصقؿ طاقاتو اإلبداعية؛
فعاؿ في التنمية الشاممة ،ويستفيد مف العموـ والتكنولوجيا
بما يتوافؽ مع متطمبات العصر ويسيـ بشكؿ ّ
العصرية؛ بحيث يستطيع مواجية متطمبات العمؿ واالعتماد عمى النفس باكتساب ميارات مينية عامة وأخرى
خاصة".

من خالل ا عر فات ا ا ق  ،مكن ا ق ل أن ا نم ا ميني:
-

عممية مقصودة تتـ مف خبلؿ تحديد األىداؼ المرجوة.

-

ُيستخدـ فييا وسائؿ وأساليب عممية.
حاجة ممحة خاصة في ظؿ التحوالت والتغيرات المتبلحقة التي يشيدىا العالـ والدور المتوقع مف المعمـ.

-

عممية تتطمب تحديد الطريقة التي يمكف مف خبلليا تحقيؽ األىداؼ مع األخذ في االعتبار التغيرات

-

المحيطة المتوقعة.

أىم

ا نم ا ميني:
لعؿ الجيود التي تبذليا الحكومات والمؤسسات مف أجؿ االرتقاء بمستوى العامميف فييا يأتي في

إطار التنمية بشكميا العاـ والنمو الميني بشكؿ خاص ،وىذا ما أضفى عمى النمو الميني أىمية بالغة.

حيث يعد النمو الميني ضرورة مف الضرورات التي تبلزـ أي عممية لمتطوير ،فتنمية العامميف

وتدريبيـ وتحسيف مياراتيـ ومستويات أدائيـ؛ عنصر ميـ لنجاح وتطور األعماؿ في المجاالت كافة ،وىي
في مجاؿ المعمميف ألزـ؛ لكوف المعمـ أساساً لنجاح التربية والتعميـ في تحقيؽ أىدافيا وتحسيف مخرجاتيا.
(المالكي1436 ،ى ػ)33 :
وتنبثؽ أىمية النمو الميني لممعمميف كما يرى الغامدي(1434ى ػ) مف النقاط التالية:
ُ -1ي ْك ِسب المتدربيف معارؼ وميارات واتجاىات ذات عبلقة مباشرة بالعمؿ مما يطور أدوارىـ.
 -2ينمي لدى الفرد المرونة والقدرة عمى التكيؼ في حياتو العممية.
 -3يرتكز عمى تحسيف األداء الحالي والمستقبمي لؤلفراد والجماعات عمى حد سواء ،ويقوـ عمى مبدأ التعمـ
مدى الحياة.

 -4يسيـ في تخفيؼ النفقات ،فزيادة الميارات والكفاءات تؤدي إلى تقميؿ نسبة األخطاء بالعمؿ.
 -5برامج اإلعداد قبؿ الخدمة تعد مدخبلً لممارسة المينة ،وليست إعداداً نيائياً ليا.
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 -6مواكبة التغييرات والتطورات التي يشيدىا الحقؿ التربوي نفسو ،مثؿ :ازدياد سرعة تطوير المعرفة
واتساعيا ،والتقدـ التكنولوجي ،والتطور في مجاؿ أساليب التقويـ ،ىذا األمر يمزـ المعمميف بمتابعة التطورات

الحديثة.

 -7تكويف فمسفة عصرية تنبع مف فيـ المعمـ لطبيعة حاجات الطالب وفيمو لطبيعة وحاجات المجتمع
والبيئة المحمية (الغامدي1434 ،ى ػ.)12 :

وعطفاً عمى ما سبؽ يمكف القوؿ إف نظـ التعميـ عمى اختبلؼ فمسفتيا ومبادئيا تولي عممية النمو

الميني لممعمـ أىميةً وعناية فائقة ،وتحاوؿ جاىدةً تنفيذ كؿ برامج اإلصبلح والتطوير الميني إدراكاً منيا بأف
المعمـ ىو محور التغيير ،وىو الركيزة األساسية في نجاح العممية التربوية بمحتواىا العاـ وأبعادىا المختمفة.

أىداف ا نم ا ميني:
تيدؼ جميع الجيود التربوية لبلرتقاء بمستوى المعمميف والعامميف إلى تحسيف وتجويد المنتج أال وىو
الطالب ،والحفاظ عمى قدرة ىذا المعمـ عمى اإلنتاجية والعطاء.
"فمف خبلؿ النمو الميني تتحقؽ أىداؼ كثيرة ،منيا تحقيؽ الرضا الوظيفي وزيادة ثقة المعمـ في أدائو

وقدراتو ،والمساىمة في تحقيؽ الكفاءة والجودة لمنظاـ التعميمي ،إذ إف تكاليؼ النمو الميني المادية تعد
منخفضة مقابؿ العائد الكبير الذي تحققو" (الزىراني1431 ،ىػ ػ.)15 :

ويرى األسطؿ والخالدى ( )2005أف االىتماـ بالمعمـ وتطوير نموه الميني مف أولويات المياـ التي

يقوـ بيا التربويوف؛ لتحقيؽ األىداؼ التالية:

 -1تحقيؽ النمو المستمر لممعمـ لرفع مستوى أدائو الميني ،وتحسيف اتجاىاتو وصقؿ مياراتو وزيادة
معارفو ،ومف ثـ االرتقاء بالمستوى العممي والميني والثقافي لممعمـ.

 -2تعميؽ األصوؿ المينية عف طريؽ زيادة فعالية المعمـ ورفع كفايتو اإلنتاجية.

 -3تجديد وتنمية معمومات ومعارؼ المعمـ ومعرفتو بأحدث التطورات في تقنيات التعميـ وطرؽ التدريس.
 -4مساعدة المعمـ عمى الربط بيف النظرية والتطبيؽ.

 -5االطبلع عمى أحدث النظريات التربوية والنفسية واألساليب التدريسية الجديدة.
 -6مساعدة المعمـ عمى امتبلؾ ميارات التعمـ والبحث والتفكير(األسطؿ والخالدي.)242 :2005 ،
وأضاؼ أبو الجدياف ( )2012األىداؼ التالية:
 -1مساعدة الفرد في الكشؼ عف قدراتو واستعداداتو وميولو واتجاىاتو والعمؿ عمى تنميتيا وتطويرىا.
 -2القدرة عمى االستفادة مف نتائج البحوث التربوية والعممية الحديثة كأساس لعممية تحسيف وتطوير القدرات
والميارات الدراسية.
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 -3استثمار تكنولوجيا التعميـ والتدريب الحديثة وتوظيفيا في عممية التدريس كاألجيزة التعميمية المختمفة
والوسائط التعميمية المتنوعة مثؿ الحقائب التدريبية (أبو الجدياف.)32 :2012 ،
قدر كبي اًر
وبشكؿ عاـ نخمص إلى أف ىدؼ النمو الميني ىو تحسيف وتطوير أداء المعمـ وامتبلكو ًا
مف المعمومات الغزيرة في مجاؿ تخصصو ،وتنمية مياراتو العممية والمينية مف خبلؿ مجموعة مف األنشطة
والممارسات والبرامج التدريبية؛ حتى يتمكف مف توظيفيا بحسب مقتضيات التعمـ المختمفة لطبلبو وتحقيؽ

تربية ناجعة ليـ.

اج ات ا مع م ا م ع ق

ا نم ا ميني:

يعد دور المعمـ وما يتعمؽ بنموه مينياً واحداً مف أىـ العناصر واألسباب في بناء التعميـ وتطويره،

ويتأكد ىذا الدور في ظؿ التطورات المتزايدة في العصر الحديث ،كؿ ذلؾ يفرض عمى المعمـ أف يواكب
عصره وما يمحقو مف تقدـ عممي وتقني وأف يؤدي مجموعة مف الواجبات التي رضييا باختياره لمينة التعميـ،

وقد ذكر حمس ( )2010مجموعة مف تمؾ الواجبات في النقاط التالية:
 -1القراءة المستمرة رغبة في النمو المعرفي األكاديمي وفي الثقافة العامة.
 -2القراءة في مجاؿ التربية بما يخدـ النمو الميني لممعمـ ويساعده عمى تحسيف عممو.
 -3حضور المقاءات والندوات والمؤتمرات التربوية الخاصة بالمعمميف.
 -4المشاركة في عضوية المعمميف والجمعيات التربوية إف وجدت.
 -5المشاركة في الدورات التدريبية ،والحرص عمى االستفادة منيا.

 -6المشاركة في عمميات فحص المناىج وتقويميا وتطويرىا وتقويـ آثارىا في تعميـ الطبلب.
 -7تحقيؽ االستفادة القصوى مف المشرؼ التربوي الذي يعمؿ عمى تحسيف العممية التربوية واالرتقاء
بمستوى أداء المعمـ (حمس.)26 :2010 ،

وبما أننا نعيش في عصر إنتاج المعرفة فإنو مف الضروري أف يحرص المعمـ أف يتطمع دائماً

لؤلفضؿ ،و ّأال يقؼ نموه الثقافي والميني عند حدوده ،وأف يسعي دائماً إلى االستزادة مف العمـ والخبرة،
واكتساب الثقافة واالستفادة مف كؿ ما ىو جديد ومفيد في مجاؿ تخصصو األكاديمي ومياراتو التربوية ،ألف

العمـ ال حدود لو ،وميما أوتي المعمـ مف عمـ فما أوتي منو إال قميبلً ،والمعمـ الذي ال يحرص عمى النمو

الميني؛ فإنو ال يستطيع أف ينتقؿ في مجاؿ تخصصو مف التبعية والتقميد إلى اإلبداع والتجديد.
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د ر مد ر ا مدر

في ا نم ا ميني:

يعد مدير المدرسة موظفاً مينياً قبؿ أف يكوف إدارياً؛ فيو عضو في نقابة الميف التعميمية ،ويعد قائداً

تربوياً يشرؼ عمى تحقيؽ األىداؼ التربوية ،ويقع عمى عاتقو مسئولية النمو الميني لممعمـ وتزويده باألفكار

البلزمة لتطوير العممية التعميمية ودفعيا إلى األماـ.

وترى البنا ( )2013أف أىمية دور مدير المدرسة في النمو الميني لممعمميف تنطمؽ مف أىمية الدور

الذي يقوـ بو المعمـ ،والذي يظير أثره عمى الطبلب ,والنمو الميني لممعمميف مف أولويات العمؿ االداري
المدرسي ،ولتحقيؽ العممية التربوية تحقيقاً عممياً يجب العمؿ عمى رفع كفاءة المعمـ مينياً ،وألىمية الدور
الذي يقع عمى عاتؽ مدير المدرسة يجب االىتماـ بالجوانب التالية:

 -1متابعة وتنفيذ األعماؿ والمسؤوليات التي ُكمِّؼ بيا العامموف.
 -2أف يتعرؼ عمى جوانب الضعؼ والقوة لدى المعمميف.
 -3التخطيط لتنمية مينية متجددة ومستمرة لممعمميف.
 -4الكشؼ عف مواىب وامكانيات المعمميف والتخطيط إلنمائيا ،واختيار العمؿ المناسب ليـ.
 -5االستفادة مف جميع العامميف في النظاـ التعميمي ،كالمعمميف المتميزيف والمشرفيف التربوييف ،بحيث
يستعيف بيـ كمستشاريف عند معالجة المشاكؿ التعميمية المختمفة كؿ في تخصصو (البنا.)513 :2013 ،
ويرى الخزاعمة والمومني ( )2013أف ىناؾ العديد مف الكفاءات المطموبة لنجاح المعمـ في عممو،

والتي يجب أف يقوـ المدير بتنميتيا ومنيا ما يمي:
 -كفاءة األداء الوظيفي لممعمميف.

 الكفاءة في رفع الجانب األخبلقي لممعمميف. -الكفاءة في رفع مستوى تحصيؿ الطبلب.

 الكفاءة في تنويع الموقؼ التعميمي بطريقة تضمف مشاركة الطبلب في الدرس. -الكفاءة في استخداـ الوسائؿ المعينة بطريقة فعالة.

 الكفاءة في إصدار الحكـ عمى المواد التعميمية عمى اختبلؼ أنواعيا. -الكفاءة في تحديد األىداؼ سموكياً.

 -الكفاءة في ربط عممية التعميـ بخبرات الطبلب.

 الكفاءة في تعزيز أنواع معينة مف سموؾ الطبلب (الخزاعمة ،والمومني.)86 :2013 ،وعميو يمكف التأكيد عمى أىمية دور اإلدارة المدرسية في تييئة كؿ الظروؼ واإلمكانات التي تساعد

عمى تحقيؽ األىداؼ التعميمية التربوية ،فقد تغيرت أىداؼ اإلدارة المدرسية في الوقت الحاضر؛ لعظـ أىميتيا

في المجتمع المعاصر؛ نتيجة لتطور الدور الذي تقوـ بو ،إذ لـ تعد مجرد عممية روتينية تقوـ بتسيير شئوف
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المدرسة بطريقة آلية رتيبة ،بؿ أصبحت عممية مينية إنسانية تمعب دو اًر ميماً في تسيير العممية التربوية
وانجاحيا ،وتوفير بيئة تفاعمية وصحية تعمؿ عمى التطوير الميني لممعمميف؛ مما يسيـ في تنمية اإلنساف
اإليجابي الذي يمتمؾ الشخصية المؤثرة والمتميزة التي تمكنو مف التفاعؿ المثمر ،والسعي لتطوير مجتمعو

وتنميتو بشكؿ ينسجـ مع متطمبات المجتمعات المعاصرة.

مجاالت ا نم ا ميني:
يعد النمو الميني عممية شاممة مف األنظمة المعرفية وأنظمة اإلعداد والتدريب والسياسات
واالستراتيجيات والتشريعات ،التي تيدؼ إلى تزويد المعمـ بالمعمومات والميارات واالتجاىات التي تسيـ في

رفع كفاية المعمـ وما يتفؽ ومتطمبات المينة التي تزيد يوماً عف الذي يسبقو في مجاالت عديدة منيا:

أ الً :ا خط ط ا د ار ي:
يعد التخطيط بصفة عامة ،والتخطيط الدراسي بصفة خاصة أحد أىـ مجاالت النمو الميني لممعمـ،

فضبلً عمى أف المعمـ ىو أوؿ المستفيديف مف ىذا التخطيط ،فالتخطيط لمدرس يساعد المعمـ عمى التفكير في

العمؿ الذي سيقوـ بو وتحديد أىدافو ،فتتضح أمامو ويسعى لموصوؿ إلييا مف أقصر الطرؽ وبأقؿ جيد،

متبلشياً الوقوع في المواقؼ الحرجة أماـ طبلبو.

عر ف ا خط ط ا د ار ي:
 -عرفتو محمود ( )2012بأنو" :عممية عقمية منظمة وىادفة ،تمثؿ منياجاً في التفكير وأسموباً وطريقة

منظمة في العمؿ ،تؤدي إلى بموغ األىداؼ المنشودة بدرجة عالية مف اإلتقاف ،وتنطمؽ عممية التخطيط

الدراسي مف تحديد اإلمكانيات المتوافرة في المدرسة وتحديد الوسائؿ التعميمية وتنظيميا بيسر وفاعمية،

وترجمة األىداؼ العامة إلى أىداؼ سموكية مصوغة بعبارات واضحة قابمة لمقياس" (محمود.)35 :2012 ،

 -وعرفو عبيدات وأبو السميد ( )2009بأنو" :مجموع الخطوات واإلجراءات والتدابير التي يتخذىا المعمـ

مسبقاً قبؿ تنفيذ الدرس؛ يعدىا ويتدرب عمييا مف أجؿ ضماف تحقيؽ تدريس أفضؿ ،وتعمـ أفضؿ".

(عبيدات وأبو السميد)19 :2009 ،

 -ويرى الكسواني وآخروف ( )2005أف التخطيط الدراسي ىو" :جممة اإلجراءات التي يتخذىا المعمـ مف

أجؿ تحقيؽ األىداؼ التربوية التي يسعى لتحقيقيا" (الكسواني وآخروف.)28 :2005 ،

 بينما يعرفو صياـ ( )2007بأنو" :عممية منظمة وواعية ،تتطمب نشاطاً عقمياً في عمميات الفيـ والتحميؿوالتركيب والتقويـ ،تساعد المعمـ عمى تنظيـ ىيكمية عممو بصفة عامة والمواقؼ التعميمية بصفة خاصة،
وترمي إلى توجيو النشاطات التربوية نحو تحقيؽ األىداؼ" (صياـ.)45 :2007 ،
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وتعرفو الباحثة بأنو" :تصور عقمي منظـ ومكتوب يمتزـ المعمـ بتنفيذه داخؿ الغرفة الصفية ،ويتضمف تحديد
األىداؼ السموكية واإلجراءات واألنشطة وأدوات التقويـ المناسبة؛ لتحقيؽ أفضؿ تعمـ ممكف في ضوء
األىداؼ التعميمية المرجوة".

أىم

ا خط ط ا د ار ي:
أجمع التربويوف عمى أف لمتخطيط الدراسي أىمية كبرى ،حيث يعد مف الكفايات التعميمية األساسية

في إعداد المعمـ وتكوينو ،ويعد ضرورياً لنجاح المعمـ وسير العممية التدريسية في االتجاه الصحيح ضمف

خطوات محددة ومترابطة األجزاء ،وتبرز أىمية التخطيط الدراسي كما يرى الشقيرات ( )2009مف النقاط

التالية:

 -1يتيح لممعمـ فرصة لمراجعة مادتو وتنميتيا بمطالعة مصادر أخرى.

 -2ييب المعمـ فرصة اختيار استراتيجية التدريس المبلئمة لطبيعة المادة موضوع الدرس.
 -3ييب المعمـ فرصة لتيذيب مادة الدرس وتبويبيا؛ الستنباط القيـ واألىداؼ الوجدانية منيا بدقة ،وتيسير
سبؿ إفادة المتعمـ منيا.

 -4يمكف مف إعداد الوسائؿ والتقنيات الضرورية التي سيحتاج إلييا في أثناء الحصة.

 -5يمكف م ف التفكير في أفضؿ الوسائؿ لربط موضوع الدرس بغيره مف الموضوعات التي درسيا الطالب،
وربط ذلؾ كمو بالمواقؼ الحياتية التي تناسبيا.

 -6يمكف مف تحقيؽ األىداؼ المقررة في الزمف المحدد.

 -7تجعمو عالماً بالقدر الذي أنجزه مف األىداؼ ،وفيما إذا كاف ىذا القدر كافياً أـ ال.
 -8ييبو فرصة إلعداد أسئمة سابرة تحفز التفكير الناقد واإلبداعي.

 -9يمكف مف اختيار استراتيجية التقويـ المبلئمة (الشقيرات.)100 :2009 ،
وقد أضاؼ عطية واليامشي ( )2008النقاط التالية:
 -1إف التخطيط لمتدريس يساعد المعمـ عمى تنظيـ العممية التعميمية.
 -2إف التخطيط المسبؽ يجنب المعمـ مف التعرض لمواقؼ محرجة ناجمة عف االرتجاؿ في األداء التعميمي.

 -3يرشد المعمـ إلى التنبؤ بما سيحصؿ في الدرس ،فيعد العدة ويأخذ التدابير البلزمة لضبط الغرفة الصفية
وتوجيو مسار التعمـ.

 -4يمكف المعمـ مف اتخاذ التدابير البلزمة لمشاركة الطمبة في الدرس وزيادة فاعميتيـ.

 -5يوفر لممعمـ فرصة اختيار أساليب التعزيز واإلثابة والعقاب البلزمة لمواقؼ يتخيؿ وقوعيا مف الطمبة.
 -6يسيـ في تحسيف نوعية التعميـ؛ ألف المعمـ يحاوؿ أف يبتكر ويبدع فيؤدي ذلؾ إلى تطوير العممية
التعميمية ،وتوفير سبؿ النجاح ليا.
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 -7يحفظ نشاط المعمـ ،ويعد توثيقاً لو ،ويترتب عمى ذلؾ تمكيف إدارة المدرسة مف االطبلع عمى ما قاـ بو
المعمـ مف أنشطة ومعرفة أنشطتو التعميمية (عطية واليامشي.)154 :2008 ،

وعميو يمكف القوؿ إف الفشؿ في التخطيط الدراسي يعني التخطيط لمفشؿ ،وأف النجاح يتوقؼ عمى

مدى التخطيط السميـ؛ ألنو الدليؿ والمرشد لممعمـ داخؿ الغرفة الصفية ،مع العمـ أف ىذا الرأي يخالؼ كثي اًر
مف يؤمف بأف التخطيط ىو مجرد واجب وظيفي بغير قناعة منو بأىمية التخطيط في عممو ،أو مف يرى بأنو

قد بمغ مف العمـ باعاً طويبلً ،فيو أكبر مف أف يخطط لدرس أو يستعيف بكراس إعداد الدروس؛ ألنو يرى في

ذلؾ تقميبلً مف منزلتو أماـ الطبلب ،وىو معمـ قدير بمسائؿ التعميـ خبير ،فيؤالء المعمموف يؤكدوف عمى عدـ
اىتماميـ بالتطوير والتحسيف والنمو المعرفي ،ويعانوف مف متاعب جمة متمثمة بالعمؿ العشوائي غير المنظـ
والفوضى التي يحدثيا الطبلب ،أما المعمموف الذيف يدركوف األثر الدقيؽ الذي يحدثو التخطيط الدراسي في

إنجاح العممية التربوية فيـ قادروف عمى تحقيؽ تعمـ أفضؿ ،والمعمـ الذي يحرص عمى بناء األجياؿ الصانعة
لممستقبؿ عميو أف يحرص أف يشرب طبلبو مف نبع جديد وماء عذب ال مف ماء راكد ،وأف يولي التخطيط
عناية فائقة حتى يكوف عمى معرفة تامة بموضوع الدرس مف جية ،ولحاجات المجتمع وقيمو وعقيدتو ومثمو

العميا مف جية أخرى.

ظائف ا خط ط ا د ار ي:
يتضمف التخطيط الدراسي مجموعة مف اإلجراءات والتدابير التي يقوـ بيا المعمـ لتنظيـ عممية التعميـ
والتعمـ لتحقيؽ األىداؼ التربوية المرجوة ،وذلؾ مف خبلؿ ثبلث وظائؼ أساسية يؤدييا التخطيط لممعمـ،

يمخصيا الخزاعمة وآخروف ( )2011فيما يمي:
ا

ى :أف الخطة تساعد المعمـ عمى تنظيـ أفكاره وترتيبيا ،فعممية كتابة األىداؼ لمدرس ،وأساليب

تحقيؽ األىداؼ ،يساعد عمى التوضيح بشكؿ أفضؿ.
ا ثان  :أف خطة الدرس المكتوبة تعد كنشاط لمتعمـ والتعميـ سواء كاف مف جانب المعمـ أو الطبلب،
إذ يمكف الرجوع إليو إذا نسي شيئاً في أثناء الدرس.
ا ثا ث  :التخطيط لمتدريس وسيمة يستعيف بيا الموجو الفني أو مشرؼ التربية العممية في متابعة
الدرس وتقويمو (الخزاعمة وآخروف.)89 :2011 ،
ويشتمؿ التخطيط لمتدريس عمى عدة عناصر يصنفيا عريفج وسميماف ( )2010في النقاط التالية:
 -1ا ىداف :وىي (غالباً) ما تكوف أىداؼ المنياج ذاتيا؛ ألف المنياج يتضمف أىدافاً عامة يمكف تحقييا
في عاـ دراسي ،أو فصؿ دراسي بأكممو.

 -2ا مح ى :ويشمؿ الحقائؽ والمفاىيـ والتعميمات والنظريات والقوانيف التي يتضمنيا المنياج.
 -3ا خ رات ا ع م

ا نشط  :إف كؿ ىدؼ مف أىداؼ المنياج يحتاج إلى مجموعة مف األنشطة

واإلجراءات لتحقيقو.
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 -4ا ق م :وعف طريقو نقؼ عمى مدى بموغ المتعمميف لؤلىداؼ التربوية.
(عريفج وسميماف)208 :2010 ،
ويرى شرايز ( )Chris,2007أف عناصر التخطيط والتحضير تتمثؿ فيما يمي:
 -1قرار يتعمؽ باألىداؼ التعميمية التي صمـ الدرس مف أجؿ تعزيزىا.
 -2اختيار وكتابة الدرس ،ويتضمف تحديد نوع وطبيعة األنشطة التي ستستخدـ( :كاألمثمة ،والعرض،
ومجموعات العمؿ ،والقراءة) ،وكذلؾ تحديد النظاـ والتوقيت لكؿ واحد مف األنشطة ،وتحديد األدوات التي
ستستخدـ أيضاً.
 -3تحضير كافة الدعائـ التي ستستخدـ بما في ذلؾ األدوات ،والتأكد مف أف األجيزة منظمة ،وترتيب
تصميـ الغرفة الصفية ألي موقؼ (فمثبلً عند القياـ بتجربة جديدة أو القياـ بعرض شيء).
 -4قرار يتعمؽ بكيفية قيامؾ بمراقبة وتقييـ تقدـ طبلبؾ وما أحرزوه خبلؿ الدرس وبعده؛ وذلؾ لتقدير فيما
إذا تـ تحقيؽ األىداؼ التعميمية لمدرس أـ ال (.)Chris, 2007: 16

م ادئ ا خط ط ا د ار ي:
إف التخطيط الناجح ىو الذي يحدث تغي اًر ممموساً في سموؾ المعمـ تجاه أي نشاط أو عمؿ يقوـ بو،

حيث يعد مف الكفايات التعميمية األساسية في إعداد المعمـ وتكوينو ،ويعد ضرورياً لنجاح المعمـ في توجيو
نشاط الطمبة ومجيودىـ توجيياً صحيحاً وانجاح العممية التدريسية.

وحتى يحقؽ التخطيط الدراسي األىداؼ المرسومة لممادة سواء المعرفية أو الوجدانية أو الميارية،

ويعمؿ عمى بناء شخصية متوازنة لمطالب ،يجب عمى المعمـ مراعاة مجموعة مف المبادئ ذكرىا الطيطي
( )2010في النقاط التالية:

 -1اإللماـ بالمادة الدراسية مما يسيؿ تحديد األىداؼ وتحميؿ المحتوى العممي إلى أشكالو وأنواعو المختمفة،
والتعرؼ عمى جزئياتو ومكوناتو (فاقد الشيء ال يعطيو).

 -2فيـ األىداؼ التربوية العامة وأىداؼ تدريس المادة التعميمية بشكؿ خاص؛ بما ييسر لممعمـ وضع
الخطط الدراسية في ضوئيا.

 -3معرفة طبيعة الطمبة الذيف يدرسيـ وقدراتيـ واحتياجاتيـ وميوليـ واىتماماتيـ ،وبالتالي مراعاة الخصائص
المختمفة لمطمبة الذيف يتعامؿ معيـ تعمماً وتعميماً.

 -4معرفة أنواع أساليب القياس والتقويـ النتقاء أنسبيا لمتخطيط (الطيطي.)47 :2010 ،
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وأما األغا والمولو ( )2008فقد اتفقا مع ىذه المبادئ؛ إال أنيما أضافا بعض المبادئ األخرى
الواجب عمى المعمـ مراعاتيا ،وىي:
 -1معرفة استراتيجيات التدريس المختمفة والخطوات التفصيمية (التكتيكية) البلزمة لتنفيذ ىذه االستراتيجيات،
ومف ثـ وضع الخطط التدريسية التي تتسـ بالمرونة؛ بحيث يمكف استخداـ أكثر مف طريقة في تنفيذ الدرس،

فيما لو حدث طارئ ،ولـ يتمكف المعمـ مف استخداـ استراتيجية معينة.

 -2دراسة اإلمكانيات المتاحة سواء اإلمكانيات المادية ممثمة في األجيزة العممية وأدوات القياس والمواد

الخاـ والوسائؿ التعميمية ،أو اإلمكانات البشرية ممثمة في كفايات وامكانيات الطبلب ومياراتيـ وقدراتيـ

العقمية ،واإلمكانيات الزمنية المتاحة لتنفيذ الدرس وعدد الحصص المخصصة لذلؾ.

(األغا والمولو)124 :2008 ،

وقد أضاؼ دنديس ( )2009مبادئ أخرى يجب أخذىا بعيف االعتبار ،وىي:
 -1الشموؿ :يجب أف تشمؿ الخطة المادة بأكمميا واألساليب والوسائؿ الممكنة.
 -2قابمية التطبيؽ والتنظيـ المنطقي لمفعاليات واألنشطة.

 -3المرونة :بحيث إذا حدث تأخير لظرؼ ما فمف الممكف تداركو واتماـ النقص بسيولة.
(دنديس)38 :2009 ،
وعميو يمكف التأكيد عمى أف المبادئ السابقة لو أخذت بعيف االعتبار عند التخطيط ألي درس فإنو
سوؼ يتـ تحقيؽ األىداؼ التعميمية التربوية المنشودة ،والمساعدة في تقويـ الفاعمية التعميمية وتجنب الكثير

مف المشكبلت والمواقؼ الطارئة التي قد يتعرض ليا المعمـ.

ثان اً :ميارة ا در س:
تعد ميارة التدريس ضرورة أساسية إلحداث التعمـ؛ فبالتدريس الفاعؿ يمكف أف نعد متعمماً راقياً

متحض اًر يعيش حياة اجتماعية خالية مف الصعوبات ومتفيماً لظروؼ حياتو المختمفة ،كما يمكف أف نعد

معمماً ناجحاً يحقؽ أنسنة التعميـ السامية مف خبلؿ اإلنجاز وتحقيؽ األىداؼ المرجوة.

عر ف ميارة ا در س:
 عرفتيا العفوف ( )2012بأنيا" :نمط السموؾ التدريسي الفعاؿ في تحقيؽ أىداؼ محددة يصدر مف المعمـعمى شكؿ استجابات عقمية أو لفظية أو حركية أو جسمية أو عاطفية متماسكة ،وتتكامؿ ىذه االستجابات
عناصر الدقة والتكيؼ مع ظروؼ الموقؼ التدريسي" (العفوف .)29 :2012 ،
 أما دحبلف ( )2010فقد عرفيا بأنيا" :مجموعة مف السموكيات التي يمكف تحديدىا إجرائياً ،وتعد ضروريةلمقياـ بعمميات التدريس ،ويظيرىا المدرس في نشاطو وتعاممو مع الطبلب ،ويمكف مبلحظتيا ،ويتميز ىذا
األداء السموكي بالدقة والسرعة التي تتناسب مع الموقؼ التعميمي" (دحبلف.)5 :2010 ،
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 ويعرؼ أبو شقير وحمس ( )2010ميارة التدريس بأنيا" :أداء المعمـ في القدرة عمى حدوث التعمـ ،وتنموىذه الميارة عف طريؽ اإلعداد التربوي والمرور بالخبرات السابقة ،ويختمؼ ىذا األداء باختبلؼ المادة
الدراسية وطبيعتيا وخصائصيا وأىداؼ تعميميا" (أبو شقير وحمس.)20 :2010 ،
-

ويرى زيتوف ( )2001بأف ميارة التدريس ىي " :القدرة عمى أداء عمؿ نشاط معيف ذي عبلقة بتخطيط

التدريس ،وتنفيذه ،وتقويمو ،وىذا العمؿ قابؿ لمتحميؿ لمجموعة مف السموكيات (األداءات) المعرفية أو الحركية
أو االجتماعية ،ومف ثـ يمكف تقييمو في ضوء معايير الدقة في القياـ بو وسرعة إنجازه والقدرة عمى التكيؼ
مع المواقؼ التدريسية المتغيرة باالستعانة بأسموب المبلحظة المنظمة ،ومف ثـ يمكف تحسينو مف خبلؿ
البرامج التدريبية" (زيتوف.)12 :2001 ،
وتعرؼ الباحثة ميارة التدريس بأنيا" :مجموعة مف القدرات البلزمة لممعمـ لممارسة األنشطة الصفية
والبلصفية ،وقدرتو عمى تحويؿ المعرفة إلى األفعاؿ المطموبة لمتدريس الفعاؿ في ضوء احتياجات النمو
والخبرات االجتماعية لمطبلب بطريقة بناءة وداعمة تعميمياً".

أ س م ادئ ا در س:
التدريس عممية تربوية ىادفة وشاممة ،ومينة عممية مدروسة ليا أىمية قصوى في حياة الشعوب

واألمـ عمى مختمؼ العصور واألزمنة ،فالتدريس وسيمة لتعميـ القراءة والكتابة ونقؿ الميارات والمعارؼ

والمعمومات التي ال غنى ألي إنساف عنيا ،ونظ اًر ليذه األىمية فقد حدد التربويوف األسس والمبادئ التي تقوـ

عمييا عممية التدريس.

وقد ذكر شبر وآخروف ( )2010أسس ومبادئ التدريس التالية:
 -1أف التعمـ سيكوف أفضؿ عندما يستخدـ المعمـ طرؽ التدريس التي تعتمد عمى إيجابية

المتعمـ

ومشاركتو.

 -2أف التعميـ سيكوف أفضؿ عندما تكوف ىناؾ حاجة لمتعمـ مف جانب المتعمـ.
 -3أف التعمـ سيكوف أفضؿ عندما تكوف المادة المتعممة أو الخبرة المقدمة لممتعمميف في مستوى قدراتيـ
وامكانياتيـ وتشبع رغباتيـ.

 -4أف يكوف المتعمـ محور العممية التربوية ،وأف تراعي الفروؽ الفردية بيف المتعمميف.
 -5أف ييدؼ التدريس إلى إكساب المتعمـ المعارؼ والقيـ التي تؤىمو لمحاضر والمستقبؿ.

 -6أف يتـ استخداـ وسائؿ تكنولوجيا التعميـ باختبلؼ أنواعيا بشكؿ مكثؼ في عممية التدريس.
 - 7أف يتـ االستفادة مف نتائج الدراسات والبحوث العممية في العممية التربوية بكافة جوانبيا.

(شبر وآخروف)18 :2010 ،
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وقد أضاؼ الموسوي ( )2005المبادئ التالية في التدريس الجيد:
 -1الميارة في توجيو المتعمـ.
 -2توفير جو مف المحبة والعطؼ والتعاوف.
 -3اعتماد القيادة الديمقراطية.

 -4إثارة انتباه الطمبة واعتماد خبراتيـ السابقة.
 -5تشخيص الصعوبات وعبلجيا (الموسوي.)78 :2005 ،
ولكي تؤتي ىذه الميارات ثمارىا البد مف تأصيميا في عقؿ المعمـ؛ ليستنتج منيا الطريقة المثمى

لمتدريس انطبلقاً مف المقرر الدراسي بمحتوياتو وأىداؼ مادتو ،وغيرىا مف العوامؿ األخرى التي تتعمؽ
بخبرات الطبلب السابقة والفروؽ الفردية بينيـ ،فيو األقدر عمى رسـ طريقة مثمى تمكنو مف مساعدة الفرد

عمى تحقيؽ ذاتو؛ حتى يبمغ أقصى المستويات مف النجاح والتفوؽ في شتى المجاالت في إطار المجتمع

الذي يعيش فيو ،إذ ال حدود لمعمـ فالتضخـ والتراكـ في حجـ المعرفة وما يواكبو مف ثورة في المعمومات
يستوجب بذؿ الجيود في مجاؿ تحسيف نوعية التعميـ واستيعاب الجديد مف الخبرات والتقنيات الحديثة؛ بما

يتوافؽ مع مجتمعنا اإلسبلمي العربي عامة والفمسطيني خاصة.

ا ق اعد ا

ا

ا ي ح ن ا مع م ن مراعا يا في عم

ا در س:

يعد التدريس سمسمة منظمة مف اإلجراءات التي يديرىا المعمـ ،ويسيـ فييا المتعمموف تؤدي إلى

إحداث التغييرات المطموب تحقيقيا وانجاز مياـ معينة مف خبلؿ اتباع مجموعة مف القواعد ،ذكرىا نبياف
(/2008ج) في النقاط التالية:
 -1إثارة دافعية الطمبة لعممية التعمـ.
 -2إعبلـ الطمبة باألىداؼ المنوي تحقيقيا.
 -3تحديد التعمـ السابؽ لمطمبة.

 -4مراعاة الفروؽ الفردية بيف الطمبة.
 -5سمسمة التدريس بطريقة مناسبة.

 -6توظيؼ األسئمة بطريقة مناسبة.
 -7استعماؿ أساليب متنوعة لمتدريس.

 -8االستعانة بما يمزـ مف الوسائؿ التعميمية المناسبة.
 -9الحرص عمى أف يتعمـ الطمبة مف خبلؿ العمؿ.

 -10تقديـ تغذية راجعة إيجابية وبطريقة مناسبة (نبياف/2008 ،ج.)77 :
كما أضاؼ أبو جبللة وعميمات ( )2001القواعد التالية:
 -1أف تكوف طرائؽ التدريس مناسبة لمستوى الطبلب فكرياً ومعرفياً ووجدانياً وميارياً.
24

 -2أف تراعي عممية التدريس اكتساب الطالب لمميارات اليدوية لدورىا في جعؿ تعمميـ أبعد أث اًر وأكثر عمقاً.
 -3أف تعمـ الطبلب يتـ عف طريؽ الفيـ ،وليس عف طريؽ الحفظ والتمقيف.

 -4أف يتصؼ المعمـ بأخبلقيات المينة ،مف حيث سعة صدره وتسامحو وعطفو وحنانو عمى طبلبو ،وأف
يكوف ليـ أبا وأخا بمعنى الكممة.

 -5أف يوزع المعمـ دوره وأدوار الطبلب في المواقؼ التعميمية المختمفة.
(أبو جبللة وعميمات)261 :2001 ،
وأكد شرايز ( )Chris, 2009عمى المعمـ بأف يأخذ في عيف االعتبار الناحية النفسية لمطالب في

عممية التدريس الفعاؿ؛ إلقحامو في عممية التعمـ والتي تشمؿ الناحية الشعورية ،والناحية التحفيزية لديو تجاه
التعمـ؛ حيث يعتبر أف مف أكبر المشاكؿ الرئيسة التي تواجو المعمـ في التدريس الفعاؿ ىو كيؼ يعطي تغذية

راجعة إيجابية لمطبلب الموىوبيف دوف أف يجعؿ الطبلب األقؿ كفاءة يشعروف بالفشؿ التي تكوف مؤلمة ليـ؛

لذلؾ ركز عمى ثبلثة أنواع مف االستراتيجيات تساعد المعمـ في جعؿ الطالب يتحكـ ويسيطر ويوجو رغبتو
في التعميـ ،وىي:
 ا

طرة ا شع ر

( :)Emotion controlوىي استراتيجية تحافظ عمى اإلطار الشعوري اإليجابي

لمعقؿ لدى الطالب عند التعمـ.
 ا

طرة ا حف ز ( :)Motivation controlوىي استراتيجية تحافظ عمى المجيود التحفيزي والدافعي

لمطالب عند التعمـ.
 ا

طرة اإلدراك

( :)Cognition controlوىي استراتيجية واجراءات توجو مراحؿ اإلد ارؾ لدى

الطالب مف الميـ إلى األىـ (.)Chris, 2009: 34
وعميو فإف اتباع المعمـ لمبادئ التعمـ( :الدافعية_ التعزيز_ التدرج في التعمـ) وقدرتو عمى تغيير

النظاـ التقميدي لغرفة الصؼ الدراسي ،كمحاولة المعمـ الخروج بالعممية التعميمية خارج إطار الغرفة الصفية
واستغبلؿ إمكانات البيئة تعد مف أىـ القواعد التي يجب عمى المعمميف مراعاتيا في عممية التدريس.

مراحل ا در س ا

في ا فعال:

التدريس الصفي نظاـ يتضمف عناصر وأبعاداً محددة وطرائؽ وأساليب متنوعة ،وفيو تظير ميارة

المعمـ وبراعتو في خمؽ اإلثارة العقمية والفكرية لدى الطبلب ،وتؤثر إيجاباً في نوعية التعميـ.
ويرى عفانة والخزندار ( )2009أف التدريس الصفي نشاط ذو أربع مراحؿ أساسية ،ىي:

 -1ا خط ط :وتتضمف فيـ أىداؼ التربية وصياغتيا وكذلؾ أىداؼ المنياج الذي يقوـ المعمـ بتدريسو
واختيار المادة المناسبة التي تعمؿ عمى تحقيؽ تمؾ األىداؼ أي تتكوف ىذه المرحمة مف اختيار محتوى
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التعميـ وتنظيمو وصياغة أىداؼ التعميـ وىذه يعني اشتراؾ المعمـ في اختيار المحتوى وصياغة أىداؼ
التربية.

 -2ا نف ذ :وتتضمف استخداـ استراتيجيات التدريس في الغرفة الصفية وتعديميا ،حيث يستخدـ المعمموف
استراتيجيات وطرقاً تدريسية مختمفة لمساعدة الطمبة عمى التعمـ ،ومداخؿ لمتغذية الراجعة حوؿ التدريس.

 -3ا ق اس :ويتضمف قياس نتائج التعمـ ،ويتطمب ذلؾ مف المعمـ أف يختار ويبتكر أدوات مناسبة لمقياس
ثـ ينظـ ويحمؿ نتائج القياس.

 -4ا ق م :وتتضمف تقويـ التدريس كميا أو تقويـ أجزاء منو ،وعمى المعمـ أف يستفيد مرة ثانية مف نتائج
القياس في إصدار أحكاـ إنسانية عقمية ،وىذه األحكاـ تتضمف مدى مناسبة األىداؼ ومحتوى المادة الدراسية
ومدى فاعمية طرؽ التدريس المستخدمة ،وتتضمف أيضاً صدؽ أدوات القياس المستخدمة في اختبارات

التعميـ ،وثبات ىذه األدوات (عفانة والخزندار.)24 :2009 ،

وعميو يمكف القوؿ إف التفاعؿ الموجو إلنماء شخصية المتعمـ المميزة بحاجاتو وميولو ورغباتو،

والصمة اإليجابية بيف المعمـ وطبلبو؛ تظير مف خبلؿ اىتماـ المعمـ بضرورة فيـ الطبلب لمميارة التدريسية

المتعممة ،ومعرفة جميع مراحؿ التدريس ،واألداء والخطوات التعميمية في كؿ مرحمة.

مات ا در س ا فعال:
يعد التدريس الفعاؿ خبرة مشتركة بيف الطمبة والمعمـ لتسييؿ؛ عممية التعمـ وتوصيؿ المعمومات

وميارات التفكير ،وتوجيو الطمبة وقيادتيـ؛ كي يكونوا ناقديف قادريف عمى تقييـ عالميـ مف خبلؿ تحقيؽ
النتاجات التعميمية المرجوة دوف إىدار في الوقت والطاقة.
وقد ذكر حمس ( )2008بعض سمات التدريس الفعاؿ والتي تتمثؿ في:
 -1أال يكرس المعمـ جيده ووقتو في جذب انتباه الطمبة وتشويقيـ لمدرس بشتى الطرائؽ والوسائؿ؛ ألف ىذا
االنتباه يكوف مؤقتاً ،فالميـ أف ينجح المعمـ في توجيو نشاط الطمبة ومجيودىـ توجيياً ثابتاً دائماً.

 -2استثارة خبرات المتعمميف السابقة واالنطبلؽ منيا لمتدريس الجديد.

 -3االقتصاد في الوقت والجيد مف المعايير الميمة التي ينبغي أف تراعى عف اختيارنا طريقة تدريس معينة.

 -4أف يقؼ المعمـ عمى طبيعة األساليب التي تستخدـ في عممية التدريس ،حيث إف بعض األىداؼ
التعميمية ىي نتائج مباشرة لؤلساليب المستخدمة (حمس.)27 :2008 ،

كما ذكر لنا العبيدي وآخروف ( )2006مجموعة مف السمات عمى النحو اآلتي:
 -1يتميز باالستراتيجيات التدريسية المتنوعة.

 -2ييدؼ إلى زيادة اشتراؾ المتعمميف وانشغاليـ بالتعمـ إلى الحد األقصى.
 -3يبدأ بالعمؿ مف المعموـ إلى المجيوؿ.
 -4ينفتح عمى المخرجات التعميمية.
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 -5ينظـ المادة منطقياً ويعرضيا بشكؿ مبلئـ لموقت.
 -6ينمي بيئة تعميمية وايجابية.
 -7يقدـ تغذية راجعة نوعية .

 -8يشجع التفكير والمراجعة والتأمؿ باألنشطة والخبرات.
 -9يشجع المتعمميف عمى تحمميـ مسؤولية تعمميـ.

 -10يمارس التعميـ المساند.

 -11يقدـ تقويماً نوعياً (العبيدي وآخروف.)16 :2006 ،
وقد أضاؼ عامر ومحمد ( )2008السمات التالية:
 -1يجب أف تكوف الدروس المقدمة مميئة باالقتراحات والتوقعات العالية الجودة.
 -2يجب أف يعطى الطبلب بعض الفرص؛ لترتيب أعماليـ الخاصة.

 -3أف تكوف الدروس التي يتمقونيا واضحة ومشبعة لرغباتيـ وممبية لحاجاتيـ ،وأف ينظر الطبلب إلييا
كشيء مألوؼ ومحبب ليـ.

 -4أف يكوف العمؿ متصبلً بقدرات الطبلب وحاجات التعمـ.
 -5ينبغي الحرص جيداً عمى تطوير لغة الطبلب وتوسعيا.
 -6توظيؼ التنوع في نشاطات التعمـ.

 -7ضرورة إدارة قوية يعتمد عمييا في التحكـ والترتيب مع إشراكيا في الدرس.
 -8القياـ عمى االحتراـ المتبادؿ بيف األطراؼ المعنية في العممية التعميمية (عامر ومحمد.)68 :2008 ،
وعميو يمكف القوؿ أف التدريس مكوف رئيس مف مكونات العممية التعميمية ،وىذا األمر يتطمب إتقانيا
جيداً ،حيث إف أي مينة ال يمكف إتقانيا إال بعد اإللماـ بأصوليا ومبادئيا وقواعدىا وسماتيا ,والتي تساعد

المعمـ في تحديد أىدافو مف التدريس بشكؿ واضح وتوجيو األنشطة التعميمية في االتجاه الصحيح ،واختيار

الطريقة المناسبة لطبلبو ولمادتو مما يجنبو تبلفي الكثير مف األخطاء.
أضؼ عمى ذلؾ أف النمو الميني ال ينبغي أف يقتصر عمى طرؽ التدريس ،واالستعانة بما يمزـ مف
الوسائؿ التعميمية المناسبة ،واإللماـ بالمادة الدراسية ،فحسب؛ بؿ إنو يجب أف يكوف أوسع مف ىذا وأعمؽ؛
بحيث يشمؿ االىتماـ بالعموـ والتفكير العممي في حؿ المشكبلت واجراءات البحث والتجريب ،والتأكيد عمى

كؿ ما مف شانو تطوير أنماط الحياة وحؿ مشكبلتيا واعداد مواطنيف صالحيف ومنتجيف لكؿ مكاف وزماف.
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ثا ثاً :اإلدارة ا

ف :

يرتبط التدريس المبدع باإلدارة الصفية الناجحة وتييئة الظروؼ المناسبة لمدراسة ،وتوفير المناخ

االجتماعي المبلئـ الذي يشجع ويساعد عمى نمو الخصائص ،والعادات التي تحقؽ أكبر قدر ممكف مف

االنضباط الذاتي ،وتنمية المثؿ العميا واالتجاىات اإليجابية في كؿ طالب.

عر ف اإلدارة ا

ف :

 تعريؼ اإلبراىيـ ( )2011لئلدارة الصفية بأنيا" :مجموعة مف األنماط السموكية التي يستخدميا المعمـ؛لكي يوفر بيئة تعميمية مناسبة ويحافظ عمى استم ارريتيا بما يمكف المعمـ مف تحقيؽ األىداؼ التعميمية

المنشودة" (اإلبراىيـ.)189 :2011 ،

 ويرى خطاب ( )2010أنيا" :استشراؼ مصادر االضطراب المحتممة ،ومنع حدوثيا بوضع اإلجراءاتوالقواعد والحدود واألنظمة والتوجييات المباشرة وغير المباشرة ،وتركز عمى اإليجابيات ،وتؤكد عمى ميارات

توفير الطاقة والوقت وتجنب التوتر في الوقت الذي يعمؿ فيو الطمبة داخؿ الصؼ".

(خطاب)151 :2010 ،

 وعرفيا أبو شعيرة وغباري ( )2009بأنيا" :مجموعة مف العمميات اليادفة إلى توفير تعمـ وتعميـ فاعؿومستداـ مف خبلؿ توفير أفضؿ الشروط والمتطمبات والظروؼ المتاحة؛ بما يحقؽ األىداؼ السموكية المعرفية

والوجدانية والنفسحركية واالجتماعية واإلنسانية المنشودة" (أبو شعيرة وغباري.)13 :2009 ،

 -ويضيؼ نبياف (/2008ب) أف اإلدارة الصفية ىي" :مجموعة الممارسات المنيجية والبلمنيجية التي

يؤدييا المعمـ في أثناء تواجده داخؿ الغرفة الصفية ،وىي عمـ لو أسسو وقواعده ،وفي الوقت ذاتو ىي فف
تطبيؽ ىذا العمـ" (نبياف/2008 ،ب.)21 :

 ويخمص الترتوري والقضاة ( )2006إلى تعريؼ شامؿ لئلدارة الصفية ،حيث يعرفانيا بأنيا" :مجمؿعمميات التوجيو والتفاعؿ التي يتبادليا المعمـ و طمبتو وأنماط السموؾ المتصمة بيا؛ وذلؾ لتحقيؽ ىدؼ معيف

مشترؾ مف خبلؿ تنظيـ جيود ىؤالء األفراد وتنسيقيا واستثمارىا بأقصى طاقة ممكنة ،وذلؾ لجعؿ عممية

التعميـ والتعمـ في الغرفة الصفية أم اًر ممكناً وىادفاً ومشوقاً ،لمحصوؿ عمى أفضؿ النتائج بأفضؿ جيد ووقت

ممكف" (الترتوري والقضاة.)26 :2006 ،

وفي ضوء التعريفات السابقة تعرؼ الباحثة اإلدارة الصفية بأنيا" :عممية تتضمف مجموعة مف

اإلجراءات واألنشطة المنظمة والمحددة التي تيدؼ إلى توفير الظروؼ المناسبة والحسنة لمدراسة بما يتناسب
والموقؼ التعميمي؛ لتعزيز التواصؿ واإلبقاء عمى انتباه الطمبة واثارة التفكير بشكؿ مستمر ،وبالتالي حدوث

التعمـ الفعاؿ في ضوء األىداؼ التعميمية المرجوة".
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أىم

اإلدارة ا

ف :

تعد إدارة الغرفة الصفية مف أىـ الميارات التي يجب عمى المعمـ تطبيقيا؛ لكي يحقؽ أىداؼ التعميـ

الصفي بكفاءة وفعالية.

وذلؾ كونيا تعمؿ عمى تيسير تحقيؽ الطبلب لؤلىداؼ التعميمية عمى نحو مباشر ،وتعمؿ عمى

إعداد الظروؼ وتوفير الشروط التي يحدث في إطارىا التعمـ؛ لذلؾ نرى بأف اإلدارة الفاعمة لمصؼ شرط

ضروري لمتعمـ الفعاؿ ،وذلؾ مف منطمؽ أف إدارة الصؼ بطريقة فاعمة ىو جانب ميـ مف عممية التعميـ
والتعمـ (الخزاعمة وآخروف.)36 :2012 ،
وتنبثؽ أىمية اإلدارة الصفية كما يرى أبو نمرة ( )2009مف النقاط التالية:

 -1ينتج الصؼ ذو اإلدارة الصفية الفاعمة معدالً عالياً مف االنيماؾ في العمؿ الصفي ،ومعدالً منخفضاً
مف االنحراؼ والشذوذ عف الموقؼ التعميمي /التعممي.

قدر مف تنظيـ المواد واألدوات التعميمية واستعماالتيا ،واالنتقاؿ مف نشاط إلى آخر ،وتوفير الوقت
 -2توفر اً
والمكاف واإلجراءات المناسبة لتنفيذ المنياج.

 -3تساعد عمى ضبط الغرفة الصفية وحفظ النظاـ فييا ،ووضع األنظمة والقوانيف وتطبيقيا.

 -4تسيـ في تقميؿ اعتماد الطمبة عمى المعمـ ،واتخاذ إجراءات مناسبة الستخداـ المواد التعميمية واستعماؿ
الوقت والمكاف المتاحيف.

 -5تؤدي إلى ترتيبات واضحة في الغرفة الصفية ،والى سيولة فيـ اإلجراءات والتوجيو واإلرشاد مف المعمـ.
(أبو نمرة)21 :2009 ،
وقد اتفؽ األغا وعساؼ ( )2015مع أبو نمرة ( )2009في ىذه األىمية؛ إال أنيما أضافا النقاط التالية:
 -1توفر فرص التفاعؿ اإليجابية بيف المعمـ والمتعمميف ،وبيف المتعمميف بأنفسيـ.
 -2تنظيـ الوقت ،وىو عامؿ ميـ لتنفيذ األنشطة التعممية.

 -3تعزيز وتنمية االتجاىات اإليجابية لدى المتعمميف نحو المدرسة والمواد التعميمية.
 -4توفر عوامؿ الطمأنينة واألمف لممتعمميف.

 -5تقميؿ حدة المشكبلت والصراعات ،وتتيح لممعمـ سيطرة أكبر وأفضؿ عمى البيئة التي يعمؿ فييا.

(األغا وعساؼ)104 :2015 ،

وقد أضافت شاكر ( )2010النقاط التالية:
 -1توفير المناخ التعميمي لؤلفراد المتعمميف.

 -2التخطيط السميـ لبلستفادة مف الوسائؿ والتقنيات التعميمية.

 -3تنفيذ األنشطة التعميمية بشكؿ يحقؽ أىداؼ العممية التعميمية.
 -4العمؿ عمى وجود عبلقات إيجابية بيف المتعمميف.
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 -5التعاوف واإليجابية واحتراـ اآلخريف (شاكر.)13 :2010 ،
وعميو يمكف القوؿ إف اإلدارة الصفية الناجحة وما يسودىا مف عبلقات وتفاعؿ إيجابي بيف المعمـ

وطبلبو؛ تعد معيا اًر لنجاح األىداؼ التعميمية ،كما أف إدارة الصؼ الفاعمة وما تتضمنو مف تنظيـ لبيئة التعمـ

وحفظ النظاـ ،وتوفير المناخ التعميمي التعممي الفعاؿ ،وتوفير البيئة اآلمنة والمريحة لمطبلب تسيـ بشكؿ

كبير في رفع مستوى التحصيؿ العممي والمعرفي لدى الطبلب وتحقيؽ التدريس الفعاؿ.

مجاالت اإلدارة ا

ف :

تتضمف اإلدارة الصفية جميع اإلجراءات المنظمة لمبيئة التعميمية التي يقوـ بيا المعمـ؛ لتوفير

الظروؼ البلزمة الستثارة حماس الطبلب ودافعيتيـ ،وحدوث عممية التعمـ في ضوء األىداؼ التعميمية

المحددة.

ويرى سميماف ( )2005أف مدير الصؼ الفعاؿ والناجح يعالج مجاالت المسئولية التالية:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

اختر نموذجاً فمسفياً لئلدارة الصفية واالنضباط.
نظـ البيئة المادية.
اضبط سموؾ الطالب.
َك ِّوف بيئة تعمـ داعمة ومحترمة.
اضبط العممية التعميمية وسيؿ تنفيذىا.
عزز األماف والسبلمة في قاعة الغرفة الصفية.
تفاعؿ مع الزمبلء وأولياء األمور ،ومع جميع المعنييف لتحقيؽ أىداؼ اإلدارة الصفية.

(سميماف)32 :2005 ،

وفي ضوء ما سبؽ يمكف القوؿ إف المعمـ الفعاؿ ىو الذي يعرؼ نفسو جيداً ،ويعرؼ دوره في إنجاح

إدارة الغرفة الصفية ،حيث إف ىذا ال يقتصر فقط عمى نقؿ المعمومات والمعارؼ وحشوىا في عقوؿ الطبلب،
وانما أصبح منظماً لجميع عناصر البيئة الصفية لتوفير التعمـ الفعاؿ وتحقيؽ األىداؼ المنشودة.

محا ر اإلدارة ا

ف :

إف اإلدارة الصفية ما ىي إال نتاج لمجموعة مف الميارات الميمة لنقؿ المعرفة وغرس القيـ

واالتجاىات في النشء ،والحفاظ عمى بيئة صفية إيجابية مبلئمة لعمميتي التعميـ والتعمـ ومتضمنة أربعة
محاور أساسية تشتمؿ عمييا عممية التدريس ،يحددىا ىاروف ( )2003فيما يمي:
 -1اإلدارة  :Managementويقصد بيا الميارة في تنظيـ وتقديـ الدرس بطريقة تسيـ في تحقيؽ انيماؾ
ٍ
عاؿ لمطمبة في عممية التعمـ ،ولتحقيؽ ىذا يحتاج المعمـ إلى القدرة عمى تحميؿ عناصر ومراحؿ الحصة
المختمفة والى القدرة عمى االختيار المناسب لممواد التعميمية والقدرة عمى تقميؿ أثر عوامؿ التشتت.
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 -2ا

اط  :Mediationوتشمؿ المعرفة بكيفية تقديـ اإلرشاد والتوجيو الذي يحتاجو الطمبة ،وكيفية

تعزيز تقدير الطمبة لذواتيـ ،وأخي اًر الميارة في تجنب المواجية في الغرفة الصفية.

 -3ا عد ل  :Modificationويشتمؿ عمى فيـ المعمـ لبلستراتيجيات المختمفة المتضمنة في نظرية التعمـ،
واستخداـ ىذه االستراتيجيات في تشكيؿ وتعديؿ سموؾ الطمبة عبر برامج مف التعزيز أو العقاب.

 -4ا مراق

 :Monitoringويقصد بيا فحص فاعمية سياسة المدرسة في االنضباط ،ومقدار المساعدة

التي تقدميا في خفض توتر المعمميف والطمبة وتوفير بيئة ومناخ إيجابييف (ىاروف.)36 :2003 ،

ا ار ج ات إدارة ا

ف:

إف عممية إدارة الصفوؼ وضبط الطبلب وادارة سموكيـ تتطمب استراتيجيات تربوية واضحة ،تراعي خمؽ جو

إيجابي في تشجيع الطبلب عمى المشاركة في عممية التفاعؿ الصفي الفعاؿ .وذكر عربيات ()2007

االستراتيجيات التالية:
 -1استراتيجية تحقيؽ اليدؼ

.Goals strategy

 -2استراتيجية تعديؿ السموؾ

.Behavior Modification strategy

 -3استراتيجية التعميمات والتنظيـ
 -4استراتيجية اإلقناع واإلرشاد

.Routines and Rules strategy

.Persuasion strategy

 -5استراتيجية التحكـ باألزمات وضبطيا ( Control Crisis strategyعربيات.)88 :2007 ،

ا ق ي ا ع امل ا مؤثرة في إدارة ا

ف:

تساعد كفاءة المعمـ ومعرفتو لمممارسات والعمميات التي تحدث داخؿ الغرفة الصفية في إدارة الصؼ

بكفاءة وفاعمية ،أيضا فإف ترتيب وتييئة المعمـ لجميع الشروط التي تتعمؽ بعممية التعمـ كمراعاة الفروؽ
الفردية بيف المتعمميف ،وتنظيـ البيئة المحيطة بيـ ،والتركيز عمى أساليب تفكير الطبلب يسيـ في تحقيؽ
التفاعؿ التاـ بيف المعمـ والطبلب وبيف الطبلب أنفسيـ .ويرى العجمي ( )2011أف ىناؾ عدة قوى وعوامؿ

تؤثر في إدارة الصؼ ،وىي:

 -1النمط اإلداري السائد وادارة الصؼ (التسمطي – الفوضوي – الديمقراطي).
 -2وضوح األىداؼ التعميمية وتوافر المواد البلزمة لتحقيقيا.
 -3دستور النظاـ المدرسي المدعـ بوسائؿ التنفيذ السميمة.
 -4استخداـ التقنيات التربوية وطرائؽ التعميـ الحديثة.
 -5التفاعؿ الصفي وميارات التواصؿ.

 -6ازدحاـ الصفوؼ واداراتيا وحفظ النظاـ فييا (العجمي.)96 :2011 ،
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ويرى شيرلي وجوناثاف ( )Shirley& Jonathan, 1996أف ىناؾ عدة عوامؿ وعناصر مترابطة
يجب أف تؤخذ في عيف االعتبار ،حيث إنيا تشكؿ العنصر الفيزيائي في البيئة الصفية ،وتساعد المعمـ في

نجاحو في إدارة الصؼ ،وىذه العوامؿ ىي:
 -1ا ع امل ا مرئ

أ ا

ر ( :)Visual factorsوالتي تركز عمى نوعية وخاصية اإلنارة في مختمؼ

أنحاء الغرفة الصفية مف جية ،وعمى كيفية ترتيب الغرفة الصفية ،ومدى تحفيزىا لمطالب وشد انتباىو مف

جية أخرى.

 -2ا ع امل ا مع

أ ا

( :)Acoustic factorsحيث ليا أىمية كبيرة في تجنب التشويش

ومصادر الضوضاء غير الضرورية في الغرفة الصفية وخارجيا؛ مثؿ الضوضاء الناتجة مف الممرات
الخارجية وفناء المدرسة ،والضوضاء الناتجة مف حركة المقاعد في الصؼ.
 -3ا ع امل ا حرار

( :)Thermal factorsحيث يعتبر نظاـ التدفئة والتيوية مطمباً ضرورياً في سير

 -4ا ع امل ا مكان

( :)Spatial factorsوىي تخص تصميـ الموقع المبني أو المدرسة؛ إذ تعكس

العممية التعميمية ،وفي خمؽ مناخ مريح ومؤثر في أداء وسموؾ الطالب.

الحالة االقتصادية أو االجتماعية لمبمد التي توجد بيا تمؾ المدارس؛ وكمما كاف المبنى مصمماً عمى النمط

المعماري الحديث والمتقدـ في شكؿ وىيكمية البناء فإنو يوثر تأثي اًر حسناً عمى تمكيف المعمـ مف نجاحو في

السيطرة عمى العممية التعميمية ومرونتيا (.)Shirley& Jonathan, 1996: 46

وعميو يمكف القوؿ أف إدارة الصؼ تتوقؼ عمى عدة عوامؿ متعمقة بالمعمـ بالدرجة األولى ،ومف أىـ
ىذه العوامؿ ما يمي:
 -1طبيعة المعمـ نفسو الذي يتمتع بقوة الشخصية ،والذي يعرؼ كيؼ يدير صفو ويؤمف بأىمية مشاركة
الطبلب في اختيار وتنفيذ األنشطة التعميمية.

 -2إمكانات المعمـ المعرفية والذىنية ومدى تمكنو مف محتوى المادة الدراسية وامتبلكو الطريقة المثمى لنقؿ
ما في ذىنو إلى أذىاف الطبلب.

 -3مدى إتقاف المعمـ ألساليب وطرؽ التدريس التي يتـ مف خبلليا تقديـ أفكار جديدة تمكنو مف السيطرة
عمى الموقؼ التدريسي وفؽ الخطة الموضوعية لتحقيؽ األىداؼ المنشودة.

 -4فيـ المعمـ لخصائص نمو الطبلب وقدراتيـ العقمية وميوليـ واستعداداتيـ حتى تكوف المعمومات مناسبة
ليـ ومستواىـ.

 -5اختيار المعمـ لموسيمة التعميمية المناسبة ،والتعرؼ إلى قواعد استخداميا وتوظيفيا في الدرس بصورة
واضحة.
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د ر ا مع م في إدارة ا

ف:

كاف المعمـ وال يزاؿ العنصر األساس الذي يجعؿ مف عممية التعميـ عممية ناجحة ،وىو المييمف عمى

مناخ الغرفة الصفية ،والمحرؾ لدوافع الطبلب عف طريؽ استخداـ أساليب متنوعة في التدريس ،كما يساعد

الطبلب عمى التعمـ وتييئتيـ الكتساب الخبرات التربوية المناسبة مف خبلؿ قيامو بيذا الدور؛ الذي ذكره

البدري ( )2005في النقاط التالية:
 -1فيـ كامؿ ألساسيات التعمـ ونظرياتو ومؤثراتو وأساليب اكتساب المفاىيـ والمعمومات.
 -2معرفتو لؤلساليب و الوسائؿ التي تسيـ في نمو المتعمـ وتطوره.

 -3التعرؼ عمى مستوى الطمبة المعرفي والعممي والسموكي ودرجات التفاوت بينيـ.
 -4تحديد نوع التعمـ والطريقة التدريسية وفؽ العرض لممادة واستخداـ الحوافز إلبقاء الغرفة الصفية مفعمةً
بالحيوية والسموؾ السميـ.

 -5استخداـ مبدأ لبلستثارة لتأجيج الدافعية لدى الطمبة وضماف استمرار انتباىيـ.
 -6تحديد إجراءات تعزيز المناخ الصفي مف الناحية التدريسية والتعميمية.

 -7القدرة عمى مواجية مشكبلت الغرفة الصفية واتخاذ القرار المناسب لمموقؼ التعميمي.
 -8توظيؼ عامؿ االتصاؿ والتفاعؿ االجتماعي والنفسي في أجواء التدريس.

 -9تحديد عوامؿ التأثير في حفظ النظاـ وتأميف مناخ صفي مفعـ بالنشاط الفكري.

 -10استخداـ طرؽ القياس والتقويـ لنواتج التعمـ وتحديد طبيعة الممارسة التعميمية المطموبة لمطمبة.
(البدري)105 :2005 ،
وعميو يمكف القوؿ إف التعمـ الجيد مرىوف بإدارة صفية ناجحة تتميز بأسموب الميف في غير ضعؼ

والشدة في غير عنؼ ،يمتمؾ فييا المعمـ القدر الكافي مف الميارات والفطنة في خمؽ أجواء صفية تسودىا

الجدية والحماس ،واتجاىات العمؿ المنتج ،والقدرة عمى التصرؼ بطريقة سريعة ومناسبة في معالجة حاالت
الفوضى والمشكبلت السموكية الطبلبية داخؿ الغرفة الصفية وخارجيا ،ما يساعد عمى تحسيف العبلقات

اإلنسانية في المدرسة بما يتوافؽ مع مقومات العمؿ التربوي الصحيح ،ومراعاةً لموائح وقوانيف التربية والتعميـ
وحرصاً عمى الدور البناء في التطوير وتحقيؽ النيضة.

ار عاً :ا ق م ا ر ي:
إف التقويـ يمثؿ جزءاً ال يتج أز مف عممية التعمـ ومقوماً أساسياً مف مقوماتيا ،ويسير معيا في جميع

خطواتيا.

صناع
ويواصؿ المربوف و ُ
"حيث تبحث األمـ دوماً عف الطرؽ المختمفة لتحسيف إنجاز الطالبُ ،
السياسة عمميات تقويـ واصبلح التعميـ .ولذا ُيعتبر التقويـ التربوي المكوف الرئيس لكؿ أنظمة التعميـ .حيث
يمكف أف تُستعمؿ التقديرات في المدارس لمراقبة نظـ التعميـ مف أجؿ المحاسبة العامة ،وتساعد عمى تحسيف
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المناىج ،وتمكف مف تقييـ فعالية التعميـ والممارسات التعميمية ودرجة إنجاز الطالب ،وتقرر مدى إجادة
الطالب لمميارات".

عر ف ا ق م:

مساء.
< >www.new-educ.comتـ االطبلع عميو في  2016/1/20الساعة 7:30
ً

 عرفو عقؿ ( )2001بأنو" :تحديد مدى ما بمغناه مف نجاح في تحقيؽ األىداؼ التي نسعى إلى تحقيقيا،بحيث يكوف عوناً لنا عمى تحديد المشكبلت ،وتشخيص األوضاع ،ومعرفة العقبات والمعوقات بقصد
التحسيف والتطوير لمعممية التعميمية ومساعدتيا عمى تحقيؽ مجمؿ أىدافيا" (عقؿ.)47 :2001 ،

 -أما نشواف ( )2011فعرفو بأنو" :عممية تشخيصية تعاونية مستمرة تيدؼ إلى إصدار األحكاـ عما إذا

كاف النظاـ التربوي قاد اًر عمى تحقيؽ األىداؼ لدى الطبلب ،وتستخدـ مف أجؿ ذلؾ كافة البيانات
والمعمومات التي يمكف الحصوؿ عمييا حوؿ النظاـ التربوي مف أجؿ تصحيح أو تعديؿ أو تغيير المسار مف

أجؿ بموغ األىداؼ التربوية" (نشواف.)56 :2011 ،

 وعرفو المحاسنة ومييدات ( )2009بأنو" :عممية منظمة لجمع وتحميؿ المعمومات حوؿ البرامج المتعمقةبالطالب والمعمـ واإلدارة والمرافؽ والوسائؿ والنشاطات التي تشكؿ بمجموعيا وحدة عممية التعميـ ،وذلؾ لمتأكد

مف مدى تحقيؽ األىداؼ التخاذ الق اررات بشأف البرامج ،وذلؾ بيدؼ معالجة جوانب الضعؼ وتعزيز جوانب

القوة وتحقيؽ النمو المتكامؿ وتنظيـ البيئة التربوية" (المحاسنة ومييدات.)22 :2009 ،

 وترى الحريري ودرويش ( )2010أف التقويـ ىو" :الوقوؼ عمى مدى ما حققو التنفيذ مف أىداؼ،والصعوبات التي اعترضت عممية التنفيذ وسبؿ تذليميا ومستوى األداء المتحقؽ فعبلً ،والتقويـ عممية مستمرة

وشاممة يجب أف ترافؽ التنفيذ لمختمؼ أوجو النشاط المؤسسي ،كما أنو يجب أف يتزامف مع عممية المتابعة

لتحقيؽ التغذية الراجعة الفورية ولكي يتبلفى الجميع الوقوع في األخطاء والسمبيات أوالً بأوؿ".

(الحريري ودرويش)323 :2010 ،

 وقد خمصت الحريري (/2010أ) إلى التعريؼ التالي لمتقويـ التربوي بأنو ىو" :عممية إصبلح وتعديؿ،وىو العممية التي يتـ مف خبلليا تشخيص جوانب القصور في العممية التربوية ووصؼ العبلج البلزـ لتعديؿ

جوانب الضعؼ ،وىو العممية التي يتـ مف خبلليا اكتشاؼ مواطف القوة في العممية التربوية وتعزيزىا".

(الحريري/2010 ،أ)176 :

ومف خبلؿ العرض السابؽ نجد أف التعريفات ركزت عمى أف التقويـ يفيد بالدرجة األولى في معرفة

مدى تحقيؽ األىداؼ المخطط ليا مف البداية ،ومعرفة درجة حصوؿ التغييرات السموكية المرجوة مف خبلؿ
تحديد مواطف القوة والضعؼ في مدخبلت ومخرجات العممية التربوية ،وبالتالي مساعدة المسئوليف عمى اتخاذ

الق اررات البلزمة لتصحيح مسار النظاـ التربوي.
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أىم

ا ق م ا ر ي:
يمعب التقويـ التربوي دو اًر ميماً في اتخاذ ق اررات تتعمؽ بالمناىج ،وطرؽ التدريس ،وتحديد مشكبلت

التعميـ ،ومعرفة مستويات التحصيؿ.

"حيث تؤثر ىذه الق اررات بصورة مباشرة أو غير مباشرة عمى المتعمـ نفسو ،كما أف عممية التقويـ

تستمد أىميتيا مف دورىا في توجيو العممية التربوية ،وىناؾ خطورة كبيرة جداً في اتخاذ الق اررات الخطأ عمى

مستوى الفرد والمجتمع" (النجار.)24 :2010 ،

وتنبثؽ أىمية التقويـ التربوي بصورة عامة كما ترى الحريري ( )2008مف النقاط التالية:
 -1التعرؼ عمى مدى تحقيؽ األىداؼ المنشودة ،فيي تبيف مف ناحية اتجاه نمو الطبلب ومداه ،ومف ناحية
أخرى تبيف مدى نجاح المعمـ في عممو ومدى قدرتو عمى التنويع في استخداـ طرؽ التدريس الفاعمة

واألنشطة المصاحبة والوسائؿ وأدوات التقويـ المختمفة.

 -2يشخص التقويـ الصعوبات التي يواجييا كؿ مف المعمـ والمتعمـ واإلدارة المدرسية والبرامج والمنيج
بناء عمى ذلؾ التشخيص.
بمفيومو الشامؿ ،ويقدـ الحموؿ المناسبة ً
 -3يساعد التقويـ في تحفيز الطبلب عمى التعمـ؛ ألنو يمدىـ بمعمومات حوؿ نقاط ضعفيـ ونقاط قوتيـ.
 -4الكشؼ عف مدى فاعمية الجياز التربوي واألقساـ والبرامج التربوية والتعميمية.
 -5االطمئناف إلى أف الجيات المختصة تقدـ الخبرات البلزمة لمطبلب.

 -6الحصوؿ عمى معمومات واحصائيات تتعمؽ بمدى االنجازات واألوضاع الراىنة لرفع التقارير إلى
المسئوليف و أولياء األمور (الحريري.)27 :2008 ،
وقد أشار مخمؼ وربيع ( )2009إلى ىذه األىمية التي تنبثؽ مف النقاط التالية:
 -1التقويـ يعتبر أحد الجوانب األساسية في أي عممية تربوية ،حيث ال يمكف أف تكوف ىناؾ عممية تربوية
صحيحة وناجحة ما لـ يكف ليا تقويـ مبني عمى أسس سميمة.

 -2يعتبر التقويـ أحد األركاف األساسية في بناء المناىج الدراسية.

مقصور عمى قياس التحصيؿ الدراسي فقط.
 -3امتداد التقويـ إلى جميع جوانب شخصية الطالب ،ولـ يعد
اً
 -4التقويـ ىو أحد األركاف الميمة في عممية التخطيط بحكـ اتصالو الوثيؽ بمتابعة النتائج.

 -5يساعد التقويـ كبلً مف المعمـ والطالب عمى معرفة مدى التقدـ الحاصؿ في العمؿ الدراسي نحو بموغ
أىدافو.

 -6أصبح لمتقويـ اليوـ دور فاعؿ في الكشؼ عف المواىب واالستعداد والميوؿ واالتجاىات وغيرىا مف
السمات النفسية التي يتمتع بيا األفراد (مخمؼ وربيع.)57 :2009 ،
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أىداف ا ق م ا ر ي:
يسعى التقويـ التربوي إلى تحقيؽ أىداؼ معينة تساعد المعمميف والطبلب عمى معرفة خط سيرىـ،

ومعرفة أنيـ قد وصموا إلى الجية التي يقصدونيا ،وترى الحريري ( )2007أف األىداؼ التي يحاوؿ المعمـ

تحقيقيا مف التقويـ التربوي تتمثؿ في النواحي التالية:

 -1معرفة مدى تحقؽ األىداؼ المرسومة لبرنامج محدد.

 -2الكشؼ عف مدى فاعمية المعمـ في تقديـ مادة التعمـ.
 -3التحقؽ مف مدى مبلئمة المنيج الدراسي لممرحمة العمرية والنمائية لمطبلب.
 -4إرساؿ تقرير ألولياء األمور حوؿ مدى تقدـ أبنائيـ.

 -5توفير المعمومات البلزمة التخاذ ق اررات مختمفة مثؿ :ترفيع الطبلب ،تصنيفيـ في مجموعات ،تشخيص
جوانب الضعؼ والقوة ،اختيار مجموعة مف الطبلب لتكميفيـ بميمات محددة.

 -6معرفة جوانب القصور والمعوقات في المؤسسة المدرسية والقضاء عمى الظواىر السمبية ،والعمؿ عمى
تذليؿ الصعوبات بعد تشخيصيا (الحريري.)16 :2007 ،
أما القرارعة ( )2009فقد أضاؼ مجموعة مف األىداؼ وىي:
 -1معرفة مدى فيـ المتعمميف لما درسوه مف حقائؽ ومعمومات ،ومدى قدرة ىؤالء عمى االستفادة مف ىذه
المعمومات في الحياة.

 -2الكشؼ عف حاجات المتعمميف وميوليـ وقدراتيـ واستعداداتيـ.
 -3معرفة مدى تعاوف المتعمـ ومدى نمو قدراتو االجتماعية ومدى تمشييا مع عمره الزمني والعقمي.

 -4مساعدة المدرسة عمى معرفة إلى أي مدى وصمت إليو في تحقيقيا لرسالتيا التربوية والصعوبات التي
تواجييا.

 -5توجيو المتعمميف إلى أوجو النشاط المناسبة لقدراتيـ وميوليـ واستعداداتيـ واتجاىاتيـ.

(القرارعة)153 :2009 ،

وعميو يمكف القوؿ إنو ليس ىناؾ ثمة فروؽ واضحة بيف أىمية التقويـ وأىدافو ،وتبرز أىمية التقويـ

في العممية التعميمية فيما يمكف أف يحققو مف أىداؼ لتمؾ العممية مف خبلؿ الكشؼ عف محاسف ومساوئ
أشكاؿ التعميـ المختمفة وأخذ اإلجراءات البلزمة لتحسينيا وتحديد نوع التعمـ الذي يبلئـ مستوى نمو المتعمـ

لضماف أفضؿ تعمـ ممكف.

أ س م ادئ ا ق م ا ر ي:
تتطمب عممية التقويـ توافر عدد مف المبادئ واألسس التي يبنى عمييا ليكوف تقويماً سميماً ويحقؽ

غاياتو ،وينبغي عمى القائـ بالتقويـ مراعاتيا ،وقد ذكر أبو سؿ ( )2002ىذه المبادئ واألسس في النقاط
التالية:
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 -1االرتباط بأىداؼ واضحة ومصوغة سموكياً ،بحيث تكوف قابمة لمقياس.

 -2شموؿ التقويـ لجميع أنواع مستويات األىداؼ وكؿ جوانب البرنامج التربوي.
 -3تعدد أدوات جمع البيانات وتنوعيا بما يناسب مجاالت التقويـ وأغراضو.
 -4تميز أدوات جمع البيانات بالصدؽ والثبات والموضوعية.
 -5م ارعاة خصائص المتعمميف.
 -6المرونة.

 -7السيولة والبساطة مف حيث الوقت والجيد والماؿ.

 -8كفاءة القائميف عمى التنفيذ (أبو سؿ.)18 :2002 ،
أما ربيع ( )2008فقد أضاؼ مجموعة مف األسس والمبادئ التي تتماشى مع فمسفة التربية الحديثة

وتنسجـ مع أىدافيا وتوجياتيا ،ويمكف تمخيص أىـ ىذه األسس فيما يمي:
 -1المعرفة بجوانب األداة المستخدمة.
 -2التقويـ عممية مستمرة.
 -3التقويـ عممية شاممة.

 -4التقويـ عممية تعاونية.
 -5تخضع عممية التقويـ لخطة شاممة (ربيع.)162 :2008 ،
كما حدد ىوانة وتقي ( )2001بعض المبادئ العامة لمتقويـ ،تتمثؿ في النقاط التالية:
 -1التحديد بوضوح بأف الموضوع المراد تقويمو لو األولوية في عممية التقويـ نظ اًر ألىميتو.
 -2يجب اختيار أسموب التقويـ في ضوء عبلقتو بالموضوع المراد تقويمو وخصائصو.
 -3التقويـ الشامؿ يتطمب استخداـ أساليب وتقنيات متنوعة مف أساليب التقويـ.

 -4مف أجؿ االستخداـ األمثؿ ألساليب وتقنيات التقويـ يتعيف اإللماـ التاـ بطريقة وحدود االستخداـ لكؿ
أسموب في الزماف والمكاف المناسبيف.

 -5التقويـ وسيمة لموصوؿ إلى أىداؼ معينة وليس غاية في حد ذاتيا (ىوانة وتقي.)129 :2001 ،
ومف خبلؿ األسس والمبادئ السابقة يمكف التأكيد عمى أف التقويـ السميـ المبني عمى أسس ومبادئ

صحيحة وسيمة بالغة األىمية في تحسيف التعميـ واالرتقاء بمستويات الطمبة مف خبلؿ توفير معمومات
موضوعية عف نتائج ومخرجات العممية التعميمية ،الذي مف شأنو تحديد نقاط القوة والضعؼ في سموؾ

المتعمميف؛ مف أجؿ تعزيز أنماط السموؾ المرغوب فيو وتعديؿ أنماط السموؾ غير المرغوب فيو ،واإلسياـ
في حؿ المشكبلت ونواحي القصور في العممية التربوية.
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خط ات ا ق م ا ر ي:
تتمثؿ الخطوات الرئيسة لمتقويـ التي ينبغي اتباعيا لتكوف نتائج التقويـ دقيقة ويمكف االعتماد عمييا

كتغذية راجعة لمعممية التعميمية في عدة نقاط ،ذكرىا مجيد ( )2011فيما يمي:
 -1تحديد األىداؼ.

 -2تحديد المجاالت التي يراد تقويميا.
 -3تنفيذ التقويـ.

 -4تحميؿ البيانات واستخبلص النتائج.
 -5التعديؿ مسبقاً لنتائج التقويـ.

 -6تجريب المقترحات والحموؿ (مجيد.)40 :2011 ،
أما خضر ( )2007فقد ذكر خطوات أكثر تحديداً وىي:
 -1تحديد اليدؼ أو موضوع التقويـ وتحميمو إلى أىداؼ سموكية.
 -2اختيار واعداد أدوات التقويـ المناسبة لمحصوؿ عمى نتائج نستدؿ بيا عمى مدى تحقؽ األىداؼ.

 -3تطبيؽ أدوات التقويـ لجمع البيانات وتسجيميا وادخاليا إلى الحاسب اآللي تمييداً لتحميميا الختبار
صحة الفروض الموضوعة مسبقاً.

 -4تفسير النتائج وتقديـ التفسيرات المبلئمة والصحيحة ليذه النتائج.

بناء عمى النتائج التي تـ التوصؿ إلييا (خضر.)35 :2007 ،
 -5اتخاذ الق اررات ً

أ ا ب ا نم ا ميني:
بعد الحديث عف مجاالت النمو الميني ،كاف مف األىمية بمكاف الحديث عف أساليب النمو الميني

المتعددة باعتبارىا إحدى وسائؿ التنمية لمموارد البشرية ،وكانت الصدارة عند بناء المؤسسات المتطورة .ولعؿ
أىـ ىذه األساليب عممية التدريب.
وفيما يخص المعمـ ،فإف ىناؾ نوعاف مف البرامج التدريبية ،أحدىما يقدـ لممعمـ قبؿ االلتحاؽ بالمينة ،والنوع
اآلخر وىو (متعدد) يقدـ لممعمـ في أثناء الخدمة كما يرى عبد السميع وحوالة ( )2005فيما يمي:
 -1التدريب الخاص باإلعداد لممينة.
 -2التدريب في أثناء الخدمة ( العمؿ) لتنمية قدرات الفرد ومياراتو.
 -3تدريب المعمميف الجدد.
 -4تدريب المعمميف لرفع كفاياتيـ.
 -5تدريب المعمميف واعدادىـ لممارسة أدوارىـ في اإلدارة التعميمية.

(عبد السميع وحوالة)153 :2005 ،
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ا رامج ا در

:

إف التدريب قديـ قدـ اإلنساف الذي خمقو هللا تعالى كامبلً وعاقبلً في أحسف تقويـ ،وىو عممية مستمرة

خبلؿ حياة الفرد تبدأ منذ والدتو وتستمر حتى أخر حياتو وفقاً الحتياجاتو كفرد وكأحد العامميف في إحدى

المؤسسات وكعضو فعاؿ في المجتمع.

حيث إف الفرد المتعمـ ىو تمميذ طواؿ حياتو في مجتمع دائـ التعمـ يؤمف بصدؽ واخبلص بأنو تعمـ

ليعمـ ،ويعمـ ليتعمـ ،ما يعني ازدياد الحاجة إلى برامج التدريب واستم ارريتيا.

عر ف ا در ب:
 عرفو البستاف وآخروف ( )2010بأنو" :النشاط الموجو نحو تنمية كفايات المعمميف وغيرىـ مف العامميففي التربية والتعميـ" (البستاف وآخروف.)358 :2010 ،

 عرفو ديسمر ( )2003بأنو" :مجموعة الطرؽ المستخدمة في تزويد المعمميف الجدد أو الحالييفبالميارات البلزمة ألداء وظائفيـ بنجاح " (ديسمر.)264 :2003 ،

 -وعرفو جابر( )2001بأنو" :عممية تفاعؿ الشخص مع خبرات تعممية تيدؼ إلى بناء وتطوير خصائص

وقدرات (ميارات ذىنية ،وميارات أدائية ،وميارات اتجاىية) مرغوبة تجعمو قاد اًر عمى أداء مياـ وواجبات

محددة ضمف ظروؼ وتسييبلت معينة"(جابر.)21 :2001 ،

 -أما الديب ( ) 2007فيعرفو بأنو" :أىـ األدوات األساسية لتأىيؿ المعمـ واالرتقاء الشامؿ بو في كافة

الجوانب ،والتي تحدد المبلمح األساسية لتعامبلت وقدرات ومستوى أداء الفرد في حياتو الخاصة والمينية".
(الديب)26 :2007 ،
وتعرؼ الباحثة التدريب بأنو" :عممية مخططة ومستمرة ،تستخدـ أساليب ووسائؿ محددة تيدؼ إلى

تمبية االحتياجات التدريبية الحالية والمستقبمية لدى المعمميف ،بحيث تمكنيـ مف النمو في المينة التعميمية مف

خبلؿ زيادة معارفيـ وتنمية اتجاىاتيـ وتحسيف مياراتيـ ،بما يسيـ ذلؾ في تحسيف أدائيـ الميني".

أىم

در ب ا مع م ن في أثناء ا خدم :
إف التدريب في أثناء الخدمة عنصر بالغ األىمية في تحسيف األداء ،وتنفيذ برامج اإلصبلح،

والتطوير الميني ،وتمبية حاجات التغير.
حيث يشكؿ التدريب ضرورة الزمة خاصة في عصر تتطور فيو المعارؼ والمعمومات والتقنيات
تطو اًر سريعاً ،لذا فقد وضعت التغييرات السريعة أماـ ميمات وحاجات جديدة البد مف الوفاء بيا لمجاراة

سرعة التغير العممي والتقني ،بحيث يستطيع أف يجابو حاجات المجتمع المتزايدة ،فالتدريب ىو المحور الذي
تدور حولو عممية التنمية في المجتمع ،فيو أداة التنمية ووسيمتيا ،وىو المحؾ األساس لشتى جوانبيا ،وىو

األداة المثمى لتحقيؽ الكفاءة األفضؿ في التعميـ (عايش.)174 :2010 ،
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وقد ذكر المالكي ( 1431ىػ) أىمية تدريب المعمميف في أثناء الخدمة فيما يمي:
 -1يؤدي إلى تحسيف األداء ،وتأىيؿ المعمميف لتولي مسؤوليات أكبر في المستقبؿ.
 -2إمداد المعمميف الجدد بما يحتاجوف مف الكفاءات والميارات والمعمومات.
 -3زيادة فاعمية المعمـ وايقافو عمى أفضؿ السبؿ والطرؽ التدريسية ،والنظريات الحديثة.
 -4يسيـ في اإلقبلؿ مف األخطاء وتسييؿ اإلشراؼ ،فالمعمـ المتدرب جيداً تقؿ نسبة أخطائو.
 -5تنمية ميارات مجموعات فرؽ العمؿ البلزمة لتحقيؽ أغراض وأىداؼ المنظمة.
 -6يساعد عمى تغيير االتجاىات واكتساب اتجاىات إيجابية تجاه المينة ،ما يؤدي إلى رفع الروح المعنوية
وزيادة اإلنتاجية في العمؿ.
 -7زيادة روح االنتماء عند المتدربيف تجاه مؤسساتيـ لشعورىـ أنيـ العنصر األىـ في تطور إنتاجيا.
(المالكي1431،ىػ)14 :
وعطفاً عمى ما سبؽ يمكف القوؿ إف التدريب الفعاؿ الذي ينجح في صقؿ الميارات وتنمية القدرات

وزيادة الدافعية نحو األداء يمكف أف يوفر المعمـ الواعي المتفتح ،ويعتبر فرصة ذىبية تتاح لممعمميف لبلنتقاؿ
بيـ مف مستواىـ الحالي إلى مستوى أفضؿ ،ومساعدتيـ في تقميؿ التوتر الناجـ عف النقص في المعرفة أو

الميارة أو كمتييما ،كما يسيـ في تطور المجتمع بكافة أنشطتو ،ويعمؿ عمى نضوج الثروة البشرية ورقييا ،ما
يؤدي إلى ارتفاع كفاءة األدوار اإلنتاجية ،وبذلؾ تصبح المنظمة عضواً فعاالً وناجحاً في المجتمع وقاد اًر

عمى القياـ بالدور المطموب في تحقيؽ اليدؼ المنشود.

أىداف در ب ا مع م ن في أثناء ا خدم :
يقاس تطور األمـ بمدى قدرتيا عمى مواكبة التطورات المختمفة في ىذا العصر المتدفؽ بالمعمومات

وقدرتيا عمى التكيؼ معيا بأقصى درجات الكفاءة وتبلفي أوجو النقص والقصور في إعداد المعمميف قبؿ
التحاقيـ بالخدمة ،وتبصيرىـ ببرامج الدولة وخططيا لتطوير التعميـ ودراسة أىداؼ المجتمع ومشكبلتو

المعاصرة وتعريفيـ بدور المعمـ حياليا.

ومف ىنا أصبح التدريب ىو الخيار األمثؿ لممعمـ لتطوير الذات وبناء األمة متمثمة في أبنائيا الذيف

يتحمؿ أمانة رعايتيـ ووضعيـ عمى الدرب الصحيح ،وايماناً منو بقيمة األىداؼ التي يسعى التدريب

لتحقيقيا ،وقد ذكرت عبيد ( )2006خمسة أىداؼ في تدريب المعمميف ىي:

 -1القياـ بميمة التدريب األساسي ،مثاؿ ذلؾ تدريب معممي المدارس االبتدائية والمتوسطة.
 -2القياـ برفع مستوى المعمميف غير المؤىميف تأىيبلً تاماً.

 -3القياـ بالتدريب التأىيمي في حالة إدخاؿ مناىج جديدة ،أو مواد إضافية.

 -4القياـ بتدريب المعمميف لمقياـ بأدوار جديدة لـ يتـ تأىيميـ ليا في األساس.
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 -5القياـ بالتدريب التأىيمي أو المستمر والذي يتطمب عودة المعمـ مف وقت آلخر لمتدريب لمده بأحدث
النظريات والممارسات في مجاؿ التعميـ (عبيد.)106 :2006 ،
وقد أضاؼ ربيع و الدريممي ( )2009لؤلىداؼ السابقة اليدؼ التالي:
مواكبة المتغيرات الجديدة في المناىج ،أي بعد إدخاؿ مناىج جديدة أو مواد جديدة.
(ربيع والدريممي)176 :2009 ،
كما حدد فوزي ( )2012أىدافاً عامة لبرامج تدريب المعمميف في أثناء الخدمة تتمثؿ فيما يمي:
 -1العمؿ عمى االرتقاء بمستوى أداء المعمـ في المادة والطريقة ،وتحسيف اتجاىات المعمـ.

 -2تزويد المعمميف بالطرؽ واألساليب الحديثة في التعميـ ،والعمؿ عمى تدعيـ خبراتيـ في مجاالت
التخصص العممية.

 -3توعية المعمميف بالمشكبلت التي تعترض النظـ التعميمية ،وكيفية مواجيتيا وعمؿ شيء إزاءىا.

 -4زيادة وعي المعمميف باألمور السياسية واالقتصادية واالجتماعية وغيرىا مف األمور المختمفة؛ لمحاولة
ربطيا باألنماط السموكية لمطبلب وتفسيرىا في ضوئيا تفسي اًر واضحاً (فوزي.)230 :2012 ،
أما راشد ( ) 2002فقد أضاؼ مجموعة مف األىداؼ وىي:
 -1وقوؼ المعمميف عمى الحديث مف طرؽ التدريس ،والوسائؿ التعميمية وتكنولوجيا التعميـ.

 -2وقوؼ المعمميف أيضاً عمى الجديد مف وسائؿ التقويـ ،واألساليب الحديثة في االختبارات واالمتحانات
الشفيية منيا والتحريرية ،وكيفية استخداـ بطاقات المبلحظة واالستبانات.

 -3تنمية المعمميف في كافة الجوانب :أكاديمياً ،ومينياً ،وشخصياً ،وثقافياً.

 -4تنمية الجوانب اإلبداعية لدى المعمميف وتحفيزىـ عمى أف يشمؿ تدريسيـ لبعض تمؾ الجوانب اإلبداعية.

 -5ربط المعمـ ببيئتو ومجتمعو المحمي ،وأيضا مجتمعو العالمي ،وتدريبو عمى ميارات التخطيط؛ لتوثيؽ
الصمة بيف الطبلب وبيئتيـ المحمية ،وميارات تنفيذ وتقويـ ىذا التخطيط (راشد.)179 :2002 ،

وعميو يمكف القوؿ إنو إذا كانت برامج التدريب مصممة في ضوء األىداؼ المطموب تحقيقيا ،واذا
كنا نرغب في المحافظة عمى فعاليتيا فبل بد أف يكوف كؿ منا مستعداً ومتفيماً لحاجتو إلى التغيير في
اتجاىاتو ومعارفو في مياراتو ،وىذا لف يتحقؽ إال مف خبلؿ التدريب عمى األداء الصحيح في العممية

التعميمية وتبادؿ األفكار وزيادة طاقات العامميف اإلنتاجية؛ مف خبلؿ المشاركة الفعالة في البرامج التدريبية،

واطبلعيـ عمى كؿ ما ىو جديد في مجاؿ التربية والتعميـ.

د اعي در ب ا مع م ن في أثناء ا خدم :
بما أف غاية التدريب في أثناء الخدمة ىي جعؿ المعمميف مواكبيف لمتطور والتجديد إلى جانب تطوير

االتجاىات اإليجابية نحو العمؿ التربوي؛ حيث إف حصوؿ الفرد عمى الشيادة ليس ىدفاً نيائياً ،فالمؤىؿ
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العممي الذي يحممو الفرد ربما ال يتبلءـ مع متطمبات العمؿ الفعمية؛ لذلؾ يؤكد المعنيوف بالتدريب عمى
ضرورة أف يتناسب مع االحتياجات الفعمية لممعمميف والمتعمميف ومع األىداؼ التربية لضماف تحقيؽ الجدوى

المنشودة لمبرامج التدريبية.

وإلبراز دواعي التدريب في أثناء الخدمة يمكف إيراد عدة نقاط ذكرىا األحمد ( )2005فيما يمي:
 -1التنامي السريع في نظـ المعرفة وفروعيا المتنوعة.
 -2تطور المناىج التربوية.
 -3تجديد الخطط التنموية.

 -4تطور العموـ وطرائؽ تدريسيا.

 -5تطور التكنولوجيا ووسائؿ االتصاؿ.
 -6معالجة النقص الحاصؿ في فترة اإلعداد.
 -7تطور النظريات التربوية.

 -8تمكيف المعمـ مف األدوار المتجددة.
 -9تحسيف أداء المعمـ.

 -10تغيير العمؿ أو التخصص.
 -11إتاحة الفرصة لمنمو الميني والترقي الوظيفي (األحمد.)27 :2005 ،
أما مصطفى والمبارؾ ( )2010فقد أضافا نقاطاً أخرى بينا فييا أىـ دواعي االىتماـ بالتدريب ،وتتمثؿ فيما

يمي:

 -1الحاجة المتزايدة لربط التعميـ بالحياة العممية.

 -2الحاجة إلى نقؿ أثر التدريب إلى المواقؼ العممية الفعمية.
 -3التزايد الكبير في اإلقباؿ عمى التعميـ بمراحمو المختمفة.
 -4ىو المحور الذي تدور حولو التنمية في المجتمع.

 -5عممية إنسانية تمكف الفرد مف عممو الجديد في حالة انتقاؿ الفرد مف عمؿ إلى آخر.
(مصطفى والمبارؾ)29 :2010 ،
في ضوء ما سبؽ يمكف القوؿ أف أىـ دواعي االىتماـ بالتدريب ىو عصرنا الذي يعتبر عصر

االنفجار المعرفي ،حيث تتزايد المعرفة اإلنسانية بسرعة مذىمة ،فإنو البد مف إيجاد قنوات التوصيؿ ليذه
العموـ والمعارؼ والنظريات التربوية بسيولة وسرعة وكفاءة.
إضافة إلى ذلؾ ضعؼ مستويات العامميف مف الناحية العممية أو المينية أو كمتييما ،وقمة عدد
المؤىميف منيـ ،وضعؼ برامج اإلعداد وتفاوتيا وعدـ االىتماـ بتطويرىا لتناسب متطمبات العصر.
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حد د االح اجات ا در

ا رامج ا در

ضمان فاع

:

تمثؿ عممية تحديد االحتياجات التدريبية األساس في صناعة التدريب ،وضماف فاعمية البرامج

التدريبية ،وتقوـ عميو جميع دعائـ العممية التدريبية واعداد الكوادر البشرية وتطوير كفاياتيا.

عر ف االح اجات ا در

:

يعد تحديد االحتياجات التدريبية األساس السميـ لعممية تدريبية ناجحة؛ ولتحقيؽ أىداؼ التدريب

والعمؿ عمى إنجاح البرامج التدريبية البد مف توضيح ماىية االحتياجات التدريبية ،حيث يمثؿ تحديد

مظير مف مظاىر التخطيط السميـ
االحتياجات التدريبية تقدي اًر لقيمة اإلنساف واحتياجاتو المتجددة ،ويعد
اً
ومظير مف مظاىر النماء والتطوير التنظيمي ،ويساعد عمى تحديد الفئات المستيدفة التي يستوجب تدريبيا
اً
وبالتالي التركيز عمى األداء األفضؿ.

وىناؾ العديد مف التعريفات التي أوردىا التربويوف لمفيوـ االحتياجات التدريبية ،ومف ىذه التعريفات

عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر:

 تعريؼ الجربوع ( )2010لبلحتياجات التدريبية بأنيا" :عممية تحديد جوانب القصور الحالية لدىالعامميف ،والعمؿ عمى إحداث التغيير أو التطور في معارفيـ ومياراتيـ وسموكياتيـ بالمنظمة بما يمكنيـ مف
أداء عمميـ بجودة عالية" (الجربوع.)21 :2010 ،
-

وعرفتيا نصر( )2007بأنيا" :مجموعة مف الخبرات والمعمومات والميارات واالتجاىات التي تمثؿ الفرؽ

بيف المستوى الحالي لممعمـ والمستوى المطموب أف يصؿ إليو" (نصر.)23 :2007 ،
-

وعرفيا عايش ( )2010بأنيا" :مجموعة التغييرات والتطورات المطموب إحداثيا في معمومات المعمميف

بناء عمى احتياجات ظاىرة يتطمبيا العمؿ".
وخبراتيـ ومعارفيـ ،ورفع كفايتيـ ومياراتيـ واتجاىاتيـ وسموكيـً ،
(عايش)177 :2010 ،
-

أما الطعاني ( )2002فقد عرفيا بأنيا" :معمومات وميارات واتجاىات وقدرات فنية وسموكية يراد إحداثيا

أو تغييرىا أو تعديميا أو تنميتيا لدى المتدرب؛ لتواكب تغييرات معاصرة أو نواحي تطويرية".
(الطعاني)30 :2002 ،
مف خبلؿ النظر إلى التعريفات السابقة نبلحظ أف مفيوـ االحتياجات التدريبية يتعمؽ ببعديف زمنييف:

الحاضر والمستقبؿ ،أو بعبارة أخرى مقارنة بيف األداء الحالي لممؤسسة التربوية أو لممعمـ وما يجب أف يكوف
عميو في فترة زمنية مقبمة عاجمة أو بعيدة المدى.
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وفي ضوء ما سبؽ تعرؼ الباحثة االحتياجات التدريبية بأنيا" :األداة األساسية التي يتـ عمى أساسيا
التطوير والتنمية لؤلفراد مف خبلؿ تحديد مجموعة مف المتغيرات والخبرات والتطورات المطموب إحداثيا في

معمومات وميارات وخبرات المعمميف الحالية؛ لتحقيؽ المستوى المطموب أف يصؿ إليو في فترة زمنية مقبمة".

أىم

حد د االح اجات ا در

:

تؤدي االحتياجات التدريبية أىمية كبرى في نجاح أي منظمة مف منظمات التدريب في تحقيؽ

أىدافيا ،فيي أولى خطوات النجاح في أداء المينة وتوجيو اإلمكانات المتاحة إلى االتجاه الصحيح في
التدريب ،وترجع أىمية تحديد االحتياجات التدريبية لبرنامج التدريب لؤلسباب التالية كما ذكرىا عطوي
( )2010فيما يمي:

 -1إف تحديد االحتياجات التدريبية يعد مؤش اًر يوجو التدريب توجيياً صحيحاً ،ففي ضوء ذلؾ يتـ تحديد
األىداؼ التدريبية ،وتصميـ محتوى البرنامج التدريبي ونشاطاتو ،وتقويـ البرنامج التدريبي.

 -2يوضح تحديد االحتياجات التدريبية األفراد المطموب تدريبيـ ،ونوع التدريب المطموب ،والنتائج المتوقعة
منيـ.

 -3يوفر تحديد االحتياجات التدريبية الكثير مف الجيد والوقت والماؿ (عطوي.)212 :2010 ،
وقد أضاؼ الخطيب والخطيب ( )2006نقاطاً أخرى بيف فييا أىمية تحديد االحتياجات التدريبية ،وىي عمى

النحو التالي:

 -1كونيا العامؿ الحقيقي في رفع كفاءة العامميف في تأدية األعماؿ المسندة إلييـ.
 -2تعد العامؿ األساس الذي يقوـ عميو أي نشاط تدريبي.

 -3تعد العامؿ األساس في توجيو اإلمكانات المتاحة لمتدريب إلى االتجاه الصحيح.
 -4عدـ التعرؼ عمى االحتياجات التدريبية مسبقاً؛ يؤدي إلى ضياع الجيد والماؿ والوقت المبذوؿ في
التدريب (الخطيب والخطيب.)320 :2006 ،

أما الخميفات ( )2010فقد ذكر النقاط اآلتية لبياف أىمية تحديد االحتياجات التدريبية:
 -1تؤدي إلى تحسيف األداء والكفاءة.

 -2تساعد المسئوليف عف إعداد البرامج وتنفيذىا عمى التخطيط الجيد وتقدير االحتياجات التدريبية حاض اًر
ومستقببلً.

 -3الوصوؿ إلى ق اررات فعالة وسميمة باتجاه تخطيط العممية التدريبية.
 -4تعتبر عممية ديناميكية (مرنة) مستمرة (الخميفات.)64 :2010 ،

وعطفاً عمى ما سبؽ يمكف القوؿ إف عممية تحديد االحتياجات التدريبية تؤدي أىمية كبرى في نجاح

أي منظمة مف منظمات التدريب في تحقيؽ أىدافيا؛ كونيا األساس لكؿ خطوة مف خطوات العممية التدريبية
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بدءاً مف عممية تحديد األىداؼ التدريبية وتصميـ محتوى البرنامج التدريبي وتحديد وسائؿ التدريب ،وما تتميز

بو مف الدقة المتناىية في جمع البيانات وتحميميا ،وبالتالي تحديد االحتياجات التدريبية وفقاً ألسس ومعايير

م وضوعية تستند إلى حقائؽ عممية مف واقع ومشكبلت العمؿ والعامميف وضرورتيا لموصوؿ إلى ق اررات فعالة
لتخطيط العممية التدريبية وتصميميا؛ وبالتالي توجيو اإلمكانات المتاحة إلى االتجاه الصحيح في التدريب
والوصوؿ إلى تخفيض وضبط النفقات ،ما يؤدي إلى تحقيؽ الكفاءة والفاعمية وتحسيف الجودة والنوعية.

وقد عمدت وكالة غوث وتشغيؿ البلجئيف مف خبلؿ نشاطاتيا المتنوعة ،وجيودىا في مركز التطوير

عمى االرتقاء بقدرات وكفايات المعمميف في شتى تخصصاتيـ ،وكاف مف أحدث ىذه الجيود برنامج SBTD
(.)School Based Teacher Development
والذي سنتناولو بالتفصيؿ في المحور الثاني مف ىذا الفصؿ.
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ا ح اب

االر قاء إنجازات ا ط

ا مح ر ا ثاني:
رنامج ا ط ر ا ميني ا م مر مع م ا قائم ع ى ا مدر

()SBTD

( ) School Based Teacher Development

مي د:
يحظى المعمـ بمنزلة ميمة عند أفراد المجتمع كافة ،واف االىتماـ بالمعمـ واعداده وتدريبو يحتؿ مكانة

كبيرة في جميع دوؿ العالـ؛ إيماناً منيا بأىمية الدور الذي يقوـ بو في العممية التعميمية التعممية ،فيو قدوة

لطبلبو خاصة ولممجتمع عامة ،وىو حريص أف يكوف أثره في الناس وفي المتعمميف حميداً وباقياً مف خبلؿ

المساىمة الموجية الفاعمة في تنشئتيـ التنشئة السميمة الشاممة لمنمو المتكامؿ لمفرد المتعمـ في شتى
المجاالت (روحياً وعقمياً وجسمياً ومعرفياً وميارياً ووجدانياً) ،ىذا إضافة إلى دور المعمـ في مجاؿ التفاعؿ
مع البيئة وخدمة المجتمع والمساىمة في رقيو وتقدمو.

لذا ارتأت وكالة الغوث الدولية أف تتبنى برنامجاً تدريبياً يحسف مف أداء المعمميف أطمقت عميو

()SBTD؛ لبلنتقاؿ بيـ مف مستواىـ الحالي إلى مستوى أفضؿ واعدادىـ اإلعداد المبلئـ لمقياـ بدورىـ وأداء
مياميـ بكفاءة عالية خاصة في ظؿ التطورات المعرفية والتقنية التي يزخر بيا ىذا العالـ في ىذه األياـ.

عر ف رنامج (:)SBTD
-

عرفتو األونروا ،دليؿ المعمـ ( )2012بأنو" :برنامج تدريبي لمتطوير الميني المستمر لممعمـ القائـ عمى

المدرسة وتحويؿ الممارسات الصفية ،مصمـ وفقاً لنظاـ التعميـ عف بعد ،وينفذ في السياؽ الذي يعمؿ فيو
المعمموف ،حيث يتيح ليـ العمؿ داخؿ مجتمع الممارسة المينية (المدرسة) الذي يتألؼ مف زمبلئيـ،
باإلضافة إلى خبراء تربوييف مف داخؿ المدرسة وخارجيا" (األونروا ،دليؿ المعمـ.)21 :2012 ،
وتعرفو الباحثة بأنو" :مجموعة مف االجراءات القائمة عمى تحسيف الممارسات الصفية لممعمـ تمكنو
مف إحداث تطورات في األساليب المتعمقة بالطرؽ التربوية عف طريؽ استخداـ استراتيجيات تعمـ فعالة،

وتوظيؼ المعارؼ المناسبة حسب مقتضيات المواقؼ المختمفة ،يسمح بمشاركة جميع الفئات المعنية مف

معمميف ومديري مدارس ومشرفيف تربوييف وأولياء أمور؛ مف أجؿ تحسيف مستويات اإلنجاز لمطمبة ،واالرتقاء
بفرصيـ في الحياة".

أىداف رنامج ( )SBTDغا ا و:
ييدؼ برنامج التطوير الميني المستمر لممعمـ القائـ عمى المدرسة :تحويؿ الممارسات الصفية بصورة

أساسية إلى تحسيف الممارسات التعميمية التعممية والمساىمة في تطوير طمبة مدارس األونروا ،ولقد حددت

األونروا ،دليؿ المعمـ ( )2012أىداؼ البرنامج التالية:
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 -1تحقيؽ مستويات تمبي المعايير الدولية في التحصيؿ الدراسي لمطمبة.
 -2تحضير الطمبة لمظروؼ االجتماعية واالقتصادية؛ لكي يتمكنوا مف مواكبة تطورات القرف الحادي
والعشريف (مثؿ ميارات الحياة وفرص العمؿ).

 -3تطوير منحى إيجابي لمتعمـ كعممية مستمرة.

 -4زيادة احتراـ حقوؽ اإلنساف والقيـ الديمقراطية والتنوع.

 -5تعزيز معرفة الطالب باليوية والتراث والثقافة الفمسطينية واالفتخار بيا.
 -6المشاركة في المجتمعات المحمية بطريقة تمبي االحتياجات االجتماعية ليا.
 -7فيـ عمميات التطوير الميني الفردية والجماعية.

 -8ضماف توظيؼ المعمميف لؤلساليب التربوية الفاعمة في البيئات الصفية التعميمية المحفزة عمى االنخراط.

 -9تعزيز توظيؼ مجموعة متنوعة مف استراتيجيات التقييـ المتمركزة حوؿ المتعمـ بما في ذلؾ مناحي
التقييـ البنائي والختامي.

 -10تبني مجموعة مف االستراتيجيات التعميمية التي تسيـ في تعميـ القراءة والكتابة والحساب بطريقة فاعمة.

 -11استيعاب أجندة "منحى التعميـ الجامع" المعاصرة وتطوير االستراتيجيات التربوية والممارسات الصفية؛
وذلؾ لتمبية االحتياجات المتنوعة لمطمبة.

 -12اإلدراؾ التاـ ألىمية انخراط أولياء األمور في عممية تعميـ أبنائيـ ،ووضع استراتيجيات لمقياـ بذلؾ مف
أجؿ رفع مستوى التحصيؿ الدراسي لمطمبة (األونروا ،دليؿ المعمـ.)5 :2012 ،

ىك

رنامج ) (SBTDمح اه:
يعد البرنامج مكوناً أساسياً مف مكونات عممية إصبلح التعميـ القائمة في مدارس األونروا واألىـ مف

ذلؾ أنو يتمحور حوؿ المدرسة وموظفي المدرسة ككؿ ،وأنو بطريقة تركيبو وأنشطتو يضمف تطور المدرسة

كميا.

يتكوف برنامج التطوير الميني المستمر لممعمـ القائـ عمى المدرسة" :تحويؿ الممارسات الصفية" مف ستة

مجمعات تدريبية مصممة وفقاً لنظاـ التعمـ المفتوح عف بعد ،وستة أفبلـ فيديو قصيرة ،وست جمسات دعـ
مباشرة يشرؼ عمييا مدير المدرسة أو المختص التربوي ،ودفتر مبلحظات خاص بالبرنامج يدوف فيو

المعمموف مبلحظاتيـ وأفكارىـ وتأمبلتيـ وممؼ إنجازات /بورتفوليو .كما يوفر البرنامج دعماً مستم اًر لممعمميف
مف قبؿ زمبلئيـ باإلضافة إلى تنفيذ مشاىدتيف صفيتيف إحداىما مف قبؿ مدير المدرسة والثانية ينفذىا

المختص التربوي مف أجؿ توفير دليؿ عمى مشاركة المعمـ النشطة طواؿ فترة تطبيؽ البرنامج.
(األونروا ،دليؿ المعمـ)6 :2012 ،

48

ا مجمعات ا در

ا خا

رنامج ):(SBTD

تعد المجمعات التدريبية الستة مف ضمف المواد التعميمية التي يحتاجيا المعمـ في برنامج التطوير
الميني المستمر لممعمـ القائـ عمى المدرسة  ،SBTDوالتي تمكنو مف القياـ بميامو باقتدار وكفاءة أفضؿ.

ا مجمع ا در ي ا ل /ط ر أ ا ب نشط

ع م ا ع م:

يسعى التعمـ النشط إلى تعميـ التفكير ،وحؿ المشكبلت ،وتنمية قدرات المتعمـ عمى التحميؿ والنقد مف
خبلؿ تطوير طرائؽ وأساليب تربوية تفاعمية ،واستخداـ أنشطة تعميمية متنوعة يكوف فييا الطالب قاد اًر عمى

المشاركة بنشاط وبطريقة إيجابية ،ويستطيع تكويف خبرات التعمـ المناسبة.

عر ف ا ع م ا نشط:
 -عرفتو العالوؿ ( )2012بأنو" :طريقة مف طرؽ التعمـ والتعميـ تيدؼ إلى توفير البيئة التربوية الغنية

بالمثيرات ،والتي تتيح لمطالب مسؤولية تعميـ نفسو بنفسو ،والمشاركة بفاعمية مف خبلؿ قيامو بالقراءة والبحث
واالطبلع ،واستخداـ قدراتو العقمية العميا في الوصوؿ لممعرفة تحت توجيو واشراؼ المعمـ ،وفي جو تسوده
األلفة والتعاوف بيف أفراد الفصؿ الواحد أو المجموعة" (العالوؿ.)22 :2012 ،

 وعرفو بكر ( )2012بأنو" :طريقة تدريس تركز عمى مشاركة المتعمميف في عمؿ نشاط تساعدىـ عمىالتفكير واالطبلع واكتساب الميارات والخبرات التعميمية البلزمة ،مف خبلؿ الميمات التي يقوموف بيا؛

كالقراءة ،والكتابة ،وطرح األسئمة ،والمناقشة بصورة جماعية ،أو فردية تساعدىـ عمى تطبيؽ ما تعمموه في
واقع حياتيـ اليومية" ( بكر.)20 :2012،

 ويرى عيسى ( 1436ى ػ) بأف التعمـ النشط ىو" :طريقة لمتعمـ ُيستخدـ فييا مجموعة مف األنشطة المختمفةالتي يعدىا المعمـ بتخطيط مسبؽ؛ ليييئ لممتعمـ بيئة مناسبة يتيح لو أف يكوف فاعبلً ،ونشطاً ومشاركاً
لمحصوؿ عمى المعمومة مف مصادر مختمفة ،ويسيـ في تنمية مياراتو ،وبناء خبراتو المعرفية ،ويكوف

العنصر الفاعؿ في العممية التعميمية" (عيسى1436 ،ىػ.)10 :

 وعرفت المصري ( )2014التعمـ النشط بأنو" :أسموب لمتعميـ والتعمـ يعتبر المتعمـ أساساً لمعممية التعممية،ويسعى إلى إكسابو ميارات الكتابة والقراءة والتأمؿ والتحميؿ والمناقشة واإلصغاء ،بإشراؼ المعمـ مف خبلؿ

بيئة تعممية مرنة ومحفزة وغنية بمصادر التعمـ" (المصري.)25 :2014 ،

 ويرى شحاتة ( )2007أف التعمـ النشط ىو" :تعمـ قائـ عمى األنشطة المختمفة التي يمارسيا المتعمـ ،والتيينتج عنيا سموكيات تعتمد عمى مشاركة المتعمـ الفاعمة واإليجابية في الموقؼ التعميمي التعممي".

(شحاتة)32 :2007 ،
وتعرؼ الباحثة التعمـ النشط بأنو" :طريقة مف طرؽ تعمـ الطمبة لممواد الدراسية المختمفة تتمركز حوؿ
المتعمـ ذاتو ،بحيث يوفر لو بيئة خصبة لتعزيز ميارات التفكير العميا والقدرة عمى حؿ المشكبلت ،والمرور
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بخبرات تعميمية وحياتية حقيقية مف خبلؿ التعاوف والتواصؿ والتفاعؿ اإليجابي لممتعمـ مع اآلخريف في
المواقؼ التعميمية المختمفة".

ا ىم

ا ط ق

ئ ا ع م ا نشط ا فعال:

يشمؿ التعمـ النشط جميع الممارسات التربوية واإلجراءات التدريسية المخطط ليا التي تيدؼ إلى

تفعيؿ دور المتعمـ في اإلنجاز والتعمـ ،واكتساب الميارات وتكويف القيـ واالتجاىات المختمفة.

"ويعد التعمـ النشط مف االستراتيجيات الحديثة واألساليب الميمة في نقؿ المعارؼ والمعمومات لدى

المتعمميف ،السيما وأف ىذا النوع مف التعمـ لو أىمية في إثارة الدافعية لدى المتعمميف وتشكيؿ سموكيـ
التعميمي ،وتشير الدراسات في ىذا المجاؿ إلى أف ىذا النوع مف التعمـ يؤدي إلى تفعيؿ دور الطمبة الذيف
يعانوف مف بطء في التعمـ ويفعؿ دورىـ ضمف غرفة الصؼ بشكؿ مباشر ،ويكوف لو أىمية في تحديد مستوى

أدوارىـ التعميمية" (عبد اليادي.)281 :2004 ،

ويرى بظاظو ( )2010أف أىمية التعمـ النشط تكمف فيما يمي:
 -1يزيد مف اندماج الطمبة في أثناء التعمـ ،ويجعؿ عممية التعمـ ممتعة.
 -2يحفز الطمبة عمى كثرة اإلنتاج وتنوعو.
 -3ينمي الثقة بالنفس ،والقدرة عمى التعبير عف الرأي.
 -4ينمي الرغبة في التعمـ حتى اإلتقاف.
 -5يعود الطالب عمى اتباع قواعد العمؿ.
 -6يعزز روح المسئولية والمبادئ لدى األفراد (بظاظو.)55 :2010 ،
ولكي تكوف بيئة التعمـ نشطة وفعالة يجب أف يتوفر فييا مجموعة مف العناصر ،حددتيا بدير
( )2012في النقاط التالية:
 -1االىتماـ بالنمو السميـ لمطالب.
 -2تبادؿ الزيارات مع أولياء أمور الطبلب.
 -3تكويف جمعيات اآلباء والمدرسيف.
 -4المجالس االستشارية.

 -5االتصاؿ بالييئات المحمية.

 -6الزيارات والمحادثات الشخصية.
 -7المتاحؼ واآلثار والمعارض.

 -8الدراسة عمى الطبيعة وبحث مشكبلت المجتمع.
 -9المعسكرات الدراسية.
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 -10المخيمات الدراسية.
 -11استغبلؿ خامات البيئة (بدير.)71 :2012 ،
ويؤكد عبيد (" )2009أف تفعيؿ التعمـ النشط يتطمب وجود بيئة تعمـ ثرية ،يتوفر فييا العديد مف

المصادر العادية وااللكترونية واألدوات والوسائط البلزمة ،ومف الميـ أف يدرؾ المتعمـ مدى مسئوليتو نحو
تعممو مف خبلؿ النشاط الذي يندمج فيو ،وأنو سوؼ يتـ تقييـ ما يقوـ بو وما يتوصؿ إليو ،مع الوضع في

االعتبار تقدمو بالنسبة لنفسو" (عبيد.)200 :2009 ،
وعميو فإف مف األىمية بمكاف أف يوظؼ المعمـ مكونات البيئة المحمية في العممية التعميمية وربطيا

بالحياة الواقعية ،والتي بدورىا ستفتح لمطمبة مجاالت اإلبداع والتميز في اقتراح النشاطات التعميمية مف خبلؿ

استثمار اإلمكانات المتاحة في البيئة ،وتدريبيـ عمى العمؿ الميداني والجماعي والمشاركة في تخطيط وتنفيذ
وحتى تقويـ األنشطة المختمفة ،وتحمؿ مسؤوليات التعمـ الذاتي والتعاوني أفراداً ومجموعات.

أىداف ا ع م ا نشط:
يتضمف التعمـ النشط مجموعة مف الطرؽ واألساليب التي تتكامؿ وتوظؼ مصادر التعمـ المناسبة

الغنية بالوسائؿ والتجييزات التي يخطط المعمـ الستخداميا في األنشطة التعميمية المختمفة؛ إلحداث التغييرات

المطموبة في سموؾ المتعمميف ،وتحقيؽ األىداؼ التي يسعى التعمـ النشط لتحقيقيا.

وقد ذكر شحادة ( )2009مجموعة مف األىداؼ العامة لمتعمـ النشط ،تتمثؿ في النقاط التالية:
 -1تعزيز ميارات التفكير العميا لدى الطمبة (التحميؿ – التركيب – التقويـ) ،وميارات التفكير الناقد
واإلبداعي ،وحؿ المشكبلت.

 -2تعزيز قدرة الطمبة عمى فيـ المعارؼ ،وليس حفظيا فقط.
 -3تنمية اتجاىات إيجابية لمطمبة نحو التعمـ.
 -4تعزيز الحوافز لدييـ لمتعمـ.

 -5تعزيز مشاركتيـ في صياغة أىداؼ تعمميـ ،والسعي الحثيث لتحقيقيا ،والمشاركة في تحمؿ مسؤولية
تعمميـ.

 -6تنمية ميارات التفاعؿ والتواصؿ مع اآلخريف.
 -7تنمية ميارات الطمبة عمى العمؿ اإلبداعي.

 -8ربط تعمـ الطمبة بمشكبلت عممية مرتبطة بحياتيـ الحقيقية (شحادة.)109 :2009 ،
أما رفاعي ( )2012فقد أضاؼ مجموعة مف األىداؼ التالية:
 -1التنويع في األنشطة التعميمية المبلئمة لتحقيؽ األىداؼ التربوية المنشودة.
 -2تشجيع الطبلب عمى القراءة الناقدة.

 -3تشجيع الطبلب عمى طرح األسئمة المختمفة.
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 -4تحديد كيفية تعمـ الطمبة لممواد الدراسية المختمفة.
 -5قياس قدرة الطبلب عمى بناء األفكار الجديدة (رفاعي.)63 :2012 ،
كما ذكر عمي ( )2011بعض األىداؼ التي يسعى التعمـ النشط لتحقيقيا مثؿ:
 -1التعرؼ إلى أحدث األساليب التعممية.
 -2إكساب المعمـ ميارات التعمـ النشط.

 -3إكساب المتعمـ مجموعة مف الميارات والمعارؼ واالتجاىات والمبادئ والقيـ.
 -4تطوير استراتيجيات التعمـ الحديثة لتمكيف المتعمـ مف االستقبللية (عمي.)235 :2011 ،
مف خبلؿ ما سبؽ نجد أف أىداؼ التعمـ النشط ركزت عمى المتعمـ بشكؿ خاص إيماناً مف التربوييف
بأف المتعمـ ىو محور العممية التعميمية ،فقد تغير دور المتعمـ مف متم ٍ
ؽ سمبي إلى باحث عف المعرفة

ومستنتج ليا مف مصادرىا المختمفة ،وتنمية قدرتو عمى التأمؿ والنقد الذاتي بما يتبلءـ مع قدراتو وميولو
واحتياجاتو ،ومع مفردات العناصر التعميمية المختمفة مف خبلؿ التفاعؿ اإليجابي مع المناخ المدرسي

والصفي.

مم زات خ ائص ا ع م ا نشط:
في سياؽ تعريؼ التعمـ النشط وفي ضوء ما ورد مف أىمية وأىداؼ لو نستطيع القوؿ بأف التعمـ

النشط يندمج فيو المتعمموف في مياـ تعميمية مختمفة كالقراءة والكتابة والمناقشة والتجارب المعممية وحؿ

المشكبلت بأنفسيـ أفراداً أو مجموعات.

ويمكف أف يوصؼ التعمـ النشط بمجموعة مف الخصائص كما ذكرىا سيد والجمؿ ( )2012في
النقاط التالية:
 -1يييئ لممتعمميف مواقؼ تعميمية حية ذات فعالية.
 -2يمكف مف خبللو تعمـ ما يصعب تعممو في البيئة الصفية.

 -3يزيد مف اندماج الطبلب في العمؿ ويجعؿ لمتعمـ بيجة ومتعة.
 -4يحفز الطبلب عمى كثرة اإلنتاج وتنوعو.

 -5إكساب المتعمميف جوانب مينية وجوانب انفعالية وميارات وخبرات اجتماعية ،قد يصعب اكتسابيا
داخؿ الفصوؿ العادية مثؿ التعاوف وتحمؿ المسئولية وضبط النفس.

 -6يعتبر مجاالً لمكشؼ عف ميوؿ المتعمميف واشباع حاجاتيـ.

 -7يساعد عمى اكتساب ميارات التواصؿ ،وينمى الرغبة في التفكير والبحث.
 -8ينمى الرغبة في التعمـ حتى اإلتقاف.

 -9يتعمـ الطبلب طرؽ الحصوؿ عمى المعرفة (سيد والجمؿ.)98 :2012 ،
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وقد أضاؼ عواد وزامؿ ( )2010عدة خصائص لعؿ مف أبرزىا:
 -1دمج الطمبة بفعاليات تعميمية تجمب ليـ استمتاعاً أكثر.

 -2قمة التركيز عمى نقؿ المعمومات وتعويضيا بتطوير ميارات الطمبة.
 -3دمج الطمبة في التفكير العالي مف التحميؿ والتركيب والتقييـ.
 -4ينخرط الطمبة في فعاليات القراءة والمناقشة والكتابة.

 -5يكوف التركيز العالي لمطمبة موجياً نحو اكتشاؼ وجيات نظرىـ وقيميـ.

(عواد وزامؿ)24 :2010 ،

ج يات مع م في م اقف ا ع م ا نشط:
إف عممية التعمـ ىي العممية التي تتاح فييا الفرصة أماـ الطمبة لكي يتفاعموا مع الموقؼ التعميمي

واألنشطة التعميمية التي تييأ وتنظـ ليـ بيدؼ النمو والتطور الكامؿ ،ومف ىذا المنطمؽ يحدد الشربيني
والطناوي ( )2011دور المعمـ بما يمي:
 -1تشجيع التفاعؿ بيف المعمـ والمتعمميف سواء كاف ىذا التفاعؿ داخؿ الغرفة الصفية أو خارجيا ،فيو
يساعد عمى إشراؾ المتعمميف وتحفيزىـ لمتعمـ ويمنحيـ الفرصة لمتفكير في قيميـ وخططيـ

المستقبمية.

 -2تشجيع التعاوف بيف المتعمـ ،فالتعمـ الجيد ىو ما امتاز بالتشارؾ والتعاوف ،وليس بالتنافس واالنعزاؿ.

 -3تقديـ تغذية راجعة سريعة ،حيث إف معرفة المتعمميف بما يعرفونو وما ال يعرفونو تساعدىـ عمى فيـ
طبيعة معارفيـ وتقييميا.

 -4توفير وقتا كافياً لمتعمـ ،فالتعمـ بحاجة إلى وقت ٍ
كاؼ ،كما أف المتعمميف بحاجة إلى تعمـ ميارة إدارة
الوقت ،حيث إف ميارة إدارة الوقت عامؿ ميـ في التعميـ.

 -5وضع توقعات عالية ألداء المتعمميف؛ ألف ذلؾ يساعد المتعمميف عمى محاولة تحقيقيا.

 -6مبلحظة أف الذكاء متعدد األنواع ،وأف لممتعمميف أساليب تعمـ مختمفة فاختر أساليب التعمـ التي
تراعي ذلؾ التعدد واالختبلؼ (الشربيني والطناوي.)75 :2011 ،
وقد أضافت الزايدي (1430ىػػ) بعض المبادئ الواجب عمى المعمـ مراعاتيا عند تطبيؽ التعمـ
النشط:
 -1توخي البساطة في الحوار بعيداً عف التعقيد واإلجراءات الصعبة؛ وذلؾ لتشجيع الطمبة ،ما يؤدي إلى
تشجيع نقاشات المتعمميف ،والسماح ليـ بطرح أسئمة عمى المعمـ ،أو عمى بعضيـ بعضاً ،وتشجيع تفاعميـ.

 -2عدـ استيزاء المعمـ أو استخفافو بطريقة المتعمـ في الحوار ،بؿ المجوء إلى عممية التصويب ،أو إصبلح
الخطأ؛ كي يستفيد المتعمموف جميعاً مف ذلؾ.
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 -3تقصير مدة الحوار وضرورة إجراء المعمـ لمحوار مع أكبر عدد ممكف مف المتعمميف خبلؿ الحوار
النشط؛ بحيث ال يقتصر ذلؾ عمى متعمـ واحد أو عدد قميؿ مف المتعمميف.

 -4استخداـ المعمـ ألسموب الدعابة والمرح اليادؼ خبلؿ عممية الحوار؛ وذلؾ مف أجؿ إيجاد جو مف
التآلؼ والمحبة بيف المتعمميف ،وبالتالي إشاعة الطمأنينة والمرح في أثناء التعمـ.

 -5تعدد مصادر التعمـ وتنوعيا ،والتي تثير المتعمميف وتشجعيـ عمى الحوار ،وتساعدىـ عمى تحميؿ
األمور وطرح األسئمة األكثر عمقاً حوؿ الموضوع المطروح لمحوار (الزايدي1430 ،ىػػ.)53 :

وعميو يمكف القوؿ إ نو حتى يحقؽ التعمـ النشط األىداؼ التربوية والتعميمية والتعممية الكثيرة المرغوب
فييا؛ فإنو البد أف يكوف المعمـ ممماً بالمادة التي يدرسيا ،وترابطيا مع المواد األخرى ،إضافة إلى إحاطتو
بالمادة العممية لموضوعات الدروس المختمفة ،وقدرتو عمى توصيميا لممتعمميف بأساليب وطرؽ واستراتيجيات

إبداعية مناسبة تحترـ فييا شخصية المتعمـ ،وتكثر فييا التعزيزات اإليجابية وتتيح لممتعمميف فرصة تطوير
أبنية معرفية متنوعة مراعياً الفروؽ الفردية بينيـ ومستخدماً استراتيجيات التعمـ النشط المنوعة والمشوقة التي

تخدـ أغ ارضيـ وتبلئـ المستوى النمائي ليـ.

ا مجمع ا در ي ا ثاني /ممار ات ا ع م ا مر كزة ع ى ا غرف ا

ف :

تعد الغرفة الصفية وما يسودىا مف ظروؼ وعوامؿ ومناخ صفي المكوف األساس لمتعميـ ،فالعممية

التعميمية التعممية ال تنجح وال تؤتي أكميا إال بغرفة صفية محكمة بممارسات تعميمية فاعمة وادارة صفية
ناجحة.

ا ار ج

ز ادة ا دافع من خالل ا قعات ا مالئم

ا اقع :

إف المعمميف الذيف تكوف توقعاتيـ مبلئمة وايجابية فيما يخص نتائج طبلبيـ سوؼ يساعدونيـ في

تحقيؽ األىداؼ المرجوة وبموغ أعمى المستويات.

"ويمكف ىنا تدريب الطمبة في أثناء التعمـ بذؿ الجيود ومضاعفة العمؿ مف أجؿ التعمـ لموصوؿ إلى

أىدافيـ كنتائج لمتعميـ ،والذي مف شأنو أف يعزز مف ثقة الطالب بنفسو إذا ما الحظ تقدمو العممي ،وىذا

يتطمب مف المعمـ االىتماـ بالتوقعات اإليجابية ونبذ التوقعات السمبية جانباً ،والعمؿ عمى تحدييا بما يفسح

المجاؿ أماـ الطالب بالشعور باإلنجاز والمتعة ،ما يزيد مف دافعيتيـ نحو مواصمة المياـ التعميمية".

(البطانية وآخروف)243 :2005 ،
" وتعتبر وضع األىداؼ الواقعية لمتوقعات مف األشياء الميمة مف عناصر تخطيط التعميـ وتوصيميا
لمطمبة ،فعندما ال يتوقع المعمموف الكثير مف طمبتيـ فانيـ ال يستطيعوف تغييرىـ ،واذا كاف لدييـ الميارات
فإنيـ يتعمموف تشكيؿ مستوى توقعات المعمميف الموجودة عندىـ عند الطمبة؛ عندما تكوف ىذه األىداؼ
واقعية بشكؿ ٍ
عاؿ يتشجع الطبلب ،وعندما ال تكوف واقعية فإف الطمبة يفشموف" (العزة.)175 :2002 ،
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وقد حدد خطاب ( )2007النقاط التالية لمتعبير عف التوقعات اإليجابية:
 -1تعامؿ مع الطبلب كأفراد متساويف.
 -2احذر التعبير عف التوقعات المتدنية مف خبلؿ التواصؿ الشخصي أو الكتابي.
 -3استخدـ درجات الطبلب وآراء المعمميف بيـ لمتعبير عف صفاتيـ اإليجابية.
 -4كف حذ اًر مف مخاطر مقارنة الطبلب مع بعضيـ بعضاً.

 -5احذر مف مخاطر التعبير عف التوقعات السمبية أو المتدنية نحو الطبلب الذيف يعانوف مف صعوبات
التعمـ.

 -6ضع ميمات تتمكف فييا مف توفير التحدي المقبوؿ لجميع الطبلب.
حذر مف استخداـ التعبيرات التي تصؼ الطبلب سمبياً.
 -7كف اً

 -8وفر الدعـ ،وال تقدـ المساعدة لمطبلب أكثر مما ينبغي (خطاب.)159 :2007 ،
وعميو يمكف القوؿ إف التوقعات العالية واإليجابية تمثؿ توجياً عاماً نحو النجاح والتحسيف والنمو في

عمميتي التعميـ والتعمـ الفعاؿ ،والمعمـ الناجح ىو الذي يييئ جواً دراسياً يوحي بالتوقعات اإليجابية والمتفائمة،
وعندما يضع المعمـ النجاح نصب عينو ويتوقعو لكؿ مف يقوـ بتعميمو دوف استثناء ،ولكؿ ما يفعمو سيكوف

يقظاً وواعياً القتناص الفرص التي يمكف أف تساعده في تحقيؽ ىذا النجاح ،وتحسيف أداء الطمبة الذيف تكوف
معدالتيـ متوسطة عف طريؽ تحديد اتجاىات إيجابية وعالية والتعبير عنيا.

حدي ا قعات ا مع ق

ا

:

عندما يتوقع المعمـ الفشؿ فإنو سيمجأ دائماً إلى أف يجد التبريرات والبراىيف عف سبب ىذا الفشؿ؛

ولذلؾ فبل جدوى مف محاولة القياـ بأي شيء أو تعميـ أي شخص.

بناء عمى
ويرى الريفي ( )2005أف التوقعات المعيقة تتمثؿ في استجابات المعمميف المتمايزة لمطمبة ً
توقعاتيـ التي تتصؼ بالتفرقة القائمة عمى الجنس ،أو العنصر ،أو الوضع االجتماعي ،أو اإلعاقة ،أو

العجز التعميمي ،وأمور أخرى ال حصر ليا (الريفي.)29 :2005 ،

وقد ذكر عبلـ ( )2010بعض التوجييات لتجنب التأثيرات السمبية لتوقعات المعمـ وىي:
 -1استخداـ معمومات عف الطبلب مف االختبارات والممفات التجمعية ،والمعمميف اآلخريف بحذر شديد.
 -2كف مرناً في استخدامؾ الستراتيجيات تجميع الطبلب.
 -3تأكد مف تحدي جميع الطبلب.

 -4كف محتاطاً بخاصة لكيفية استجابتؾ لمطبلب منخفضي القدرة في أثناء المناقشات الصفية.
 -5استخدـ مواداً تظير نطاقاً متسعاً مف المجموعات العرقية.

تحيز.
 -6تأكد مف أف تدريسؾ ال يعكس أنماطاً عرقية أو سبللية أو جنسية أو
اً
 -7كف عادالً في التقويـ واإلجراءات النظامية.
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 -8أخبر جميع الطبلب بأنؾ تعتقد أنيـ يستطيعوف التعمـ وأنت تعد ذلؾ حقيقة.
 -9اجعؿ جميع الطبلب يشاركوف في مياـ التعمـ والتميز.

 -10راقب سموكؾ غير المفظي (عبلـ.)1067 :2010 ،

وعميو يمكف القوؿ إنو عمى المعمـ أف يميز الفروؽ الفردية بيف الطبلب مف أجؿ تمبية حاجاتيـ

وميوليـ الفردية ،وأف يعامؿ الطبلب بالمساواة دوف تحيز بسبب اتجاه حزبي ،أو عقيدة دينية ،أو مكانة

اجتماعية ،أو اقتصادية ،وعميو أف يدرؾ بأنو قدوة لطبلبو وسوؼ تؤثر شخصيتو وسموكو واتجاىاتو وأقوالو
كثي اًر في طبلبو وأنو يترجـ رسالة المدرسة والمجتمع وتطمعاتو في أبنائو ،وسوؼ تؤثر توقعاتو إلى حد كبير
فيما يحققوه مف إنجازات في حياتيـ الدراسية ،وبالتالي في حياتيـ العممية في المستقبؿ.

ا ار ج

ا عمل ضمن مجم عات:

تعد استراتيجيات العمؿ ضمف مجموعات مف االستراتيجيات التي تتمركز حوؿ المتعمـ وتحفزه عمى

التعمـ ،بحيث يستطيع المتعمـ أف يتعمـ بمعدؿ مف السرعة يتوافؽ مع قدراتو وخبراتو واحتياجاتو.

"ويجب أف يعمؿ الطبلب في مجموعات صغيرة بدايةً مف المرحمة التمييدية ،واستم ار اًر مع جميع

المراحؿ األخرى ولكف مف المحتمؿ في السنوات المبكرة أف يقوـ الطبلب بالنشاط بشكؿ فردي بتتابع األدوار

بدالً مف القياـ بالنشاط في إطار العمؿ الجماعي التعاوني ،ومف الميـ أف تتاح لمطبلب الفرصة ليتعرفوا عمى

التمرينات التي سيقوموف بيا ،والتي سيتـ تنقيحيا عمى مدار الدراسة في المراحؿ األساسية ،ومف خبلؿ
البحث يتـ توجيو المعمـ لمميمة التي تقوـ بيا مجموعة صغيرة مف الطبلب ،لو كانت تمؾ الطريقة مناسبة

الحتياجات التعمـ لمطبلب أو الخطط الكمية لمتعمـ" (رودف وآخروف.)99 :2008 ،

وقد حدد أورليخ وآخروف ( )2003فوائد مناقشات المجموعة الصغيرة لمتعمـ في النقاط التالية:
 -1زيادة الفيـ العميؽ واستيعاب محتوى المادة.

 -2زيادة الدافعية وانيماؾ معظـ الطبلب في المادة الدراسية.

 -3تطوير اتجاىات إيجابية نحو االستخداـ المستقبمي لممواد المقدمة في المبحث.
 -4تطوير ميارات حؿ المشكبلت الخاصة بمحتوى المادة.

 -5تقديـ الممارسة في تطبيؽ المفاىيـ والمعمومات لممشكبلت العممية.

(أورليخ وآخروف)427 :2003 ،

ولقد ذكر الجاغوب ( )2002فوائد ومزايا العمؿ في مجموعات فيما يمي:
 -1يتيح لمطمبة فرصة التعمـ مف بعضيـ ،فيتحسف مستواىـ والسيما بطيئو التعمـ.
 -2يجعميـ يعتمدوف عمى أنفسيـ في الحصوؿ عمى المعمومات بدالً مف االعتماد عمى المعمـ.
 -3يتيح استخداـ األجيزة واألدوات مف قبؿ عدد كبير مف الطمبة.

 -4يوفر فرصة لممعمميف لتصحيح وتقويـ أعماؿ المجموعات مف خبلؿ تنقميـ بيف المجموعات ،واالطبلع
عمى ما يقوـ بو أفراد كؿ مجموعة.
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 -5يعود الطمبة احتراـ آراء بعضيـ بعضاً.

 -6يعمميـ التعاوف في إنجاز الميمات المشتركة.
 -7يعطي فرصة لتبادؿ الخبرات بيف الطمبة.
 -8يساعد في معالجة ضعؼ التحصيؿ.

 -9يشجع الطمبة عمى المنافسة وعرض آرائيـ والدفاع عنيا (الجاغوب.)123 :2002 ،
وعميو يمكف القوؿ إف استراتيجية العمؿ ضمف مجموعات أثبتت فاعميتيا في تحقيؽ نتائج تعممية في

جوانب عديدة في مقررات دراسية مختمفة مف خبلؿ توطيد األساليب التعممية النشطة وتحقيؽ األىداؼ
المرجوة ،مثؿ زيادة التحصيؿ الدراسي ،وتنمية الميارات اإلبداعية ،واالرتقاء بالتفكير والسيما في مستوياتو

العميا ،وحب المادة الدراسية ،وابعاد الممؿ وزيادة الدافعية ،وتنمية االتجاىات اإليجابية نحو التعمـ مف خبلؿ
توفير فرص النجاح والتعزيز الفوري أوالً بأوؿ.

خط ات نف ذ ميارة ا عمل ضمن مجم عات:
يحتاج العمؿ ضمف مجموعات إلى تنظيـ الغرفة الصفية ،وتييئة البيئة التعميمية؛ أي ترتيبات
الجموس ،والعمؿ والحركة داخؿ الغرفة الصفية ،فيذا يحقؽ نجاحاً أكبر وفوضى أقؿ.
وقد ذكرت وونغ وونغ ( )2005خطوات تنفيذ الدرس مف خبلؿ ميارة العمؿ ضمف مجموعات
كالتالي:
 -1حدد اسماً لممجموعة.

 -2حدد حجـ المجموعة.

 -3حدد ىدؼ ومواد وخطوات الفعالية التي ستقوـ بيا المجموعة.
 -4عمـ الطبلب إجراءات تنفيذ الفعالية.

 -5حدد الميارات التي يتطمبيا العمؿ الجماعي ،وعمميا لمطبلب.

 -6حاوؿ أف تشعر كؿ فرد بأىمية دوره في إنجاز الفعالية ،أو العمؿ الذي تقوـ بو المجموعة.
 -7عمـ الطبلب وسائؿ تقييـ مدى نجاحيـ في تطبيؽ أسموب العمؿ الجماعي وتعاونيـ فيما بينيـ إلنجاز
الفعالية (وونغ وونغ.)382 :2005 ،

ولقد ذكر حسنيف ( )2007نقاطاً ميمة عمى المعمـ مراعاتيا عند استخداـ ميارة توزيع المجموعة

التعميمية الكمية إلى مجموعات تعمـ صغيرة وىي:

 -1احرص عمى تشجيع الطبلب عمى إدارة عممية اختيار األدوار بأنفسيـ.
 -2انتبو لموقت.

 -3قدـ الميمة مكتوبة إما عمى الموح أو عرضيا عمى شفافية أو قدميا مكتوبة عمى ورقة.
 -4تابع المجموعات وىي تعمؿ وال تتركيا دوف متابعة لفترة طويمة.
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 -5ال تتدخؿ في عمؿ المجموعات إال عند الضرورة (حسنيف.)217 :2007 ،
وبذلؾ يمكف القوؿ إنو بالرغـ مف أف الطبلب يقوموف بدور كبير في العمؿ ضمف مجموعات ،إال أف
مسئولية المعمـ كبيرة ومتنوعة متمثمة في تحديد األىداؼ وصياغتيا ،وتحديد الفترة الزمنية البلزمة لكؿ نشاط

تعميمي ،واعداد المواد التعميمية البلزمة ،ومراجعة الخبرات السابقة ذات الصمة بموضوع الدرس؛ حتى يتمكنوا
مف إيجاد نقاط أساسية لمبدء منيا.

عل أىم أ س نف ذ ميارة ا عمل ضمن مجم عات:


ناء ا ثق

ا نفس:

يجب عمى المعمـ أف يبني ثقة الطالب في نفسو ،ويزيد قناعتو بنفسو كمتعمـ كؼء؛ ألف فقداف الثقة

بالنفس يولد اإلخفاؽ واإلحباط وقمة اإلصرار والصبلبة أماـ تحديات الحياة.

"فالثقة بالنفس ىي تماسؾ الشخصية مف خبلؿ اتصاليا باهلل واآلخريف ،ووقوؼ الشخص وقوفاً سميماً

دقيقاً عمى واقعو الذاتي ،واالجتماعي مف غير أف تسيطر عمى ذىنو مفاىيـ خطأ عف نفسو".

(محمد وقطناني)31 :2010 ،
ولقد أشار محمود ( )2012إلى المظاىر األساسية لمثقة بالنفس كما يمي:
 -1اإلحساس بالقدرة عمى مواجية مشكبلت الحياة في الحاضر والمستقبؿ ،والقدرة عمى البت في األمور

واتخاذ الق اررات ،وتنفيذ الحموؿ مقابؿ اإلحساس بعدـ القدرة عمى مواجية المشكبلت ،واالعتماد عمى اآلخريف

في اتخاذ الق اررات واستشارتيـ في األمور العادية ،واإلحساس بالحاجة إلى تأييد اآلخريف والميؿ إلى التردد.

 -2تقبؿ الذات والشعور بتقبؿ اآلخريف واحتراميـ ،مقابؿ القمؽ حوؿ التصرفات والصفات الشخصية
والحساسة لمنقد االجتماعي واالستياء مف اليزيمة والترحيب بمديح اآلخريف.

 -3الشعور باألمف عند مواجية الكبار والتعامؿ معيـ والثقة بيـ ،مقابؿ الشعور بالخجؿ واالرتباؾ والميؿ
إلى اإلحجاـ عند التعامؿ معيـ.

 -4الشعور باألمف مع األقراف والمشاركة اإليجابية في الحياة المدرسية مقابؿ الشعور بالقمؽ واالرتباؾ في
المواقؼ االجتماعية التي تضـ األقراف واإلحجاـ عف المشاركة اإليجابية فييا.

 -5الترحيب بالخبرات والعبلقات الجديدة مقابؿ الشعور بالخوؼ واالرتباؾ مف المواقؼ.
(محمود)363 :2012 ،
أما براند ( )2010فقد أشار إلى مجموعة طرؽ لتنمية الثقة بالنفس ،وىي:
أ الً :أل ِ
ؽ بنفسؾ في معترؾ الحياة وحاوؿ أف تدبر أمورؾ بنفسؾ دوف أف تترؾ التعاوف مع اآلخريف.
ثان اً :تدرج في سمـ النجاح ،فإذا كنت مف الذيف ال يمتمكوف الثقة بأنفسيـ بعد ،فابدأ بتحديد ىدؼ متوسط،
اسع لموصوؿ إليو فمف الحكمة أف تتدرج وتعمؿ عمى التقميؿ مف رغباتؾ.
و َ
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ثا ثاً :تحوؿ إلى الطاقات األخرى ،عندما تقؼ الحدود العقمية ،أو الجسدية عائقاً في تحقيؽ بعض الرغبات.
ار عاً :استنجد بشجاعتؾ ،إف كثي اًر مف الناس يقعوف ضحية التردد عندما يواجيوف خيا اًر صعباً يحتاج إلى

تفجير طاقاتيـ ،فيؤثروف السبلمة عمى اقتحاـ المجيوؿ ،فالمطموب في مثؿ ىذه الحالة أف يستنجد الشخص

بالشجاعة (براند.)379 :2010 ،

وعميو يمكف القوؿ بأف انعداـ الثقة عند الطالب ىي حالة ذميمة ويترتب عمييا آثار وخيمة جداً،

حيث ويفضؿ االعتماد عمى اآلخريف كاآلباء واألميات والمعمميف والمعممات ،بؿ كثي اًر ما يعتمد عمى

أصدقائو ،ما يجعمو يتصؼ بالسمبية أكثر مف الحيوية واإلبقاء عمى نفسو في المؤخرة ،وىذا بدوره يعيؽ التقدـ
والنجاح في حياتو الدراسية ،وبالتالي في حياتو العممية في المستقبؿ؛ لذلؾ البد مف مساعدة الطالب مف أجؿ

تفادى ىذه المشكمة ،والطريؽ األقصر مف أجؿ الحصوؿ عمى الثقة بالنفس ىو مساعدة الطالب عمى تحقيؽ

النجاح المبير ،فالذي يذوؽ طعـ النجاح ال يعرؼ معنى انعداـ الثقة بالنفس.

 ا عز ز اإل جا ي ثق

ا نفس ى ا

اس

ع م ا ناجح:

إف تبني التعزيز اإليجابي في التدريس يعتبر نمطاً جيداً يساعد عمى تنمية الثقة بالنفس والنواحي

اإليجابية لدى الطمبة واالستمرار في سموكياتيـ المرغوب فييا ،وبالتالي تحقيؽ األىداؼ التعميمية المرجوة.
ويكتسب التعزيز أىمية ألسباب تربوية متعددة ،كما ذكرىا سبلمة وآخروف ( )2009في النقاط التالية:
 -1يزيد التعزيز مف حدوث التعمـ ويرسخو في أذىاف الطمبة.
 -2يزيد مف مشاركة الطمبة في األنشطة التعميمية.

 -3يشجع الطبلب الخجوليف ،والطبلب بطيئي التعمـ ،والطبلب الذيف ال يشاركوف في األنشطة الصفية،
ويزيد مف دافعيتيـ لمتعمـ.

 -4يجعؿ الطمبة أكثر انتباىاً وفاعمية في الدرس.

 -5يسيؿ التعزيز عمى المعمـ إدارة الصؼ وضبطو (سبلمة وآخروف.)127 :2009 ،
ولقد أشار حميدة وآخروف ( )2000إلى بعض القواعد المنظمة الستخداـ أسموب التعزيز داخؿ

الغرفة الصفية ،مف أىميا ما يمي:

 -1وضع نظاـ محدد يشير إلى المواصفات الخاصة بالتعزيز ،وتوقيت تقديمو ونوع السموؾ الذي يؤدي
إلى استحقاقو.

 -2أف يكوف التعزيز مناسباً ومرغوباً فيو مف قبؿ الفئات التي يتـ التعامؿ معيا.
 -3العمؿ عمى تعزيز السموؾ المرغوب فيو بعد حدوثو مباشرة.

 -4عدـ تعزيز سموكيف مختمفيف في وقت واحد حتى ال يتعارض أحدىما مع اآلخر.
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 -5يجب تقصير المدة بيف كؿ تعزيز وآخر في بداية استخداـ األسموب الشرطي.
(حميدة وآخروف)137 :2000 ،
أما الحمو ( )2007فقد ذكر التطبيقات التربوية لمتعزيز ،نورد بعضيا في النقاط التالية:
 -1يجب أف تتـ عممية التعمـ في ظروؼ المرح والشعور بالثقة بالنفس بدالً مف جو الرىبة والخوؼ.

 -2يجب أف يراعي المعمـ أف التعزيز وسيمة لزيادة الدافعية وليس عممية تنتيي بمجرد حصوؿ الطالب عمى
المعزز.

 -3يجب االىتماـ بالطريقة التي يقدـ فييا المعزز وتوقيت إعطاء المعززات المختمفة.
 -4استخداـ أنواع متعددة مف المعززات حتى يحتفظ كؿ منيا بفاعميتو.

 -5يجب أف يراعي المعمـ أف عممية التعزيز موقفية ،أي تعتمد عمى طبيعة الموقؼ الذي يتـ فيو التعزيز.
(الحمو)127 :2007 ،
وعميو يمكف القوؿ إف ميارة التعزيز مف أىـ الميارات التي تؤكد عمى النواحي اإليجابية ،وتعدؿ

بعض السموكيات غير المرغوب فييا لدى الطمبة ،وأف المعمـ الناجح في تعزيزه لطبلبو ىو مف لديو القناعة
الكبرى بأىمية التعزيز المحفز لمدافعية الداخمية لدى الطمبة ،والمعزز لثقتيـ بأنفسيـ ،ويعمؿ عمى زيادة
تحصيميـ الدراسي مف خبلؿ استعماؿ المحفزات اإليجابية والدقيقة مع الطمبة؛ كوسيمة لخمؽ بيئة تربوية

فعالية تؤدي إلى تنشيط جيود الطمبة التعميمية ،وتنمي لدييـ دوافع معرفية قوية نحو المواد الدراسية التي
يثابوف عمييا.

ا مجمع ا در ي ا ثا ث /ا ق م ا يادف ح ن ن ع

ا ع م:

شيدت السنوات األخيرة اىتماماً مف قبؿ التربوييف بتقييـ تقدـ الطبلب تجاه األىداؼ التعميمية ،ويعد

الغرض األساسي مف التقييـ في وقتنا الحالي ىو االرتقاء بمستوى التعمـ وتحسيف العممية التعميمية.

أىداف ا ق م:
إف متابعة سير العمؿ والتقييـ بشكؿ فعاؿ يعد شيئاً ضرورياً في التعرؼ إلى أي حد استطاع الطبلب

االستفادة مف عممية التعميـ ،والحكـ عمى كفاية نتائج التعمـ في تحقيؽ األىداؼ التعميمية المنشودة.

"وحتى يتمكف التقييـ مف تكويف الحكـ أعبله ،يستمزمو توفر كمية كافية مف البيانات المناسبة

بخصوص موضوع التحصيؿ؛ ليستطيع بذلؾ إجراء المقارنات المطموبة وصياغة الق اررات التقييمية البناءة

عمى أساسيا" (حمداف.)7 :2001 ،

وقد ذكر كوافحة ( )2010األىداؼ العامة لمتقييـ في النقاط التالية:
 -1معرفة ىؿ تحقؽ اليدؼ أـ ال ،والمقصود باليدؼ ىنا ىو اليدؼ الذي وضع لمتدريس ،أي ما يتوقع مف
الطالب امتبلكو بعد مروره بالخبرة التدريسية التي يقوـ بيا المعمـ.
 -2يمكف بوساطة التقييـ الحكـ عمى مدى نجاح اإلدارة التربوية.
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 -3نستطيع الحكـ عمى مدى صبلحية الق ار ارت التي اتخذت خبلؿ العاـ الدراسي.
 -4الحصوؿ عمى معمومات واحصائيات خاصة عف اإلنجازات واإلبداعات (كوافحة.)42 :2010 ،
وقد أضاؼ أبو لبدة ( )2008أىدافاً خاصة لمتقييـ تتمثؿ في النقاط التالية:
 -1وضع درجات لمطبلب ،ثـ تقييـ ىذه الدرجات أي الحكـ عمى مدى كفايتيا لترفيع أو ترسيب الطمبة
بموجبيا.

 -2إرساؿ تقارير لؤلسرة عف تقدـ الطالب.
 -3تشخيص تعمـ الطالب؛ أي اكتشاؼ ما يعترضو مف مشاكؿ وعقبات وذلؾ بوساطة االختبارات
التشخيصية.

 -4معرفة قدرة الطالب عمى التعمـ ،وذلؾ عف طريؽ اختبارات الذكاء والقدرات والقابميات.

 -5تزويد المرشد بمعمومات؛ لتساعده في إرشاد الطبلب مينياً وتربوياً (أبو لبدة.)63 :2008 ،
أما مصطفى ( )2011فقد أضاؼ أف التقييـ المتمحور حوؿ الطبلب ،يكوف فيو الطبلب أكثر

اندماجاً في عمميات التقييـ كافة ،ويحتاجوف إلى فرص لتعمـ وممارسة ما يمي:
 -1عمؿ خطط مشاريع وقوائـ ومراجعة ونماذج تقييـ.

 -2استخداـ محفزات التأمؿ لمساعدتيـ في التفكير بشأف التعمـ وتقييمو ذاتياً.
 -3تحديد األىداؼ وتعريؼ المياـ وتوقع ما يمكف تعممو.

 -4تحديد صعوبات التعمـ ودراسة االستراتيجيات التي يمكف استخداميا لبلرتقاء بالمستوى.
 -5إبداء المبلحظات لمزمبلء وتمقييا (مصطفى.)81 :2011 ،
ولقد أشار بدوي ( )2010إلى الفرؽ بيف التقييـ البنائي والتقييـ النيائي فيما يمي:
 -1ا ق م ا نائي :ىو التقييـ الذي ينفذ في أثناء برنامج التدريس ،وغرضو الرئيس ىو أف يقدـ لممتعمميف
تغذية مرتدة حوؿ كيؼ يعمموف بما يساعدىـ في أف يتعمموا بفعالية أكبر ،وىو عادة ال يحسب في الدرجة أو

العبلمة أو الشيادة النيائية ،وال يستخدـ عادة لتحديد إذا ما كاف سيسمح لممتعمـ بالتقدـ إلى مرحمة تالية مف
المقرر ،لكنو يستخدـ أحياناً لمسماح بدخوؿ االمتحاف.

 -2ا ق م ا نيائي :وىو التقييـ الذي ينفذ عادة في نياية البرنامج التعميمي أو قسـ منو؛ لكي يقيس ما أنجزه
المتعمـ ،وىو يختمؼ عف التقييـ البنائي في أنو يحسب الدرجة أو العبلمة أو الشيادة النيائية أو يستخدـ
لتحديد إذا ما كاف يسمح لممتعمـ بالتقدـ خبلؿ المقرر (بدوي.)405 :2010 ،
وعميو يمكف القوؿ إنو يجب عمى المعمـ أف يتأكد مف أف المياـ التي يتـ مف خبلليا تقييـ أداء
الطبلب تتصؿ بصورة كاممة باألىداؼ التعميمية المحددة ،ويعد التقييـ جزءاً ال يتج أز مف الموقؼ التعميمي
ومف أكثر القوى الدافعة لمتعميـ فاعمية ،فعادة ال يقبؿ الطالب عمى التعميـ بجدية إال إذا كاف ىناؾ نوع مف
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التقييـ ألدائيـ ،حيث إف اطبلع الطالب عمى نتائج تعممو أوالً بأوؿ ومعرفتو بمدى التقدـ الذي أحرزه تغذي
األداء الصحيح وتساعده عمى المتابعة.

عل من أىم أ س ا ق م ا يادف:
-1ا غذ

ا راجع :

تقترف التغذية الراجعة بالتقييـ ،ويتـ مف خبلليا حصوؿ الطالب عمى المعمومات التي توضح لو مدى

اقترابو أو ابتعاده عف المستوى المطموب.

عر ف ا غذ

ا راجع :

 يقوؿ الطريحي وحمادي ( )2012في مفيوـ التغذية الراجعة إنو" :مفيوـ استعارتو واستخدمتو العموـاالجتماعية أصبلً مف اليندسة والفيزياء ،ومف ثـ أصبح مفيوماً ميماً في دراسات عمـ النفس وخاصة في
سيكولوجية التعمـ ،إذ تناولتو نظريات التعمـ تحت مفيوـ التعزيز أو تحت مصطمح المكافأة والعقاب".
(الطريحي وحمادي(166 :2012 ،
 ويعرؼ مرعي والحيمة ( )2004التغذية الراجعة بأنيا" :عممية تزويد المتعمـ بمعمومات حوؿ استجاباتوبشكؿ منظـ ومستمر؛ مف أجؿ مساعدتو في تعديؿ االستجابات التي تكوف بحاجة إلى تعديؿ ،وتثبيت
االستجابات التي تكوف صحيحة" (مرعي والحيمة.)102 :2004 ،
-

ويرى أبو الضبعات ( )2007أف التغذية الراجعة تعني" :العمميات التصحيحية اإلجرائية التي يقوـ بيا

المعمـ بعد تقييـ أعماؿ طبلبو ،ويشمؿ التصحيح ،واألىداؼ ،ومحتوى المنيج ،وطرؽ التدريس ،والعوامؿ
األخرى المؤثرة عمى عمؿ التعميـ والتعمـ" (أبو الضبعات.)325 :2007 ،
 وبقدر تعدد تعريفات التغذية الراجعة ،بقدر ما ليا مف أىمية في عممية التعمـ والتعميـ ،حيث إنيا ضروريةوميمة في عمميات الرقابة ،والضبط ،والتحكـ ،والتعديؿ التي ترافؽ وتعقب عمميات التفاعؿ والتعميـ والتعمـ،
وال قيمة ليا إذا لـ توظؼ في تعديؿ السموؾ وتطويره باالتجاه األفضؿ (الحيمة/2009 ،ب.)291 :

أىم

ا غذ

ا راجع :

إف التغذية الراجعة جزٌء ال يتج أز مف عممية التعميـ ومقوـ أساسي مف مقوماتيا ،يستطيع المعمـ مف
خبلليا التعرؼ عمى مخرجات ونتاج العممية التعميمية ،ومف ثـ يمكف إعادة صياغة األىداؼ ،وتحديد أنجع
السبؿ التي تؤدي إلى تحسيف نتائج الطبلب وتحسيف التعمـ.
ويرى عاشور وأبو الييجاء ( )2004أف أىمية التغذية الراجعة في المواقؼ الصفية تتمثؿ فيما يمي:
 -1تعمؿ التغذية الراجعة عمى إعبلـ المتعمـ بنتيجة عممو سواء كانت صحيحة أـ خطأ.

 -2التغذية الراجعة تعزز المتعمـ وتشجعو لبلستمرار في عممية التعمـ واالحتفاظ لمدة أطوؿ بالتعمـ.
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 -3استخداـ التغذية الراجعة مف شأنيا أف تنشط عممية التعمـ وتزيد مف مستوى الدافعية لممتعمـ.
 -4تبيف التغذية الراجعة لممتعمـ أيف يقؼ مف اليدؼ المنشود والزمف البلزـ لتحقيقو.

 -5توضح لممتعمـ أيف ىو مف األىداؼ السموكية التي حققيا زمبلؤه والتي لـ يحققوىا.
(عاشور وأبو الييجاء)328 :2004 ،
ويرى الخزاعمة والخزاعمة ( )2009أف التغذية الراجعة تؤدي إلى دفع الطمبة ألداء أحسف عمى
االختبارات البلحقة ،ويؤكداف أف أىمية قياـ المعمـ بمناقشة فقرات االختبار كجزء مف االستراتيجية التعميمية

التي يستخدميا ،وذلؾ لؤلسباب التالية:

أ الً :تصحيح األخطاء التي يقع فييا الطمبة والتي تعود إلى عاداتيـ الدراسية ،أو إلى الميارات غير المتقنة
عند أخذ االختبار.

ثان اً :حث الطمبة عمى أداءات أفضؿ في االختبارات البلحقة.
ثا ثاً :تفسير أو شرح األىداؼ التعميمية التي تـ تأكيدىا واختبارىا لتنظيـ العادات الدراسية وفؽ ذلؾ.
ار عاً :إتاحة الفرصة أماـ الطمبة لمناقشة المحكات ،التي تحدد صحة اإلجابة وتسويغ استخداـ مثؿ ىذه

المحكات؛ وذلؾ مف أجؿ توضيح إساءة الفيـ أو األفكار الخطأ التي يمكف أف تكوف لدييـ.

(الخزاعمة والخزاعمة)215 :2009 ،

 _2ميارة طرح ا

ئ ا

ف :

تمثؿ األسئمة الصفية التي يطرحيا المعمـ عماد عممية التدريس والتي يستخدميا المعمـ ليكوف

الطبلب أكثر انتباىاً ويقظة ،ولبياف مدى استيعاب الطبلب لممادة التعميمية حيث إنيا تستثير تفكيرىـ وتوجيو
وتزيده عمقاً واتساعاً.

وقد بيف قطامي والشديفات ( )2009أىمية األسئمة الصفية في النقاط التالية:
 -1يعد السؤاؿ خبرة مثيرة لتفكير المتعمـ؛ ألنو يضعو في موقؼ يضطره إلى التفكير.
 -2تساعد األسئمة المتعمـ عمى ربط الخبرات السابقة بالخبرات والمعمومات الجديدة.
 -3تثير األسئمة انتباه المتعمـ ودافعيتو.

 -4تساعد األسئمة في جعؿ المتعمـ يمتثؿ لمخبرات ويدخميا في بناءه المعرفي.
 -5تكشؼ األسئمة عف االستعداد المفيومي عند المتعمـ ألية خبرة جديدة.

(قطامي والشديفات)165 :2009 ،

وقد أضاؼ غانـ وأبو شعيرة ( )2008النقاط التالية:
 -1تثير اىتماـ الطمبة ،وتحافظ عمى استم اررية مشاركتيـ في أنشطة الدرس.
 -2تعمؿ عمى تنظيـ أفكار الطمبة.
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-3
-4
-5
-6
-7
-8

تساعد في تقويـ تحصيؿ الطمبة ،وتشخيص مواطف الضعؼ والقدرة لدييـ.
تسيـ في الكشؼ عف اىتمامات الطمبة ،وميوليـ ،واستعداداتيـ ،وقدراتيـ.
تتيح الفرص لمطمبة لمتعبير عف آرائيـ ،ومقترحاتيـ.
تعد مف أفضؿ وسائؿ التواصؿ بيف الطمبة والمعمميف ،وبيف الطمبة أنفسيـ.
تسيـ في عمميات الضبط واالنضباط الصفي وتحسيف سموكيات المتعمميف.
تعطي المعمـ تغذية راجعة تطويرية عف أدائو (غانـ وأبو شعيرة.)299 :2008 ،
أما رسبلف ( )2000فقد بيف أف استخداـ المعمـ لؤلسئمة الصفية ضروري لسببيف ،ىما:

ا ل :لما في توجيو األسئمة مف الفوائد التربوية الميمة جداً ،وىي أحد شروط التفاعؿ الصفي الجيد.
ا ثاني :ألف توجيو األسئمة مف دعائـ طريقة الرسوؿ صمى هللا عميو وسمـ في التعميـ.
(رسبلف)445 :2000 ،
أما شرايز ( )2004فقد أضاؼ األسباب التالية:
 -1تشجيع التفكير وفيـ األفكار والظواىر واإلجراءات والقيـ.
 -2التحقؽ مف الفيـ والمعرفة والميارات.

 -3الحصوؿ عمى االنتباه ،ولتمكيف المعمـ مف االنتقاؿ لنقاط تعميمية أخرى.

 -4المراجعة والتذكر وتعزيز النقاط التي تـ تعمميا حديثاً ،وتذكر اإلجراءات السابقة.
 -5تعميـ الصؼ بأكممو مف خبلؿ إجابات الطبلب.

 -6تحفيز الطبلب البلمعيف ،وتشجيع الطبلب الخجوليف (شرايز.)76 :2004 ،
وعميو يمكف القوؿ إف المتأمؿ في األسئمة وأىميتيا يجد أنيا تشغؿ حي اًز كبي اًر وميماً في النشاطات

التعميمية ،وتعتبر األداة الرئيسة لمعظـ طرائؽ التدريس في تحقيؽ األىداؼ المرجوة ،وتزويد الطبلب
بتوجييات بناءة ضرورية ومحفزات مباشرة لتعمميـ ،وألىميتيا أمرنا هللا عز وجؿ إلى االنتفاع بأسموب السؤاؿ
وحث عميو بقولو تعالى( :فبسأىٌا أىو اىذمز أُ منزٌ ال رعيٌَُ) (النحؿ.)43 :

ا م ادئ ا

ا

ال خدام ا

ئ ا

ف :

لكي تؤدي األسئمة الصفية أىدافيا بفاعمية في التعميـ ،وتساعد عمى االرتقاء بالمستوى التعميمي وبناء

شخصية الطالب يجب مراعاة المبادئ األساسية ليا ،كما حددىا ياسيف ( )2005في النقاط التالية:
 -1وضوح السؤاؿ وتجنب إعادتو.

 -2طرح السؤاؿ عمى الجميع ثـ اختيار الطالب الذي تريد منو اإلجابة عف السؤاؿ.
 -3تجنب األسئمة التي تكوف اإلجابة عنيا بنعـ أو ال إال عند الحاجة.

 -4وازف بيف األصناؼ المختمفة لؤلسئمة والتحيز لؤلصناؼ التي تحقؽ عائداً تربوياً عالياً.
 -5عدـ إطالة وقت تفكير الطبلب في السؤاؿ المطروح؛ ألف ذلؾ يبعث الممؿ والسأـ.
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 -6تشجيع الطبلب عمى إعطاء استجابات ثرية باستخداـ األسئمة السابرة.
 -7تشجيع التفاعؿ اإليجابي بيف الطبلب لطرح أسئمتيـ عمى بعضيـ بعضاً لنقدىا.

 -8االنتباه إلى أف أسئمة التذكر المعرفي الجيدة ىي التي تتطمب مف الطالب معرفة الحقائؽ والمفاىيـ والقيـ
البلزمة لبناء خبرات جديدة ولطرح أسئمة تثير التفكير.

 -9االنتباه إلى أسئمة التطبيؽ الجيدة ىي التي تتطمب تطبيقات عمى األفكار والقواعد الميمة التي تتبلءـ
وحاجات الطالب وقدراتو (ياسيف.)220 :2005 ،

أما رياف ( )2003فقد أضاؼ بعض اإلرشادات لرفع كفاءة استراتيجية األسئمة الصفية تتمثؿ في اآلتي:

 -1توزيع األسئمة عمى الطبلب بعدؿ.
 -2عدـ اقتراح اإلجابة خبلؿ السؤاؿ.

 -3عدـ كثرة األسئمة ،وعدـ السرعة في إعطائيا.
 -4التركيز عمى النقاط الرئيسة أو الميمة عند طرح السؤاؿ.

 -5تحديد نوع األسئمة عمى أساس المعمومات والخبرات المتوافرة لدى الطمبة ومستواىـ اإلدراكي.

 -6إعطاء الطبلب وقتاً كافياً لمتفكير بعد كؿ سؤاؿ ،وعدـ المجوء إلى الميكانيكية ،والتتابع الشديد في
توجيييا (رياف.)333 :2003 ،

وعميو يمكف القوؿ إنو قبؿ طرح األسئمة عمى المعمـ أف يخطط ليا؛ لكي يتـ تنفيذىا وتوجيييا في

االتجاه الصحيح ،وىذا لف يتحقؽ إال إذا كاف المعمـ ممماً بالمادة الدراسية وفاىماً لطبيعة المحتوى الدراسي،
وممماً بمستويات وقدرات وميوؿ وحاجات ومعارؼ واستعدادات طبلبو ،وعميو أف يمتمؾ الميارة في طرح

األسئمة مستوفية الشروط الصحيحة في صياغتيا شكبلً ومضموناً بعيداً عف األسئمة الغامضة واألسئمة
الموحية باإلجابة واألسئمة المركبة التي قد تربؾ الطالب وتعيؽ تحقيؽ األىداؼ المرجوة.

ا خدام ا ر ف

ق م ر د ا قدم في ع م ا ط :

تختمؼ أنواع األساليب والطرؽ المستخدمة في مراقبة تقدـ تعمـ الطمبة ،وال شؾ أف معظـ المعمميف
يعتمدوف عمى دفتر العبلمات لرصد التقدـ الذي يحرزه الطبلب؛ ولكف ىذا الدفتر ال يوفر معمومات كافية
لتخطيط الخطوات التالية والتي تناسب العممية التعميمية ،وال يجعؿ الطمبة يفكروف بإنجازاتيـ وطرائؽ تعمميـ

في المواقؼ التعميمية.
وقد وضع عبيد ( )2004نموذجاً لتقييـ إنجازات الطالب مف خبلؿ خمسة محاور تمثؿ في محتوى

البورتفوليو ،وحيث يكوف التقدير عمى كؿ محور عمى ميزاف تدريج ( )5 -1بحسب مستوى اإلنجاز عمى
كؿ محور في ضوء توظيفو واستخدامو المناسب لممعمومات ألعماؿ رياضية ذات قيمة ،ومدى صواب حمولو

واستنتاجاتو وقدرتو عمى التعديؿ لما يقوـ بو ،واستخدامو لوسائط تكنولوجية ومياراتو ومرونتو العقمية في حؿ

المشكبلت ...يمكف وضعو بالصورة التالية:
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م

ا محا ر

1

ا اج ات ا منز

2

ا نشط ا ف

3

قار ر مك

4

إن اج ا طا ب من ر م أعمال فن

5

درج م
1

2

ى ا طا ب
3

5

6

ا ي م مراجع يا من ا مع م
ا ال ف

ا ي شارك ف يا

أ منش رة عن أ جو م ز ا طا ب
عم

"قام س" ا ر اض ات ا شخ ي ا ذي قام
(م ط حات ،رم ز ،عارف ،نظر ات)....

ج و م ضمناً

(عبيد.)306 :2004 ،

ا مجمع ا در ي ا ار ع /د ر ا مع م في عز ز ع م ميارات ا قراءة ا ك ا

ا ح اب:

يعد تعمـ ميارات القراءة والكتابة والحساب أساساً لتنمية االتجاىات اإليجابية داخؿ األفراد في

المجتمع نحو التعمـ المستمر ووعيو بالعالـ مف حولو.

"حيث يشكؿ تعميـ الطبلب الميارات األساسية الثبلث ،أحد األىداؼ األساسية لمتعميـ في المرحمة
االبتدائية ،باعتبار أف ىذه الميارات أدوات لمتعميـ في كؿ المراحؿ ،واف المربيف جميعاً اتفقوا وفي كؿ
العصور أف يتضمف التعميـ ميارة القراءة والكتابة والحساب ألىميتيا" (نصر هللا.)74 :2001 ،

خ ائص در س ا قراءة ا ك ا

ا فعال:

تعد القراءة والكتابة غذاء العقؿ والروح ولقد كانت أوؿ كممة نزؿ بيا جبريؿ عميو السبلـ عمى نبينا

محمد صمى هللا عميو وسمـ كممة "اقرأ" ،وىذا إف دؿ فيو يدؿ عمى األىمية العظيمة لمقراءة ،فيي تساعد
األفراد عمى االنخراط في مجتمعيـ وثقافتيـ وتعمـ طرائؽ التواصؿ المختمفة ،وتعد القراءة متقدمة عمى الكتابة،

حيث يق أر اإلنساف أوالً ثـ يكتب ويدوف المعمومات فبدوف الكتابة وتدوينيا أوالً بأوؿ لضاعت المعارؼ
واندثرت.

حيث يرى شحاتة ( )2010أف "العبلقة وثيقة بيف القراءة والكتابة ،وىذا االرتباط يرجع إلى وجود
عمميات وميارات مشتركة بينيما ،فالقدرة عمى القراءة تتوقؼ عمى عوامؿ كثيرة منيا تصور شكؿ الكممة،

والربط بيف أشكاؿ الحروؼ وأصواتيا ،وتحميؿ بنية الكممة وفيـ معناىا ،وىي قدرات أساسية الزمة في عممية

الكتابة" (شحاتة.)252 :2010 ،

وقد ذكر عاشور ومقدادي ( )2009خصائص تدريس القراءة والكتابة الفعاؿ في النقاط التالية:
 -1قياس نقاط القوة ونقاط الضعؼ في تعمـ القراءة والكتابة.
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 -2بناء أنشطة التعمـ حوؿ الشكؿ التدريسي التفاعمي.
 -3تزويد الطمبة بفرص تعمـ استراتيجيات الميارات وتطبيقيا في مياـ تعميمية حقيقية.
 -4التأكيد بأف الطمبة يقوموف بمياـ تعميمية.

 -5اإليماف بقدرات التعميـ وتوقع نجاح الطمبة.

 -6الحفاظ عمى ضبط الصفوؼ الفعالة (عاشور ومقدادي.)79 :2009 ،
وأما حبيب ( )2007فقد ذكر بعض التوصيات في مجاؿ استخداـ برامج ميارات التفكير العميا

لمتخفيؼ مف صعوبات تعمـ المغة وتنمية ميارات القراءة والكتابة ،وىي:

 -1ضرورة االىتماـ بعممية القراءة اإلبداعية؛ ألنيا أعقد مف األنشطة العقمية ،إذ تتطمب
تمييز سمعياً
اً
وبصرياً ،وحبلً لممشكبلت ،وتقويماً ،واصدار أحكاـ ،وتخيبلً ،واستنتاجاً.

 -2استخداـ الوسائؿ والوسائؿ المتعددة باإلضافة إلى المدخؿ التعاوني في تنمية ميارات التفكير الخاصة
بالمغة.

 -3االىتماـ المبكر بالطبلب أصحاب صعوبات التعمـ الخاصة بالمغة ومساعدتيـ عمى تركيز االنتباه
وتبلفي أسباب العسر القرائي ،وتقديـ استراتيجيات خاصة لمساعدة الطبلب ذوي القراءة الضعيفة ،وضرورة

االستعانة بخرائط تعمـ القراءة والكتابة.

 -4إقامة عدد مف ورش العمؿ لتنمية التعمـ التعاوني وتقديـ بيئة تعميمية مميزة لمطبلب تنمي ميارات
التفكير.

 -5ضرورة أف يتضمف منيج القراءة بالمدرسة منيج الذكاءات المتعددة وميارات االتصاؿ الشفوية والمكتوبة
مف خبلؿ استخداـ عمميات التفكير العميا.

 -6استخداـ برامج ميارات التفكير العميا في تنمية كؿ مف مفاىيـ الذات والتحصيؿ في القراءة.
( حبيب)581 :2007 ،
وعميو يمكف القوؿ بأنو يجب تخطيط األنشطة اإلبداعية الخاصة بتعميـ ميارات القراءة والكتابة وفؽ

األسس التربوية الصحيحة المرتبطة بفاعمية الطبلب في ممارسة ىذه األنشطة والتي تساعد عمى تحقيؽ

األىداؼ المقصودة ،وأف يشترؾ الطبلب في تخطيط وتنفيذ ىذه األنشطة لكي يسمح ليـ بالتعبير عف
أفكارىـ ،وتمكينيـ مف تنمية الميارات المختمفة ،وتزويدىـ بالمعارؼ القيمة وتتاح ليـ الفرص الحقيقة إلشباع
ميوليـ ورغباتيـ واتجاىاتيـ.

د ر ا مدر

ا مع م في نم

ا م ل ا قرائ :

تمعب المدرسة دو اًر فعاالً في تنمية الميوؿ القرائية وتطوير االستراتيجيات الفعالة لتعزيز ميارة القراءة.
"فالقراءة تكسبنا القوة لفيـ مختمؼ أوجو الحياة ،وأعظـ ما يكوف تأثيرىا في حياتنا الشخصية ،فالقارئ

الجيد يستطيع أف يبحث في الماضي عف إجابات لمشكبلت ميمة تعترضو في حياتو ،وأف يتعمـ مف العالـ
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المحيط بو ،وأف يتفيـ أحاسيس الناس وتنبؤاتيـ في المستقبؿ ،أو أف يحمؽ عمى أجنحة الخياؿ ،ويمكننا عف
طريؽ القراءة أف نعبر عما في نفوسنا ،وأف نغير نمط حياتنا وطريقتنا في التفكير وفي وجيات نظرنا العامة

و الخاصة وحتى في أفعالنا" (عبد هللا.)381 :2002 ،

وقد أشار البجة ( )2002إلى اقتراحات عديدة لتييئة البيئة المدرسية ،واثرائيا بالخبرات التي تسيـ

في تنمية الميؿ لمقراءة ،مف أىميا:

 -1أف يكوف المعمـ نفسو لديو ميؿ حقيقي نحو القراءة ،ويظير ذلؾ في سموكو الطبيعي ،وليذا أىمية
كبرى في التأثير في الطبلب خاصة في مراحؿ نموىـ المبكرة ،فإنيـ يميموف إلى التوجو مع المعمـ

عمى اعتبار أنو مف الرموز الميمة في حياتيـ.

 -2تأميف مجموعة مشوقة ومتوازنة مف المواد القرائية المتنوعة ،بحيث تكوف مناسبة لمطبلب شكبلً
ومضموناً ومناسبة لقدراتيـ وميوليـ.

 -3الوقوؼ عمى ميوؿ الطبلب عف طريؽ استعماؿ مقاييس الميوؿ لذلؾ أو مبلحظة سموكيـ القرائي.
 -4أف يكوف المعمـ عمى دراية كافية بمواد القراءة المتوافرة والمناسبة ،ومصادر الحصوؿ عمييا؛ ليتمكف
مف توجيو الطبلب إلييا ،وتشويقيـ إلى الجوانب الممتعة فييا.

قروه عف طريؽ خمؽ مناقشات في مجموعات صغيرة أو
 -5إعطاء األطفاؿ الفرص الكافية لمتعبير عما أ
عف طريؽ تمثيمية أو صورة رمزية (البجة.)182 :2002 ،
وعميو يمكف القوؿ إف أحد أسباب ضعؼ القراءة والميوؿ القرائية عند الطبلب يرجع إلى البيئة

األسرية ،فعدـ اىتماـ األسرة والوالديف بالقراءة مف شأنو أف يضعؼ الطبلب في القراءة ،ومف ىنا يأتي دور

المدرسة والمعمـ في عقد ندوات إرشادية ألولياء األمور تعمؿ عمى تعميـ أبنائيـ القراءة النموذجية الصحيحة،

وزيادة تشويقيـ لمقراءة ،وتحبيبيـ فييا عف طريؽ توضيح ما لمقراءة مف أىمية في زيادة العمـ والثقافة ،ونبوغ
بعض العظماء والعمماء الذيف تركوا بصماتيـ في الحضارة اإلنسانية.

ع م ا ميارات ا ح ا

من خالل ا منياج ا د ار ي:

يعد الحساب أحد الموضوعات المدرسية األساسية شأنو في ذلؾ شأف القراءة والكتابة .فالميارات

الحسابية األساسية الوظيفية (استخداـ الفموس ،والوقت ،والقياس) ضرورية في الحياة اليومية ،وكما ىو الحاؿ
بالنسبة لمميارات األكاديمية األساسية األخرى ،ويقصد استخداـ عمميات الجمع ،والطرح ،والقسمة ،والضرب،

الشتقاؽ اإلجابة الصحيحة ويمكف إضافة الكسور إلى الميارات السابقة.

(الحديدي والخطيب)242 :2005 ،
ويعتمد الحساب بالنسبة لطبلب المرحمة االبتدائية عمى الحياة الواقعية فيو:
 عممي.

 مرتبط بالحياة الواقعية.
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 يختص بحؿ المشكبلت.
 يتطمب بعض المناقشة (بيرد.)41 :2003 ،
والشؾ أف التدريب عمى العمميات الحسابية ولو كؿ يوـ مرتيف أو ثبلث مرات تساعد عمى رفع

الكفاءة الذىنية إذا كانت ىذه العمميات معقدة بعض الشيء ،ولكف مع مرور الوقت ستجد أف ىذه العمميات

المعقدة أصبحت تفعميا بطرفة عينؾ ،وأصبحت تحؿ كثي اًر مف األلغاز الرياضية (رياض.)10 :2010 ،

ولقد ذكر الشريؼ ( )2011عوامؿ نجاح التدريس الجيد لمطبلب لتدريبيـ عمى إجراء العمميات
الحسابية المختمفة التي تنفعيـ في حياتيـ العامة وفي دراستيـ العممية عمى النحو اآلتي:
 -1تدريب الطبلب عمى معرفة األرقاـ وكتابتيا.
 -2أف تتناسب األىداؼ العامة والخاصة لمدرس وكذلؾ طرؽ التدريس مع قدرات الطبلب العقمية.
 -3تبسيط درس العمميات الحسابية والنزوؿ بيا إلى المستوى الذي يستوعب الطالب الدرس منو.

 -4تجنب استخداـ اآلالت الحاسبة أو استعماؿ الحاسوب في إجراء العمميات الحسابية المختمفة؛ حتى ال
يعتمد عمييا الطبلب فبل يتمكنوف مف فيـ وحفظ ىذه العمميات.

 -5استخداـ الوسائؿ التعميمية يسيـ في تبسيط المسائؿ وتقريب المفاىيـ والرموز الرياضية ألذىاف
الطبلب.

 -6تحميؿ الدرس إلى ميارات جزئية مع عدـ التوسع في الشرح يساعد عمى سرعة فيـ الطبلب لمميارات
الحسابية.

 -7البدء باألعداد المنفردة ثـ األعداد الزوجية والثبلثية وىكذا (الشريؼ.)166 :2011 ،
وعميو يمكف القوؿ إف تعمـ الميارات الحسابية البسيطة ىي األساس في كؿ العمميات الحسابية

المتطورة والمعقدة؛ لذا مف الضروري االىتماـ بالتدريس الجيد ليذه الميارات ومراعاة القواعد الجيدة في طريقة

تدريسيا المتمثمة في االنتقاؿ مف المعموـ إلى المجيوؿ ،ومف البسيط إلى المركب ،ومف المحسوس إلى شبو
المحسوس إلى المجرد ،والتركيز عمى الفيـ لكي يستفيد الطالب مف المادة التي تعمميا سابقاً واالستفادة منيا
في تعمـ مادة جديدة ،وفيـ العمميات عمى األعداد والعبلقات بينيا ،ويستطيع أف يحسب بميارة ويتوصؿ إلى
تقديرات معقولة النتائج.

عل أىم أ ا ب ع م ا قراءة ا ك ا

ا عاب ا ر

:

إف األلعاب التربوية أداة تساعد عمى جذب اىتماـ الطمبة وتفاعميـ مع عناصر البيئة ومكوناتيا
وزيادة مساىمتيـ في الموقؼ الصفي.
"ولقد انتشر استعماؿ األلعاب منذ بدأت المدرسة تزاوؿ نشاطيا ،حيث كاف المعمموف يتيحوف الفرص

لممتعمميف لممارسة األلعاب اإلييامية ،مثؿ تمثيؿ األدوار في مسرحية تاريخية ،أو تقمص شخصيات البائعيف
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والمشتريف ،أو القياـ بأدوار األطباء والممرضيف والمرضى ،وغير ذلؾ ،وقد شاع في الستينات مف القرف
العشريف ،استعماؿ األلعاب التربوية في المدارس ومؤسسات التعميـ العالي وفي مجاالت أكاديمية مختمفة".
(صوالحة)208 :2011 ،
ولقد ذكر اليويدي ( )2007فوائد األلعاب التربوية في النقاط التالية:
 -1المعب ينمي ميارة االتصاؿ والعبلقات االجتماعية بيف الطبلب ،حيث مف خبلؿ األلعاب يضطر
الطالب إلى التعاوف مع مجموعة أخرى مف الطبلب ،ما يفرض عميو تعمـ قواعد السموؾ وأساليب التواصؿ

والقيـ االجتماعية.

 -2المعب وسيمة الكتشاؼ شخصية الطالب وما يعانيو مف اضطرابات نفسية أو عقمية أو حركية.
 -3المعب وسيمة تعميمية جيدة؛ ألنيا تتناسب في الغالب مع قدرات وامكانات الطبلب ،كما يمكنيـ تعمـ
جميع أنواع التعمـ مف خبلليا ،المعرفي والنفسحركي واالنفعالي واالجتماعي.

 -4تُمكف األلعاب التربوية المعمميف وأولياء األمور مف اكتشاؼ اتجاىات المتعمميف ،وتنمية تمؾ االتجاىات.
 -5يتـ التركيز في األلعاب التربوية عمى الجيد الذي يبذلو الطالب؛ لتحقيؽ اليدؼ كما ييتـ باأللعاب نفسيا
وما تقدمو مف معمومات وحقائؽ ومبادئ ،وبالتالي االطبلع عمى االستراتيجيات التي يجب عمى الطالب أف

يختارىا مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ التربوية (اليويدي.)256 :2007 ،
أما النوايسة ( )2007فقد أضاؼ الفوائد التالية:
 -1تزود الطالب بخبرات أقرب لمواقع العممي مف أي وسيمة تعميمية ،وتعرؼ الطالب عمى المشكبلت التي
تواجيو في المستقبؿ.

 -2تكشؼ لمطالب بعض الجوانب الميمة مف المواقؼ الحياتية التي يجب أف يكرس أكبر جيد ليا.

 -3تمكف الطالب مف إشباع رغبات وحاجات نفسية ،مثؿ :الحرية ،وممارسة القيادة ،والنظاـ ،واالجتماع.
 -4تجذب انتباه الطبلب وتييئيـ إلى تمقي التعمـ بسيولة ويسر.

 -5تتيح فرصة لمطبلب لمتعبير عف حاجاتيـ ورغباتيـ وميوليـ ،وتتيح ليـ أيضاً فرصة التجديد ،وتخفؼ
مف حدة التوتر النفسي والعصبي لدى الطبلب.

 -6ترفع مف الروح المعنوية لمطبلب ،وتزيد مف ثقتيـ في أنفسيـ واحتراميـ لآلخريف وأيضاً احتراـ اآلخريف
ليـ (النوايسة.)94 :2007 ،

وأضاؼ الحيمة (/2009أ) فوائد األلعاب التربوية التالية:
 -1توفر السبلمة واألمف لمطبلب ،حيث يتدرب الطالب مف خبلليا عمى استعماؿ المواد واألدوات دوف أف
تشكؿ خطورة عمى سبلمتو ،مثؿ تمريف الضباط عمى ألعاب الحرب مثبلً.

 -2تزيد مف دافعية الطمبة لمتعمـ؛ ألنيـ يقوموف بأدوار حقيقية لمعالجة مشكبلت حقيقية قد تحدث ليـ في
المستقبؿ ،باإلضافة إلى توافر المنافسة ،والحظ ،واإلثارة في األلعاب التربوية.
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 -3يختمؼ دور كؿ مف المعمـ والمتعمـ في حالة استعماؿ األلعاب التربوية فالمعمـ لـ يصبح الحكـ الوحيد
عمى فعالية سموؾ الطالب ولـ يصبح مصدر المعمومات بؿ المعبة ذاتيا.

 -4تصمح ألغراض البحث العممي؛ ألنيا تعكس ما يجري في الحياة العممية ،فإذا أمكف تصميـ لعبة تربوية
تمثؿ الواقع فإنو يمكف االكتشاؼ بأف ىذه الواقع مقبوؿ ،ولكف يمكف تطويره أو يمكف االكتشاؼ بأنو فيو

بعض العيوب أو األخطاء التي يجب تصحيحيا ثـ تطوير الواقع (الحيمة/2009 ،أ.)292 :

وعميو يمكف القوؿ إف فوائد األلعاب التربوية تبدو أكثر وضوحاً في تحقيؽ الذات عند المتعمـ ،وبناء

شخصيتو وتنمية سموكو مف خبلؿ التفوؽ عمى اآلخريف ،وتوفر عنصر المنافسة الحرة الشريفة ،وأنو مف
خبلؿ الجماعة يتعمـ التعاوف مع أفراد المجموعة ،ويعزز انتماءه ليا ،وتغرس في نفسو احتراـ آراء اآلخريف

والتحمي بالروح الرياضية ،كما ويتعمـ احتراـ القوانيف وااللتزاـ بيا ،ما يساعد المتعمـ في تأدية دوره عمى أكمؿ

وجو ،وضماف تحقيؽ نتائج إيجابية.

د ر ا مع م في أ

ب ا ع م ا عب:

تؤكد التربية الحديثة عمى أىمية المعب في تنمية الناحية الجسمية والحركية واالنفعالية ،وكذلؾ
االجتماعية عند الطالب؛ لذلؾ أصبحت األلعاب واألنشطة التربوية جزءاً ال يتج أز مف المناىج التربوية ،ويقع
عمى عاتؽ المعمـ الدور األكبر في استغبلؿ األلعاب وتوظيفيا في العممية التعميمية ،ويتمثؿ ىذا الدور كما

حدده نبياف (/2008أ) في الجوانب التالية:

 -1إجراء دراسة لؤللعاب والدمى المتوفرة في بيئة الطالب.
 -2التخطيط السميـ الستغبلؿ ىذه األلعاب والنشاطات لخدمة أىداؼ تربوية تتناسب مع قدرات واحتياجات
الطالب.

 -3توضيح قواعد المعبة لمطبلب.
 -4ترتيب المجموعات وتحديد األدوار لكؿ طالب.
 -5تقديـ المساعدة والتدخؿ في الوقت المناسب.

 -6تقويـ مدى فعالية المعب في تحقيؽ األىداؼ التي رسميا (نبياف/2008 ،أ.)59 :
وأشار الكبيسي وعواد ( )2011إلى محددات استخداـ األلعاب التربوية في النقاط التالية:
 -1يجب حسف اختيار واستخداـ المعبة التربوية.

 -2يجب الحذر؛ حتى ال يتحوؿ األمر إلى مجرد فوز أو خسارة.
 -3يجب مراعاة القد ارت العقمية لمطبلب عند وضع المعبة.

 -4يجب عدـ استخداـ األلعاب التي تشجع قيماً غير مرغوب فييا ،مثؿ :الغش والخداع وعدـ التعاوف.
 -5يجب عدـ النظر لمعبة التربوية عمى أنيا نشاط ترويحي فحسب وليس عمبلً جاداً.

(الكبيسي وعواد)131 :2011 ،

70

وبناء عمى ما سبؽ يمكف القوؿ إنو نظ اًر ألىمية األلعاب التربوية وخاصة في مرحمة الصفوؼ األولى
ً
فاف ىذا يحتاج مف معممي المرحمة االبتدائية كؿ عناية واىتماـ وتطوير الكفاءة الذاتية فيما يتعمؽ بأىمية ىذه

األلعاب ،والتخطيط ليا وكيفية تنفيذىا وتوجيييا لمطبلب وتوعيتيـ بالنتائج المعرفية التي يحصموف عمييا،
وقبؿ ىذا كمو اختيار األلعاب المناسبة التي ليا أىداؼ تربوية محددة وفي نفس الوقت مثيرة ومسمية ،إذ ال بد

مف تحقيؽ التوازف في ىذه األلعاب مف االستمتاع والحصوؿ عمى معمومات جديدة تسيـ في انتقاؿ أثر

التعمـ ،وتنشيط القدرات العقمية وتحسيف الموىبة اإلبداعية.

ا مجمع ا در ي ا خامس /ا منحى ا جامع

ع م ا ع م:

انسجاماً مع المبدأ العالمي حوؿ التعميـ لمجميع ،وتحقيقاً لمبدأ تكافؤ فرص التعميـ األساسي قامت

األونروا بترسيخ المناحي واالتجاىات نحو التعميـ الجامع في جميع أنظمتيا وممارساتيا التربوية ،وفيـ
معيقات التعمـ ،ومساعدة المعمميف في تحديد االحتياجات الخاصة والمتنوعة لممتعمميف.

ولقد اىتمت معظـ دوؿ العالـ بإصبلح النظـ التربوية وتجديدىا ،وكاف ذلؾ مف خبلؿ إجراءات

متنوعة ذكر الخطيب ( )2010أىميا في النقاط التالية:

 -1إعادة التفكير في النظاـ التربوي ،بحيث يتـ تعديمو مف نظاـ جامد إلى نظاـ مرف يراعي الحاجات الفردية
لممتعمميف.

 -2إعادة النظر في المفاىيـ التربوية والتنظيـ الصفي والمدرسي ،بحيث يتـ توظيؼ ما قدمتو البحوث
العممية حوؿ التعميـ الفعاؿ والمدارس الفعالة.

 -3التأكيد عمى حؽ جميع الطمبة في التعمـ ضمف إطار المنيج المدرسي العاـ ،وعدـ التركيز عمى جوانب
الضعؼ في أداء الطمبة ذوي الحاجات الخاصة.

 -4إعادة التفكير بالتنوع واالختبلؼ بيف الطمبة في الغرفة الصفية بحيث يتـ تقبميما واالحتفاء بيما بدالً مف
رفضيما.

 -5إعادة النظر في معايير ممارسة الميدانية عمى نحو يسمح بتوفير الفرص الكامنة لجميع الطمبة لمتعمـ
بنجاح (الخطيب.)89 :2010 ،

أىداف ا ع م ا جامع:
يحث التعميـ الجامع عمى إعطاء كؿ فرد فرصة عادلة في حقو بالتعميـ وتمبية االحتياجات المختمفة
لدى جميع المتعمميف.
وقد حددت أبو مرزوؽ ( )2011أىدافاً عامة لمتعميـ الجامع تتمثؿ في النقاط التالية:
 -1تعزيز التعميـ الجامع كنيج وسياسة تربوية وطنية في فمسطيف.

 -2تطوير سياسة تنمو باتجاه التعميـ لمجميع ،وذلؾ عمى صعيدي الو ازرة والمديريات مع ضماف االستم اررية
في ىذا المجاؿ.
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 -3بناء قدرات مديريات التربية والتعميـ عمى تطوير مفيوـ االحتياجات الخاصة في المدارس التابعة ليا.
 -4إرساء أسس التعاوف بيف و ازرة التربية والتعميـ والمؤسسات والو ازرات والمنظمات األخرى لمساعدة ودعـ
األطفاؿ والشباب مف ذوي االحتياجات الخاصة.

 -5تحقيؽ تكافؤ الفرص مف خبلؿ المدرسة الجامعة لكؿ فئات الطمبة (أبو مرزوؽ.)322 :2011 ،
أما عويضة وعويضة ( )2015فقد ذكرت أىدافاً أخرى تتمثؿ فيما يمي:
 -1توسيع وتحسيف الرعاية والتربية عمى نحو شامؿ في مرحمة الطفولة المبكرة ،وخاصة لصالح أكثر
األطفاؿ تأث اًر وأشدىـ حرماناً.

 -2ضماف تمبية حاجات التعمـ لكافة الصغار والراشديف مف خبلؿ االنتفاع المتكافئ ببرامج مبلئمة لممتعمـ،
واكتساب الميارات البلزمة لمحياة.

 -3تحقيؽ تحسيف في مستويات محو أمية الكبار ،السيما لصالح النساء وتحقيؽ تكافؤ فرص التعميـ
األساسي والتعميـ المستمر لجميع الكبار.

 -4إزالة أوجو التفاوت بيف الجنسيف في مجاؿ التعميـ االبتدائي والثانوي ،وتحقيؽ المساواة بينيما.

 -5تحسيف كافة الجوانب النوعية لمتعميـ وضماف االمتياز لمجميع ،بحيث يحقؽ جميع الدارسيف نتائج
واضحة وممموسة في التعميـ ،والسيما في القراءة والكتابة والحساب والميارات األساسية لمحياة.

(عويضة وعويضة)8 :2015 ،
وقد ذكرت يحيى ( )2006أىداؼ الدمج التربوي األكاديمي الذي يحث عمى اشتراؾ الطمبة ذوي

االحتياجات الخاصة مع الطمبة العادييف في مدرسة واحدة ،تشرؼ عمييا الييئة التعميمية نفسيا في الجوانب

التالية:

 -1إتاحة الفرصة لؤلطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة لبلنخراط في الحياة العادية.

 -2إتاحة الفرصة لؤلطفاؿ العادييف لمتعرؼ إلى األطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة عف قرب ،وتقدير
مشكبلتيـ ومساعدتيـ عمى مواجية متطمبات الحياة.

 -3يساعد الدمج أسر األطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة عمى اإلحساس بالعادية ويخمصيـ مف المشاعر
واالتجاىات السمبية.

 -4تعديؿ اتجاىات أفراد المجتمع ،وبالذات العامميف في المدارس العامة مف مديريف ومدرسيف وطمبة وأولياء
أمور ،وذلؾ مف خبلؿ اكتشاؼ قدرات وامكانات األطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة التي لـ تتاح ليـ الظروؼ
المناسبة لمظيور.

 -5التقميؿ مف الكمفة العالية لمراكز ومؤسسات التربية الخاصة (يحيى.)22 :2006 ،
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خ ائص ا ع م ا جامع:
يؤدي التعميـ الجامع إلى تحسيف نظاـ التعميـ والممارسات الصفية والمدرسية ،ويتميز بمجموعة مف

الخصائص والسمات ،يحددىا مونس وجمعة ( )2013في النقاط التالية:

 -1تعميـ يؤمف باالختبلفات بيف الطمبة ويراعييا سواء كانت مف ناحية العمر ،الجنس ،العرؽ ،المغة،
اإلعاقة.

 -2تعميـ يؤمف بأف جميع الطمبة باستطاعتيـ أف يتعمموا.
 -3تعميـ يركز عمى نقاط القوة عند الطمبة ،ويعمؿ عمى تعزيزىا وتقويتيا.

 -4تعميـ يؤمف بالبحث عف ما يستطيع الطمبة عممو وتوظيفو لتمبية احتياجاتيـ.
 -5تعميـ يؤمف بإشراؾ جميع الطمبة في العممية التعميمية التعممية؛ بما يخدـ احتياجاتيـ ويتماشى مع
إمكاناتيـ وقدراتيـ.

 -6تعميـ يؤمف بالشراكة بيف أولياء األمور والمجتمع المحمي والمدرسة في العممية التعميمية التعممية مف أجؿ
تمبية احتياجات الطمبة.

 -7تعميـ يؤمف بالتنوع في طرؽ التدريس والوسائؿ التعميمية المتعددة القادرة عمى الوصوؿ إلى كؿ الطمبة
وقدرتو (مونس وجمعة.)7 :2013 ،
ا
كؿ بحسب احتياجو
وعميو يمكف القوؿ إف التعميـ الجامع يؤمف بقدرة جميع الطمبة عمى التعمـ باختبلؼ أجناسيـ
وقدراتيـ واحتياجاتيـ ،وبالتالي يعمؿ عمى تعديؿ اتجاىات أفراد المجتمع وخاصة العامميف بالمدارس مف

مديريف ومعمميف ،وذلؾ مف خبلؿ اكتشاؼ قدرات وامكانات الطبلب ذوي االحتياجات الخاصة والعمؿ عمى
تطوير طرؽ ووسائؿ وأساليب تعميمية تبلئـ جميع الطمبة ،وممبية لبلحتياجات الخاصة بيـ وامدادىـ

بالميارات التي تمكنيـ مف التعمـ وميارات التفاعؿ والتواصؿ االجتماعي الذي بدوره سينعكس إيجاباً عمى
كؿ الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة والطمبة العادييف ،فسينمو لدييـ اإلحساس باآلخر واالىتماـ بو واالتجاه
اإليجابي نحو ذوي االحتياجات الخاصة وتقبميـ وقبوؿ التنوع والتبايف ،كما وسيعد األطفاؿ ذوي االحتياجات

الخاصة لمحياة االجتماعية ويوفر فرصاً لمتفاعؿ االجتماعي بينيـ وبيف الطبلب العادييف ،ما يسيـ في نمو
الميارات االجتماعية لمطبلب ذوي االحتياجات الخاصة ويساعدىـ عمى التعايش والتعامؿ مع اآلخريف في

بيئة أقرب إلى المجتمع.

حد د االح اجات ا ع م

ا خا

امنع

م ع م ن:

يوصؼ الطالب الذي يعاني مف مشكبلت جسمانية أو ذىنية أو شعورية أو سموكية؛ ما قد يسبب لو
صعوبة كبيرة في التعمـ مقارنة بمعظـ الطمبة في مثؿ عمره بأف لديو احتياجات تعميمية خاصة.

74

يدخؿ ضمف ىذه الفئة أيضاً الطالب الذي تسبب لو إعاقتو صعوبة في استخداـ اإلمكانيات التعميمية

العادية المتوفرة في المدرسة؛ لذلؾ يقع عمى عاتؽ اإلدارة التعميمية المحمية توفير مساعدة إضافية ألي طالب
يتـ تقييمو عمى أنو مف ذوي االحتياجات التعميمية الخاصة (الوسوف.)161 :2008 ،

وأشارت سويداف والجزار ( )2009إلى فئات ذوي االحتياجات الشائعة فيما يمي:
 -1اإلعاقات البصرية :وىـ فئتاف :فئة المكفوفيف ،وفئة المبصريف جزئياً يعانوف مف صعوبات كبيرة في
الرؤية البعيدة.
 -2اإلعاقات السمعية :وىـ إما صـ ليست لدييـ القدرة عمى السمع ،أو يعانوف مف الضعؼ النسبي لحاسة
السمع.

 -3اإلعاقات الجسدية أو الصحية :مثؿ الشمؿ المخي ،الصرع ،الربو ،السكر ،الحساسية.
 -4اإلعاقة العقمية :وىـ فئة يعانوف مف انخفاض مستواىـ العقمي عف أقرانيـ.

 -5الموىوبوف والعباقرة :وىـ مجموعة مف الطبلب يظيروف بعض الفيـ لبعض المساحات ،وكذلؾ يظيروف
عبلمات ضعؼ في أشياء أخرى.

 -6صعوبات التعمـ الخاصة :وىـ يعانوف مف قصور في واحدة أو أكثر مف العمميات النفسية األساسية التي
تتطمب فيـ المغة المكتوبة أو المنطوقة واستخداميا.

 -7التوحد :وىـ يعانوف مف صعوبة في التواصؿ والعبلقات االجتماعية مع اىتمامات ضيقة وضئيمة.

(سويداف والجزار)17 :2009 ،

وعميو يجب حشد الدعـ البلزـ لمطبلب ذوي االحتياجات الخاصة ،وتوفير المساعدة والعوف اإلضافي

ليـ خارج الغرفة الصفية ،وتنظيـ مثؿ ىذا الدعـ لتحقيؽ أفضؿ نتائج ممكنة عف طريؽ القياـ ببعض المياـ
التي أشار ليا باكارد وريس ( )2008في النقاط التالية:
 -1ابذؿ قصارى جيدؾ إلشراؾ اآلخريف في األمر.
 -2حاوؿ جاىداً إشراؾ أىؿ الخبرة والمعرفة في ىذا المجاؿ.
 -3فكر في استخداـ طريقة تعميـ الطبلب لبعضيـ.

 -4حاوؿ تدريب أحد اآلباء أو أكثر إذا توافرت الفرصة.

 -5فكر في إذا كاف مف المناسب الحصوؿ عمى المساعدة أو العوف مف أحد المدرسيف.

 -6استفسر عف إمكانية االستعانة بمجيودات الطبلب األكبر سناً (باكارد وريس.)49 :2008 ،
وقد حددت عبيد ( )2012النتائج الرئيسة لتنسيؽ االحتياجات التعميمية الخاصة في النقاط
التالية:
 -1يحقؽ الطبلب المسجموف ضمف قائمة ذوي االحتياجات التعميمية الخاصة تقدماً.

 -2يعتاد المعمموف عمى سياسة االحتياجات التعميمية الخاصة التي تنتيجيا المدرسة ويعمموف عمى تنفيذىا.
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 -3يتعرؼ المدرسوف المساعدوف عمى دورىـ حياؿ الطبلب مف ذوي االحتياجات التعميمية الخاصة.
 -4يفيـ اآلباء األىداؼ الموضوعة ألبنائيـ.

 -5بصفة دورية تتمقى الييئات التعميمية المحمية وغيرىا مف الجيات المسئولة معمومات عف التقدـ الذي
يحرزه الطبلب مف ذوي االحتياجات التعميمية الخاصة (عبيد.)109 :2012 ،

ع امل نجاح

ا

ا خا

االح اجات ا ع م

:

ىناؾ بالطبع اختبلؼ كبير بالنسبة لممدرسة بيف سياسة االحتياجات التعميمية الخاصة المكتوبة،
وبيف التطبيؽ الفعمي ليا ،وقد ذكر جيبسوف وببلندفورد ( )2009بعض العوامؿ التي تسيؿ تطبيؽ ىذه

السياسة داخؿ المدرسة والتي بمقتضاىا يتـ النظر إلى ىذه السياسة عمى اعتبار أنيا:

 -1ليست مجرد ورقة مكتوبة ،بؿ يتـ تطبيقيا بفاعمية بشكؿ يومي وعمى مستوى المدرسة ككؿ.
بناء عمى التشاور مع المدرسيف والطبلب.
 -2يتـ وضعيا ً
 -3تتـ مراجعتيا وتحديثيا لمتأكد مف تغيير أي عناصر غير ناجحة.
 -4واضحة بالنسبة لمطبلب واآلباء وفريؽ العمؿ.
 -5جزء واضح وفعاؿ مف مبادئ المدرسة ككؿ.
 -6تيتـ بتنمية الجوانب اإليجابية.

 -7تخبر المدرسيف بما يجب عمييـ القياـ بو ،ومف يستطيعوف المجوء إليو إذا ما احتاجوا إلى المساعدة.
 -8ترحب بتوحيد األساليب وثباتيا ،ولكنيا مع الوقت نفسو تسمح بالتنوع في أساليب تمبية االحتياجات
التعميمية الخاصة (جيبسوف وببلندفورد.)176 :2009 ،

أما عبوي ( )2007فقد حدد عوامؿ لجعؿ عممية التعميـ أكثر استجابة الحتياجات الطبلب الفردية في النقاط

التالية:

 -1إعداد المعمـ الناجح والمحب لعممو.

 -2إعداد المنيج التربوي المناسب لجميع الفروؽ الفردية.
 -3إعداد أساليب تعميـ فعالة وتأميف احتياجات التعميـ.

 -4أف يتعرؼ المعمـ إلى قدرات طبلبو ليتوصؿ إلى تأميف احتياجاتيـ.
 -5تعزيز الطبلب وتشجيعيـ لمعرفة قدراتيـ ومساعدتيـ عمى تطويرىا.

 -6تأميف األجيزة واألدوات والوسائؿ البلزمة لمساعدة المعمـ (عبوي.)88 :2007 ،
وبناء عمى ما سبؽ يمكف القوؿ إف تأميف الدعـ والرعاية المناسبيف لمطبلب في المدارس؛ يعتمد
ً
عمى تحديد احتياجاتيـ التعميمية المختمفة ،فميس كؿ طالب مف ذوي االحتياجات الخاصة لديو إعاقة في
التعمـ ،ولكف جميع الطبلب المصابيف بإعاقات التعمـ لدييـ احتياجات تعميمية خاصة ،فيي بذلؾ تتطمب

مواد ومعدات معينة وترتيبات محددة ومخطط ليا واجراءات تدريس مناسبة ،واالستفادة مف وسائؿ
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التكنولوجيا المختمفة وغرفة المصادر ،بحيث يتـ تقديـ الحد األقصى مف التعميـ ألكبر عدد ممكف مف
الطبلب ،وبالتالي مساعدة الطبلب والمدرسة عمى تحقيؽ النجاح.

مشارك أ اء ا م ر:

يستفيد الطمبة في المطاؼ األخير مف التواصؿ والتعاوف الفعاؿ بيف المتخصصيف وأولياء األمور.

وتعد العبلقة االيجابية القائمة عمى التعاوف بيف أولياء األمور والمتخصصيف ذات أىمية كبرى

لمتعاوف مع الطبلب ،ويعتبر أولياء األمور ىـ أعضاء الفريؽ الذيف يعرفوف عف الطالب ما ال يعرفو أحد،
ولذلؾ يجب احتراميـ وتقدرييـ واعتبارىـ شركاء في الفريؽ (دريفت.)19 :2004 ،

وقد حدد سوروفي ( )2004القواعد األساسية الخاصة باالتصاؿ بأولياء األمور التي يؤكدىا القانوف الخاص

بذوي االحتياجات التعميمية الخاصة ،فيما يمي:

 -1أف يكونوا مدركيف لمشاعر أولياء األمور واالستثمار الشخصي الخاص بأبنائيـ وكذلؾ الضغوط التي
قد يعانوف منيا.

 -2أف يركزوا عمى قدرات الطالب (مواطف القوة عنده) باإلضافة إلى احتياجاتو.

 -3أف يتأكدوا مف أف أولياء األمور متفيموف لممناىج المتبعة في معالجة الطالب.
 -4أال يقوموا بوضع أي افتراضات حوؿ مدى قدرة أولياء األمور عمى التدخؿ.
 -5أف يحترموا وجيات النظر المختمفة.
 -6أف يحترموا االحتياجات المختمفة.

 -7أف يدركوا الحاجة إلى المرونة في الوقت المناسب وكذلؾ إقامة االجتماعات (سوروفي.)34 :2004 ،

ا مجمع ا در ي ا ادس /فع ل د ر أ اء ا م ر في عم

االر قاء إنجازات ا ط :

يجب أف يكوف تفعيؿ دور أولياء األمور في عممية االرتقاء بإنجازات الطمبة مف أحد األولويات؛ ألنو

يجعؿ المعمميف وأولياء األمور عمى اطبلع دائـ بما يحدث ،ورفع الوعي التربوي لدى أولياء األمور وتوجيييـ
إلى الدور المطموب منيـ في مساعدة األبناء عمى النجاح ،والتأثير ايجاباً عمى إنجازات أبنائيـ وانتظاميـ
بالحضور إلى المدرسة وتحسيف مستوى سموكيـ.

حيث يتقاسـ المعمموف مع أولياء األمور األىداؼ واآلماؿ التي يطمحوف في تحقيقيا ألبنائيـ ،وقد

ذكر روجرز ( )2011ىذه األىداؼ في النقاط التالية:

 -1تحقيؽ الرفاىية والحياة المثالية.

 -2إعداد منظور إنساني يعمؽ في داخميـ مراعاة حقوؽ اآلخريف ،بجانب مراعاتيـ حقوقيـ الشخصية.
 -3تنشئتيـ عمى الشعور بالمسئولية واالستعداد لممساءلة بشأف ما يصدر عنيـ مف سموكيات.

 -4غرس وتعميؽ القيـ األساسية كاألمانة والتعاوف وم ارعاة شعور اآلخريف (روجرز.)400 :2011 ،
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حيث إف مف مصمحة الطبلب والمعمـ وأولياء األمور أف يتـ التعاوف والتنسيؽ بيف معمـ الصؼ
وأولياء األمور ،ولف يكف أحدىما بديبلً عف اآلخر ،لكف لكؿ واحد دوره في العممية التربوية ومكمؿ لآلخر

لبموغ األىداؼ المرسومة (منسي.)21 :2000 ،

ويرى الخوالدة ورستـ ( )2010أف إطار شراكة أولياء األمور والمعمميف يركز عمى ثبلثة أدوار رئيسة ،وىي:
 -1ا د ار ا ا د  :تتمثؿ في قياـ أولياء األمور بإعادة تمثيؿ األدوار التي يمارسونيا داخؿ أسرىـ ،والتي
تتعمؽ بالتربية والتنشئة ،اتخاذ الق اررات ،العقاب ،الثواب ،التوجيو ،تعديؿ السموؾ ...إلخ.

 -2أد ار ا مع م :ىي األدوار المتمركزة حوؿ األسرة مف خبلؿ قيامو بمشاركتيـ في عمميات التوجيو،
اإلرشاد ،التربية ،واتخاذ الق اررات.

 -3ا د ار ا مش رك  :والتي تتمثؿ في التعاوف واالتصاؿ والتخطيط والتقييـ بيف المعمميف وأولياء األمور.

(الخوالدة ورستـ)153 :2010 ،

ويضيؼ عدس ( )2000أف استخداـ المعمميف األسموب الودي المناسب في التعامؿ مع أولياء األمور يؤدي
إلى إيجاد عبلقة بناءة معيـ تساعدىـ عمى ما يمي:
 -1وجود مناخ إيجابي في الغرفة الصفية يساعد عمى التعمـ ،ما يجعؿ الصورة التي يحمميا الطالب عف
المدرسة ومعممييا صورة إيجابية ،وكذلؾ الحاؿ فيما يرد عمى ألسنتيـ عنيا مف أقواؿ.
 -2أف يكوف كؿ ما يصدر عف المعمـ لآلباء أو أبنائيـ إيجابياً يبعث عمى تشجيعيـ لبلتصاؿ بالمدرسة،
فالعبلقة الحسنة بيف المعمـ وأولياء األمور تساعد عمى أف ينقؿ إلييـ آراء موضوعية ،حيث يبحث معيـ
قضايا صعبة وشائكة حوؿ أبنائيـ ،تمقى منيـ التقدير(عدس.)209 :2000 ،
وعميو يمكف القوؿ إ ف التعمـ الجيد يعتمد بدرجة كبيرة عمى وجود عبلقة وثيقة ومنظمة بيف المعمميف

وأولياء األمور؛ ألف معظـ اآلباء ييتموف بمعرفة المحتوى مف المنياج ،ونوع الخبرات التي تقدـ ألبنائيـ
وجداوؿ االختبارات والمناسبات الخاصة ،وسياسة المعمـ المتعمقة بالواجبات المنزلية ،األمر الذي ينعكس

إيجاباً عمى مستوى التزاميـ بالتعميمات والقواعد المدرسية ،كما أف المدرسة تيتـ بمعرفة ظروؼ الطالب

المنزلية؛ ألف الحصوؿ عمى معمومات تتعمؽ ببيئة الطالب المنزلية تساعد في اتخاذ الق اررات الصحيحة،
وتوفير تفاعؿ إيجابي وبيئة تعميمية فعالة تشجع عمى التعمـ.

ا عالق

ن ا مدر

أ اء ا م ر أىم يا:

إف المدرسة باتصاليا بأولياء األمور تستطيع أف تزودىـ باإلرشادات والنصائح البلزمة لتقويـ ما
اعوج في الطالب.
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واإلدارة المدرسية الجيدة ىي التي تعمؿ عمى تكويف عبلقات طيبة مع أولياء األمور ،وتفتح أبواب
المدرسة أماميـ لزيارتيا واستقباليـ بكؿ صدر رحب ،وىذا يسيـ في تعريفيـ بأىداؼ المدرسة ،ومشكبلتيا

وبالتالي مساىمتيـ في الرفع مف مستواىا (الطويرقي.)51 :2002 ،

وقد ذكر الدويؾ ( )2005أىـ األمور التي يتطمع أولياء األمور أف تمبييا المدرسة ليـ ،وىي:
 -1أف يشعروا باىتماـ المدرسة بيـ والنظر إلييـ كشركاء واحتراـ آرائيـ وتقدير مشاعرىـ وحرصيـ عمى
أبنائيـ.

 -2أف يقبؿ أبناؤىـ عمى المدرسة بطواعية ورغبة ،وأف يحبوىا مف خبلؿ ما يشعروف بو مف احتراـ وتقدير،
ومف خبلؿ ما يقدـ ليـ مف خبرات ونشاطات في جو مف الود بعيداً عف أي محاولة لئلساءة ليـ بالقوؿ أو

الفعؿ أو التعريض.

 -3أال ترىقيـ المدرسة بالطمبات المختمفة والسيما المالية ،وأف يشعروا بأف طمبات المدرسة معقولة ومقبولة
وتتناسب مع إمكاناتيـ.

 -4أف يتـ إببلغيـ في وقت مبكر عف أي ظاىرة ممفتة في تصرفات أبنائيـ وسموكياتيـ؛ ليتمكنوا مف
تداركيا في الوقت المناسب.

 -5أف يبلحظوا اكتساب أبنائيـ لقيـ واتجاىات إيجابية ،مثؿ بر الوالديف ،واألمانة ،والحرص عمى إتقاف
أعماليـ ،ومحافظتيـ عمى الوقت ،واحتراـ اآلخريف السيما كبار السف.

 -6أف تثؽ المدرسة والمعمموف بأبنائيـ وبقدرتيـ عمى اإلنجاز ،وأف تعمؿ المدرسة عمى استثمار طاقاتيـ
الكامنة ،وأف تعزز نجاحاتيـ ،وتساعدىـ عمى تجاوز حاالت الفشؿ (الدويؾ.)320 :2005 ،
أما الخطيب ( )2008فقد ذكر األمور التالية:
 -1تقيـ المدرسة عمميات االتصاؿ بأولياء األمور ،وتقوـ بإشراكيـ في متابعة ورعاية نمو أبنائيـ وتعميميـ
وتيذيب سموكيـ وحؿ مشكبلتيـ.

 -2تقوـ المدرسة بتزويد أولياء األمور بالمعمومات والتقارير الدورية المتعمقة بالتقدـ الذي يحرزه أبناؤىـ.

 -3تقوـ المدرسة بتعزيز العبلقات بينيا وبيف أولياء األمور ،وتستجيب آلرائيـ ومقترحاتيـ لتحسيف عممية
التعمـ والتعميـ.

 -4تنظـ المدرسة زيارات بيتية ألولياء األمور؛ لتقديـ النصح واإلرشاد حوؿ كيفية رعاية أبنائيـ وتوفير
المناخ المناسب لمتعمـ.

 -5تكرس المدرسة وقتاً كافياً لبللتقاء بأولياء األمور واالستماع آلرائيـ في تحسيف المستوى األكاديمي
والسموكي ألبنائيـ (الخطيب.)86 :2008 ،

وقد أشارت البنا ( )2010إلى أف االىتماـ بالعبلقة بيف المدرسة وأولياء األمور تؤدي إلى زيادة التقارب

واالتصاؿ والمشاركة بيف المدرسة وأولياء األمور ،حيث تعمؿ المدرسة عمى:
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 -1تعريؼ اآلباء ببرامج المدرسة وأوجو نشاطيا.
 -2تنظيـ مكتبة يستفيد منيا الطبلب وأولياء األمور والمجتمع بوجو عاـ.

 -3العمؿ عمى إصدار صحيفة لممدرسة تعبر عف أغراض المدرسة وبرامجيا.
 -4دعوة أولياء األمور لزيارة المدرسة والتعرؼ إلى نشاطاتيا المختمفة.

 -5إرساؿ خطابات ألولياء أمور الطمبة تتضمف عرض بعض مشكبلت الطبلب؛ ألجؿ التعاوف عمى حميا
معاً.

 -6إشراؾ أولياء األمور ببعض األنشطة المنيجية والبلمنيجية (البنا.)41 :2010 ،
وعميو يمكف القوؿ إف العبلقة بيف المدرسة وأولياء األمور ىي عبلقة تكاممية تبادلية ومتوازنة ،ليا

دور أساسي في رفع مستوى الطبلب العممي والثقافي ،وفي رسـ معالـ شخصية الطالب السوية والمنشودة،
وذلؾ نتيجة لمتوافؽ بيف أىداؼ المدرسة والمنزؿ ،حيث إف ىذه العبلقة المتوازنة تؤدي إلى تحقيؽ االستقرار

واألمف النفسي لدى الطمبة ،والتوازف في النمو االنفعالي والعقمي والصحي واالجتماعي في شخصية الطبلب.

ق اعد إشراك أ اء ا م ر في ا عمل ا مدر ي:
التربية.

قد ال يشرؾ اآلباء بشكؿ قانوني في إدارة وقيادة المدارس ،إال أنيـ يمعبوف دو اًر ميماً في عممية
حيث إف مف خصائص المدارس الناجحة خمؽ عبلقات عمؿ وثيقة مع أولياء األمور ،باإلضافة إلى

ذلؾ ،يحظى الطبلب الذيف يدعـ ويشجع أولياء أمورىـ نشاطات المدارس بامتيازات معينة في المدرسة.

(باركي وستانفورد)201 :2005 ،
"والسبيؿ إلى توثيؽ الصمة بيف المدرسة والمجتمع لو دروب ومسالؾ متعددة ،مف بينيا إيجاد عبلقات

وثيقة بيف المدرسة والبيت ،باعتبار أف مثؿ ىذه العبلقات إذا ما بنيت عمى أسس سميمة يمكف أف تكوف

تقاء
دعامة مف دعامات التعميـ الجيد ،وفي الدوؿ المتقدمة نجد اىتماماً مف اآلباء بالمدرسة وتقديـ العوف ار ً
بالعممية التعميمية ،كما نجد أف المربيف ييتموف بتشجيع اآلباء واألميات عمى التفاعؿ مع مجاالت التعميـ

إدارةً وتنظيماً وغير ذلؾ" (عبود وآخروف.)228 :2000 ،

وقد ذكرت الحريري (/2010ب) قواعد إشراؾ اآلباء في العمؿ المدرسي في النقاط التالية:
 -1أف دورىـ في الرقابة المحمية عمى التعميـ يجب أف يكوف محصو اًر في نطاؽ النشاط االجتماعي أو
الترفييي لممدرسة.

 -2يجب عمييـ أف يؤيدوا االتجاه نحو المعمميف مزيداً مف السمطة عمى الطبلب وسموؾ اآلباء المتعمؽ
بمشاكؿ الدرس.

 -3أنيـ يستطيعوف أف يساىموا بخدمة كبيرة في التعميـ في مؤسساتيـ غير التعميمية.
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 -4يجب عمى المواطنيف أف يعرفوا أف مفيوـ االشتراؾ أو التمثيؿ ىو مفيوـ غامض غير محدد ،ويجعؿ
التعاوف صعباً في ميداف التربية والتعميـ (الحريري/2010 ،ب.)210 :
وقد أضاؼ نبياف ( )2004اعتبارات وتحذيرات يجب مراعاتيا في مؤتمرات المعمميف وأولياء األمور

في النقاط التالية:

 -1ضرورة التعاطؼ مع غضب أولياء األمور أو تشككيـ ،إذ ينبثؽ ىذا مف اىتماـ اآلباء بالطمبة.
 -2االعتقاد بأف تقويمؾ لمطالب ينعكس عمى اتجاىات أولياء األمور.

 -3إشراؾ الطمبة في اإلعداد لتمؾ المؤتمرات خاصة عند اختيار موضوعات معينة.

 -4ال ينصح باستخداـ المؤتمرات فقط في إببلغ أولياء األمور عف مشكبلت الطمبة.
 -5المرونة في تحديد مواعيد االجتماعات مع أولياء األمور والموظفيف.

 -6مراجعة التفسيرات المناسبة لمدرجات عمى االختبارات خبلؿ التحضير لممؤتمر وبالتنسيؽ مع مدير
المدرسة واألخصائي النفسي.

 -7التوضيح ألولياء األمور أف االختبارات المقننة ليست المصدر الوحيد لممعمومات.

 -8ضرورة الدقة والحذر عند إببلغ أية معمومات تتعمؽ بالطالب (نبياف.)160 :2004 ،
وعميو يمكف القوؿ :عمى الرغـ مف اىتماـ التربوييف بإشراؾ أولياء األمور في العمؿ المدرسي لما لو

مف أىمية في توفير الجو المدرسي السميـ لمطبلب بعيداً عف المشاكؿ والتعقيد ،إال أف األمر ال يخمو مف

وجود وجيات نظر كثيرة وتساؤالت متعددة حوؿ آلية ىذه الشراكة وقواعدىا وأبعادىا ومضمونيا ،والى أي

مدى يعطي واقع المشاركة الحالية تفاؤالً حوؿ مشاركة أولياء األمور في تحقيؽ انسجاـ متكامؿ مع المدرسة
وجيودىا في االرتقاء بإنجازات الطمبة.

أ اب رفض أ اء ا م ر ا مشارك

ا عا ن مع ا مدر :

عمى الرغـ مف أىمية التعاوف بيف المدرسة وأولياء األمور إال أف الواقع الذي نعيشو يشير إلى عدـ

وجود ىذا التعاوف؛ لعدة أسباب أشار إلييا المساعيد والخريشة ( )2012في النقاط التالية:

 -1لبعض الكبار تجارب غير سارة عندما كانوا طبلباً ،فقد ينظروف لممدرسة عمى أنيا مكاف لممارسة
الظمـ ،وال تمثؿ مكاناً لممستقبؿ واألمؿ ألطفاليـ.

 -2ينظر بعض أولياء األمور لممعمميف والمدراء وبقية موظفي المدرسة عمى أنيـ خبراء ،وبالتالي يرفضوف
التدخؿ في أعماؿ يقوـ بيا المعمـ أو الموظفوف اآلخروف.

 -3تمثؿ المدرسة نفسيا والبيروقراطية التي تسودىا تيديداً لبعض أولياء األمور .

 -4إف التنوع بيف جميور أولياء األمور والشعور بوجود االختبلؼ مع موظفي المدرسة يجعؿ أولياء
األمور غير مرتاحيف لبلتصاؿ بالمعمميف واإلدارييف.

 -5بعض اآلباء ال يعرفوف ما ىو متوقع منيـ ،أو كيؼ يمكنيـ اإلسياـ في تعميـ أبنائيـ.
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 -6بعض اآلباء ال يشاركوف ألسباب عممية ،فيـ قد ال يتكمموف االنجميزية أو كفاءتيـ محدودة في
االنجميزية (المساعيد والخريشة.)174 :2010 ،
وأضاؼ عفانة ( )2002األسباب التالية:
 -1يربط بعض أولياء األمور دائماً الحضور إلى المدرسة بعممية التبرعات التي يقدميا أولياء أمور الطبلب

لممدرسة ،وكثي اًر منيـ ال يستطيع أف يسيـ في ىذه التبرعات.

 -2ال يجيد بعض أولياء األمور القراءة والكتابة ،ويعتقدوف أف حضورىـ إلى المدرسة يتطمب نوعاً معيناً مف
الكفاءة العممية؛ لكي يتحدثوا إلى المسئوليف في المدرسة.

 -3انشغاؿ بعض أولياء أمور الطمبة في أعماليـ ،واعتقادىـ أف وظيفة المدرسة ىي حفظ أبنائيـ مف البقاء
في الشارع في أثناء غيابيـ عف المنزؿ؛ لكي ال يسببوا أية إزعاجات في المنزؿ أو الشارع.

 -4يعتقد بعض أولياء األمور أف حضوره إلى المدرسة سوؼ يسبب لو إحراجاً مع المدير والمدرسيف.

(عفانة)145 :2002 ،

مما سبؽ نبلحظ أف تحقيؽ درجة مشاركة عالية ألولياء األمور والتعاوف مع المدرسة في عمميات

التربية والتعميـ يحتاج إلى وقت طويؿ ،والى سياسة وطنية شاممة إلزالة العقبات التي تحوؿ دوف مشاركتيـ
في العمؿ التربوي والتغمب عمييا .كما يجب أال يغيب عف المدرسة أنيا ستواجو نماذج مختمفة لمستويات
أولياء أمور الطبلب فمنيـ مف يعي الدور الحقيقي لممدرسة ،ويكوف لو دور فعاؿ في خدمة أىداؼ التربية

والتعميـ ،ومنيـ مف يجيؿ ىذا الدور ،وعمى المدرسة مراعاة ىذه المستويات ،وتحديد الطرؽ المناسبة لمتعامؿ

معيا.

82

ا ف ل ا ثا ث
ا د ار ات ا ا ق
3.1ا ق م ا ل :ا د ار ات ا م ع ق
3.2ا ق م ا ثاني :ا د ار ات ا م ع ق

ا نم ا ميني
رنامج ()SBTD

3.3ا ق م ا ثا ث :ا عق ب ا عام ع ى ا د ار ات ا ا ق

ا ف ل ا ثا ث
ا د ار ات ا ا ق
تستعرض الباحثة ضمف ىذا الفصؿ مجموعة مف الدراسات ذات العبلقة بموضوع الدراسة الحالية،
وستقوـ بعرضيا مقسمة إلى قسميف :يتضمف القسـ األوؿ الدراسات ذات العبلقة بالنمو الميني ،والقسـ الثاني

تمؾ التي تتعمؽ ببرنامج  SBTDمبينة أىـ أىدافيا ومنيج وأداة الدراسة وعينة الدراسة وأىـ النتائج والتوصيات

األكثر عبلقة بموضوع الدراسة.

ا ق م ا ل /ا د ار ات ا م ع ق
 -1د ار
ا

ا نم ا ميني

ح س ( )2010عن ان" :ا ممار ات اإلشراف

ا

عالق يا ا نم

ا ميني مع مي ا مرح

ا دن ا في محافظ غزة في ض ء معا ر ا ج دة".
ىدفت ا عرف إلى واقع الممارسات اإلشرافية وعبلقتيا بالنمو الميني لمعممي المرحمة األساسية الدنيا

في محافظة غزة ،كما ىدفت التعرؼ إلى أثر متغيرات الجنس ،والخبرة ،والمؤىؿ ،واإلدارة التعميمية ،ومعرفة
العبلقة االرتباطية بيف الممارسات اإلشرافية والنمو الميني لمعممي المرحمة األساسية الدنيا بمحافظة غزة في

ضوء معايير الجودة ،ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي ،وكانت أداة الدراسة
عبارة عف استبانة ،وقد تكونت عينة الدراسة مف ( )290معمماً ومعممة يعمموف في شرؽ وغرب محافظة غزة.
مث ت أىم ا ن ائج في أف ىناؾ استجابة جيدة لكؿ مجاؿ مف مجاالت الممارسات اإلشرافية األربع
(العبلقات اإلنسانية ،أساليب اإلشراؼ التربوي ،المنياج ،التقويـ) حيث تراوحت بيف ( )64.81_70.31أما
الدرجة الكمية لمجاالت استبياف الممارسات اإلشرافية قد حصمت عمى درجة ( ،)67.35وأف ىناؾ استجابة

مقبولة لكؿ مجاؿ مف مجاالت النمو الميني الثبلث (التخطيط ،األعماؿ اإلدارية ،تطوير األداء التدريسي)،
حيث تراوحت النسبة بيف ( ،)63.72_67.05أما الدرجة الكمية لمجاالت استبياف النمو الميني قد حصمت

عمى درجة استجابة ( ،)65.79وأنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في االستبانة تعزى لمتغير الخبرة

والمؤىؿ العممي واإلدارة التعميمية (شرؽ غزة).
ت ا د ار

أ

بضرورة توظيؼ المشرفيف التربوييف معظـ أساليب اإلشراؼ لتحقيؽ النمو الميني

لمعممي المرحمة األساسية الدنيا.
 -2د ار

أ

عط ان ( )2008عن ان" :مع قات در ب ا مع م ن أثناء ا خدم

ل ا غ ب ع يا

محافظات غزة".
ىدفت ا عرف إلى معوقات تدريب المعمميف أثناء الخدمة وسبؿ التغمب عمييا بمحافظات غزة.
ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي ،وقاـ بتصميـ استبانة مكونة مف ()50
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فقرة موزعة عمى ( )10مجاالت تتعمؽ بموضوع الد ارسة ،وتـ توزيع االستبانة عمى عينة الدراسة المكونة مف
( )485معمماً ومعممة.
مث ت أىم ا ن ائج في أف ( )%69.9مف مجتمع عينة الدراسة يقروف بوجود معوقات لتدريب
المعمميف في أثناء الخدمة في محافظات غزة ،وأنو بالنسبة لممعوقات التي تتعمؽ بالحوافز المادية والمعنوية

فقد أظيرت النتائج أف نسبة عالية مف المستجيبيف بمغت ( )%86.8أقرت بوجود معوقات في ىذا المجاؿ،

وكاف أعبلىا ندرة تقديـ الو ازرة لحوافز مادية ومعنوية لممعمميف المتدربيف ،أما بالنسبة لممعوقات التي تتعمؽ
باالح تياجات التدريبية فقد أظيرت النتائج أف نسبة عالية مف المستجيبيف بمغت ( )%74.3أقرت بوجود ىذه

المعوقات ،وكاف المعوؽ األوؿ ناد اًر ما يؤخذ برأي المعمميف في احتياجاتيـ التدريبية.
أ

ت ا د ار

بضرورة تقديـ الحوافز المادية والمعنوية لممعمميف المتدربيف؛ وذلؾ لتحفزىـ عمى

اإلقباؿ عمى التدريب وأخذ رأي المعمميف في احتياجاتيـ التدريبية والتعميمية مف خبلؿ دراسة مسحية شاممة

الحتياجات المعمميف التدريبية ،واستخداـ أساليب حديثة في التدريب ،وعدـ االقتصار عمى المحاضرة وورش
العمؿ وتوظيؼ األجيزة التكنولوجية الحديثة ،مثؿ الحاسوب (.(LCD
 -3د ار

ا ن اري ( )2008عن ان" :أثر ا اع ا

ب ا ع مي في ا در ب ع ى ا نم ا ميني مع م

في ض ء اال جاىات ا معا رة ال ار ج ات ا در س"
ىدفت ا عرف إلى أثر اتباع األسموب العممي في التدريب عمى النمو الميني لممعممة في ضوء
االتجاىات المعاصرة الستراتيجيات التدريس ،وتحقيقاً ليذا اليدؼ استخدمت الباحثة المنيج الوصفي

التحميمي ،ومنيج البحث الحقمي ،والمنيج التجريبي ،وقد أخضعت المجموعات قبؿ تنفيذ البرنامج التدريبي
الختبار معرفي ييدؼ إلى قياس الجانب المعرفي الستراتيجيتي التدريس ،وبطاقة مبلحظة لقياس الجانب

األدائي لممعممات في استخداـ استراتيجيتي التدريس (استراتيجية التعمـ التعاوني واستراتيجية العصؼ

الذىني) ،وأعيد تطبيقيما بعدياً في نياية البرنامج ،حيث طبؽ البحث عمى عينة بمغ عددىا ( )40معممة مف
معممات االجتماعيات "جغرافيا" بالمرحمة الثانوية.

مث ت أىم ا ن ائج في وجود فروؽ دالة إحصائياً عند مستوى الداللة ( (0.05في التطبيؽ البعدي

لبلختبار المعرفي وبطاقة المبلحظة لصالح المجموعتيف التجريبية بمقارنتيما بالمجموعتيف الضابطة التي
دربت باتباع األسموب السائد في التدريب عند استخداـ استراتيجية التعمـ التعاوني واستراتيجية العصؼ

الذىني ،ووجود عبلقة ارتباطية دالة إحصائياً عند مستوى الداللة ( )0.05بيف أبعاد االختبار المعرفي
ومراحؿ األداء التدريسي "بطاقة المبلحظة" الستراتيجية التعمـ التعاوني واستراتيجية العصؼ الذىني ،وقد

أظيرت النتيجة العامة لمبحث أثر اتباع األسموب العممي في التدريب عمى تحسف أداء المعممات عند استخداـ

استراتيجية التعمـ التعاوني واستراتيجية العصؼ الذىني.
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أ

ت ا د ار

بالتوجو المستقبمي لتحقيؽ التوازف بيف أساليب التدريب النظرية واألساليب التطبيقية

العممية ،واعادة النظر في آلية تدريب المعممات في أثناء الخدمة ،ونشر الوعي بيف القائميف بالعممية التعميمية
بأىمية النمو الميني المستمر لممعمـ.
ا د ري ( )2007عن ان" :د ر ا مشرف ا ر ي في ط ر ا نم ا ميني مع م ن محافظ

 -4د ار

ادي ا د ا ر في ا مم ك ا عر

ا عد "

ىدفت إ ى الكشؼ عف وجيات نظر معممي المرحمة االبتدائية تجاه مشرفييـ التربوييف ،ومدى اإلفادة
مف خبراتيـ ،والدور الذي يمعبونو لتطوير كفاياتيـ ،وقد استخدـ الباحث في دراستو المنيج الوصفي المسحي
مف خبلؿ االستبانة ،وتكونت عينة الدراسة مف ( )280معمماً.

مث ت أىم ا ن ائج في أف المشرفيف التربوييف في إدارة التربية والتعميـ بمحافظة الدوسري في
المممكة العربية السعودية يمارسوف دورىـ في تطوير النمو الميني لمعممي المرحمة االبتدائية بدرجة متوسطة،

وعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير المؤىؿ ،ولمتغير الخبرة في جميع المجاالت باستثناء
مجاؿ إدارة الصؼ ،حيث جاءت الفروؽ لصالح فئة الخبرة أقؿ مف ( (5سنوات ،ولمتغير القطاع التعميمي
في جميع المجاالت باستثناء مجاؿ التخطيط واإلعداد ،ومجاؿ طرائؽ التدريس ،حيث جاءت الفروؽ لصالح

قطاع الجوية ،ووجود فورؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05 ≥ aتغرى لمتغير التخصص

في جميع المجاالت لصالح التخصص العممي.
أ

ت ا د ار

بالحد مف تعييف المعمميف مف غير أبناء المحافظة فييا قدر اإلمكاف ،لتحقيؽ

التطوير التربوي المنشود ،وذلؾ ضمف آلية معينة باالتفاؽ مع ديواف الخدمة المدنية ،وادراج أدوات تطويرية

لمذات ،تيتـ بتطوير القدرات وتنمية الميارات ،ضمف خطط اإلشراؼ التربوي.
م ر ( )2006عن ان" :د ر رنامج ا مدر

 -5د ار

حدة در ب في ا نم ا ميني مع م ن"

ىدفت ا عرف إلى االحتياجات التدريبية لممعمميف ،والتعرؼ إلى واقع برنامج المدرسة وحدة تدريب،
كما ىدفت التعرؼ إلى نقاط القوة والضعؼ في برنامج المدرسة وحدة تدريب ،وتصور رؤية مستقبمية لبرنامج

المدرسة وحدة تدريب .ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة اعتمد الباحث المنيج الوصفي التحميمي باستخداـ استبانة
طبقت عمى عينة الدراسة البالغ عددىا ( )224معمماً ومعممة ىـ المجتمع نفسو.
مث ت أىم ا ن ائج في أن المعمـ يشارؾ فعمياً في اختيار الموضوعات التدريبية والمدربيف ،ووجود نقاط قوة

متعددة ويجب التركيز عمييا ودعميا ،ووجود نقاط ضعيفة قميمة جداً يجب تقميميا والعمؿ عمى تبلفييا.
أ

ت ا د ار

بأف يشارؾ المعمـ بطريقة أكثر فاعمية ويكوف لو تأثير إيجابي في اختيار

الموضوعات التدريبية والمدربيف وليس بصورة شكمية ،وأف يستمر العمؿ بيذا البرنامج ولو بجيود ذاتية
لممدرسة مف أجؿ تحسيف وتطوير األداء الميني لممعمميف ،عمى أف يتـ التركيز عمى اإليجابيات ،وتبلفي
السمبيات في البرنامج.
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 -6د ار
ا

ا ي ياني ( (2003عن ان" :
ا ع ا في ض ء ا مشكالت ا مين

ا

ر مق رح الر قاء ا م

ى ا ميني مع مي ا مرح

ا ي اجييم في محافظات غزة"

ىدفت إ ى الكشؼ عف واقع المشكبلت المينية التي تواجو معممي المرحمة األساسية العميا ودرجة
أىميتيا النسبية ،ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي ،حيث قاـ بإعداد استبانة

اشتممت عمى ( )60فقرة موزعة عمى ( )6مجاالت ،وقد بمغت عينة الدراسة ( )400معمـ ومعممة ،بنسبة
( )%12مف مجتمع الدراسة األصمي.
مث ت أىم ا ن ائج في أنو تـ تحديد المشكبلت المينية التي تواجو معممي المرحمة األساسية العميا
في المدارس الحكومية ،ومدارس وكالة الغوث الدولية ،حيث تراوحت النسب المئوية ليذه المشكبلت ما بيف
( )87,70و( )35,05وكانت أعمى المشكبلت ىي "ضآلة المكافآت والحوافز المادية ،حيث حصمت عمى
وزف نسبي قدره ( )87,70وأدناىا ىي الشعور بالخجؿ مف كوني مدرساً لممرحمة األساسية العميا" ،حيث

حصمت عمى وزف نسبي قدره ( ،)35,05ووجود فورؽ ذات داللة في المشكبلت التي تواجو معممي المرحمة

األساسية العميا تعزى لمتغير الجنس في جميع المشكبلت ما عدا االقتصادية فمـ تظير فروؽ دالة إحصائياً،

ولقد كانت الفروؽ في مجاالت المشكبلت والدرجة الكمية لممشكبلت لصالح الذكور ،ووجود فروؽ ذات داللة
في المشكبلت التي تواجو معممي المرحمة األساسية العميا تعزى لمتغير التخصص.
أ

ت ا د ار

ب بث عقيدة مينية جديدة تجند ليا الطبلئع المخمصة مف المعمميف األكفاء

والمخمصيف وتقديـ دورات تدريبية لممعمميف.
 -7د ار

ا نخا

مرح ا ع م ا

( )2002عن ان" :د ر ا مشرف ا ر ي في ا نم ا ميني مع مي ا ر اض ات في
ا ي محافظات غزة".

ىدفت إ ى تحديد األدوار التي ينبغي أف يقوـ بيا المشرؼ التربوي في النمو الميني لمعممي
الرياضيات في مرحمة التعميـ األساسي ،ومدى ممارسة المشرؼ التربوي ليذه األدوار وذلؾ مف وجية نظر
معممي الرياضيات ومشرفييـ ومديري المدارس في مرحمة التعميـ األساسي بمحافظات غزة ،وقد استخدمت

الباحثة المنيج الوصفي التحميمي ،وقد قامت بتصميـ استبانة مكونة مف ( )88فقرة موزعة عمى خمسة
مجاالت ،وقد بمغت عينة الدراسة ( )229معمماً ومعممة و( )113مدي اًر ومديرة ،و( )28مشرفاً ومشرفة ،وذلؾ
في العاـ الدراسي (2002-2001ـ).

مث ت أىم ا ن ائج في أن االستجابات لمدى ممارسة المشرؼ التربوي لؤلدوار المحددة في الدراسة
قد تراوحت في أعبلىا ما بيف ( )%85,74وفي أدناىا ( ،)%33,99وأف درجة ممارسة المشرؼ التربوي
لدوره انحصرت ما بيف كبيرة وقميمة ،ووجود فروؽ ذات داللة إحصائية في المتوسطات بيف مشرفي
الرياضيات ومديري المدارس لصالح مشرفي الرياضيات وبيف مشرفي الرياضيات ومعممي الرياضيات لصالح

مشرفي الرياضيات ،ووجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات مجموعة مشرفي الرياضيات ومجموعة
المديريف في االستجابة عف فقرات االستبانة وذلؾ لصالح مشرفي الرياضيات.
87

ت ا د ار

أ

بدراسة العوامؿ التي تحد مف قياـ مشرفي الرياضيات بدورىـ في تنمية النمو الميني

لمعممي الرياضيات.
أ

 -8د ار
مد ر ا مدر

ح ب هللا ( )2000عن ان" :ا نم ا ميني مع مي ا مدارس ا حك م

قطاع غزة د ر

في ط ره من جي نظرىم".

ىدفت إ ى بياف واقع دور مدير المدرسة وأثره في النمو الميني لمعممي المدارس الحكومية بقطاع
غزة مف وجية نظرىـ ،وتحديد السبؿ التي تسيـ في تعزيز النمو الميني لممعمميف مف قبؿ مديرىـ .وقد
استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي ،وكانت أداة الدراسة عبارة عف استبانة تكونت مف ( )60فقرة

موزعة عمى أربعة مجاالت بواقع خمس عشرة فقرة لكؿ مجاؿ ،ثـ طبقت األداة عمى عينة الدراسة والبالغ
عددىا ( )494معمماً ومعممة بنسبة مئوية مقدارىا ( )%85.5مف المجتمع األصمي في الفصؿ الدراسي

األوؿ مف العاـ الدراسي 2000/1999ـ.

مث ت أىم ا ن ائج في أف واقع دور مدير المدرسة في النمو الميني لمعمميو في مدارس قطاع غزة
تقترب مف درجة (جيد جداً) بنسبة مئوية مقدارىا ( )%78.17وأف أثر مدير المدرسة في النمو الميني

لمعمميو واضح وممموس ،وعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطاف إجابات المعمميف حوؿ واقع
دور مدير المدرسة في النمو الميني لمعمميو تغرى لمجنس ،ما عدا مجاؿ (األىداؼ واألنشطة التعميمية)
كانت فيو فروؽ ذات داللة إحصائية لصالح الذكور.
أ

ت ا د ار

بتفعيؿ دور المساعديف واإلدارييف مف قبؿ مديرييـ؛ حتى يقوموا بجميع األعماؿ

اإلدارية المناطة بيـ ،وبالتالي يتفرغ مديرو المدارس لمتابعة النواحي الفنية واإلشرافية والتنمية المينية

لممعمميف.

كا شنجز ( (Catchings, 2000عن ان " :عض أ ا ب ا ط ر ا ميني مع م"

 -9د ار

""The Models Professional Development for Teacher

ىدفت إ ى اكتشاؼ العوامؿ التي تساعد عمى تطبيؽ التقنية في التدريب الميني في بعض المدارس
االبتدائية في والية لويزيانا األمريكية ،وقد ركزت الدراسة عمى أربع مدارس ابتدائية فقط مف ىذه الوالية
(كدراسة حالة) .ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث باستخداـ المنيج الوصفي التحميمي ،واستخدـ االستبانة
والمبلحظة المباشرة كأدوات الدراسة.

مث ت أىم ا ن ائج في غياب استثمار الوسائط التقنية والتكنولوجية في التدريب ،وعدـ أخذ رأي
المتدربيف عند التخطيط لبرامج التدريب.
أ

ت ا د ار

بضرورة استخداـ التقنية والتكنولوجيا الحديثة في تدريب المعمميف داخؿ المدارس في

أثناء الخدمة ،وضرورة التخطيط لمبرامج التدريبية وفؽ االحتياجات التدريبية لممعمميف والتي تحدد مف قبميـ،
ومف قبؿ القائميف عمى تقويـ عمميـ ،واالستعانة بخبراء لتدريب المعمميف عمى األجيزة التكنولوجية.
88

ان ( )San, 1999عن ان" :رؤى مع مي ا ا ان ا م دئ ن في إعدادىم نم يم ا مين "

 -10د ار

"Japanese Beginning Teachers Perceptions of Their Preparation and Professional
"Development

ىدفت إ ى بياف نظرة المعمميف المبتدئيف في المرحمة االبتدائية والثانوية الدنيا لمتدريب األولي الذي
ميارتيـ كمعمميف ،وبياف الميارات
ا
يتمقونو ،والى أي مدى يؤمف ىؤالء المعمموف بأف التدريب األولي طور

التي طورىا ىؤالء المعمموف خبلؿ عمميـ كمعمميف .وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي ،لتحميؿ
نتائج أداة دراستو االستبانة وقد تكونت مف ( )31فقرة منيا ( )14فقرة تقيس منياج التطوير الميني ،و()17

فقرة لقياس التقييـ الذاتي ،وبمغت عينة الدراسة ( )657معمماً ومعممة منيـ ( )305معمميف ابتدائي و()352

معمما ثانوياً.

مث ت أىم ا ن ائج في أف الخبرة التعميمية وطبيعتيا في مراحؿ ومستويات المدرسة المختمفة تعتبر
عامبلً ميماً في تطوير ميارات تتعمؽ بتدريس المادة وادارة الصؼ ،وأف المستوى الذي طور فيو المعمموف

معارفيـ ومياراتيـ في نياية التدريب األولي منخفض جداً ،مع اعتبار التدريب األولي عامبلً ميماً في تطوير
ميارات معينة مثؿ معرفة مفيوـ المادة العممية وأساليب التدريس المينية ،وادارة الصؼ ،واستخداـ الوسائؿ

التعميمية .وأوصت الدراسة بالتعاوف بيف معاىد تدريب المعمميف والمدارس بيدؼ تحسيف التدريب االستيبللي؛

حتى يتمكف المعمموف مف مقابمة التغيرات ،واالستعانة بالمعمميف ذوي الخبرة في تدريب أقرانيـ الجدد.
أك رف ر ( )Okorofor, 1998عن ان " :ق م ا حاجات ا در

 -11د ار
ا مدارس ا

ا

مع مي ا ر اض ات في

في ال ا م في ن ج ر ا"
""In service training program in mathematics education of IkwanaUmu

ىدفت إ ى تقويـ الحاجات التدريبية لمعممي الرياضيات في المدارس األساسية في والية ايمو في
نيجيريا ،مف أجؿ وضع برامج تدريبية واقعية وفعالة لمعممي الرياضيات ،وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي
التحميمي؛ حيث أعد استبانة طبقت عمى ( )184معمماً.
مث ت أىم ا ن ائج في أف المعمميف في حاجة ماسة إلى التدريب عمى إتقاف المفاىيـ والميارات
األساسية ،وصياغة األىداؼ الواقعية القابمة لمتحقؽ ،واعداد الوسائؿ التعميمية ،وتحديد القراءات والمصادر
البلزمة ،واثارة الدافعية.
أ

ت ا د ار

بضرورة األخذ بعيف االعتبار عند التخطيط ألي برنامج تدريبي ناجح الحاجات

التدريبية لممعمميف ،كذلؾ ضرورة تدريب معممي الرياضيات عمى المجاالت السابقة.
 -12د ار

ر ( )Butler, 1992عن ان" :ا نم ا ميني مع م ن"
""Teacher Professional Development an Australian Case study

ىدفت إ ى اكتشاؼ تجريبي لمشروع التطوير الميني الذي اشتمؿ عمى بحث النمو الميني مف خبلؿ
عممية تأممية مزدوجة مع التعمـ الذاتي ،والتركيز عمى معرفة المعمـ الفردية وقيمة ومعتقداتو .ولتحقيؽ أىداؼ
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الدراسة استخدـ الباحث المنيج التجريبي ،وقد بمغت عينة الدراسة ( )42معمماً منيـ ( )21معمماً ذو خبرة

تعميمية مف ( )25-5سنة ،وافقوا عمى المشاركة في المشروع كمجموعة تجريبية ،مثميـ مف المعمميف

كمجموعة ضابطة وكاف المشروع معداً لينفذ خبلؿ  9-5أياـ عمى مدار السنة الدراسية.

مث ت أىم ا ن ائج في أف المعمميف استفادوا عند تدعيـ ثقتيـ بأنفسيـ الكتشافيـ أف لدييـ قدرات
كامنة أكثر مف الظاىرة ،وأف كؿ معمـ يرغب في بذؿ الجيود في سبيؿ التجديد واكتشاؼ الذات الداخمية

لموصوؿ إلى التميز ،وأف لدى المعمميف التزاماً عميقاً نحو الطبلب وتحسيف األداء داخؿ الغرفة الصفية ،وأف
أفضؿ الوسائؿ لتحقيؽ ذلؾ استخداـ أساليب جديدة.
ت ا د ار

أ

ببذؿ مجيود عظيـ لتغيير الممارسة المينية لممعمـ عبر رحمة نموه ،ويتطمب ذلؾ

تبديؿ قيـ وآراء متأصمة وثابتة لديو.

ا ق م ا ثاني :ا د ار ات ا م ع ق
 -1د ار
ا

أ

رنامج SBTD

رد ( )2015عن ان" :أثر ط ق ا ار ج ات ا ع م ا نشط ع ى ح ن ح

ل طالب

ف ا ثا ث اال دائي في مادة ا ر اض ات ضمن رنامج "SBTD
ىدفت إ ى معرفة أثر استخداـ استراتيجيات التعمـ النشط في تحسيف تحصيؿ طبلب الصؼ الثالث

االبتدائي في الرياضيات في مدرسة جباليا االبتدائية المشتركة "د" التابعة لوكالة الغوث الدولية شماؿ غزة في

الفصؿ الدراسي األوؿ ( ،)2015/2014ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة المنيج التجريبي ،وقد
كانت أداة الدراسة عبارة عف اختبار تحصيمي ،وقد بمغت عينة الدراسة ( )36طالباً وطالبة.
مث ت أىم ا ن ائج في وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05في متوسط
عبلمات طبلب المجموعة التجريبية وطبلب المجموعة الضابطة في اختبار التحصيؿ وذلؾ لصالح
المجموعة التجريبية.
أ

ت ا د ار

بالتأكيد عمى ضرورة استخداـ استراتيجيات التعمـ النشط في بناء المناىج الدراسية

في الرياضيات وغيره مف الموضوعات الدراسية ،وبناء برامج تدريبية إلكساب المعمميف وغيرىـ مف الممارسيف
التربوييف ميارة تخطيط وتنفيذ وتقييـ المواقؼ التعميمية باستخداـ استراتيجيات التعمـ النشط ،واجراء مزيد مف
البحوث والدراسات تتناوؿ محاور أخرى مف برنامج التطوير الميني المستمر لممعمـ القائـ عمى المدرسة.

 -2د ار

ا زعان ن ا م ري ( )2015عن ان" :ا

أثناء ط قيم رنامج SBTD

ع ات ا ي اجيت مع مي ا مرح

اال دائ

في

ل ا غ ب ع يا".

ىدفت ا عرف إلى الصعوبات التي واجيت معممي المرحمة االبتدائية في أثناء تطبيقيـ لبرنامج
 SBTDفي بيت حانوف ،وتقديـ تصور مقترح لمتغمب عمى ىذه الصعوبات مف وجية نظر المعمميف،
ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحثاف المنيج الوصفي التحميمي ،بتطبيؽ أداة (استبانة) تشمؿ ( )33فقرة
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موزعة عمى ( )6مجاالت ،وقد بمغت عينة الدراسة ( )83معمماً ومعممة مف معممي المرحمة االبتدائية (مف

الصؼ األوؿ وحتى الصؼ السادس) في المدارس التابعة لوكالة الغوث بمدينة بيت حانوف.

مث ت أىم ا ن ائج في أنو تـ تحديد مجاالت الصعوبات التي واجيت معممي المرحمة االبتدائية
مؤشر "صعوبات تتعمؽ بالطالب  3مؤشرات –
أثناء تطبيؽ برنامج  ،SBTDوتمثمت في  6مجاالت و 33
اً

صعوبات تتعمؽ بالمعمـ  8مؤشرات – صعوبات تتعمؽ باإلدارة والمختصيف التربوييف  6مؤشرات – صعوبات

تتعمؽ بالمجتمع المحمي وأولياء األمور  4مؤشرات – صعوبات تتعمؽ ببرنامج  SBTDنفسو  6مؤشرات –

صعوبات تتعمؽ بالبيئة الصفية والمدرسية  6مؤشرات" ،وال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في الصعوبات

التي واجيت معممي المرحمة االبتدائية في أثناء تطبيقيـ لبرنامج  SBTDباختبلؼ الجنس ،وسنوات الخبرة،
والصؼ الدراسي.
أ

ت ا د ار

بتوزيع البرنامج عمى فترة زمنية أطوؿ مف الفترة المحددة وىي سنة ،واعداد نماذج

كاممة مف قبؿ المشرفيف المتخصصيف توظؼ دروس عمى نمط دروس  ،SBTDوتييئة البيئة المدرسية مف
حيث توفير الوسائؿ التعميمية واألجيزة والمختبرات والمكتبات وغيرىا مف لوازـ البرنامج.
 -3د ار
ا مدر

ا كني ( )2015عن ان" :درج فعا
( )SBTDفي مدارس كا ا غ ث ا د

رنامج ا ط ر ا ميني ا م مر مع م ا قائم ع ى
محافظ غزة من جي نظر ا مشرف ن"

ىدفت ا عرف إلى درجة فعالية برنامج ( )SBTDفي مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظة غزة مف
وجية نظر المشرفيف ،والكشؼ عما إذا كاف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة فعالية برنامج

( )SBTDفي مدراس وكالة الغوث الدولية بمحافظة غزة مف وجية نظر المشرفيف تعزى لمتغيرات (النوع،
سنوات الخدمة ،المؤىؿ العممي) ،ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي،
وكانت أداة الدراسة عبارة عف استبانة تشمؿ عمى ( )38فقرة موزعة ( )6مجاالت ،وقد بمغت عينة الدراسة

( )32مشرفاً ومشرفة لمعاـ الدراسي (.)2015-2014

مث ت أىم ا ن ائج في أف الدرجة الكمية لفعالية برنامج التطوير الميني المستمر لممعمـ القائـ عمى
المدرسة ( )SBTDفي مدارس وكالة الغوث قد حصمت عمى متوسط حسابي قدره ( )3.62بوزف نسبي
( )72.56ما يدؿ عمى موافقة بدرجة كبيرة ،وال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى
داللة( )α≤0.05في متوسطات تقدير المشرفيف لبرنامج ( )SBTDفي مدراس محافظة غزة بوكالة الغوث
تعزى لمتغير النوع ،والمؤىؿ العممي ،وسنوات الخدمة.
أ

ت ا د ار

بإقامة ورشات تدريبية خاصة بتوظيؼ أساليب التعمـ النشط في عممية التدريس ،مف

خبلؿ استيداؼ معممي ومعممات المرحمة األساسية الدنيا ،والتركيز عمى الجانب العممي خبلؿ عممية

التدريس ،واجراء دراسات تربوية حوؿ التعمـ النشط ،تتناوؿ مدى استخداـ المعمميف أساليب التعمـ النشط في
مختمؼ المواد الدراسية عمى مختمؼ المراحؿ الدراسية.
90

ر ر ( )2015عن ان" :أثر ا خدام ا ار ج ات ا ع م ا نشط في اك اب ا مفاى م

 -4د ار

االح فاظ يا دى طا ات ا

ا حا

ف ا خامس ا

ا ي شمال غزة ضمن رنامج "SBTD

ىدفت إ ى تقصي أثر استخداـ استراتيجيات التعمـ النشط في اكتساب المفاىيـ الحاسوبية واالحتفاظ
بيا لدى طالبات الصؼ الخامس األساسي بشماؿ غزة ،ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة المنيجيف

البنائي والتجريبي ،وقد كانت أداة الدراسة عبارة عف اختبار التحصيؿ لممفاىيـ الحاسوبية (تذكر ،فيـ ،تحميؿ،
تطبيؽ) الذي تكوف مف ( )28فقرة ،وتكونت عينة الدراسة مف ( )82طالبة.
مث ت أىم ا ن ائج في وجود فرؽ ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية ،وقد كاف ىذا
األثر "متوسط" ،وعدـ وجود فروؽ ذات إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05في التطبيؽ البعدي المؤجؿ
لممجموعة التجريبية في اختبار التحصيؿ لممفاىيـ الحاسوبية.
أ

ت ا د ار

بتجريب المزيد مف استراتيجيات التعمـ النشط لتنمية المفاىيـ الحاسوبية ،واالىتماـ

بتنمية المفاىيـ الحاسوبية لمطالبات حيث الحاسوب ىو لغة العصر ،ودراسة مقارنة بيف أثر استخداـ
استراتيجية المتشابيات واستراتيجية العصؼ الذىني في اكتساب المفاىيـ الحاسوبية.
شحادة ( )2015عن ان" :درج فاع

 -5د ار

رنامج ط ر ا مع م ن ا قائم ع ى ا مدر

()SBTD

في رفع كفا ات ا مع م ن مدارس كا ا غ ث محافظات غزة من جي نظر مد ري ا مدارس"
ىدفت ا عرف إلى درجة فاعمية برنامج تطوير المعمميف القائـ عمى المدرسة مف وجية نظر مديري
المدارس ،وكذلؾ تحديد الفروؽ ذات الداللة اإلحصائية في استجابات أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغيرات
(النوع ،المؤىؿ العممي ،المرحمة التعميمية التي يعمؿ بيا المدير ،المنطقة التعميمية ،سنوات الخبرة) ولتحقيؽ
أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي ،حيث تـ بناء استبانة تشمؿ عمى ( )39فقرة موزعة

عمى ( )6مجاالت ،وقد كانت عينة الدراسة تتكوف مف ( )40مدي اًر ومديرة مدرسة عامميف في محافظة

الشماؿ ،وىي نفسيا تمثؿ مجتمع الدراسة.

مث ت أىم ا ن ائج في أف درجة فاعمية برنامج تطوير المعمميف القائـ عمى المدرسة مف وجية نظر
مديري المدارس ىي عالية جداً ،وأف البرنامج كاف ذا أثر إيجابي عمى ممارسات المعمميف الصفية وأثر في
االرتقاء بأدائيـ الصفي ،ويتضح أف أعمى قيمة لبلختبار  Tحصؿ عمييا المجاؿ ( )2وىو ممارسات التعمـ

المرتكزة عمى الغرفة الصفية ،كذلؾ حصوؿ المجاؿ ( )6وىو تعزيز دور أولياء األمور في رفع مستوى
تحصيؿ الطبلب عمى أدنى قيمة بسبب ظروؼ الكثير مف أولياء األمور لمشاركة المدرسة دورىا ،والنشغاليـ

بأمورىـ الحياتية والمشاكؿ التي يعاني منيا قطاع غزة.
أ

ت ا د ار

بدعـ األنشطة الموجودة في المجمعات التدريبية بمزيد مف األمثمة العممية في

التخصصات المتنوعة (الرياضيات – المواد االجتماعية – المغة العربية ...إلخ) ،وتوفير الوقت المناسب
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لتنفيذ األنشطة الموجودة في المجمعات ،وأف يكوف البرنامج والعمؿ بو منحى وتوجياً عاماً لمعمؿ في أثناء

العمؿ الدراسي بشكؿ مستمر ،أي يصبح سموكاً بيف المعمميف عمى مدار العاـ.

ع د ا رحمن ( )2015عن ان" :مع قات مشارك أ اء ا م ر في ع م أ نائيم من جي

 -6د ار

نظر أ اء ا م ر ضمن رنامج "SBTD
ىدفت ا عرف إلى معوقات مشاركة أولياء األمور في عممية تربية أبنائيـ مف وجية نظرىـ ،ولتحقيؽ
أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي ،وقامت بتطبيؽ أداة (استبانة) تشمؿ عمى ()21

فقرة موزعة عمى مجاليف ،وتـ توزيع االستبانة عمى عينة الدراسة المكونة مف ( )160ولي أمر.

مث ت أىم ا ن ائج في أف المدرسة تضع المعوقات أماـ مشاركتيـ أكثر مف المعيقات التي تواجييـ
وبناء عميو وضعت الدراسة مجموعة مف التوصيات في
ىـ أنفسيـ في مشاركتيـ في عممية تربية أبنائيـ،
ً
سبيؿ تذليؿ ىذه المعوقات.
أ

ت ا د ار

بإعداد وتنفيذ برامج كاممة تشمؿ كافة النواحي التربوية لرفع مستوى مشاركة أولياء

األمور في تربية أبنائيـ داخؿ المدرسة ،وتخصيص أوقات محددة لمقاء دوري باألىالي واالستماع لمقترحاتيـ
وآرائيـ ووضعيا بعيف االعتبار.

ع ى ( )2015عن ان" :أثر رنامج  SBTDع ى ع م ط

 -7د ار

ا ح اب دى ط

ا مرح ا

ا

ا مدر

ميارات ا قراءة ا ك ا

ا دن ا من جي نظر ا مع م ن غزة"

ىدفت إ ى قياس أثر برنامج  SBTDعمى تعمـ طمبة المدرسة ميارات القراءة والكتابة والحساب لدى
طمبة المرحمة األساسية الدنيا مف وجية نظر المعمميف بغزة ،ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة
المنيج الوصفي التحميمي ،بتطبيؽ أداة (استبانة) تشمؿ عمى ( )20فقرة موزعة عمى ( )4مجاالت ،وقد بمغت
عينة الدراسة ( )39معممة.

مث ت أىم ا ن ائج في أف ىناؾ تحسف ممحوظ وممموس في امتبلؾ ميارات القراءة والكتابة
والحساب (االستيعاب القرائي – ميارة التمخيص – القراءة التصفحية– المعرفة الحسابية) ،وقد تحسنت قدرات

الطبلب لتصبح كبيرة في معظـ البنود.
أ

ت ا د ار

بالتعميـ بالطريقة الصحيحة واالنتقاؿ مف الجزء لمكؿ ،ومحاولة استخداـ طرؽ

التدريس التفاعمية التي تزيد ثقة الطالب بنفسو ،وعقد دورات لتزويد المعمميف بالخبرة التربوية والمينية البلزمة
لتطوير ىذه الميارات.

-8د ار
ا مدر

م ع د ( )2015عن ان" :أثر
" "SBTDع ى ا عم

ظ ف رنامج ا ط ر ا ميني ا م مر مع م ا قائم ع ى

ا ع م ا عم

من جي نظر ا مع م ن أنف يم"

ىدفت ا عرف إلى أثر توظيؼ برنامج التطوير الميني المستمر لممعمـ القائـ عمى المدرسة ""SBTD
في تنمية الكفايات التالية لدى المعمميف( :كفاية إعداد الدروس – كفاية تنفيذ الدروس – كفاية االتصاؿ
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والتواصؿ) ،ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي ،وقد كانت أداة الدراسة عبارة
عف استبانة تشمؿ عمى ( )30فقرة موزعة عمى ( )3مجاالت ،وقد تكونت عينة الدراسة مف جميع معممي
ومعممات مدرسة الشجاعية االبتدائية المشتركة "أ" والبالغ عددىـ ( )30وىي نفسيا تمثؿ مجتمع الدراسة.

مث ت أىم ا ن ائج في أف لتوظيؼ برنامج التطوير الميني المستمر لممعمـ القائـ عمى المدرسة
" "SBTDأث ار بار اًز في تنمية كفاية إعداد الدروس لدى المعمميف بنسبة ( ،)%90.5وكفاية تنفيذ الدروس

بنسبة ( ،)%90.06وكفاية االتصاؿ والتواصؿ بنسبة ( ،)%88.6وتحسيف امتبلكيـ لمميمات التعميمية

المتعمقة بيذه الكفايات.
أ

ت ا د ار

بتعزيز تطبيؽ البرنامج في جميع مدارس فمسطيف الحبيبة بجميع مستوياتيا

وتصنيفاتيا الحكومية والخاصة فضبلً عف مدارس وكالة الغوث ،واستم اررية توظيؼ البرنامج حتى بعد
حصوؿ المعمميف عمى الشيادات التي تفيد باجتيازىـ لمرحمة التدريب ،وتبني نظـ اإلدارة المتمركزة حوؿ
المدرسة مف خبلؿ تصميـ برامج التنمية المينية لممعمميف بما يصمح لقدراتيـ ويتناسب مع مستوياتيـ ،وذلؾ

مف قبؿ المدرسيف والمديريف.
 -9د ار

م نج ( )Mulongo, 2013عن ان " :أث ر طر ق ا ع م ا ع م ع ى مشارك ا م ع م"
""Effect of active learning teaching mythology on learner participation

ىدفت ا حث في المشاركة الصفية لمطبلب الذيف يتـ تعميميـ مف قبؿ معمميف ذوي خبرة وكفاءة
عالية في استخداـ وتبني طريقة التعميـ والتعمـ النشط مقارنة بأولئؾ المعمميف الذيف ال يؤمنوف بتأثير ىذه

الطريقة عمى مشاركة الطالب .ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج الوصفي ،حيث اختار عينة
قصدية بمغ عددىا ( )42معمماً (بعد أف تـ مبلحظتيـ داخؿ الغرفة الصفية مف قبؿ متخصصيف) ،وتـ

تصنيؼ  21منيـ كأكثر معمميف متبنيف لطريقة التعميـ والتعمـ النشط ،بينما كاف المعمموف المتبقوف مف العينة
والبالغ عددىـ ) )21معمماً أقؿ تبنياً ليذه الطريقة.
مث ت أىم ا ن ائج في أف المعمميف الذيف لدييـ كفاءة عالية في استخداـ طريقة التعمـ النشط
يستخدموف تقنيات عالية توصميـ إلى اليدؼ المرجو مقارنة بأولئؾ المعمميف الذيف ال يستخدموف الطريقة
مطمقاً ( %45مقابؿ  ،)%25ومعدؿ مشاركة الطالب في الصفوؼ التي تدرس مف قبؿ معمميف مستخدميف
ليذه الطريقة ( )%91.1مقارنة بنظرائيـ الذيف قدروا بػ ػ ) ،)%75وأف الطبلب الذيف تـ تعميميـ مف قبؿ
معمميف متبنيف ليذه الطريقة كانوا أفضؿ في استرجاع ما تـ تعممو مف المحتوى مقارنة بالطبلب الذيف

يدرسوف مف قبؿ معمميف غير مستخدميف ليذه الطريقة ،وحصؿ الطبلب الذيف يتعمموف بيذه الطريقة عمى
معدؿ نجاح أعمى مقارنة بأولئؾ الذيف لـ يتعمموا بيذه الطريقة ،وبشكؿ عاـ فإف ( )%82.7مف الطبلب
الذيف تعمموا بيذه الطريقة لدييـ مواقؼ إيجابية تجاه المادة والحصة وحتى تجاه المعمـ نفسو ،بينما

( )%68.8فقط مف الذيف لـ يتعمموا بيذه الطريقة لدييـ ىذه المواقؼ اإليجابية.
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 -10د ار
ا مدر

اد ( )Boaduo, 2010عن ان " :رنامج ا ط ر ا ميني ا م مر مع م ا قائم ع ى

 :د ار

م ادرة ط ر ا مع م ن ا د

في كاب ا شرق "

"School based continuing professional teacher development : A study of alternative teacher
"development initiative in the eastern cape

ىدفت إ ى تحديد استراتيجية التنمية التي مف شأنيا تعزيز التطوير الميني لممعمميف في مقاطعة كاب
الشرقية ،كما ىدفت إلى تحديد العوامؿ التي تعيؽ تنفيذ خدمة التعميـ والتدريب القائـ عمى المدرسة في مناطؽ

الدراسة ،وتحديد احتياجات تطوير الموظفيف في الحاضر والمستقبؿ البلزمة لطاقـ الموظفيف في مقاطعة
كاب الشرقية .ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة المنيج الوصفي ،وكانت أداة الدراسة عبارة عف

استبانة طبقت عمى عينة الدراسة البالغ عددىا ( )100معمـ ومعممة ،بواقع ( )50معمماً مف المدارس

الحضرية ،و( )50معمماً مف المدارس الريفية.

مث ت أىم ا ن ائج في أف ىناؾ نقص حاد في جميع أنواع الموارد بدرجات متفاوتة في المدارس
الحضرية والريفية ،وأكد المعمموف عمى الحاجة لبرامج خدمة التعميـ والتدريب القائـ عمى المدرسة لمنمو
والتطوير الميني في مدارسيـ ألنيا مريحة وفعالة مف حيث التكمفة.
ت ا د ار

أ

بضرورة أف تتمقى األبعاد االجتماعية والفعالة لخدمة التعميـ والتدريب القائـ عمى

المدرسة اىتماماً فضبلً عف الجوانب الفكرية ليا ،وينبغي أف يتـ التركيز في االىتماـ عمى برامج خدمة التعميـ
والتدريب القائـ عمى المدرسة والتي تيدؼ إلى تغيير النمو والتطوير الميني لممعمـ في المدارس وذلؾ لتعزيز

مستوى أعمى مف االحتراؼ.

رافي شانكر ( )Ravi shanker, 2009عن ان" :ا مقارن

 -11د ار

ا مدارس ا ثان

ا مدارس ا ط

ن أثر ا ع م ا نشط في كل من

في ا مم ك ا م حدة"

"Comparing the impact of active learning in a secondary school with research-led teaching in
"a medical school

ىدفت إ ى المقارنة بيف أثر التعمـ النشط في كؿ مف المدارس الثانوية والمدارس الطبية في المممكة
المتحدة ،ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي ،مف خبلؿ تصميـ استبانة
وتكونت عينة الدراسة مف ( )18طالباً ،كاف منيـ ( )10طبلب مف إحدى المدارس الثانوية وأعمارىـ ما بيف

( )17-16عاماً ،أما بقية الطبلب مف المدرسة الطبية وبمغ عددىـ ( )8طبلب وأعمارىـ ما بيف ()20-19
عاماً ،وقد حددت لطبلب المجموعتيف ست ميارات أساسية تستخدـ في أثناء تنفيذ األنشطة ،وقد تـ تحديد

ىذه الميا ارت في االستبانة عمى النحو التالي( :قياس ضغط الدـ – إدارة الموارد – التنظيـ – الميارات

الشخصية – العبلقات الشخصية – ميارات االتصاؿ).
مث ت أىم ا ن ائج في أف ىناؾ أثر كبير الستخداـ التعمـ النشط في اكتساب الميارات البلزمة
لطبلب المدارس الثانوية وطبلب المدرسة الطبية عمى حد سواء.
أ

ت ا د ار

بضرورة التوجو الستخداـ التعمـ النشط.
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زامل ( )2006عن ان " :جيات نظر مع مي ا مرح

 -12د ار

كا ا غ ث ا د

ا

ا

ا دن ا مع ما يا في مدارس

نح ممار يم ا ع م ا نشط في محافظ ي رام هللا نا س"

ىدفت ا عرف إلى وجيات نظر معممي المرحمة األساسية الدنيا ومعمماتيا في مدارس وكالة الغوث
الدولية نحو ممارستيـ التعمـ النشط في محافظتي راـ هللا ونابمس ،ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث

المنيج الوصفي المسحي عف طريؽ توزيع أداة الدراسة المتمثمة في استبانة تشمؿ عمى ( )30فقرة وتكونت

عينة الدراسة مف ( )75معمماً ومعممة.
مث ت أىم ا ن ائج في وجود فروؽ دالة إحصائياً ( )0.05 =αفي وجيات نظر معممي المرحمة

األساسية الدنيا ومعمماتيا في مدارس وكالة الغوث الدولية لصالح اإلناث ،مع عدـ وجود فروؽ دالة إحصائياً

بيف المعمميف عينة الدراسة نحو ممارستيـ التعمـ النشط ،تبعاً لمتغيرات المؤىؿ العممي ،والمحافظة ،وعدد

سنوات الخبرة ،والصؼ الذي يدرسو المعمـ.
أ ت ا د ار

بضرورة تزويد المعمميف بمواد إرشادية توجييـ الستخداـ التعمـ النشط ،وتنفيذ ورشات

تدريبية حوؿ التعمـ النشط ،وكيفية توظيفو عممياً في عممية التدريس.
ك ي ( )Coy, 2001عن ان" :أثر ا خدام حل ا مشكالت كأحد أ ا ب ا ع م ا نشط ع ى

 -13د ار

ف ا خامس"

ا طرق ا ق د في در س ا مفاى م ا ر اض

"The effect of using problem-solving as an active learning styles on the traditional methods of
"teaching mathematical concepts to fifth grade

ىدفت ا عرف إلى أثر استخداـ حؿ المشكبلت كأحد أساليب التعمـ النشط في تنمية ميارات حؿ
المشكبلت لوحدة طرح وجمع مضاعفات الكسور العشرية وقسمتيا ،ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث

المنيج التجريبي ،وقد كانت أداة الدراسة عبارة عف اختبار تحصيمي في حؿ المشكبلت تـ تطبيقو قبؿ وبعد
التجربة عمى المجموعتيف ،حيث تكونت عينة الدراسة مف طبلب الصؼ الخامس االبتدائي بمدارس بيت ار

الغربية ،وتـ تقسيـ الطبلب إلى مجموعتيف ،مجموعة تجريبية درست باستخداـ حؿ المشكبلت كأحد
استراتيجيات التعمـ النشط ،ومجموعة ضابطة درست بالطرؽ التقميدية.
مث ت أىم ا ن ائج في أف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المجموعتيف في ميارات حؿ
المشكبلت لصالح طبلب المجموعة التجريبية.
-14د ار
ا فاع

كي ( )Wilke, 2001عن ان" :أثر ا خدام ا ار ج ات ا ع م ا نشط ع ى االنجاز،
ا ذا

في مقرر ع م ا نفس ا شري"

"The effect of active learning on college students achievement, and self-efficacy in a human
"psychology course for non-majors

ىدفت إ ى معرفة أثر استخداـ استراتيجيات التعمـ النشط عمى التحصيؿ والدافعية والفاعمية الذاتية
في مقرر عمـ وظائؼ أعضاء جسـ اإلنساف لدى طبلب جامعة والية تكساس األمريكية ،ولتحقيؽ أىداؼ

الدراسة استخدـ الباحث المنيج التجريبي ،وقاـ بتصميـ اختبار تحصيمي واستبانة حوؿ االتجاىات مف أجؿ
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تقدير أثر استراتيجيات التعمـ النشط ،وقد تكونت الدراسة مف ( )171طالباً وطالبة مف طبلب الجامعة ،وتـ
تقسيميـ إلى مجموعتيف ،مجموعة تجريبية درست باستخداـ استراتيجيات التعمـ النشط ،ومجموعة ضابطة

درست بالطريقة التقميدية.

مث ت أىم ا ن ائج في أف ىناؾ فروقاً ذات داللة إحصائية بيف المجموعتيف في التحصيؿ لصالح

طبلب المجموعة التجريبية ،وعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المجموعتيف في الدافعية ،وأشارت

نتائج اال تجاىات إلى وجود اتجاىات إيجابية لدى المجموعتيف التجريبية والضابطة نحو التعمـ النشط معتقديف

أنو سوؼ يساعدىـ في تعمـ المواد الدراسية األخرى.

ا عق ب ا عام ع ى ا د ار ات ا ا ق :
تخمص الباحثة بعد استطبلعيا لمدراسات السابقة المتعمقة بالنمو الميني بأف موضوعاتيا قد تنوعت؛

فمنيا ما يتعمؽ بالممارسات اإلشرافية وعبلقتيا بالنمو الميني كدراسة حمس ( )2010والدوسري ()2007
والنخالة ( ،) 2002ومنيا ما يتعمؽ بالتدريب أثناء الخدمة وتقويـ االحتياجات التدريبية كدراسة أبو عطواف

( )2008وسمور ( )2006وأكورفور ( ،)okorofor, 1998ومنيا مايتعمؽ بأساليب التطور والنمو الميني
لممعمميف كدراسة األنصاري ( )2008وكاتشنجز ( ،)catchings, 2000ومنيا ما يتعمؽ بتصور مقترح
لبلرتقاء بالمستوى الميني لممعمميف كدراسة البيبياني ( ،)2003ومنيا ما يتعمؽ بالنمو الميني لممعمميف

ودور مدير المدرسة في تطويره كدراسة أبو حسب هللا (.)2000

ويتضح مف خبلؿ ىذه الدراسات أف ىناؾ اىتماماً عالمياً بالبرامج التدريبية وضرورة تقديـ دورات

تدريبية لممعمميف لما تحققو مف تطور ممحوظ في مجاؿ النمو الميني لممعمميف ،ودورىا الفاعؿ في تحسيف

العممية التعميمية التعممية.

أما بالنسبة لمدراسات المتعمقة ببرنامج  SBTDفقد شممت موضوعاتيا مجاالت مرتبطة بالبرنامج وما
يتعمؽ بو مف استراتيجيات وأساليب وصعوبات ومعوقات كدراسة أبو ورد ( )2015والزعانيف والمصري

( )2015وسرور ( )2015وعبد الرحمف ( )2015وعيسى ( )2015ومولينجو ( )Mulongo, 2013ورافي
شانكر ( )Ravi shanker, 2009وزامؿ ( )2006وكوي ( )coy, 2001وويمكي ( )wilke, 2001كما

أنيا شممت درجة فعالية البرنامج مف وجية نظر المشرفيف ومديري المدارس كدراسة السكني ()2015

وشحادة (.)2015

ومف المبلحظ أف أغمب الدراسات العربية التي تناولت برنامج  SBTDكانت في العاـ  2015وذلؾ
لحداثة تطبيقو في المجتمع الفمسطيني.
ولـ تجد الباحثة في حدود عمميا وجيدىا أي دراسة عممية عمى الصعيد العربي وعمى الصعيد

المحمي في محافظات غزة بؿ في فمسطيف عامة تتعمؽ "بدور برنامج التطوير الميني المستمر لممعمـ القائـ
عمى المدرسة  SBTDفي تحسيف أداء معممي المرحمة األساسية بمدارس وكالة الغوث" وىذا يعتبر مف أىـ
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مبررات ىذه الدراسة؛ ومف ىنا تكمف أىمية موضوع ىذه الدراسة كأوؿ دراسة في محافظات غزة تتعمؽ في
الممح في ظؿ التغير الكيفي والكمي السريع في مجاالت العمـ والمعرفة.
ىذا الجانب الميـ والموضوع ُ

أ جو اال فاق االخ الف مع ا د ار ات ا ا ق :
اتضح لمباحثة أف الدراسة الحالية تتفؽ مع الدراسات السابقة في بعض األوجو وتختمؼ معيا في

أوجو أخرى ،وتتمثؿ ىذه األوجو مف وجية نظر الباحثة بما يمي:

أ جو اال فاق:


تتفؽ الدراسة الحالية مع دراسات المحور األوؿ في تناوليا لموضوع النمو الميني لممعمـ ،حيث أشارت

جميع الدراسات أنو عنصر بالغ األىمية في تحسيف األداء ،وتنفيذ برامج التدريب والتطوير الميني ،وتمبية
حاجات التغيير.



تتفؽ الدراسة الحالية مع جميع دراسات ىذا المحور باستخداـ المنيج الوصفي التحميمي باستثناء دراسة

الدوسري ( ،)2007فقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي المسحي ودراسة بتمر ( ،)Butler, 1992حيث اتبع
الباحث المنيج التجريبي ،ودراسة األنصاري ( )2008فقد استخدـ الباحث إضافةً لممنيج الوصفي التحميمي
المنيج التجريبي ومنيج البحث الحقمي.



تتفؽ ىذه الدراسة مع جميع دراسات المحور األوؿ في استخداميا لبلستبانة كأداة لجمع البيانات باستثناء

دراسة بتمر ( ،)Butler, 1992ودراسة األنصاري ( )2008حيث استخدـ الباحث بطاقة المبلحظة واختبار
معرفي كأدوات ليذه الدراسة.



تتفؽ الدراسة الحالية مع جميع دراسات المحور األوؿ في استخداميا لعينة الدراسة (المعمميف) باستثناء

دراسة النخالة ( )2002فقد كانت عينة الدراسة عبارة عف معمميف ومديريف ومشرفيف.



كما أنيا تتفؽ مع دراسات المحور الثاني والتي تتعمؽ ببرنامج  SBTDمف حيث المفيوـ واألىداؼ

والغايات وىيكمية البرنامج ومحتواه.



تتفؽ ىذه الدراسة مع بعض دراسات المحور الثاني مف حيث منيجيا البحثي وأداة الدراسة والعينة

كدراسة الزعانيف والمصري ( )2015وعيسى ( )2015وبواديو (.)Boaduo, 2010
أ جو االخ الف:
تختمؼ الدراسة الحالية عف جميع الدراسات السابقة ،حيث إف الدراسة الحالية تتناوؿ موضوعاً جديداً،

وىو "دور برنامج التطوير الميني المستمر لممعمـ القائـ عمى المدرسة  SBTDفي تحسيف أداء معممي
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المرحمة األساسية بمدارس وكالة الغوث" مف وجية نظر المعمميف أنفسيـ ،حيث إنو ال توجد دراسة في _حد
عمـ الباحثة_ تناولت ىذا الموضوع.


اختمفت الدراسة الحالية عف بعض الدراسات السابقة المتعمقة بالمحور الثاني مف حيث منيجيا البحثي

وأداة الدراسة والعينة كدراسة أبو ورد ( )2015وسرور ( )2015وكوي ()coy, 2001
وويمكي (.)wilke, 2001


اختمفت مع بعض الدراسات في عينة الدراسة فقط كدراسة السكني ( )2015وشحادة ( )2015وعبد

الرحمف ( )2015ورافي شانكر (.)Ravi shankar, 2009


اختمفت مع بعض الدراسات مف حيث منيجيا البحثي فقط كدراسة زامؿ (.)2006



اختمفت مع بعض الدراسات في أداة الدراسة فقط كدراسة مولينجو(.)Mulongo, 2013

أ جو اال فادة من ا د ار ات ا ا ق :
ا فادت ا احث من ا د ار ات ا ا ق في عدة ج انب من أىميا:
-

تحديد جوانب موضوع الدراسة مف خبلؿ دراسات المحور األوؿ المتعمقة بالنمو الميني ودراسات المحور

الثاني المتعمقة ببرنامج .SBTD
-

تحديد المنيج المناسب واإلجراءات المناسبة لمد ارسة.

-

تحديد المتغيرات المناسبة لمدراسة.

-

تحديد األساليب اإلحصائية المبلئمة لمثؿ ىذا النوع مف الدراسة.

-

تحديد الطريقة المبلئمة الختيار عينة الدراسة كي تكوف ممثمة لخصائص مجتمع الدراسة األصمي،

وبالتالي إمكانية تعميـ نتائجيا عمى البيئات المطابقة ،وما يسيـ مف االستفادة منيا عمى صعيد الواقع
المدرسي خصوصاً والتربوي بصورة عامة.

مم زات ا د ار

ا حا

عن ا د ار ات ا ا ق :

 -1تعد الدراسة الحالية األولى عمى الصعيد العربي وعمى الصعيد المحمي في محافظات غزة (شماؿ غزة،
محافظة غزة ،الوسطى) والتي تدرس موضوع "دور برنامج التطوير الميني المستمر لممعمـ القائـ عمى
المدرسة  SBTDفي تحسيف أداء معممي المرحمة األساسية بمدارس وكالة الغوث".
 -2تتميز الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة بأنيا تدرس تقدير معممي المرحمة األساسية بمدارس وكالة
الغوث لدور برنامج التطوير الميني المستمر لممعمـ القائـ عمى المدرسة  SBTDفي تحسيف أدائيـ مف وجية
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نظر المعمميف أنفسيـ ،حيث إف الدراسات السابقة كانت تدرس مثبلً درجة فعالية برنامج  SBTDمف وجية
نظر المدراء ،أو مف وجية نظر المشرفيف التربوييف.
 -3تناولت ىذه الدراسة المناطؽ التعميمية السبع التي انتيت مف تطبيؽ البرنامج ،في حيف أف جميع
الدراسات السابقة المتعمقة بالمحور الثاني تناولت منطقة تعميمية واحدة أو منطقتيف أو حتى مدرسة واحدة
وكميا طبقت في محافظة شماؿ غزة.
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ا ف ةةةةةةةةةةةةةةةل ا ار ع
منيج اجراءات ا د ار
 4.1مي د.
.

 4.2منيج ا د ار

.

 4.3مج مع ا د ار
 4.4ع ن ا د ار
 4.5ا

ف اإلح ائي فراد ا ع ن

 4.6أداة ا د ار
4.6.1

.

دق اال

 4.6.2ث ات اال

.
ان .
ان .

 4.7ا معا جات اإلح ائ



فق ا مع مات ا عام .

ا م خدم في ا د ار

.

ا ف ل ا ار ع
منيج اجراءات ا د ار
 4.1مي د:
تنػػاوؿ ىػػذا الفصػػؿ وصػػفًا لمػػنيج الد ارسػػة ،واألفػراد مجتمػػع الد ارسػػة وعينتيػػا ،وكػػذلؾ األداة المسػػتخدمة
وكيفية بنائيا وتطويرىا ،واجراءات التحقؽ مف صدقيا وثباتيا ،والمعالجات اإلحصائية التي تـ اسػتخداميا فػي

تحميؿ البيانات واستخبلص النتائج ،وفيما يمي وصؼ ليذه اإلجراءات:

 4.2منيج ا د ار

:

مف أجػؿ تحقيػؽ أىػداؼ الد ارسػة قامػت الباحثػة باسػتخداـ المػنيج الوصػفي التحميمػي الػذي يحػاوؿ مػف

خبللػو وصػؼ الظػاىرة موضػوع الد ارسػة ،وتحميػؿ بياناتيػا ،والعبلقػة بػيف مكوناتيػا واآلراء التػي تطػرح حوليػا
والعمميات التي تتضمنيا واآلثار التي تحدثيا.
عةةرف ا مةةنيج ا

ةةفي ا ح ةةي بأنػػو" :المػػنيج الػػذي يمكػػف مػػف خبللػػو وصػػؼ الظػػاىرة موضػػوع

الدراسة ،وتحميؿ بياناتيا ،وبياف العبلقات بيف مكوناتيا ،واآلراء التي تطػرح حوليػا ،والعمميػات التػي تتضػمنيا،
واآلثار التي تحدثيا" (أبو حطب وصادؽ.)105-104:2010،
قد م ا خدام م در ن أ ا ن مع مات:
 .1ا م ادر ا ثان

 :لمعالجة اإلطار النظري لمدراسة تـ الرجػوع إلػى مصػادر البيانػات الثانويػة والتػي تتمثػؿ

في الكتب ،والمراجع العربية واألجنبية ذات العبلقة ،والدوريات ،والمقاالت ،والتقارير ،والبحوث والد ارسػات
السابقة التي تناولت موضوع الدارسة ،والبحث والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختمفة.

 .2ا م ةةةادر ا

ةةة  :لمعالج ػػة الجوان ػػب التحميمي ػػة لموض ػػوع الد ارس ػػة ت ػػـ جم ػػع البيان ػػات األولي ػػة م ػػف خ ػػبلؿ

االستبانة كػأداة رئيسػة لمد ارسػة ،صػممت خصيصػاً ليػذا الغػرض ،وقػد تػـ تفريػغ وتحميػؿ البيانػات باسػتخداـ

البرنػػامج اإلحصػػائي ( )SPSSواسػػتخداـ االختبػػارات اإلحصػػائية المناسػػبة بيػػدؼ الوصػػوؿ لػػدالالت ذات
قيمة ومؤشرات تدعـ موضوع الدراسة.
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مج مع ا د ار

:
جد ل ( )4.1ضح

ز ع مج مع ا د ار

ح ب ا منطق ا ع م

ا جنس

ا جنس

ا منطق ا ع م

ا مجم ع

إناث

ذك ر

جباليا

339

135

474

بيت الىيا وبيت حانوف

380

93

473

غرب غزة

373

60

433

شرؽ غزة

218

94

312

جنوب غزة

464

92

556

النصيرات والبريج

504

160

664

دير البمح والمغازي

293

97

390

ا مجم ع

2571

731

3302

*(وفقاً لبيانات دائرة التربية والتعميـ بوكالة الغوث في غزة )2016/2015،

تكوف مجتمع الدراسة مف جميع معممي المرحمة األساسية بمدارس وكالة الغوث في المناطؽ التعميمية
التالية( :جباليا ،بيت الىيا وبيت حانوف ،غرب غزة ،شرؽ غزة ،جنوب غزة ،النصيرات والبريج ،دير البمح

والمغازي) ،والبالغ عددىـ وفقاً لبيانات دائرة التربية والتعميـ بوكالة الغوث في غزة ( )3302معمماً ومعممة

لمعاـ الدراسي (.)2015 -2014

والجدوؿ ( )4.1يوضح توزيع مجتمع الدراسة حسب المنطقة التعميمية والجنس.

 4.4ع ن ا د ار
 ع ن ا د ار

:
اال طالع :

تكونػػت عينػػة الد ارسػػة االسػػتطبلعية مػػف ( )50معمم ػاً ومعممػػة ،تػػـ اختيػػارىـ بطريقػػة عش ػوائية بغػػرض

التأكد مف صبلحية أداة الدراسة واستخداميا لحساب الصدؽ والثبات ،والتحقػؽ مػف صػبلحيتيما لمتطبيػؽ عمػى
العينة األصمية ،وقد تـ استبعادىـ مف التحميؿ النيائي.
 ع ن ا د ار

ا

:

ت ّكونت عينة الدراسة األصمية مف ( )600معمـ ومعممة ،أي ما نسبتو تقريباً ( )%18.2مف مجتمع
الدراسة ،حيث تـ استرداد ( )583استبانة أي بنسبة( ،)%97.2وقد تـ استبعاد ( )35استبانة لعدـ جدية
اإلجابة مف قبؿ المبحوثيف ،ليصبح العدد النيائي الصالح لمتحميؿ ( )548وىي نسبة مناسبة إلجراء

المعالجات اإلحصائية عمييا .ويتضح مف خبلؿ النقاط التالية توزيع أفراد عينة الدارسة حسب المعمومات
العامة لؤلفراد فييا:
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 4.5ا
-1

ف اإلح ائي فراد ا ع ن

فق ا مع مات ا عام :

ز ع أفراد ا ع ن ح ب ا جنس:
جد ل ( )4.2ضح

ز ع أفراد ا ع ن ح ب ا جنس
ان

ا مئ

ا جنس

ا عدد

ذكر

113

20.6

أنثى

435

79.4

ا مجم ع

548

100.0

%

يبػػيف جػػدوؿ ( )4.2أف مػػا نسػػبتو ( )%20.6مػػف عينػػة الد ارسػػة ذكػػور ،بينمػػا مػػا نسػػبتو ))%79.4

إناث ،وترى الباحثة أف ىذه النسبة تعكس توزيع الذكور واإلناث في مجتمع الدراسة.
عز ا احث ذ ك إ ى:

 سياسة الوكالة التي تقوـ عمػى تأنيػث التعمػيـ خاصػة فػي المرحمػة األساسػية عمػى اعتبػار أف المعممػات-2

أقدر عمى التعامؿ مع الطفؿ مف المعمـ ،وىذا أدى إلى زيادة نسبة المعممات عمى نسبة المعمميف.

ز ع أفراد ا ع ن ح ب ا منطق ا ع م :

ز ع أفراد ا ع ن ح ب ا منطق ا ع م

جد ل ( )4.3ضح

ا عدد

ا منطق ا ع م

ان

ا مئ

جباليا

92

16.8

بيت الىيا وبيت حانوف

67

12.2

غرب غزة

89

16.2

جنوب غزة

65

11.9

شرؽ غزة

53

9.7

دير البمح والمغازي

91

16.6

النصيرات والبريج

91

16.6

ا مجم ع

548

100.0

%

يبيف جدوؿ( )4.3أف ما نسبتو ( )%16.8مف عينة الدراسة يتبعوف منطقة جباليا التعميمية ،وما
نسبتو ) )%12.2يتبعوف منطقة بيت الىيا وبيت حانوف لتعميمية ،وما نسبتو ( )%16.2يتبعوف منطقة
غرب غزة التعميمية ،وما نسبتو) )%11.9يتبعوف منطقة جنوب غزة التعميمية ،وما نسبتو ( )%9.7يتبعوف

منطقة شرؽ غزة التعميمية ،بينما ) )%16.6يتبعوف منطقة دير البمح والمغازي ومنطقة النصيرات والبريج

التعميمية.
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-3

ز ع أفراد ا ع ن ح ب ن ات ا خدم :
جد ل ( )4.4ضح

ز ع أفراد ا ع ن ح ب ن ات ا خدم
ان

ا مئ

ن ات ا خدم

ا عدد

أقؿ مف  5سنوات

78

14.2

مف  10-5سنوات

222

40.5

أكثر مف  10سنوات

248

45.3

ا مجم ع

548

100.0

%

يبيف جدوؿ ( )4.4أف ما نسبتو ) )%14.2مف أفراد عينة الدراسة سنوات الخدمة لدييـ أقؿ مف 5

سنوات ،و( )%40.5تتراوح سنوات خدمتيـ مف  10 -5سنوات ،بينما ( )%45.3سنوات خدمتيـ أكثر مف

 10سنوات .وترى الباحثة أف ىذه النسب تعكس واقع التوظيؼ وآليات التعييف في وكالة الغوث الدولية؛
حيث يستمر عمؿ المعمـ حتى بموغو الستيف مف العمر.
ز ع أفراد ا ع ن ح ب ا مؤىل ا ع مي:
جد ل ( )4.5ضح

ز ع أفراد ا ع ن ح ب ا مؤىل ا ع مي
ان

ا مئ

ا مؤىل ا ع مي

ا عدد

دبموـ

17

3.1

بكالوريوس

508

92.7

دراسات عميا

23

4.2

ا مجم ع

548

100.0

%

يبيف جدوؿ ( )4.5أف ما نسبتو ) )%92.7مف أفراد عينة الدراسة مؤىميـ العممي بكالوريوس ،وأف

( )%4.2مؤىميـ العممي دراسات عميا ،بينما ( )%3.1مؤىميـ العممي دبموـ .ونبلحظ أف نسبة مف مؤىميـ
العممي دراسات عميا ،ودبموـ منخفضة.
عز ا احث ذ ك إ ى:
-

األنظمة المعموؿ بيا في وكالة الغوث الدولية والخاصة بسياسة التوظيؼ؛ حيث يسمح بالتقدـ بطمبات

لمتوظيؼ فقط لمحاصميف عمى شيادات البكالوريس فما فوؽ ،وال تسمح لمحاصميف عمى شيادات دبموـ كما
كاف في السابؽ.
-

التكمفة المادية العالية لمدراسات العميا ،مما يحد مف إقباؿ المعمميف لبللتحاؽ ببرنامج الماجستير.

-

سياسة الوكالة ال تحسب عبلوات مادية أو إدارية لممعمميف الحاصميف عمى الدراسات العميا ،واف كاف ليا

تأثير معنوي أكثر مف مادي.
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أداة ا د ار
تعد االستبانة أكثر وسائؿ الحصوؿ عمى البيانات مف األفراد استخداماً وانتشا اًر ،وتعرؼ االستبانة

بأنيا" :أداة ذات أبعاد وبنود تستخدـ لمحصوؿ عمى معمومات أو آراء يقوـ باالستجابة ليا المفحوص نفسو،

وىي كتابية تحريرية" (األغا واألستاذ.)116 :2004 ،

وقد تـ استخداـ االستبانة لمتعرؼ إلى "د ر رنامج ا ط ر ا ميني ا م مر مع م ا قائم ع ى
ا مدر

 SBTDفي ح ن أداء مع مي ا مرح ا

قد ق مت اال

ان إ ى ق م ن رئ

ا

مدارس كا ا غ ث".

ن ىما:

 .1ا ق م ا ل :وىو عبارة عف المعمومات العامة عف المستجيب (الجنس ،المنطقة التعميمية ،سنوات
الخدمة ،المؤىؿ العممي).
 .2ا ق م ا ثاني :يتمثؿ في مجاالت ا د ار
 -ا مجال ا ل :ط ر أ ا ب نشط

 ،ويشتمؿ عمى ) (67فقرة ،موزع عمى( (6مجاالت:
ع م ا ع م ،ويتكوف مف ( )13فقرة.

 -ا مجال ا ثاني :ممار ات ا ع م ا مر كزة ع ى ا غرف ا

ف  ،ويتكوف مف ( )12فقرة.

 ا مجال ا ثا ث :ا ق م ا يادف ح ن ن ع ا ع م ،ويتكوف مف ( )10فقرات. ا مجال ا ار ع :د ر ا مع م في عز ز ع م ميارات ا قراءة ا ك ا -ا مجال ا خامس :ا منحى ا جامع

ع م ا ع م ،ويتكوف مف ( )12فقرة.

 -ا مجال ا ادس :فع ل د ر أ اء ا م ر في عم

خط ات ناء اال

ا ح اب ،ويتكوف مف ( )11فقرة.

االر قاء إنجازات ا ط  ،ويتكوف مف ( )9فقرات.

ان :

 -1االطبلع عمى المجمعات التدريبية الخاصة ببرنامج  ،SBTDواالستفادة منيا في بناء االسػتبانة وصػياغة
فقراتيا ،كما وتـ االستفادة مف االطار النظري لمدراسة في بناء االستبانة وصياغة الفقرات.

 -2تحديد المجاالت الرئيسة التي شممتيا االستبانة.
 -3صياغة الفقرات التي تقع تحت كؿ مجاؿ.

 -4تػـ تصػميـ االسػػتبانة فػي صػورتيا األوليػػة ،وقػد تكونػت مػػف ( )6مجػاالت و( )67فقػرة .انظػػر الممحػؽ رقػػـ
(.)1

بناء عمى توجييات المشرؼ.
 -5تـ تعديؿ االستبانة ً
 -6تـ عرض االستبانة عمى مجموعة مف المحكميف المتخصصيف في مجاؿ التربيػة تألفػت مػف ( )17عضػو
مػػف أعضػػاء الييئػػة التدريسػػية فػػي( :الجامعػػة اإلسػػبلمية ،جامعػػة األزىػػر ،جامعػػة األقصػػى ،جامعػػة القػػدس
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المفتوحػػة ،و ازرة التربيػػة والتعمػػيـ العػػالي ،دائػرة التعمػػيـ بوكالػػة الغػػوث الدوليػػة بغػزة) والممحػػؽ رقػػـ ( )2يبػػيف
أسماء أعضاء لجنة التحكيـ وأماكف عمميـ.

 -7في ضوء آراء المحكميف تـ استبعاد بعض الفقرات واضػافة بعػض الفقػرات بػنفس عػدد الفقػرات المسػتبعدة،
ونقػػؿ وتعػػديؿ بعضػػيا اآلخػػر ليبقػػى عػػدد فق ػرات االسػػتبانة ( )67فق ػرة ولػػـ يتغيػػر بعػػد إدخػػاؿ التعػػديبلت

المطموبة.

 -8تـ إعطاء لكؿ فقػرة وزف مػدرج وفػؽ سػمـ ليكػرت الخماسػي (كبيػرة جػداً ،كبيػرة ،متوسػطة ،ضػعيفة ،ضػعيفة
جداً) أعطيت األوزاف التالية ( ،)1 ،2 ،3 ،4 ،5والممحؽ رقـ ( )3يبيف االستبانة في صورتيا النيائية.

4.6.1

دق اال

ان .

يقصد بصدؽ االستبانة" :التأكد مف أنيا سوؼ تقيس ما وضعت لقياسو" ،كما يقصد بالصدؽ "شموؿ
االستقصاء لكؿ العناصر التي يجب أف تدخؿ في التحميؿ مف ناحية ،ووضوح فقراتيا ،ومفرداتيا مف ناحية

ثانية ،بحيث تكوف مفيومة لكؿ مف يستخدميا" (عبيدات وآخروف.)179 :2001 ،
قد م ا أكد من
-1

دق اال

دق آراء ا محكم ن "ا

ان كما ي:
دق ا ظاىري":

عددا مف المحكميف المتخصصيف في مجاؿ الظاىرة
يقصد بصدؽ المحكميف "ىو أف يختار الباحث ً
أو المشكمة موضوع الدراسة" (الجرجاوي .)107 :2010 ،حيث تـ عرض االستبانة في صورتيا األولية
الموضحة في ممحؽ رقـ ( )1عمى مجموعة مف المحكميف ،تألفت مف ( )17محكماً مف المتخصصيف في

مجاؿ التربية ،وقد استجابت الباحثة آلراء المحكميف وقامت بإجراء ما يمزـ مف حذؼ وتعديؿ في ضوء

المقترحات المقدمة ،وبذلؾ خرجت االستبانة في صورتيا النيائية  -انظر الممحؽ رقـ (.)3
 -2دق اال اق ا داخ يInternal Validity

يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي مدى اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات االستبانة مع المجاؿ الػذي تنتمػي إليػو
ىذه الفقرة ،وقد تـ حساب االتساؽ الداخمي لبلستبانة وذلؾ مف خبلؿ حسػاب معػامبلت االرتبػاط بػيف كػؿ فقػرة

مف فقرات االستبانة والدرجة الكمية لممجاؿ نفسو.
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جد ل ()4.6
ضح معامل االر اط ن كل فقرة من فقرات ا مجال ا ل" ط ر أ ا ب نشط

الر اط

معامل ر ن

ساعدني برنامج  SBTDعمى إكساب ميارات التفكير العميا لمطمبة (التحميؿ –

().Sig

.1

ا فقرة

ا ق م االح ما

م

ع م ا ع م " ا درج ا ك

مجال

0.656

*0.000

0.631

*0.000

0.682

*0.000

.4

مكني مف تييئة مواقؼ تعميمية فعالة تراعي احتياجات الطمبة واىتماماتيـ.

0.740

*0.000

.5

ساعدني عمى توظيؼ التعمـ الذاتي لتمكيف الطمبة مف االستقبللية في التعمـ.

0.708

*0.000

.6

بصرني بأىمية توجيو الطمبة نحو اكتشاؼ وجيات نظرىـ وقيميـ.

0.713

*0.000

0.655

*0.000

.8

ساعدني عمى ربط تعمـ الطمبة بمشكبلت عممية مرتبطة بحياتيـ الواقعية.

0.769

*0.000

.9

مكني مف ربط مواقؼ التعمـ النشط بالمعارؼ السابقة لمطمبة.

0.642

*0.000

0.706

*0.000

0.598

*0.000

.12

ساعدني عمى إكساب الطمبة ميارات العمؿ الجماعي في إنجاز الميمات.

0.578

*0.000

.13

أتاح لي فرصة توظيؼ التعمـ التعاوني لتنمية ميارات التفكير لدى الطمبة.

0.675

*0.000

.2
.3

.7

.10
.11

التركيب – التقويـ).

أسيـ في زيادة استثماري لئلمكانات المتاحة في البيئة المحمية وربطيا بالعممية
التعميمية.
ىيأ لي فرصة التنويع في األنشطة التعميمية المبلئمة لتحقيؽ األىداؼ التربوية
المنشودة.

مكني مف تعزيز مشاركة الطمبة في صوغ أىداؼ تعمميـ والسعي الحثيث
لتحقيقيا.

شجعني عمى استخداـ ممارسات تدريسية سميمة تعمؿ عمى زيادة التواصؿ
اإلنساني بيني وبيف الطمبة.
أت ػ ػػاح ل ػ ػػي فرص ػ ػػة تنظ ػ ػػيـ الطمب ػ ػػة ض ػ ػػمف مجموع ػ ػػات كبيػ ػ ػرة أو ص ػ ػػغيرة لح ػ ػػؿ
المشكبلت.

* االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوى داللة ( ).α≥ 0.05

يوضػػح جػػدوؿ ( )4.6معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف كػػؿ فقػرة مػػف فقػرات المجػػاؿ األوؿ "تطػػوير أسػػاليب نشػػطة
لمتعمػػيـ والػػتعمـ" والدرجػػة الكميػػة لممجػػاؿ ،والػػذي يبػػيف أف معػػامبلت االرتبػػاط المبينػػة دالػػة عنػػد مسػػتوى داللػػة

( )α≤0.05وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقاً لما وضع لقياسو.
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جد ل ()4.7
ضح معامل االر اط ن كل فقرة من فقرات ا مجال ا ثاني "ممار ات ا ع م ا مر كزة ع ى ا غرف ا ف " ا درج ا ك
مجال

الر اط

معامل ر ن

().Sig

ساعدني برنامج  SBTDعمى تنظيـ بيئة صفية توحي بالتوقعات اإليجابية

ا ق م االح ما

م

.1

ا فقرة

0.552

*0.000

.2

ىيأ لي فرصة تطبيؽ االستراتيجيات البلزمة لتحقيؽ أقصى إمكانات الطمبة .

0.663

*0.000

.3

مكني مف تشجيع الطمبة عمى المناقشة البناءة .

0.560

*0.000

0.659

*0.000

.5

طور لدي أساليب مبتكرة لبلحتفاء بإنجازات الطمبة ونجاحاتيـ.

0.546

*0.000

.6

زاد مف حرصي عمى المشاركة المتميزة لجميع الطمبة.

0.733

*0.000

.7

عزز لدي قيمة احتراـ طمبتي وعدـ االستخفاؼ بقدراتيـ.

0.723

*0.000

.8

ساعدني عمى تعزيز مفاىيـ العدالة وعدـ التحيز في معاممتي مع الطمبة.

0.719

*0.000

.9

ساعدني عمى بناء ثقة الطالب وزيادة قناعتو بنفسو كمتعمـ كؼء.

0.719

*0.000

.10

بصرني بأىمية تعزيز مجتمعات التعمـ مف أجؿ تطبيؽ أساليب تعميمية نشطة.

0.719

*0.000

0.521

*0.000

0.517

*0.000

.4

.11
.12

المتفائمة.

شجعني عمى المشاركة مع معمميف آخريف في تطوير استراتيجيات تعميمية تسيـ
في تعزيز مشاركة الطمبة في عممية التعمـ.

ساعدني عمى اختيار أسموب التعزيز المناسب والمرغوب فيو مف قبؿ فئات

الطمبة المختمفة.

الم َعزز وتحديد أوقات إعطاء المعززات
جعمني أىتـ بالطريقة التي أقدـ فييا ُ
المختمفة.

*االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوى داللة (.)α≥ 0.05

يوضح جدوؿ ( )4.7معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الثاني "ممارسات التعمـ المرتكزة
عمى الغرفة الصفية" والدرجة الكمية لممجاؿ ،والذي يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة

(  )α≥ 0.05وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقاً لما وضع لقياسو.
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جد ل ()4.8
ضح معامل االر اط ن كل فقرة من فقرات ا مجال ا ثا ث "ا ق م ا يادف ح ن ن ع

.4
.5
.6
.7
.8
.9

الر اط

.3

لؤلساليب التربوية.

مكني مف تقديـ تغذية راجعة (فردية ،مستمرة ،ومتميزة) لمطمبة حوؿ تطورىـ في
التعمـ.
أتاح لي فرصة استخداـ محفزات التأمؿ التي تساعد الطمبة عمى التفكير بشأف
التعمـ وتقييمو ذاتياً.
جعمني أ ِّ
ُنوع في طرؽ طرح األسئمة التي تثير اىتماـ الطمبة وتساعدىـ عمى
زيادة أثر التعمـ.

ىيأ لي فرصة تشجيع الطمبة عمى إعطاء استجابات ثرية باستخداـ أسئمة التفكير

العميا.

ساعدني عمى دمج عممية إعداد األسئمة في االستراتيجيات المستخدمة في
التخطيط لمدروس.
مكني مف تطوير مياراتي الخاصة بتوظيؼ نتاجات التعمـ الواضحة مع الطمبة.
شجعني عمى تعزيز التفاعؿ اإليجابي بيف الطمبة لطرح أسئمتيـ عمى بعضيـ
البعض ونقدىا.
جعمني أحدد نوع األسئمة عمى أساس المعمومات والخبرات المتوافرة لدى الطمبة

ومستواىـ اإلدراكي.

 .10ساعدني في رصد وتوثيؽ إنجازات وتقدـ تعمـ الطمبة.

معامل ر ن

.2

ساعدني برنامج  SBTDعمى توظيؼ التقييـ البنائي في تطوير منا ٍح نشطة

().Sig

.1

ا فقرة

ا ق م االح ما

م

ا ع م" ا درج ا ك

مجال

0.586

*0.000

0.683

*0.000

0.631

*0.000

0.723

*0.000

0.693

*0.000

0.710

*0.000

0.666

*0.000

0.748

*0.000

0.693

*0.000

0.641

*0.000

* االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوى داللة( .)α≥ 0.05

يوضح جدوؿ ( )4.8معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الثالث "التقييـ اليادؼ لتحسيف
نوعية التعميـ" والدرجة الكمية لممجاؿ ،والذي يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة (0.05

≥ (αوبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقاً لما وضع لقياسو.
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جد ل ()4.9
ضح معامل االر اط ن كل فقرة من فقرات ا مجال ا ار ع "د ر ا مع م في عز ز ع م ميارات ا قراءة ا ك ا
ا درج ا ك

الر اط

معامل ر ن

ىيأ لي برنامج  SBTDفرص التعرؼ إلى مفيوـ القراءة والكتابة

().Sig

.1

ا فقرة

ا ق م االح ما

م

مجال

ا ح اب "

0.573

*0.000

0.627

*0.000

0.692

*0.000

0.593

*0.000

0.629

*0.000

 .6مكني مف التخطيط لتوظيؼ الخبرات الحسابية الميمة بطريقة تفاعمية .

0.599

*0.000

 .7عزز مف اختياري لؤللعاب التربوية الممتعة والمرتبطة بموضوع التعمـ.

0.642

*0.000

0.647

*0.000

0.633

*0.000

0.588

*0.000

0.657

*0.000

.2
.3
.4
.5

.8
.9
.10

ومكوناتيا الخاصة.

زاد مف قيمة المناقشة لدي كأداة تطوير تعمـ القراءة والكتابة مف خبلؿ
المنياج الدراسي.
مكني مف اكتساب ميارات توظيؼ االستراتيجيات التعميمية في القراءة
والكتابة مف خبلؿ المنياج الدراسي.
عزز مف معرفتي وتوظيفي لبلستراتيجيات التي تساعد الطمبة عمى فيـ
نصوص المعمومات والتفاعؿ معيا.
ساعدني عمى توضيح طبيعة وأىمية تعمـ الميارات الحسابية مف خبلؿ

المنياج الدراسي.

مكن ػػي م ػػف التخط ػػيط الس ػػميـ الس ػػتثمار األلع ػػاب التربوي ػػة لتحقي ػػؽ أىػػػداؼ
تربوية تتناسب مع قدرات الطمبة واحتياجاتيـ .
سػػاعدني عمػػى اسػػتخداـ الوسػػائؿ التعميميػػة التػػي تسػػيـ فػػي تبسػػيط المسػػائؿ
وتقريب المفاىيـ الرياضية ألذىاف الطمبة.
مكني مف إتاحة الفرص الكافيػة لتعبيػر الطمبػة عمػا يقرؤونػو بطػرؽ مختمفػة
(مناقشات في مجموعات ،تمثيمية أو صورة رمزية).

ىي ػػأ ل ػػي الفرص ػػة لتوظي ػػؼ البطاق ػػات والشػ ػرائح التعميمي ػػة لتط ػػوير مي ػػارات
ّ .11
القراءة والكتابة عند الطمبة.
* االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوى داللة ()α≥ 0.05

يوضح جدوؿ ( )4.9معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الرابع "دور المعمـ في تعزيز

تعمـ ميارات القراءة والكتابة والحساب" والدرجة الكمية لممجاؿ ،والذي يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة
عند مستوى داللة ( )α≥ 0.05وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقاً لما وضع لقياسو.

000

جد ل ()4.10
ضح معامل االر اط ن كل فقرة من فقرات ا مجال ا خامس "ا منحى ا جامع

الر اط

معامل ر ن

ساعدني برنامج  SBTDعمى تكويف اتجاىات ايجابية نحو توظيؼ المنحى

().Sig

.1

ا فقرة

ا ق م االح ما

م

ع م ا ع م " ا درج ا ك

مجال

0.717

*0.000

0.707

*0.000

.3

ساعدني عمى تبني التعميـ الجامع كنيج وسياسة تربوية وطنية.

0.683

*0.000

.4

أتاح لي فرصة مناقشة وتحديد االحتياجات التعميمية المتنوعة لدى الطمبة.

0.678

*0.000

.5

ساعدني عمى تمبية االحتياجات التعميمية المختمفة لمطمبة بالطرؽ المناسبة.

0.593

*0.000

.6

حسف مف أدائي في تطبيؽ المناحي متعددة الحواس كمدخؿ لمتعميـ والتعمـ.

0.556

*0.000

0.652

*0.000

0.590

*0.000

0.766

*0.000

0.603

*0.000

0.728

*0.000

0.790

*0.000

.2

.7
.8
.9

الجامع في التعميـ والتعمـ .
مكني مف تطبيؽ الطرائؽ المختمفة إلزالة معوقات التعمـ والنمو والمشاركة
لجميع الطمبة في الصؼ والمدرسة.

بصػ ػ ػرني بتوظي ػ ػػؼ االس ػ ػػتراتيجيات المتنوع ػ ػػة ل ػ ػػدعـ االحتياج ػ ػػات التعميمي ػ ػػة
المختمفة.

جعمني أ ِّ
ُنوع في طرؽ التدريس والوسائؿ التعميميػة القػادرة عمػى الوصػوؿ إلػى
كؿ الطمبة كؿ حسب احتياجاتو.
حسػػف لػػدي فػػرص إعػػادة التفكيػػر بػػالتنوع واالخػػتبلؼ بػػيف الطمبػػة فػػي الغرفػػة
الصفية وتقبميا واالحتفاء بيا بدالً مف رفضيا.

ساعدني عمى تمبية حاجات التعمـ لجميع الطمبة مف خبلؿ االنتفاع المتكافئ

.10
ببرامج مبلئمة لمتعمـ.
 .11جعمني أ َُرِّكز عمى نقاط القوة لدى الطمبة وتعزيزىا.
 .12زودني بآليات معالجة نقاط الضعؼ لدى الطمبة.
* االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوى داللة (.)α≥ 0.05

يوضح جدوؿ ( )4.10معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الخامس "المنحى الجامع
لمتعميـ والتعمـ" والدرجة الكمية لممجاؿ ،والذي يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة

( (α≥ 0.05وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقاً لما وضع لقياسو.
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جد ل ()4.11
ضح معامل االر اط ن كل فقرة من فقرات ا مجال ا ادس " فع ل د ر أ اء ا م ر في عم
" ا درج ا ك

الر اط

معامل ر ن

ساعدني برنامج  SBTDعمى تفعيؿ دور أولياء األمور في العممية التربوية

().Sig

.1

ا فقرة

ا ق م االح ما

م

مجال

االر قاء إنجازات ا ط

0.704

*0.000

0.724

*0.000

0.743

*0.000

0.795

*0.000

.5

أسيـ في تطويري الستراتيجيات مختمفة لمتعامؿ مع جميع أولياء األمور.

0.865

*0.000

.6

طور مف قدرتي عمى العمؿ مع مجالس أولياء األمور.

0.785

*0.000

.7

جعمني أنظر ألولياء األمور كشركاء في العممية التعميمية .

0.638

*0.000

.8

ساعدني في تحديد أىدافي المستقبمية لمواصمة التطور الميني .

0.737

*0.000

.9

مكني مف تقييـ جيودي في التطوير الميني.

0.614

*0.000

.2
.3
.4

والحياة المدرسية ألبنائيـ.

أتاح لي الفرصة في تحديد المعوقات التي تحوؿ دوف تفعيؿ أولياء األمور في
تعميـ أبنائيـ.

جعمني أُطَ ِّور استراتيجيات لمتغمب عمى المعوقات التي تحوؿ دوف مشاركة
أولياء األمور في تعميـ أبنائيـ.

زاد مف حرصي عمى إقامة عبلقات فاعمة مع أولياء األمور والتواصؿ معيـ
حوؿ األمور المتعمقة بتعمـ أبنائيـ.

* االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوى داللة ( .)α≥ 0.05

يوضػػح جػػدوؿ ( )4.11معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف كػػؿ فقػرة مػػف فقػرات المجػػاؿ السػػادس "تفعيػػؿ دور أوليػػاء
األمور في عممية االرتقاء بإنجازات الطمبة" والدرجة الكمية لممجػاؿ ،والػذي يبػيف أف معػامبلت االرتبػاط المبينػة

دالة عند مستوى داللة ( (α≥ 0.05وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقاً لما وضع لقياسو.
 -3ا

دق ا نائيStructure Validity
يعتبػػر الصػػدؽ البنػػائي أحػػد مقػػاييس صػػدؽ األداة الػػذي يقػػيس مػػدى تحقػػؽ األىػػداؼ التػػي تريػػد األداة

الوصوؿ إلييا ،ويبيف مدى ارتباط كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية لفقرات االستبانة.

(الجرجاوي)108 :2010 ،
ولمتحقػػؽ مػػف الصػػدؽ البنػػائي سػػيتـ حسػػاب معػػامبلت االرتبػػاط بػػيف درجػػة كػػؿ مجػػاؿ مػػف مجػػاالت

االستبانة والدرجة الكمية لبلستبانة.

003

جد ل ()4.12
ضح معامل االر اط ن درج كل مجال من مجاالت اال

ان

ا درج ا ك
معامل ر ن

ا مجال

الر اط

ال

ان

ا ق م االح ما
)(sig

تطوير أساليب نشطة لمتعميـ والتعمـ.

0.896

*0.000

ممارسات التعمـ المرتكزة عمى الغرفة الصفية.

0.864

*0.000

التقييـ اليادؼ لتحسيف نوعية التعميـ.

0.903

*0.000

دور المعمـ في تعزيز تعمـ ميارات القراءة والكتابة والحساب.

0.862

*0.000

المنحى الجامع لمتعميـ والتعمـ.

0.939

*0.000

تفعيؿ دور أولياء األمور في عممية االرتقاء بإنجازات الطمبة.

0.778

*0.000

*االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوى داللة ((α≥ 0.05
يتضػػح مػػف جػػدوؿ ( )4.12أف جميػػع معػػامبلت االرتبػػاط فػػي جميػػع مجػػاالت االسػػتبانة دالػػة إحصػػائياً

عند مستوى داللة ( (α≥ 0.05وبذلؾ تعتبر جميع مجاالت االستبانة صادقو لما وضعت لقياسو.

ث ات اال

ان Reliability

يقصػػد بثبػػات االسػػتبانة ىػػو أف يعطػػي االسػػتبياف نفػػس النتػػائج إذا أعيػػد تطبيقػػو عػػدة م ػرات متتاليػػة،

ويقصػد بػػو أيضػػا إلػػى أي درجػػة يعطػػي المقيػػاس قػراءات متقاربػة عنػػد كػػؿ مػرة يسػػتخدـ فييػػا ،أو مػػا ىػػي درجػػة

اتساقو وانسجامو واستم ارريتو عند تكرار استخدامو في أوقات مختمفة (الجرجاوي.)97 :2010 ،
قد م ا حقق من ث ات اال

ان من خالل طر ق ن ذ ك كما ي:

أ -معامل أ فا كر ن اخ (:(Cronbach's Alpha Coefficient
تـ تطبيؽ االستبانة عمى عينة استطبلعية عددىا ( )50معمـ ومعممػة بطريقػة عشػوائية ،وبعػد تطبيػؽ
االستبانة تـ حساب معامؿ ألفا كرونباخ لقياس الثبات ،والنتائج موضحة في جدوؿ(.)4.13

004

جد ل ()4.13
معامل أ فا كر ن اخ ق اس ث ات اال
م

ان
عدد ا فقرات

ا مجال

معامل أ فا
كر ن اخ

 .1تطوير أساليب نشطة لمتعميـ والتعمـ.

13

0.899

 .2ممارسات التعمـ المرتكزة عمى الغرفة الصفية.

12

0.862

 .3التقييـ اليادؼ لتحسيف نوعية التعميـ.

10

0.866

 .4دور المعمـ في تعزيز تعمـ ميارات القراءة والكتابة والحساب.

11

0.839

 .5المنحى الجامع لمتعميـ والتعمـ.

12

0.885

 .6تفعيؿ دور أولياء األمور في عممية االرتقاء بإنجازات الطمبة.

9

0.893

67

0.970

جم ع مجاالت اال

ان

وتشػير النتػػائج الموضػحة فػػي جػدوؿ ( )4.13أف قيمػػة معامػؿ ألفػػا كرونبػاخ مرتفعػػة لكػؿ مجػػاؿ حيػػث
تتراوح بػيف ( .)0.899_0.839بينمػا بمغػت قيمػة معامػؿ ألفػا لجميػع فقػرات االسػتبانة ( .)0.970وىػذا يعنػي

أف معامؿ الثبات مرتفع وداؿ إحصائياً.

ب -طر ق ا جزئ ا ن ف :Split Half Method
بعد تطبيؽ االستبانة تـ تجزئة فقراتيا إلػى جػزأيف (األسػئمة ذات األرقػاـ الفرديػة ،واألسػئمة ذات األرقػاـ

الزوجيػػة) ثػػـ تػػـ حسػػاب معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف درجػػات األسػػئمة الفرديػػة ودرجػػات األسػػئمة الزوجيػػة وبعػػد ذلػػؾ تػػـ
تصػحيح معامػؿ االرتبػاط بمعادلػة سػبيرماف بػراوف  :Spearman Brownمعامػؿ االرتبػاط المعػدؿ =

2r
1 r

حيػػث  rمعامػػؿ االرتبػػاط بػػيف درجػػات األسػػئمة الفرديػػة ودرجػػات األسػػئمة الزوجيػػة .وتػػـ الحصػػوؿ عمػػى النتػػائج
الموضحة في جدوؿ (.)4.14
جد ل ()4.14

ضح طر ق ا جزئ ا ن ف

ق اس ث ات اال

ان

معامل االر اط

معامل االر اط ا معدل

.1

تطوير أساليب نشطة لمتعميـ والتعمـ.

0.891

*0.942

.2

ممارسات التعمـ المرتكزة عمى الغرفة الصفية.

0.858

0.923

.3

التقييـ اليادؼ لتحسيف نوعية التعميـ.

0.802

0.890

.4

دور المعمـ في تعزيز تعمـ ميارات القراءة والكتابة والحساب.

0.651

*0.789

.5

المنحى الجامع لمتعميـ والتعمـ.

0.918

0.957

.6

تفعيؿ دور أولياء األمور في عممية االرتقاء بإنجازات الطمبة.

0.913

*0.954

0.968

*0.984

ا مجال

م

جم ع مجاالت اال

ان

* تـ استخداـ معادلة جتماف حيث أف عدد األسئمة الفردية ال يساوي عدد األسئمة الزوجية
005

يتض ػ ػػح م ػ ػػف النت ػ ػػائج الموض ػ ػػحة ف ػ ػػي ج ػ ػػدوؿ ( )4.14أف ق ػ ػػيـ معام ػ ػػؿ االرتب ػ ػػاط المع ػ ػػدؿ (س ػ ػػبيرماف
إحصائيا.
براوف )Spearman Brownمرتفعة ودالة
ً

وبذلؾ تكوف االستبانة في صورتيا النيائية كما ىي في الممحؽ ( )3قابمة لمتوزيػع .وتكػوف الباحثػة قػد

تأكػػدت مػػف صػػدؽ وثبػػات االسػػتبانة ممػػا يجعميػػا عمػػى ثقػة تامػػة بصػػحة االسػػتبانة وصػػبلحيتيا لتحميػػؿ النتػػائج
واإلجابة عمى أسئمة الدراسة.

ا معا جات اإلح ائ

ا م خدم في ا د ار

:

تـ تفريع وتحميؿ االستبانة مف خبلؿ برنامج التحميؿ اإلحصائي ()SPSS
""Statistical Package for the social Sciences
ح ث م ا خدام ا د ات اإلح ائ

ا ا :

 .1النسب المئوية والتك اررات( :)Frequencies & Percentagesلوصؼ عينة الدراسة.
 .2المتوسط الحسابي والوزف النسبي واالنحراؼ المعياري.
 .3اختبػػار ألف ػػا كرونب ػػاخ(Alpha
االستبانة.

 )Cronbach'sوك ػػذلؾ طريق ػػة التجزئ ػػة النص ػػفية؛ لمعرف ػػة ثب ػػات فقػػرات

 .4معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػوف ( )Pearson Correlation Coefficientلقيػػاس درجػػة االرتبػػاط ،ويقػػوـ ىػػذا
االختبػار عمػػى د ارسػة العبلقػػة بػيف متغيػريف ،وقػد تػػـ اسػتخدامو لحسػػاب االتسػاؽ الػػداخمي والصػدؽ البنػػائي

لبلستبانة والعبلقة بيف المتغيرات.

 .5اختبػار  Tفػي حالػة عينتػيف ( )Independent Samples T-Testلمعرفػة مػا إذا كػاف ىنػاؾ فروقػات
ذات داللة إحصائية بيف مجموعتيف مف البيانات المستقمة.

 .6اختبػار تحميػؿ التبػايف األحػادي)  )One Way Analysis of Variance - ANOVAلمعرفػة مػا إذا
كاف ىناؾ فروقات ذات داللة إحصائية بيف ثبلث مجموعات أو أكثر مف البيانات.

 .7اختبار شيفيو ( )Scheffeلممقارنات الثنائية بيف المجموعات.
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ا ف ةةةةةةةةةةةةةةةل ا خامس
ن ائج ا د ار

ا م دان "إجا

ا

 5.1مي د.
 5.2ا محك ا مع مد في ا د ار
 5.3اإلجا

.

عن أ ئ ا د ار

 5.3.1اإلجا

عن ا ؤال ا ل من أ ئ ا د ار

 5.3.2اإلجا

عن ا ؤال ا ثاني من أ ئ ا د ار

 5.4ا

ات.

 5.5ا مق رحات.

اؤالت ف رىا"

 5.1مي د:
يتضػػمف ىػػذا الفصػػؿ عرضػاً لنتػػائج الد ارسػػة ،وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ اإلجابػػة عػػف أسػػئمة الد ارسػػة واسػػتعراض

أبرز نتائج االستبانة والتي تـ التوصؿ إلييا مف خبلؿ تحميؿ فقراتيا ،بيدؼ التعرؼ إلى "دور برنامج التطوير

الميني المستمر لممعمـ القائـ عمى المدرسة  SBTDفي تحسيف أداء معممي المرحمة األساسػية بمػدارس وكالػة

الغػػوث" ،والوقػػوؼ عمػػى متغي ػرات الد ارسػػة التػػي اشػػتممت عمػػى (الجػػنس ،المنطقػػة التعميميػػة ،سػػنوات الخدمػػة،
المؤىؿ العممي).
لػػذا تػػـ إج ػراء المعالجػػات اإلحصػػائية لمبيانػػات المتجمعػػة مػػف اسػػتبانة الد ارسػػة ،إذ تػػـ اسػػتخداـ برنػػامج
الرزـ اإلحصائية لمدراسات االجتماعية ( )SPSSلمحصوؿ عمى نتائج الدراسة التي تـ عرضيا وتحميميػا فػي

ىذا الفصؿ.

 5.2ا محك ا مع مد في ا د ار
لتحديد المحؾ المعتمد في الدراسة فقد تـ تحديد طوؿ الخبليا في مقياس ليكرت الخماسي مف خبلؿ
حساب المدى بيف درجات المقياس( ،)4=1-5ومف ثـ تقسيمو عمى أكبر قيمة في المقياس لمحصوؿ عمى

طوؿ الخمية أي ( ،)0.80=5/4وبعد ذلؾ تـ إضافة ىذه القيمة إلى أقؿ قيمة في المقياس(بداية المقياس
وىي واحد صحيح) ،وذلؾ لتحديد الحد األعمى ليذه الخمية (.)Ozenet al., 2012
وىكذا أصبح طوؿ الخبليا كما ىو موضح في الجدوؿ التالي:
جد ل ()5.1
ضح ا محك ا مع مد في ا د ار
ا زن ا ن ي ا مقا ل و

درج ا م افق

ط ل اخ
مف 1.80 – 1

مف %36- %20

أكبر مف 2.60 - 1.80

أكبر مف %52 - %36

ضعيفة جداً
ضعيفة

أكبر مف 3.40 – 2.60

أكبر مف %68 -%52

متوسطة

أكبر مف 4.20 – 3.40

أكبر مف %84 -%68

كبيرة

أكبر مف 5 - 4.20

أكبر مف%100-% 84

كبيرة جداً

ولتفسير نتائج الدراسة والحكـ عمى مستوى االستجابة ،اعتمدت الباحثة عمى ترتيب المتوسطات

الحسابية عمى مستوى المجاالت لؤلداة ككؿ ومستوى الفقرات في كؿ مجاؿ ،وقد حددت الباحثة درجة التقدير
حسب المحؾ المعتمد لمدراسة.
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 5.3اإلجا

:

عن أ ئ ا د ار

قامت الباحثة باإلجابة عف أسئمة الدراسة مف خبلؿ تحميؿ البيانات ،والتركيز عمى أعمى فقرتيف،

وأدنى فقرتيف ،وتفسير نتائجيما ومقارنتيما بالدراسات السابقة.
 اإلجا

عن ا ؤال ا رئ س:

ما د ر رنامج ا ط ر ا ميني ا م مر مع م ا قائم ع ى ا مدر
ا مرح ا

ا

 SBTDفي ح ن أداء مع مي

مدارس كا ا غ ث؟

مف خبلؿ اإلجابة عف أسئمة الدراسة بالترتيب كما يمي:
 5.3.1اإلجا
ما درج

عن ا ؤال ا ل:

قد ر مع مي ا مرح

مع م ا قائم ع ى ا مدر

ا

ا

مدارس كا

ا غ ث د ر رنامج ا ط ر ا ميني ا م مر

 SBTDفي ح ن أدائيم ؟

لئلجاب ػػة عم ػػى ى ػػذا التس ػػاؤؿ ت ػػـ اس ػػتخداـ المتوس ػػط الحس ػػابي واالنحػ ػراؼ المعي ػػاري وال ػػوزف النس ػػبي والترتي ػػب،

والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ.

جد ل()5.2
ام
م

ط ا ح ا ي ا زن ا ن ي ا ر ب جم ع مجاالت اال
ام

ا زن

ا ر ب

ا درج

 .1تطوير أساليب نشطة لمتعميـ والتعمـ.

4.31

0.47

86.26

1

كبيرة جداً

 .2ممارسات التعمـ المرتكزة عمى الغرفة الصفية.

4.27

0.47

85.38

2

كبيرة جداً

 .3التقييـ اليادؼ لتحسيف نوعية التعميـ.

4.24

0.49

84.79

4

كبيرة جداً

4.22

0.53

84.48

5

كبيرة جداً

4.24

0.53

84.87

3

كبيرة جداً

4.13

0.56

82.63

6

كبيرة

4.24

0.45

84.86

.4

ا مجال

ط االنحراف

ان

ا ح ا ي ا مع اري

دور المعمـ في تعزيز تعمـ ميارات القراءة والكتابة
والحساب.

 .5المنحى الجامع لمتعميـ والتعمـ.

.6

تفعيؿ دور أولياء األمور في عممية االرتقاء
بإنجازات الطمبة.
جم ع مجاالت اال

ان

ان ي

كبيرة جداً

يتضح مف خبلؿ جدوؿ ( )5.2أف المتوسط الحسابي لجميع فقرات االستبانة يساوي ) )4.24ووزف
نسبي ( ،)%84.86وىذا يعني أف ىناؾ درجة تقدير كبيرة جداً عمى فقرات االستبانة بشكؿ عاـ.
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وىذا يدؿ عمى أف إمكانات البرنامج قوية وفاعمة في تحسيف أداء معممي المرحمة األساسية ،وأنو

احتوى عمى أفكار جديدة تدعـ رغبة المعمميف في التطوير والتغيير ،وتفعيؿ أدوار ومسؤوليات جميع المعمميف

في تمكيف الطمبة مف تحقيؽ إمكاناتيـ الكاممة ،والحصوؿ عمى فرص مجدية والمشاركة كأعضاء فاعميف في
العممية التعميمية ،عز ا احث ذ ك إ ى:
 الجيد المبذوؿ في إعداد البرنامج ساعد عمى تحقيؽ البرنامج ألىدافو.-

ركز البرنامج عمى أىمية الدور المحوري لممعمـ ،وتحسيف كفاءات المعمميف مف أجؿ توفير تعميـ عالي

الجودة يتبلءـ مع متطمبات القرف الحادي والعشريف.

 أف المعمميف في مدارس وكالة الغوث لدييـ الرغبة الحقيقية لتبنى أفكار واستراتيجيات متميزة بالجدةواألصالة ومتناغمة مع مختمؼ تخصصاتيـ.

 -اإلقباؿ الذي أظيره المعمموف لبللتحاؽ بالبرنامج ،مف خبلؿ تعامميـ الفعاؿ معو والمشاركة الجادة في

الفعاليات واألنشطة المختمفة لمبرنامج.

 التنوع في استخداـ الوسائؿ التقنية الحديثة في ممارسة التدريب كجياز العرض ) ،)L.C.Dوعروضمصممة عمى برنامج ( ،)Power pointوجياز حاسوب محموؿ ( ،)Lap Topوبعض عروض الدروس

التوضيحية المشيود بيا مف قبؿ المشرفيف التربوييف.

 دعـ ومساندة المعمميف مف المشرفيف التربوييف ومديري المدارس ومديراتيا.وتتفؽ نتائج ىذه الدراسة في مجمميا مع دراسة السكني ( )2015و شحادة ( )2015وعيسى

( )2015ومسعود ( )2015والتي أظيرت أث اًر إيجابياً بدرجة كبيرة لبرنامج  SBTDبمجمعاتو المختمفة عمى
الفئات المستيدفة ،بينما تختمؼ مع دراسة ( )San,1999التي وجدت أث اًر ضعيؼ جداً لمتدريب في بيئتو.
ضح أ ضاً من ا جد ل ( )5.2ر ب ا مجاالت ح ب أ زانيا ا ن
 -1ا مجال ا ل /ط ر أ ا ب نشط

).)%86.26

فقد كانت كا ا ي:

ع م ا ع م :قد حصؿ عمى المرتبة األولى بوزف نسبي

عز ا احث ذ ك إلى أف البرنامج بشكؿ عاـ قائـ عمى التعمـ النشط ويركز عمى المناحي

التربوية النشطة في تعمـ الطمبة ودور المعمـ فييا؛ وذلؾ ألف التعمـ النشط يحتؿ أىمية كبيرة في المجاؿ

التعميمي بسبب الحاجات المتغيرة لمحياة المعاصرة ،وتكنولوجيا االتصاالت والمعمومات في القرف الواحد

والعشريف ،حيث يتطمب ىذا نوعاً جديداً مف التعميـ يكوف فيو الطبلب نشطيف ومندمجيف في التعمـ ،والتعمـ

النشط يزيد مف فعالية المعمميف والطبلب والتربية الصفية المعاصرة ،بؿ يعمؿ كبوصمة توجو األىداؼ
والعمميات التي يمكف تبنييا إلصبلح التعميـ في القرف الواحد والعشريف ،وىذا يتوافؽ مع ىدؼ البرنامج

األساسي وىو إصبلح النظاـ التعميمي في األونروا.
وىذا يتفؽ مع ما جاءت بو دراسة أبو ورد ( )2015والسكني ( )2015وسرور ( )2015حيث أكدت

دراساتيـ عمى ضرورة توظيؼ أساليب التعمـ النشط في عممية التدريس.
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 -2ا مجال ا ثاني /ممار ات ا ع م ا مر كزة ع ى ا غرف ا
نسبي (.)%85.38

ف  :فقد حصؿ عمى المرتبة الثانية بوزف

عز ا احث ذ ك إ ى أن البرنامج يتمحور حوؿ ممارسات التعمـ المرتكزة عمى الغرفة

الصفية ،ويعتمد في مكوناتو عمى الممارسات الصفية وتعديميا لدى المعمميف بما يجذب انتباه الطبلب.
وىذا ما يتفؽ مع ما جاءت بو دراسة شحادة ( )2015التي رأت أف لمبرنامج أث اًر ايجابياً بدرجة كبيرة عمى

الممارسات الصفية.

-3ا مجال ا ثا ث /ا ق م ا يادف ح ن ن ع

).)%84.79

ا ع م :فقد حصؿ عمى المرتبة الرابعة بوزف نسبي

عز ا احث ذ ك إ ى أن التقييـ يستمزمو توفر كمية كافية مف البيانات المناسبة بخصوص

موضوع التحصيؿ؛ ليستطيع بذلؾ إجراء المقارنات المطموبة وصياغة القرارات التقييمية البناءة عمى أساسيا؛
فيو يعد عممية منيجية لجمع البيانات وتنظيميا بالطريقة التي تسمح بتفسيرىا واستخداميا في عممية إصدار

األحكاـ عمى فاعمية عممية التعميـ والتعمـ ،باإلضافة إلى أف العمؿ عمى نتائج التقييـ يستمزمو متابعة وادارة

التقييـ باستمرار مف أجؿ إحداث تغييرات فورية قدر اإلمكاف والتخطيط لتغييرات أكثر شموالً ومتابعة

اإلجراءات التي تحدد نتيجة لعممية التقييـ ،وىذا ما يصعب في ظؿ الكثافة الصفية المرتفعة.

وىذا يتفؽ مع ما أوصت بو دراسة مسعود ( )2015ويتفؽ مع ما جاءت بو دراسة الزعانيف

والمصري(.)2015

 -4ا مجال ا ار ع /د ر ا مع م في عز ز ع م ميارات ا قراءة ا ك ا

الخامسة بوزف نسبي (.)%84.48

ا ح اب :فقد حصؿ عمى المرتبة

عز ا احث ذ ك إ ى أف المعمميف قبؿ تطبيؽ البرنامج كانوا يركزوف

عمى تعمـ ىذه الميارات وتعزيزىا لدى الطمبة كونيا ميارات أساسية وضرورية في عممية التعميـ والتعمـ ،ويتـ

تحقؽ ميارات القراءة بشكؿ مباشر عف طريؽ تدريس مادة القراءة واألناشيد والمحفوظات ،ويتـ التدريب عمييا

بشكؿ غير مباشر في بقية المواد مثؿ القواعد واإلمبلء عندما يطمب مف الطبلب قراءة القطع واألمثمة ،ويتـ
تحقؽ ميارات الكتابة بشكؿ مباشر عف طريؽ تدريس مواد الكتابة في الصفيف األوؿ والثاني كمواد اإلمبلء

والخط ،والتعبير بجزئو الكتابي في الصفوؼ مف الثالث حتى السادس ،ويتـ التدريب عمييا بشكؿ غير مباشر
في بقية الفروع كتدريبات القراءة والقواعد ،وكذلؾ يتـ تحقؽ ميارات الحساب بشكؿ مباشر عف طريؽ تدريس
العمميات عمى الجمع والطرح والضرب والقسمة في الصفوؼ األساسية األولى .وىذا يتفؽ مف حيث النسبة

مع دراسة أبو ورد( ،)2015ومف حيث األثر مع دراسة عيسى(.)2015
 -5ا مجال ا خامس /ا منحى ا جامع

).)%84.87

ع م ا ع م :فقد حصؿ عمى المرتبة الثالثة بوزف نسبي

عز ا احث ذ ك إ ى أن األونروا خصصت برنامجاً تدريبياً مستقبلً لممنحى الجامع في

التعميـ والتعمـ في الفترة األخيرة؛ فقد تبنت سياسة التعميـ الجامع في المدارس واعتبرتو ركناً أساسياً مف أركاف

إصبلح التعميـ ،وقد تـ تطوير ىذه السياسة بمشاركة جميع المعنييف وذلؾ مف أجؿ بناء الفيـ الموحد وااللتزاـ
المشترؾ بالتعميـ الجامع كمنحى لمتعميـ والتعمـ لجميع األطفاؿ الفمسطينييف.
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االر قاء إنجازات ا ط  :فقد حصؿ عمى

 -6ا مجال ا ادس /فع ل د ر أ اء ا م ر في عم

المرتبة السادسة بوزف نسبي ) .)%82.63عز ا احث ذ ك إ ى أن:
-

بعض أولياء األمور ينظر لممعمميف عمى أنيـ خبراء ،وبالتالي يرفضوف التدخؿ في أعماليـ.

 -انشغاؿ بعض أولياء أمور الطمبة في أعماليـ وأمورىـ الحياتية.

 -بعض أولياء األمور ال يعرفوف ما ىو متوقع منيـ أو كيؼ يمكنيـ اإلسياـ في تعميـ أبنائيـ.

 ال يجيد بعض أولياء األمور القراءة والكتابة ويعتقدوف أف حضورىـ إلى المدرسة يتطمب نوعاً مفالكفاءة العممية لكي يتحدثوا إلى المسئوليف في المدرسة.

وىذا يتفؽ مع ما جاءت بو د ارسة شحادة ( )2015حيث حصؿ المجاؿ السادس وىو تعزيز دور أولياء
األمور في رفع مستوى تحصيؿ الطبلب عمى أدنى قيمة بسبب ظروؼ الكثير مف أولياء األمور لمشاركة

المدرسة دورىا ،والنشغاليـ بأمورىـ الحياتية ،و دراسة عبد الرحمف ( )2015التي أوصت بإعداد وتنفيذ برامج
كاممة تشمؿ كافة النواحي التربوية لرفع مستوى مشاركة أولياء األمور في تربية أبنائيـ داخؿ المدرسة.
ل درجات ا قد ر فراد ا ع ن في كل مجال من ا مجاالت ع ى حدة:

ف ما ي ف

ع م ا ع م:

 أ الً :ح ل فقرات ا مجال ا ل /ط ر أ ا ب نشط
جد ل رقم ()5.3

ام

ط ا ح ا ي ا زن ا ن ي ا ر ب فقرات مجال " ط ر أ ا ب نشط

م
.1
.2
.3

ام

ا فقرة

ا ح ا ي ا مع اري

ساعدني برنامج  SBTDعمى إكساب ميارات التفكير
العميا لمطمبة (التحميؿ – التركيب – التقويـ).
أسيـ في زيادة استثماري لئلمكانات المتاحة في البيئة
المحمية وربطيا بالعممية التعميمية.
ىيأ لي فرصة التنويع في األنشطة التعميمية المبلئمة
لتحقيؽ األىداؼ التربوية المنشودة.

.4

مكني مف تييئة مواقؼ تعميمية فعالة تراعي احتياجات
الطمبة واىتماماتيـ.

.5

ساعدني عمى توظيؼ التعمـ الذاتي لتمكيف الطمبة مف
االستقبللية في التعمـ.

.6

ط االنحراف

ع م ا ع م"
ا زن

ان ي

ا ر ب ا درج

4.36

0.66

87.26

8

4.31

0.63

86.20

9

4.48

0.60

89.56

1

4.39

0.63

87.79

6

4.09

0.73

81.75

12

كبيرة
جداً
كبيرة
جداً
كبيرة
جداً
كبيرة
جداً
كبيرة

بصرني بأىمية توجيو الطمبة نحو اكتشاؼ وجيات
نظرىـ وقيميـ.

4.11
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0.72

82.23

11

كبيرة

م
.7
.8

ام

ا فقرة

ا ح ا ي ا مع اري

مكني مف تعزيز مشاركة الطمبة في صوغ أىداؼ
تعمميـ والسعي الحثيث لتحقيقيا.
ساعدني عمى ربط تعمـ الطمبة بمشكبلت عممية مرتبطة
بحياتيـ الواقعية.

.9

ط االنحراف

مكني مف ربط مواقؼ التعمـ النشط بالمعارؼ السابقة
لمطمبة.

 .10شجعني عمى استخداـ ممارسات تدريسية سميمة تعمؿ
عمى زيادة التواصؿ اإلنساني بيني وبيف الطمبة.
 .11أتاح لي فرصة تنظػيـ الطمبػة ضػمف مجموعػات كبيػرة أو
صغيرة لحؿ المشكبلت.
 .12سػػاعدني عمػػى إكسػػاب الطمبػػة ميػػارات العمػػؿ الجمػػاعي
في إنجاز الميمات.
 .13أتػػاح لػػي فرصػػة توظيػػؼ الػػتعمـ التعػػاوني لتنميػػة ميػػارات
التفكير لدى الطمبة.

ا زن

ان ي

ا ر ب ا درج

4.07

0.78

81.35

13

كبيرة

4.17

0.70

83.43

10

كبيرة

4.39

0.65

87.75

7

4.40

0.63

88.03

5

4.43

0.66

88.54

3

4.46

0.63

89.12

2

4.42

0.64

88.36

4

كبيرة
جداً
كبيرة
جداً
كبيرة
جداً
كبيرة
جداً
كبيرة
جداً

يتضػػح مػػف خػػبلؿ نتػػائج الجػػدوؿ ( )5.3أف درجػػات تقػػدير جميػػع أفػراد العينػػة لمجػػاؿ (تطػػوير أسػػاليب

نشطة لمتعمػيـ والػتعمـ) تراوحػت بػيف درجػة تقػدير (كبيػرة جػداً) و(كبيػرة) و بػوزف نسػبي تػراوح بػيف ()%89.56

و(.)%81.35

ح ث أع ى فقر ن في ىذا ا مجال كان ا:
 -الفقرة رقـ ( )3والتي نصت عمى" :ىيأ لي فرصػة التنويػع فػي األنشػطة التعميميػة المبلئمػة لتحقيػؽ األىػداؼ

التربوية المنشودة" حيث احتمت المرتبة األولى بوزف نسبي قدره ) )%89.56بدرجة تقدير (كبيرة جداً).
عز ا احث ذ ك إ ى أن:
-

األنشطة التعميمية أصبحت جزءاً مف المنياج التربوي الحديث؛ فيي تصمـ بإشراؼ تربوي وتعتمد عمى

جيود المعمميف بالدرجة األولى داخؿ أو خارج المدرسة مع إشراؾ الطمبة فييا ،وأف أىـ ما تركز عميو
األنشطة التعميمية ىو موضوع التنوع فييا؛ مف أجؿ الكشؼ عف ميوؿ كؿ طالب ومواىبو وقدراتو ،فالميوؿ

تختمؼ مف طالب آلخر ،ولكؿ نشاط فوائده الخاصة بو ويتفؽ ذلؾ مع ما أوصت بو دراسة شحادة (.)2015
-

إدراؾ المعمميف ألىمية التنوع في األنشطة كونيا متنفس لطاقات الطالب ،وبما أف شخصية اإلنساف

متعددة الجوانب فعمى ىذه األنشطة أف تكوف متنوعة لتخدـ كؿ جوانب التربية والتنمية الضرورية لجيؿ

المستقبؿ ،وىذا ما يسعى البرنامج لتحقيقو.
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 الفق ػرة رقػػـ ( )12والتػػي نصػػت عمػػى" :سػػاعدني عمػػى إكسػػاب الطمبػػة ميػػارات العمػػؿ الجمػػاعي فػػي إنجػػازالميمات" حيث احتمت المرتبة الثانية بوزف نسبي قدره ( )%89.12بدرجة تقدير (كبيرة جداً).
عز ا احث ذ ك إ ى:
 -إدراؾ الكثير مف المعمميف أىمية العمؿ الجماعي ،وما لو مف دور بارز في تنمية ميارات التواصؿ لدى

المتعمميف ،والتشجيع عمى المشاركة ،والكشؼ عف الطاقات الكامنة وتنمية روح التعاوف والفريؽ الواحد لدييـ.
 البرنامج وضح فوائد ومواصفات وخطوات محددة لضماف نجاح العمؿ الجماعي. -العمؿ الجماعي يعد مف استراتيجيات التعمـ النشط الذي يرتكز عميو البرنامج.

 -حاجة الطبلب إلى ميارات العمؿ الجماعي ،فيي تعد فرصة جيدة لبلستفادة مف كافة الميارات والخبرات

التي يتمتع بيا كؿ طالب ،وتطوير قدرة الطالب عمى تحقيؽ األىداؼ والتصرؼ عمى نحو إيجابي.
أن أدنى فقر ن في ىذا ا مجال كان ا:

 -الفقرة رقـ ( )5والتي نصت عمى" :سػاعدني عمػى توظيػؼ الػتعمـ الػذاتي لتمكػيف الطمبػة مػف االسػتقبللية فػي

الػتعمـ" ،حيػث احتمػت المرتبػة الثانيػة عشػرة بػوزف نسػبي قػدره ( ،)%81.75وىػي بدرجػة تقػدير (كبيػرة) ولكػف
عز ا احث اح ال يا مر

ا ثان

عشرة إ ى:

 -صعوبة استخداـ التعمـ الذاتي مع طبلب المرحمة األساسية؛ فيو مناسب ومبلئـ لتعمـ الكبار أكثر مف

الطبلب في المراحؿ األساسية األولى ،والتعمـ في ىذه المرحمة ال يكوف ذاتياً؛ وانما يعتمد عمى إيجابية

المتعمـ ومشاركتو ونشاطو مما يؤدي إلى اكتسابو لمخبرات التي تؤدي إلى نتائج تصبح جزءاً مف تكوينو،

وتعدؿ سموكو وتؤثر في نواحي شخصيتو المختمفة.

 -التعمـ الذاتي يضعؼ التفاعبلت االجتماعية بيف الطالب والمعمـ ،وبيف الطمبة أنفسيـ .

 ال يصمح لتدريس بعض المواد ،واختبلؼ مجاؿ استخدامو؛ فالميارات البلزمة لتعمـ القراءة غير تمؾ التييحتاج إلييا استخداـ التعمـ الذاتي في مجاالت الحياة المختمفة.

 -أساليب التعمـ الذاتي عالية المستوى نوعاً ما عمى طبلب المرحمة األساسية؛ كالتعميـ المبرمج ،والتعمـ

باالستعانة بالحاسب اآللي ،والتعمـ باإلنترنت ،والتعمـ بالمراسمة ،والتعمـ عف بعد ،خاصة في ظؿ الثقافة
السائدة بأف المعمـ ىو محور العممية التعميمية عمى أرض الواقع.
 -الفق ػرة رقػػـ ( )7والتػػي نصػػت عمػػى" :مكنػػي مػػف تعزيػػز مشػػاركة الطمبػػة فػػي صػػوغ أىػػداؼ تعمميػػـ والسػػعي

الحثيث لتحقيقيا" حيث احتمت المرتبة األخيرة بوزف نسبي قدره ) )%81.35وىي بدرجة تقدير ( كبيرة) ولكػف
عز ا احث اح ال يا مر

ا خ رة إ ى أن:

 معظـ المعمميف يروف بأف صوغ األىداؼ التعميمية ىي مف مسؤوليتيـ ،فيـ الخبراء في صوغاألىداؼ السموكية واستخداـ الوسائؿ التي تحقؽ تمؾ األىداؼ.
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 مشاركة الطمبة في صوغ أىداؼ تعمميـ يتطمب تدريبيـ في أثناء التعميـ عمى بذؿ الجيود ومضاعفةالعمؿ؛ مف أجؿ الوصوؿ إلى أىدافيـ كنتائج لمتعميـ.

 ثان اً :ح ل فقرات ا مجال ا ثاني /ممار ات ا ع م ا مر كزة ع ى ا غرف ا

ف :

جد ل رقم ()5.4

ام

ط ا ح ا ي ا زن ا ن ي ا ر ب فقرات مجال "ممار ات ا ع م ا مر كزة ع ى ا غرف ا ف "
ام

م

ا فقرة

.1

ساعدني برنامج  SBTDعمى تنظيـ بيئة

.2

ىيأ لي فرصة تطبيؽ االستراتيجيات البلزمة

.3
.4

ا ح ا ي ا مع اري

صفية توحي بالتوقعات اإليجابية المتفائمة.

لتحقيؽ أقصى إمكانات الطمبة.
مكني مف تشجيع الطمبة عمى المناقشة
البناءة.

.6

تطوير استراتيجيات تعميمية تسيـ في تعزيز

طور لدي أساليب مبتكرة لبلحتفاء بإنجازات
الطمبة ونجاحاتيـ.
زاد مف حرصي عمى المشاركة المتميزة لجميع
الطمبة.

.7

عزز لدي قيمة احتراـ طمبتي

.8

ساعدني عمى تعزيز مفاىيـ العدالة وعدـ

.9

ان ي

4.21

0.65

84.20

11

4.22

0.63

84.49

9

4.22

0.66

84.38

10

شجعني عمى المشاركة مع معمميف آخريف في
مشاركة الطمبة في عممية التعمـ.

.5

ط االنحراف

ا زن

ا ر ب ا درج

وعدـ

االستخفاؼ بقدراتيـ.

التحيز في معاممتي مع الطمبة.
ساعدني عمى بناء ثقة الطالب وزيادة قناعتو
بنفسو كمتعمـ كؼء.

 .10بصرني بأىمية تعزيز مجتمعات التعمـ مف
أجؿ تطبيؽ أساليب تعميمية نشطة.

 .11ساعدني عمى اختيار أسموب التعزيز المناسب
والمرغوب فيو مف قبؿ فئات الطمبة المختمفة.

الم َعزز
 .12جعمني أىتـ بالطريقة التي أقدـ فييا ُ
وتحديد أوقات إعطاء المعززات المختمفة.
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4.21

0.71

84.12

12

4.27

0.66

85.37

5

4.34

0.63

86.81

2

4.32

0.70

86.36

3

4.26

0.71

85.22

6

4.32

0.69

86.35

4

4.23

0.69

84.53

8

4.39

0.62

87.74

1

4.26

0.68

85.11

7

كبيرة
جداً

كبيرة
جداً

كبيرة
جداً
كبيرة
جداً

كبيرة
جداً

كبيرة
جداً

كبيرة
جداً

كبيرة
جداً

كبيرة
جدا
كبيرة
جداً

كبيرة
جداً

كبيرة
جداً

يتضح مف خبلؿ نتػائج الجػدوؿ ( )5.4أف درجػات تقػدير جميػع أفػراد العينػة لمجػاؿ (ممارسػات الػتعمـ
المرتك ػ ػزة عمػ ػػى الغرفػ ػػة الصػ ػػفية) جميعيػ ػػا حصػ ػػمت عمػ ػػى درجػػػة تقػ ػػدير(كبيرة جػ ػػداً) وبػ ػػوزف نسػ ػػبي ت ػ ػراوح بػ ػػيف

( )%87.74و(.)%84.12

ح ث أع ى فقر ن في ىذا ا مجال كان ا:
 الفقرة رقـ ( )11والتي نصت عمى" :ساعدني عمى اختيار أسموب التعزيز المناسب والمرغػوب فيػو مػف قبػؿفئات الطمبة المختمفة" حيث احتمت المرتبة األولى بوزف نسبي قدره ) )%87.74بدرجة تقدير ( كبيرة جداً).
عز ا احث ذ ك إ ى:
 وعي المعمميف بأىمية استخداـ التعزيز المناسب؛ حيث يعد بمثابة الييكؿ األساسي في عممية تعديؿالسموؾ ،وال يكاد يخمو برنامج منو؛ فيو يدعـ السموؾ المناسب ويزيد مف احتمالية تك ارره في المستقبؿ.

 -يؤدي التعزيز إلى تحسيف مفيوـ الذات ويستثير الدافعية ويقدـ تغذية راجعة بناءة.

 التعزيز لو آثار مرغوبة في عممية التعمـ ،فيو يساعد عمى حفظ النظاـ وضبطو داخؿ الغرفة الصفية،وزيادة حماس الطبلب واىتماميـ بالعمؿ المدرسي ،والقضاء عمى بعض المشاكؿ كحاالت التأخر الدراسي،

وزيادة مردود العممية التعميمية.
 -الفقػرة رقػػـ ( )6والتػػي نصػػت عمػػى "زاد مػػف حرصػػي عمػػى المشػػاركة المتميػزة لجميػػع الطمبػػة" احتمػػت المرتبػػة

الثانية بوزف نسبي قدره ( )%86.81بدرجة تقدير ( كبيرة جداً).
عز ا احث ذ ك إ ى أن:

 -البرنامج اىتـ اىتماماً كبي اًر بتحسيف مستويات اإلنجاز لجميع الطمبة واالرتقاء بفرصيـ في الحياة ،وابقاء

أثر التعمـ في المستقبؿ.

 -البرنامج ركز عمى تفعيؿ دور الطالب وايجابيتو في الموقؼ التعميمي باعتباره محور العممية التعميمية،

وليس مجرد مستمع ومتم ٍ
ؽ لممعمومات فقط .وىذا يتفؽ مع ما أوصت بو دراسة عيسى ( )2015حيث أكدت
عمى استخداـ طرؽ التدريس التفاعمية التي تزيد ثقة الطالب بنفسو.
أن أدنى فقر ن في ىذا ا مجال كان ا:
 -الفق ػرة رقػػـ ( )1والتػػي نصػػت عمػػى" :سػػاعدني برنػػامج  SBTDعمػػى تنظػػيـ بيئػػة صػػفية تػػوحي بالتوقعػػات

اإليجابية المتفائمة" ،حيث احتمت المرتبة الحادية عشر بوزف نسبي قدره ( )%84.20وىي بدرجة تقدير
(كبيرة جداً) ولكف عز ا احث اح ال يا مر

ا حاد

عشرة إ ى أن:

 -التوقع المدرسي لممعمميف غالباً يتحقؽ بصورة عفوية وذاتية ،فتوقعات المعمميف اإليجابية حوؿ مسيرة

بعض الطبلب؛ غالباً ما تتحقؽ ،وغالباً ما يحقؽ الطبلب المعنيوف بيذه التوقعات نجاحاً كبي اًر وممحوظاً

يوازي توقعات معممييـ.
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-

توقعات المعمميف حوؿ مستويات طبلبيـ كانت تترجـ في حقيقة األمر بطريقة واضحة ومطابقة .وىذا ما

يتفؽ مع ما جاءت بو دراسة مسعود ( ،)2015ويختمؼ مع ما جاءت بو دراسة (.)Boaduo,2010
 -الفق ػرة رقػػـ ( )4والتػػي نصػػت عمػػى" :شػػجعني عمػػى المشػػاركة مػػع معممػػيف آخ ػريف فػػي تطػػوير اسػػتراتيجيات

تعميميػػة تسػػيـ فػػي تعزيػػز مشػػاركة الطمبػػة فػػي عمميػػة الػػتعمـ" ،حيػػث احتمػػت المرتبػػة األخي ػرة بػػوزف نسػػبي قػػدره

) )%84.12وىي بدرجة تقدير (كبيرة جداً) ولكف عز ا احث اح ال يا مر

ا خ رة إ ى أن:

 العبء التدريسي وانخراط المعمميف في حصصيـ الدراسية يعيؽ المشاركة مع معمميف آخريف في تطويرتمؾ االستراتيجيات التعميمية.

 -بعض العوائؽ التنظيمية في المدارس ،وقمة اإلمكانيات تجعؿ مف تطوير تمؾ االستراتيجيات أم اًر ليس

سيبلً ،مثمما تجعؿ فرص نجاحيا قميمة إذا ما طبقت ،خصوصاً في ظؿ صفوؼ تكتظ بأعداد كبيرة مف
الطمبة ،وفي ظؿ غياب الوسائؿ التعميمية الكافية والمبلئمة في كثير مف المدارس.

-

كـ المنياج يشغؿ المعمميف عف المشاركة في تطوير تمؾ االستراتيجيات ،ويتحوؿ اليدؼ بالنسبة لممعمـ

إلى إنياء المنياج .ولعؿ ىذه الفقرة تتفؽ مع ما أوصت بو دراسة مسعود ( )2015التي أكدت عمى تبنى
نظـ اإلدارة المتمركزة حوؿ المدرسة مف خبلؿ تصميـ برامج التنمية المينية لممعمميف بما يصمح لقدراتيـ

ويتناسب مع مستوياتيـ ،وذلؾ مف قبؿ المعمميف والمديريف ،ومع ما توصمت إليو دراسة ()Boaduo,2010

التي وجدت أف ىناؾ نقص في جميع أنواع الموارد بدرجات متفاوتة في المدارس الحضرية والريفية.
 ثا ثاً :ح ل فقرات ا مجال ا ثا ث /ا ق م ا يادف ح ن ن ع

ا ع م:

جد ل رقم ()5.5

ام

ط ا ح ا ي ا زن ا ن ي ا ر ب فقرات مجال "ا ق م ا يادف ح ن ن ع
ام

م

ا فقرة

.1

ساعدني برنامج  SBTDعمى توظيؼ
التقييـ البنائي في تطوير منا ٍح نشطة

ط االنحراف

ا زن

ا ح ا ي ا مع اري

ان ي

4.21

0.68

84.16

ا ر ب ا درج

8

لؤلساليب التربوية.
.2

مكني مف تقديـ تغذية راجعة (فردية ،مستمرة

.3

أتاح لي فرصة استخداـ محفزات التأمؿ التي

.4

ومتميزة) لمطمبة حوؿ تطورىـ في التعمـ.

تساعد الطمبة عمى التفكير بشأف التعمـ

4.28

4.10

0.64

0.69

85.51

82.04

3

10

وتقييمو ذاتياً.
جعمني أ ِّ
ُنوع في طرؽ طرح األسئمة التي

تثير اىتماـ الطمبة وتساعدىـ عمى زيادة أثر
التعمـ.

027

4.37

0.65

87.48

ا ع م"

1

كبيرة
جداً
كبيرة
جداً

كبيرة

كبيرة
جداً

ام

م

ا فقرة

.5

ىيأ لي فرصة تشجيع الطمبة عمى إعطاء

ا ح ا ي ا مع اري

استجابات ثرية باستخداـ أسئمة التفكير

العميا.
.6

ط االنحراف

4.20

0.68

ا زن

ان ي
83.98

ا ر ب ا درج

9

ساعدني عمى دمج عممية إعداد األسئمة في
االستراتيجيات المستخدمة في التخطيط

4.28

0.67

85.55

2

لمدروس.
.7
.8

مكني مف تطوير مياراتي الخاصة بتوظيؼ
نتاجات التعمـ الواضحة مع الطمبة.
شجعني عمى تعزيز التفاعؿ اإليجابي بيف
الطمبة لطرح أسئمتيـ عمى بعضيـ البعض

4.24

4.25

0.69

0.72

84.86

84.96

6

5

ونقدىا.
.9

جعمني أحدد نوع األسئمة عمى أساس
المعمومات والخبرات المتوافرة لدى الطمبة

4.22

0.67

84.38

7

ومستواىـ اإلدراكي.
 .10ساعدني في رصد وتوثيؽ إنجازات وتقدـ
تعمـ الطمبة.

4.25

0.70

85.04

4

كبيرة

كبيرة
جداً
كبيرة
جداً
كبيرة
جداً
كبيرة
جداً
كبيرة
جداً

يتضح مف نتائج الجدوؿ ( )5.5أف درجات تقدير جميع أفراد العينة لمجاؿ (التقييـ اليادؼ لتحسيف
نوعية التعميـ) تراوحت بيف درجة تقدير (كبيرة جداً) و(كبيرة) وبوزف نسبي تراوح بيف ()%87.48

و(.)%82.04

ح ث أع ى فقر ن في ىذا ا مجال كان ا:
ُنوع في طرؽ طػرح األسػئمة التػي تثيػر اىتمػاـ الطمبػة وتسػاعدىـ
 الفقرة رقـ ( )4والتي نصت عمى" :جعمني أ ِّعمى زيادة أثر التعمـ" ،حيث احتمت المرتبة األولى بوزف نسبي قدره ( )%87.48بدرجة تقدير (كبيرة جداً).
عز ا احث ذ ك إ ى:
 اىتماـ البرنامج وتركيزه عمى توظيؼ األسئمة بجميع أنواعيا؛ كاألسئمة المغمقة واألسئمة المفتوحة واألسئمةالمفاىيمية واألسئمة التجريبية وأسئمة القيـ ،وىذا بدا واضحاً مف خبلؿ المجمع التدريبي الثالث.

 تركيز البرنامج عمى خطوات تحسيف أساليب طرح األسئمة ،حيث إف عممية طرح األسئمة ىي ميارةواستراتيجية يجب تطويرىا بشكؿ مستمر مف قبؿ المعمميف ،حتى ذوي الخبرة منيـ مف خبلؿ التفكير
والممارسة والتدريب.
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-

فعالية المعمـ تظير عندما يتمكف مف الميارات الخاصة بصياغة األسئمة المناسبة والمتنوعة وأساليب

توجيييا ،وبطرؽ إثارة الطمبة بعد طرح األسئمة عمييـ ليحددوا المطموب منيا ،ويجيبوا عنيا بنجاح ،وىذا ما

ركز عميو المجمع الخاص بعممية التقييـ.

 -الفقرة رقـ ( )6والتي نصت عمى" :ساعدني عمػى دمػج عمميػة إعػداد األسػئمة فػي االسػتراتيجيات المسػتخدمة

في التخطيط لمدروس" ،حيث احتمت المرتبة الثانية بوزف نسبي قدره ( )%85.55بدرجة تقدير (كبيرة جداً).
عز ا احث ذ ك إ ى:
-

إدراؾ المعمـ ألىمية األسئمة في مراجعة المعمومات والخبرات التي مر بيا الطبلب في الحصة السابقة

وتشكيؿ نقطة االنطبلؽ منيا إلى الدرس الجديد ،وربط المعمومات والخبرات الجديدة بالمعمومات والخبرات

السابقة ،وتييئة أذىاف الطبلب الستقباؿ موضوع الدرس.

 -تعد األسئمة الصفية األداة الرئيسة في التفاعؿ الصفي ،وأف إمكانيات المعمـ تزداد كمما عمؿ عمى ربط

األسئمة التي يطرحيا في التخطيط ألىداؼ الدرس مراعياً مجاالت األىداؼ ومستوياتيا ،والخبرات الواقعية

لمتدريس والتوقيت لؤلسئمة ووضوح وسيولة األسئمة وتنوع مستواىا اإلدراكي (معرفة -استيعاب -تطبيؽ-

تحميؿ -تركيب -تقويـ) ،وتدرجيا مف السيؿ إلى الصعب لمساعدة الطمبة عمى تجميع أفكارىـ واجاباتيـ.
وىذا ما أوصت بو دراسة الزعانيف والمصري ( )2015مف حيث التركيز عمى إعداد نماذج كاممة في ىذا

المجاؿ.

أن أدنى فقر ن في ىذا ا مجال كان ا:
 -الفق ػرة رقػػـ ( )5والتػػي نصػػت عمػػى" :ىيػػأ لػػي فرصػػة تشػػجيع الطمبػػة عمػػى إعطػػاء اسػػتجابات ثريػػة باسػػتخداـ

أسػػئمة التفكيػػر العميػػا" ،حيػػث احتمػػت المرتبػػة التاسػػعة بػػوزف نسػػبي قػػدره ) )83.98وىػػي بدرجػػة تقػػدير (كبي ػرة)
ولكف عز ا احث اح ال يا مر

ا ا ع إ ى أن:

 المعمميف يحصموف عمى التدريب الكافي في ميارات طرح األسئمة التي تثير اىتماـ الطبلب ،ولكنيـيحصموف عمى قميؿ مف ميارات التدريب عمى أسئمة التفكير العميا؛ ألنيا تحتاج إلى جيد كبير مف الطالب

لئلجابة عنيا وتشتمؿ عمى حموؿ مركبة ومعقدة وتتضمف استنتاج وتحميؿ لممعمومات ،واصدار أحكاـ أو

إعطاء آراء ،وتستخدـ فييا معايير أو محكات متعددة ،فالمعمموف ربما يروف أنيا ال تتبلءـ مع مستويات
جميع الطبلب وخصوصاً طبلب الصفوؼ األولى مف المرحمة األساسية.
-

معظـ أسئمة المعمـ وخاصة معمـ المرحمة األساسية مف النوع الذي يتطمب ميارات تفكير متدنية؛ ألف

ميارات التفكير العميا تتطمب أساليب لمتنمية ،وتدريس ىذه الميارات يستمزـ استخداـ المعمـ لمواقؼ تعميمية
غير مألوفة عف طريؽ معالجة المعمومات مف أجؿ إنتاج مخرجات جديدة ،وىذا األمر يصعب تنفيذه بسبب

قمة اإلمكانيات المتاحة في مدارسنا.
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 الفمسفة العامة لمتربية التي ما زالت تنظر لممادة الدراسية كيدؼ في حد ذاتو والمعمـ ىو أداة توصيميا،قيِـ وتقيس ما حفظو الطالب وتقيس ميارات متدنية في التفكير.
وما زالت االختبارات بشكميا الحالي تُ ّ

 -الفقرة رقـ ( )3والتي نصت عمى" :أتاح لي فرصة استخداـ محفزات التأمؿ التي تساعد الطمبة عمى التفكير

بشأف التعمـ وتقييمو ذاتياً" ،حيث احتمت المرتبة األخيرة بوزف نسبي قدره ) )%82.04وىي بدرجة تقدير
(كبيرة) ولكف عز ا احث اح ال يا مر

ا خ رة إ ى أن:

 -بعض المعمميف يعمموف محتوى الكتاب عمى أنو حقائؽ مطمقة غير قابمة لمنقاش أو النقد أو التقييـ.

 المناىج السائدة والتي ما زالت تحت مسمى تجريبية ،وما زالت مكدسة بالمعارؼ والمعمومات فيي غيركافية لتعميـ الطالب التفكير بشأف التعمـ وتقييمو ذاتياً ،فالمعارؼ ال تغنى وحدىا عف تعمـ التفكير.

 أساليب التربية والتعميـ التقميدية المتبعة في التدريس؛ حيث يتعرض طبلبنا عادةً إلى قوالب مف األحكاـالجاىزة التي تتناوؿ إنجازاتيـ وأفكارىـ بطريقة فجة؛ تبعث في نفوسيـ القمؽ ،وتجعميـ تحت وطأة ضغوط
نفسية ثقيمة ،ما يقمؿ لدييـ الحافز عمى التفكير الفعاؿ ،ويصبح ىميـ استقباؿ ىذه األحكاـ والمعمومات

وحفظيا مف أجؿ االمتحاف ،وال يتجيوف نحو العمؿ المنتج واإلبداع المثمر.

 الضغوط النفسية واالجتماعية التي تواجو الطبلب نتيجة األوضاع السياسية والعسكرية المحيطة بيـ،وما تتركو مف إحباطات تعيؽ عمميات التفكير التأممي والتخيؿ العممي المبدع.

 ار عاً ح ل فقرات ا مجال ا ار ع /د ر ا مع م في عز ز ع م ميارات ا قراءة ا ك ا
ام

ا ح اب:

جد ل رقم ()5.6
ط ا ح ا ي ا زن ا ن ي ا ر ب فقرات مجال "د ر ا مع م في عز ز ع م ميارات
ا قراءة ا ك ا ا ح اب"
ام

م

ا فقرة

.1

ىيأ لي برنامج  SBTDفرص التعرؼ إلى مفيوـ
القراءة والكتابة ومكوناتيا الخاصة.
تطوير تعمـ

.2

زاد مف قيمة المناقشة لدي كأداة

.3

مكني مف اكتساب ميارات توظيؼ االستراتيجيات

القراءة والكتابة مف خبلؿ المنياج الدراسي.

التعميمية في القراءة والكتابة مف خبلؿ المنياج

ط االنحراف

ا زن

اح اي

ا مع اري

ان ي

ا ر ب ا درج

4.07

0.79

81.46

11

كبيرة

4.16

0.73

83.10

8

كبيرة

4.20

0.69

84.09

6

كبيرة

الدراسي.
.4

عزز مف معرفتي وتوظيفي لبلستراتيجيات التي
تساعد الطمبة عمى فيـ نصوص المعمومات

والتفاعؿ معيا.

031

4.19

0.68

83.83

7

كبيرة

ام

م

ا فقرة

.5

ساعدني عمى توضيح طبيعة وأىمية تعمـ الميارات

.6
.7
.8

الحسابية مف خبلؿ المنياج الدراسي.
مكني مف التخطيط لتوظيؼ الخبرات الحسابية
الميمة بطريقة تفاعمية.
عػ ػ ػػزز مػ ػ ػػف اختيػ ػ ػػاري لؤللعػ ػ ػػاب التربويػ ػ ػػة الممتعػ ػ ػػة
والمرتبطة بموضوع التعمـ.

ط االنحراف

اح اي

ا مع اري

ا زن

ان ي

ا ر ب ا درج

4.08

0.75

81.61

10

كبيرة

4.11

0.74

82.26

9

كبيرة

4.44

0.68

88.87

1

مكن ػ ػػي م ػ ػػف التخط ػ ػػيط الس ػ ػػميـ الس ػ ػػتثمار األلع ػ ػػاب
التربويػػة لتحقيػػؽ أىػػداؼ تربويػػة تتناسػػب مػػع قػػدرات

4.33

0.71

86.64

2

الطمبة واحتياجاتيـ.
.9

سػ ػػاعدني عمػ ػػى اسػ ػػتخداـ الوسػ ػػائؿ التعميميػ ػػة التػ ػػي
تس ػ ػ ػػيـ ف ػ ػ ػػي تبس ػ ػ ػػيط المس ػ ػ ػػائؿ وتقري ػ ػ ػػب المف ػ ػ ػػاىيـ

4.30

0.77

85.99

4

الرياضية ألذىاف الطمبة.
 .10مكني مف إتاحة الفرص الكافيػة لتعبيػر الطمبػة عمػا
يقرؤونػػو بطػػرؽ مختمفػػة (مناقشػػات فػػي مجموعػػات،

4.26

0.68

85.15

5

تمثيمية ،أو صورة رمزية).
ىيػ ػ ػػأ لػ ػ ػػي الفرصػ ػ ػػة لتوظيػ ػ ػػؼ البطاقػ ػ ػػات والش ػ ػ ػرائح
ّ .11
التعميمي ػ ػػة لتط ػ ػػوير مي ػ ػػارات القػ ػ ػراءة والكتاب ػ ػػة عن ػ ػػد
الطمبة.

4.31

0.74

86.26

3

كبيرة
جداً
كبيرة
جداً
كبيرة
جداً
كبيرة
جداً
كبيرة
جداً

يتضح مف خبلؿ الجدوؿ ( )5.6أف درجات تقدير جميع أفراد العينة لمجاؿ (دور المعمـ في تعزيز
تعمـ ميارات القراءة والكتابة والحساب) تراوحت بيف درجة تقدير (كبيرة جداً) و(كبيرة) وبوزف نسبي تراوح بيف

( )%88.87و(.)%81.46

ح ث أع ى فقر ن في ىذا ا مجال كان ا:
 الفقرة رقـ ( )7والتي نصت عمى" :عزز مف اختياري لؤللعاب التربوية الممتعة والمرتبطة بموضػوع الػتعمـ"،حيث احتمت المرتبة األولى بوزف نسبي قدره ( )%88.87بدرجة تقدير (كبيرة جداً).
عز ا احث ذ ك إ ى:
 إدراؾ المعمميف ألىمية األلعاب التربوية؛ ألنيا طريقة تخدميـ في العممية التعميمية وتناسب احتياجاتوميوؿ طبلبيـ ،وىي تساعد عمى جذب اىتماـ الطمبة وتفاعميـ مع عناصر البيئة ومكوناتيا وزيادة مساىمتيـ

في الموقؼ الصفي ،وتنمي قدرات الطبلب الذىنية والحركية وتجسد روح التعاوف واأللفة بيف الجماعة وتنمي
ميارات التفكير والتوقع وحسف التصرؼ وتنمي ميارات القيادة.

030

 يرى المعمموف في المعب أداة ووسيمة لمتعميـ والتعمـ ،ووسيمة لئلعداد لمحياة ،وتيذيب النفس واعداداإلنساف القوى في جسمو وعقمو ،والمعب أداة لتربية الفكر القويـ.

 -الفقػرة رقػػـ ( )8والتػػي نصػػت عمػػى" :مكنػػي مػػف التخطػػيط السػػميـ السػػتثمار األلعػػاب التربويػػة لتحقيػػؽ أىػػداؼ

تربويػػة تتناسػػب مػػع قػػدرات الطمبػػة واحتياجػػاتيـ" حيػػث احتمػػت المرتبػػة الثانيػػة بػػوزف نسػػبي قػػدره ))%86.64

بدرجة تقدير (كبيرة جداً).

عز ا احث ذ ك إ ى أن:
 -البرنامج ركز عمى التخطيط السميـ الستثمار األلعاب التربوية اليادفة؛ لمساعدة المعمميف عمى التمعف

في قيمة األلعاب التربوية وأىميتيا بالنسبة لممارستيـ التعميمية ،وذلؾ بدا واضحاً مف خبلؿ المجمع التدريبي

الرابع.
-

إدراؾ المعمميف ألىمية التخطيط السميـ الستثمار ىذه األلعاب في خدمة أىداؼ تربوية تتناسب مع

قدرات واحتياجات الطبلب ،وتوفير بيئة آمنة داعمة وممتعة مف أجؿ ممارسة مياراتيـ وتوسيع مداركيـ.
أن أدنى فقر ن في ىذا ا مجال كان ا:

 -الفقرة رقـ ( )5والتي نصت عمى" :ساعدني عمى توضيح طبيعة وأىمية تعمـ الميػارات الحسػابية مػف خػبلؿ

المنيػػاج الد ارسػػي" ،حيػػث احتمػػت المرتبػػة العاشػرة بػػوزف نسػػبي قػػدره ( )%81.61وىػػي بدرجػػة تقػػدير ( كبي ػرة).
ولكف عز ا احث اح ال يا مر

-

ا عاشرة إ ى أن:

معممي المرحمة األساسية ييتموف بتوضيح وتطوير الميارات الحسابية كونيا ميارات أساسية وميمة في

ىذه المرحمة مف غير برامج تدريبية ،كما أف وكالة الغوث الدولية قد أولت تعميـ الرياضيات اىتماماً كبي اًر مف

قبؿ اعتماد برنامج (.)SBTD

 -الفق ػرة رقػػـ ( )1والتػػي نصػػت عمػػى" :ىيػػأ ل ػػي برنػػامج  SBTDفػػرص التعػػرؼ إلػػى مفيػػوـ الق ػراءة والكتاب ػػة

ومكوناتيا الخاصة" ،حيث احتمت المرتبة األخيػرة بػوزف نسػبي قػدره ( )%81.46وىػي بدرجػة تقػدير ( كبيػرة)

ولكف عز ا احث اح ال يا مر

ا خ رة إ ى أن:

 فرص التعرؼ إلى مفيوـ القراءة والكتابة يكوف باإلمكانات العادية في المدارس دوف الحاجة إلى برامجتدريبية.

 سياسة وكالة الغوث في مدارسيا تركز عمى عمميات القراءة والكتابة والحساب أكثر مف أي مباحثأخرى خاصة في الصفوؼ األساسية ( ،)4-1وىذا ما يتفؽ مع ما جاءت بو دراسة عيسى ( )2015حيث
وجدت أف ىناؾ تحسف ممحوظ وممموس في امتبلؾ ميارات القراءة والكتابة والحساب ،وقد تحسنت قدرات

الطبلب لتصبح كبيرة في معظـ البنود.
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ع م ا ع م:

 خام اً :ح ل فقرات ا مجال ا خامس /ا منحى ا جامع
جد ل رقم ()5.7

ام

ط ا ح ا ي ا زن ا ن ي ا ر ب فقرات مجال "ا منحى ا جامع
ام

م

ا فقرة

.1

ساعدني برنامج  SBTDعمى تكويف اتجاىات ايجابية

.2

نحو توظيؼ المنحى الجامع في التعميـ والتعمـ .

ع م ا ع م"

ط االنحراف

ا زن

ا ح ا ي ا مع اري

ان ي

4.32

0.70

86.31

ا ر ب ا درج
3

مكني مف تطبيؽ الطرائؽ المختمفة إلزالة معوقات
التعمـ والنمو والمشاركة لجميع الطمبة في الصؼ

4.19

0.67

83.72

12

كبيرة
جداً
كبيرة

والمدرسة.
.3

ساعدني عمى تبني التعميـ الجامع كنيج وسياسة

تربوية وطنية.

 .4أتاح لي فرصة مناقشة وتحديد االحتياجات التعميمية
المتنوعة لدى الطمبة.

.5
.6

ساعدني عمى تمبية االحتياجات التعميمية المختمفة
لمطمبة بالطرؽ المناسبة.
حسف مف أدائي في تطبيؽ المناحي متعددة الحواس

كمدخؿ لمتعميـ والتعمـ.

 .7بصػ ػ ػ ػرني بتوظي ػ ػ ػػؼ االس ػ ػ ػػتراتيجيات المتنوع ػ ػ ػػة ل ػ ػ ػػدعـ
االحتياجات التعميمية المختمفة.

 .8جعمنػػػي أُنػ ػ ِّػوع فػ ػػي طػػػرؽ التػ ػػدريس والوسػ ػػائؿ التعميميػ ػػة
القػ ػػادرة عمػ ػػى الوصػ ػػوؿ إلػ ػػى كػ ػػؿ الطمبػ ػػة كػ ػػؿ حسػ ػػب

4.21

0.69

84.20

8

4.20

0.67

84.09

9

4.22

0.68

84.49

6

4.20

0.74

84.09

10

4.26

0.68

85.11

5

4.33

0.71

86.68

1

احتياجاتو.
 .9حسف لدي فرص إعادة التفكير بػالتنوع واالخػتبلؼ بػيف

الطمبػػة فػػي الغرفػػة الصػػفية وتقبميػػا واالحتفػػاء بيػػا بػػدالً

4.22

0.68

84.39

7

مف رفضيا.

 .10سػػاعدني عمػػى تمبيػػة حاجػػات الػػتعمـ لجميػػع الطمبػػة مػػف
خبلؿ االنتفاع المتكافئ ببرامج مبلئمة لمتعمـ.
 .11جعمني أ َُرِّكز عمى نقاط القوة لدى الطمبة وتعزيزىا.
 .12زودني بآليات معالجة نقاط الضعؼ لدى الطمب.

4.19

0.70

83.76

11

4.32

0.71

86.46

2

4.26

0.73

85.16

4

كبيرة
جداً

كبيرة
كبيرة
جداً
كبيرة
كبيرة
جداً
كبيرة
جداً
كبيرة
جداً
كبيرة
كبيرة
جداً

كبيرة
جداً

يتضح مف جدوؿ ( )5.7أف درجات تقدير جميع أفراد العينة لمجاؿ (المنحى الجامع لمتعميـ والتعمـ)

تراوحت بيف درجة تقدير (كبيرة جداً) و(كبيرة) وبوزف نسبي تراوح ما بيف ( )%86.68و(.)%83.72
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ح ث أع ى فقر ن في ىذا ا مجال كان ا:
ُنوع في طرؽ التدريس والوسػائؿ التعميميػة القػادرة عمػى الوصػوؿ
 الفقرة رقـ ( )8والتي نصت عمى" :جعمني أ ِّإلى كؿ الطمبة كؿ حسب احتياجاتو" ،حيث احتمت المرتبة األولى بوزف نسبي قدره ) )%86.68بدرجة تقػدير

(كبيرة جداً).

عز ا احث ذ ك إ ى:
-

اىتماـ المعمميف بالطمبة بكافة مستوياتيـ وتوقعيـ نتاجات مختمفة مف الطمبة ومراعاة الفروؽ الفردية

لممتعمميف.

 ىذا األسموب مف صميـ عمؿ المعمـ خصوصاً بعد تطبيؽ البرنامج ورغبة المعمميف بتحقيؽ أفضؿالمستويات لطمبتيـ.

وىذا ما أوصت بو دراسة حمس ( )2010وسمور( )2006ويتفؽ مع دراسة السكني (.)2015
 الفق ػرة رقػػـ ( )11والتػػي نصػػت عمػػى" :جعمنػػي أ َُرِّكػػز عمػػى نقػػاط القػػوة لػػدى الطمبػػة وتعزيزىػػا" ،حيػػث احتمػػتالمرتبة الثانية بوزف نسبي قدره ) )%86.46بدرجة تقدير كبيرة جداً.
عز ا احث ذ ك إ ى أن:
-

البرنامج اىتـ بترسيخ منحى التعميـ الجامع كمحو اًر أساسي في إصبلح نظاـ التعميـ والممارسات الصفية

والمدرسية ،والذي مف خصائصو أنو تعميـ يركز عمى نقاط القوة عند الطمبة ويعمؿ عمى تعزيزىا وتقويتيا.

 -التركيز عمى نقاط القوة مف وجية نظر أفراد العينة تعتبر مصد اًر لتعزيز التعمـ ،كما أف االستفادة مف

عبلج نقاط الضعؼ تعتبر فرص لبلستفادة والتحسيف.
أن أدنى فقر ن في ىذا ا مجال كان ا:

 -الفقرة رقػـ ( )10والتػي نصػت عمػى" :سػاعدني عمػى تمبيػة حاجػات الػتعمـ لجميػع الطمبػة مػف خػبلؿ االنتفػاع

المتكافئ ببرامج مبلئمة لمتعمـ" ،حيث احتمت المرتبة الحادية عشرة بوزف نسبي قدره ( )%83.76وىي بدرجػة
تقدير (كبيرة) ،ولكف عز ا احث اح ال يا مر
-

ا حاد

عشرة إ ى أن:

ىذه البرامج بحاجة إلى تكاليؼ كبيرة إلجراء تغييرات مادية أو ىيكمية ،وادخاؿ التحسينات عمى مرافؽ

ومواد المدرسة لضماف انتفاع جميع الطبلب مف ىذه البرامج وحصوليـ عمى خدمات صحية أو خدمات

إعادة تأىيؿ وخصوصاً طبلب ذوي االحتياجات التعميمية الخاصة .وىذا ما أثبتتو دراسة ()Boaduo,2010
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-

عدـ توفر بيئة تعميمية جامعة وصديقة لجميع الطمبة تتناسب مع احتياجاتيـ وقدراتيـ وميوليـ؛ فيي

تحتاج إلى تطوير المناىج وتوفير الكفاءات المحمية والشراكة الفاعمة مع كافة المنظمات المعنية في ىذا

المجاؿ.

 -الفقػ ػرة رق ػػـ ( )2والت ػػي نص ػػت عم ػػى" :مكن ػػي م ػػف تطبي ػػؽ الط ارئ ػػؽ المختمف ػػة إل ازل ػػة معوق ػػات ال ػػتعمـ والنم ػػو

والمشاركة لجميع الطمبة فػي الصػؼ والمدرسػة" ،حيػث احتمػت المرتبػة األخيػرة بػوزف نسػبي قػدره )،)%83.72
ا خ رة إ ى أن:

وىي بدرجة تقدير (كبيرة) ولكف عز ا احث اح ال يا مر

 كبر حجـ ىذه المعوقات وتنوعيا فيناؾ معوقات متعمقة بطبيعة المتعمـ ،ومعوقات تتعمؽ بالبيئة المحيطةالتي يعيش فييا المتعمـ مثؿ :الفقر ،والنزاع ،والعنؼ ،وما يسببو مف االكتئاب ،والقمؽ ،والخوؼ لدى الطمبة،

ومعوقات تتعمؽ بالموارد المتوافرة؛ حيث تحتاج البيئات المدرسية والصفية إلى مزيد مف االىتماـ لكي تكوف

محفزة عمى التعمـ.

 إف تصميـ التعميـ بما يراعي الخصائص النمائية لمطبلب يتطمب تطبيؽ المعرفة المتصمة بخصائصالطبلب وحاجاتيـ وأساليب تعمـ وأحداث تعميمية؛ خاصة وفقاً لحاجات وخصائص جميع الطبلب ،وىذا ما

أشارت إليو مف خبلؿ الصعوبات دراسة الزعانيف والمصري ( (2015حيث كاف ىناؾ  3مؤشرات لمصعوبات

التي تتعمؽ بالطالب.


اد ةاً :ح ةةل فقةرات ا مجةةال ا ةةادس /فع ةةل د ر أ ةةاء ا مة ر فةةي عم ة االر قةةاء إنجةةازات

اط

:

جد ل رقم ()5.8
ام

ط ا ح ا ي ا زن ا ن ي ا ر ب فقرات مجال " فع ل د ر أ اء ا م ر في
عم

االر قاء إنجازات ا ط
ام

م

ا فقرة

.1

ساعدني برنامج  SBTDعمى تفعيؿ دور

ط االنحراف

ا ح ا ي ا مع اري

أولياء األمور في العممية التربوية والحياة

المدرسية ألبنائيـ.
.2

"

4.15

0.73

ا زن

ان ي
82.99

ا ر ب ا درج

5

كبيرة

أتاح لي الفرصة في تحديد المعوقات التي
تحوؿ دوف تفعيؿ أولياء األمور في تعميـ

4.03

0.71

80.55

7

كبيرة

أبنائيـ.

.3

جعمني أُطَ ِّور استراتيجيات لمتغمب عمى
المعوقات التي تحوؿ دوف مشاركة أولياء
األمور في تعميـ أبنائيـ.
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4.01

0.73

80.11

8

كبيرة

ام

م

ا فقرة

.4

زاد مف حرصي عمى إقامة عبلقات فاعمة مع

ط االنحراف

ا ح ا ي ا مع اري

أولياء األمور والتواصؿ معيـ حوؿ األمور

4.22

0.71

ا زن

ان ي

ا ر ب ا درج

84.45

3

المتعمقة بتعمـ أبنائيـ.
.5

.6
.7
.8
.9

كبيرة
جداً

أسيـ في تطويري الستراتيجيات مختمفة
لمتعامؿ مع جميع أولياء األمور.
طور مف قدرتي عمى العمؿ مع مجالس
أولياء األمور.
جعمنػ ػػي أنظػ ػػر ألوليػ ػػاء األمػ ػػور كشػ ػػركاء فػ ػػي
العممية التعميمية.
سػ ػ ػ ػػاعدني فػ ػ ػ ػػي تحديػ ػ ػ ػػد أىػ ػ ػ ػػدافي المسػ ػ ػ ػػتقبمية
لمواصمة التطور الميني.
مكني مف تقييـ جيودي في التطوير الميني.

4.10

0.74

81.97

6

كبيرة

3.96

0.77

79.23

9

كبيرة

4.17

0.75

83.47

4

كبيرة

4.23

0.70

84.67

2

4.31

0.69

86.24

1

كبيرة
جداً

كبيرة
جداً

يتضح مف نتائج الجدوؿ ( )5.8أف درجات تقدير جميع أفراد العينة لمجاؿ (تفعيؿ دور أولياء األمور
في عممية االرتقاء بإنجازات الطمبة) تراوحت بيف درجة تقدير (كبيرة جداً) و(كبيرة) وبوزف نسبي تراوح ما بيف

( )86.29و(.)79.23

ح ث أع ى فقر ن في ىذا ا مجال كان ا:
 -الفق ػرة رقػػـ ( )9والتػػي نصػػت عمػػى" :مكنػػي م ػف تقيػػيـ جيػػودي فػػي التطػػوير المينػػي" ،حيػػث احتمػػت المرتبػػة

األولى بوزف نسبي قدره ) )%86.24بدرجة تقدير (كبيرة جداً).
عز ا احث ذ ك إ ى أن :

 نظاـ التقييـ الموجود في البرنامج ال يخضع لمتقييـ التقميدي؛ ولكف يتطمب مف المعمـ تجييز أدلة عفمشاركتو الفاعمة في البرنامج مف أجؿ الحصوؿ عمى شيادة استكماؿ متطمبات البرنامج التي ستمنح لو عند

تسميـ ممؼ انجازاتو (البورتفوليو) ،ودفتر المبلحظات الخاص بالبرنامج ،وسيقوـ مدير المدرسة أو المشرؼ
التربوي بمراجعة ىذا الممؼ ،ثـ تقديـ التوصية بحصوؿ المعمـ عمى شيادة استكماؿ متطمبات البرنامج .وىذا
يتفؽ مع ما جاءت بو دراسة شحادة (.)2015

 التقييـ يتمركز حوؿ ممارسات المعمميف المينية وليس مجرد امتحاف رسمي نظري. -نتيجة التقييـ تعتمد عمى استكماؿ المعمـ لمتطمبات البرنامج أو عدـ استكماليا وليس النجاح أو الرسوب.
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-

تقييـ نجاح المعمـ في البرنامج يستند عمى تقييمو الذاتي بشكؿ كبير مف خبلؿ البورتفوليو ،ولكف يعود

قرار إصدار شيادة استكماؿ متطمبات البرنامج إلى مدير المدرسة بالتنسيؽ مع المشرؼ التربوي الذي يساند

المعمـ في ىذا البرنامج آخذيف باالعتبار األنشطة المطموبة كميا .وىذا ما أوصت بو دراسة مسعود (.)2015

 -الفقرة رقـ ( )8والتي نصت عمػى" :سػاعدني فػي تحديػد أىػدافي المسػتقبمية لمواصػمة التطػور المينػي" ،حيػث

احتمت المرتبة الثانية بوزف نسبي قدره ) )%84.67بدرجة تقدير (كبيرة جداً).
عز ا احث ذ ك إ ى:
-

كفاءة المعمميف وحرصيـ عمى تطوير أنفسيـ وسعييـ إلى التغيير والتجديد والتطوير الميني مف خبلؿ

الدورات التدريبية وورش العمؿ.
-

وعي المعمميف بأف نجاح العممية التربوية ال يحقؽ ثماره إال مف خبلؿ معمـ كؼء مدرب تدريباً جيداً في

-

فيـ الكثير مف المعمميف لئلجراءات المتعمقة بتحسيف األداء ،وصياغة الرؤية بشكؿ صحيح ،ورغبة

كافة المجاالت.

الكثير مف المعمميف في تغيير مسارىـ لؤلفضؿ.
أن أدنى فقر ن في ىذا ا مجال كان ا:

طػ ِّػور اسػػتراتيجيات لمتغمػػب عمػػى المعوقػػات التػػي تحػػوؿ دوف
 الفق ػرة رقػػـ ( )3والتػػي نصػػت عمػػى" :جعمنػػي أُ َمشػػاركة أوليػػاء األمػػور فػػي تعمػػيـ أبنػػائيـ" ،حيػػث احتمػػت المرتبػػة الثامنػػة بػػوزف نسػػبي قػػدره ) )%80.11وىػػي

بدرجة تقدير (كبيرة).

كن عز ا احث اح ال يا مر

ا ثامن إ ى:

 إشراؾ أولياء األمور والتعاوف مع المدرسة في عمميات التربية والتعميـ يحتاج إلى وقت طويؿ والىسياسة وطنية شاممة إلزالة العقبات التي تحوؿ دوف مشاركتيـ في العمؿ التربوي والتغمب عمييا.

 النماذج المختمفة لمستويات أولياء أمور الطبلب؛ فمنيـ مف يعي الدور الحقيقي لممدرسة ،ويكوف لو دورفعاؿ في خدمة أىداؼ التربية والتعميـ ،ومنيـ مف يجيؿ ىذا الدور وييمؿ متابعة أبنائو في المدرسة ،وىذا ما
يتفؽ مع ما جاءت بو دراسة عبد الرحمف( )2015مف حيث النتائج والتوصيات حيث أوصت بإعداد وتنفيذ
برامج كاممة تشمؿ كافة النواحي التربوية لرفع مستوى مشاركة أولياء األمور في تربية أبنائيـ داخؿ المدرسة.

 الفقػرة رقػػـ ( )6والتػػي نصػػت عمػػى" :طػػور مػػف قػػدرتي عمػػى العمػػؿ مػػع مجػػالس أوليػػاء األمػػور" حيػػث احتمػػتالمرتبة األخيرة بوزف نسبي قدره ) )%79.23وىي بدرجة تقدير (كبيرة) ولكف عز ا احث

اح ال يا مر

ا خ رة إ ى:
-

أسباب متعددة قد تكوف متعمقة بأسموب اإلدارة المدرسية ،أو ظروؼ أولياء األمور أو طريقة تعامؿ

المعمميف مع مجالس أولياء األمور ،ومف ىذه األسباب المحتممة ما يمي:
037



سمبية اإلدارة المدرسية وضعؼ أساليبيا في التوعية بأىمية التعامؿ مع مجالس أولياء األمور ،وضعفيا

في دعوة اآلباء أو عدـ حفزىـ عمى ضرورة الحضور إلى المدرسة ،وىذا ما أثبتتو دراسة عبد الرحمف

( )2015التي وجدت أف المدرسة تضع المعوقات أماـ مشاركة أولياء األمور أكثر مف المعيقات التي
تواجييـ ىـ أنفسيـ في مشاركتيـ في عممية تربية أبنائيـ.


تدني المستوى التعميمي والثقافي لآلباء وعدـ تفيميـ لدور المدرسة التربوي ودور المعمـ وتوقعات مف



عدـ تفيـ المعمـ لدور األسرة التربوي وأىمية التعاوف .

الطالب.

5.3.2اإلجا

عن ا ؤال ا ثاني:

إح ائ

ىل جد فر ق ذات دال

ى دال

عند م

( )0.05 ≤ αن م

ا ع ن د ر رنامج ا ط ر ا ميني ا م مر مع م ا قائم ع ى ا مدر

إ ى ا م غ رات ا ا

طات درجات قد ر أفراد

 SBTDفي ح ن أدائيم عزى

(ا جنس ،ا منطق ا ع م  ،ن ات ا خدم  ،ا مؤىل ا ع مي)؟

ولئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ التحقؽ مف صحة أربع فرضيات ،وىي كما يمي:
 ا فرض ا ل من فر ض اإلجا

 ال جد فر ق ذات دالاعن

إح ائ

عن ا ؤال ا ثاني ا ذي نص ع ى:
ى دال

عند م

( )0.05 ≤ αن م

د ر رنامج ا ط ر ا ميني ا م مر مع م ا قائم ع ى ا مدر

عزى إ ى م غ ر ا جنس (ذكر – أنثى).

طات درجات قد ر أفراد

 SBTDفي ح ن أدائيم

ولمتحقػؽ مػف صػحة ىػذا الفػرض تػـ اسػتخداـ اختبػار"  - Tلمعينتػيف المسػتقمتيف الختبػار الفػروؽ بػيف

متوس ػػطات درج ػػات تق ػػدير أفػ ػراد العين ػػة ل ػػدور برن ػػامج التط ػػوير المين ػػي المس ػػتمر لممعم ػػـ الق ػػائـ عم ػػى المدرس ػػة
 SBTDفي تحسيف أدائيـ تعزى إلى متغير الجنس (ذكر -أنثى) ،والنتائج موضحة في جدوؿ رقـ (.)5.9
جد ل ( )5.9ن ائج اخ ار"  - Tع ن ن ا م ق ن " –ا جنس
ا مجال
تطوير أساليب نشطة لمتعميـ والتعمـ

ممارسات التعمـ المرتكزة عمى الغرفة الصفية

التقييـ اليادؼ لتحسيف نوعية التعميـ

ام

ط

االنحراف

ا جنس

ا عدد

ذكر

113

4.18

أنثى

435

4.35

0.46

ذكر

113

4.19

0.50

اح اي

ا مع اري
0.48

أنثى

435

4.29

0.46

ذكر

113

4.15

0.51

أنثى

435

4.26

0.48

038

قم t

م

ا دال

ى

-3.481

*0.001

-2.001

*0.046

-2.084

*0.038

ام

ط

االنحراف

ا مجال

ا جنس

ا عدد

دور المعمـ في تعزيز تعمـ ميارات القراءة

ذكر

والكتابة والحساب

113

4.14

أنثى

435

4.24

0.52

ذكر

113

4.19

0.54

أنثى

435

4.26

0.53

تفعيؿ دور أولياء األمور في عممية االرتقاء

ذكر

113

4.03

0.67

بإنجازات الطمبة

أنثى

435

4.16

0.52

ذكر

113

4.15

0.48

أنثى

435

4.27

0.43

المنحى الجامع لمتعميـ والتعمـ

جم ع مجاالت اال

ان

اح اي

ا مع اري
0.58

قم t
-1.788

م

ا دال

ى

0.074

-1.244

0.214

-2.162

*0.031

-2.417

*0.016

*الفرؽ بيف المتوسطيف داؿ إحصائياً عند مستوى داللة ()α ≥0.05
قيمة  tالجدولية عند درجة حرية ( )377ومستوى داللة ( )0.05تساوي .1.964

من ا ن ائج ا م ضح في جد ل ( )5.9مكن ا ن اج ما ي:
تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار"  - Tلعينتيف مستقمتيف" أكبر مف مستوى الداللة

( (0.05لممجاليف "دور المعمـ في تعزيز تعمـ ميارات القراءة والكتابة والحساب"" ,المنحى الجامع لمتعميـ

والتعمـ" وبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ ىذيف المجاليف تُعزى إلى متغير
الجنس.
عز ا احث ذ ك إ ى أن:
 جميع المعمميف بغض النظر عف جنسيـ خضعوا لمتدريب نفسو ،واإلجراءات التدريبية نفسيا في البرنامج،كما أف كبل الجنسيف حريصوف عمى تمكيف طمبتيـ مف الميارات األساسية التي تـ التركيز عمييا قبؿ تنفيذ

البرنامج.

 -تشابو ظروؼ العمؿ لدى كؿ مف المعمميف والمعممات داخؿ المدرسة بدرجة كبيرة جداً.

 توظؼ وكالة الغوث الدولية مفيوـ الجندرة ،حيث تضع معايير موحدة في التعامؿ مع كبل الجنسيف.أما بالنسبة لباقي المجاالت والمجاالت مجتمعة معاً فقد تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sigأقؿ مف

مستوى الداللة ) (0.05وبذلؾ يمكف استنتاج أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ ىذه المجاالت تُعزى
إلى متغير الجنس وذلؾ لصالح اإلناث.

وىذا يدؿ عمى أف الرغبة والدافعية عمى االستفادة مف برنامج  SBTDمف المعممات بدرجة أكبر مف

المعمميف ،ولكف ىذا ال يعني مف _وجية نظر الباحثة_ أف المعمميف ال يقدروف ما يقدـ ليـ مف برامج ،ولكف
قد يكوف السبب في أف نسبة استفادة المعممات كانت أعمى.
039

عز ا احث ذ ك إ ى أن:
 اإلناث بطبيعتيف أكثر تنظيماً واىتماماً بالتفاصيؿ واالنضباط مف الذكور؛ مما يسيـ في التزاميفبتطبيؽ إجراءات البرنامج عمى أكمؿ وجو.

 طبيعة المرأة التي تميؿ إلى االلتزاـ باألنظمة والقوانيف وحرصيا عمى أف تكوف مثالية-

كما أف اإلناث أكثر قرباً مف حيث التركيب النفسي لمفئة العمرية مف الطمبة.

وىذا يختمؼ مع دراسة البيبياني ( )2003وأبو حسب هللا ( )2000والزعانيف والمصري ()2015
حوؿ الصعوبات والسكني ( )2015وشحادة ( )2015حوؿ فعالية البرنامج؛ حيث وجدت أنو ال توجد فروؽ

تعزى لمتغير الجنس.

 ا فرض ا ثاني من فر ض اإلجا

 ال جد فر ق ذات دالاعن

إح ائ

عن ا ؤال ا ثاني ا ذي نص ع ى:
ى دال

عند م

( )0.05 ≤ αن م

د ر رنامج ا ط ر ا ميني ا م مر مع م ا قائم ع ى ا مدر

عزى إ ى م غ ر ا منطق ا ع م

غزة ،د ر ا ح ا مغازي ،ا ن

(ج ا ا ،ت الى ا

رات ا ر ج).

طات درجات قد ر أفراد

 SBTDفي ح ن أدائيم

ت حان ن ،غرب غزة ،جن ب غزة ،شرق

ولمتحقػػؽ مػػف صػػحة ىػػذا الفػػرض تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار تحميػػؿ "التبػػايف األحػػادي" الختبػػار الفػػروؽ بػػيف

متوس ػػطات درج ػػات تق ػػدير أفػ ػراد العين ػػة ل ػػدور برن ػػامج التط ػػوير المين ػػي المس ػػتمر لممعم ػػـ الق ػػائـ عم ػػى المدرس ػػة

 SBTDفي تحسيف أدائيـ تعزى إلى متغير المنطقة التعميمية ،والنتائج موضحة في جدوؿ رقـ ()5.10

041

جد ل ( :)5.10ن ائج اخ ار "ا ا ن ا حادي" –ا منطق ا ع م
ا مجال

م در ا ا ن

مجم ع ا مر عات

بيف المجموعات

درجات
ا حر

م

ط

ا مر عات

4.243

6

0.707

117.325

541

0.217

المجموع

121.568

547

بيف المجموعات

3.198

6

0.533

داخؿ المجموعات

119.316

541

0.221

المجموع

122.514

547

بيف المجموعات

3.347

6

0.558

129.111

541

0.239

المجموع

132.458

547

بيف المجموعات

4.407

6

0.735

داخؿ المجموعات

151.651

541

0.280

المجموع

156.058

547

بيف المجموعات

3.242

6

0.540

داخؿ المجموعات

151.545

541

0.280

المجموع

154.787

547

تفعيؿ دور أولياء األمور في عممية

بيف المجموعات

4.151

6

0.692

االرتقاء بإنجازات الطمبة

داخؿ المجموعات

167.144

541

0.309

المجموع

171.296

547

بيف المجموعات

3.370

6

0.562

داخؿ المجموعات

105.552

541

0.195

المجموع

108.922

547

تطوير أساليب نشطة لمتعميـ والتعمـ داخؿ المجموعات

ممارسات التعمـ المرتكزة عمى الغرفة
الصفية

التقييـ اليادؼ لتحسيف نوعية التعميـ داخؿ المجموعات

دور المعمـ في تعزيز تعمـ ميارات
القراءة والكتابة والحساب

المنحى الجامع لمتعميـ والتعمـ

جم ع مجاالت اال

ان

*الفرؽ بيف المتوسطات داؿ إحصائياً عند مستوى داللة (.)α ≥0.05
قيمة  Fالجدولية عند درجتي حرية ( )541 ,6ومستوى داللة ( )0.05تساوي.2.115

040

ق م " "Fم
3.261

2.416

2.337

2.620

1.929

2.239

2.879

ى ا دال
*0.004

*0.026

*0.031

*0.016

0.074

*0.038

*0.009

من ا ن ائج ا م ضح في جد ل ( ) 5.10مكن ا ن اج ما ي:
تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار "التبايف األحادي" أكبر مف مستوى الداللة

( )0.05لمجاؿ "المنحى الجامع لمتعميـ والتعمـ" وبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية
حوؿ ىذا المجاؿ تُعزى إلى متغير المنطقة التعميمية.
وىذا يدؿ عمى أف البرنامج التطويري يتـ تطبيقو في جميع المناطؽ التعميمية بالمستوى نفسو .عز ا احث
ذ ك إ ى:
 استيداؼ المناطؽ التعميمية كافة دوف إعفاء بعض المناطؽ مف األساليب التدريبية الخاصة بالبرنامج.-

أف جميع المعمميف يتعرضوف لنفس األساليب واإلجراءات والخبرة التدريبية الخاصة بالبرنامج في مختمؼ

المناطؽ التعميمية واف اختمفت فترات التنفيذ وأوقاتيا.

أما بالنسبة لباقي المجاالت والمجاالت مجتمعة معاً ،فقد تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.أقؿ مف

مستوى الداللة ( (0.05وبذلؾ يمكف استنتاج أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ ىذه المجاالت تُعزى
إلى متغير المنطقة التعميمية.

ولمعرفة اتجاىات الفروؽ استخدمت الباحثة اختبار شيفيو لمقارنة متوسطات فئات المنطقة التعميمية

لجميع مجاالت االستبانة ،والنتائج موضحة في جدوؿ ()5.11
جد ل (:)5.11ن ائج اخ ار ش ف و مقارن م
ا منطق

ا ع م

جا ا

ت الى ا

ت حان ن

طات فئات ا منطق ا ع م

غرب غزة

جن ب غزة

جم ع مجاالت اال

شرق غزة

ان

درا ح
ا مغازي

جباليا
بيت الىيا
وبيت حانوف

0.04916

غرب غزة

0.07720

0.02804

جنوب غزة

-0.06747

-0.11662

-0.14467

شرؽ غزة

0.12999

0.08083

0.05279

0.19746

-0.09530

-0.14446

-*0.17250

-0.02784

-*0.22529

-0.13071

-*0.17987

-*0.20791

-0.06325

-*0.26070

دير البمح
والمغازي
النصيرات
والبريج

*الفرؽ بيف المتوسطيف داؿ إحصائياً عند مستوى داللة( .)α ≥0.05

042

-0.03541

ان

رات

ا رج

من ا ن ائج ا م ضح في جد ل ( )5.11
تبيف أف ىناؾ فروؽ بيف كؿ مف منطقة بيت الىيا وبيت حانوف ومنطقة النصيرات والبريج لصالح

منطقة النصيرات والبريج ،وقد تبيف وجود فروؽ بيف كؿ مف منطقة غرب غزة ومنطقة دير البمح والمغازي
لصالح منطقة دير البمح والمغازي ،وتبيف وجود فروؽ بيف كؿ مف منطقة غرب غزة ومنطقة النصيرات والبريج
لصالح منطقة النصيرات والبريج ،وقد تبيف وجود فروؽ بيف كؿ مف منطقة شرؽ غزة ومنطقة دير البمح

والمغازي لصالح منطقة دير البمح والمغازي ،وأخي اًر تبيف وجود فروؽ بيف كؿ مف منطقة شرؽ غزة ومنطقة
النصيرات والبريج لصالح منطقة النصيرات والبريج ،بينما تبيف عدـ وجود فروؽ بيف باقي المناطؽ التعميمية.

وىذا يعني أف الفروؽ كانت لصالح منطقتي (النصيرات والبريج) و( دير البمح والمغازي) عمى

حساب المناطؽ األخرى ،ويعزى السبب في ذلؾ أف كمتا المنطقتيف تمثبلف المحافظة الوسطى التي تتركز فييا
الكثافة السكانية العالية؛ وبالتالي يكوف التركيز عمى أثر البرنامج فييا أكثر؛ كما أف منطقة (البريج

والنصيرات) فييا أكبر نسبة مف المعمميف كما ىو موضح في الجدوؿ ( ،)4.1وىذا يخالؼ ما جاءت بو

دراسة زامؿ (.)2006

 ا فرض ا ثا ث من فر ض اإلجا
 -ال

جد فر ق ذات دال

إح ائ

ع ى ا ؤال ا ثاني ا ذي نص ع ى:
ى دال

عند م

( )0.05 ≤ αن م

ا ع ن د ر رنامج ا ط ر ا ميني ا م مر مع م ا قائم ع ى ا مدر

طات درجات قد ر أفراد

 SBTDفي ح ن أدائيم عزى

إ ى م غ ر ن ات ا خدم (أقل من  5ن ات ،من  10-5ن ات ،أكثر من  10ن ات).
ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار تحميؿ "التبايف األحادي" الختبار الفروؽ بيف متوسطات
درجات تقدير أفراد العينة لدور برنامج التطوير الميني المستمر لممعمـ القائـ عمى المدرسة  SBTDفي

تحسيف أدائيـ تعزى إلى متغير سنوات الخدمة (أقؿ مف  5سنوات ،مف  10-5سنوات ،أكثر مف 10

سنوات) ،والنتائج موضحة في جدوؿ رقـ ()5.12

جد ل ( :)5.12ن ائج اخ ار " ا ا ن ا حادي " – ن ات ا خدم
ا مجال

م در ا ا ن مجم ع ا مر عات
بيف المجموعات

الصفية

ا حر

ا مر عات

0.797

2

0.399

120.770

545

0.222

المجموع

121.568

547

بيف المجموعات

1.651

2

0.826

داخؿ المجموعات

120.863

545

0.222

المجموع

122.514

547

تطوير أساليب نشطة لمتعميـ والتعمـ داخؿ المجموعات

ممارسات التعمـ المرتكزة عمى الغرفة

درجات

م

ط

043

ق م " "Fم
1.799

3.723

ى ا دال
0.166

*0.025

م در ا ا ن مجم ع ا مر عات

ا مجال

بيف المجموعات

القراءة والكتابة والحساب

المنحى الجامع لمتعميـ والتعمـ

2.003

2

130.455

545

0.239

المجموع

132.458

547

بيف المجموعات

1.084

2

0.542

داخؿ المجموعات

154.975

545

0.284

المجموع

156.058

547

بيف المجموعات

3.085

2

1.542

داخؿ المجموعات

151.702

545

0.278

المجموع

154.787

547

4.250

2

2.125

داخؿ المجموعات

167.046

545

0.307

المجموع

171.296

547

بيف المجموعات

1.879

2

0.939

داخؿ المجموعات

107.044

545

0.196

المجموع

108.922

547

تفعيؿ دور أولياء األمور في عممية بيف المجموعات
االرتقاء بإنجازات الطمبة

جم ع مجاالت اال

ان

ا حر

ا مر عات
1.002

التقييـ اليادؼ لتحسيف نوعية التعميـ داخؿ المجموعات

دور المعمـ في تعزيز تعمـ ميارات

درجات

م

ط

ق م " "Fم
4.185

1.905

5.541

6.933

4.782

ى ا دال
*0.016

0.150

*0.004

*0.001

*0.009

*الفرؽ بيف المتوسطات داؿ إحصائياً عند مستوى داللة ( .(α ≥0.05

قيمة  Fالجدولية عند درجتي حرية ( )545 ,2ومستوى داللة (  ) 0.05تساوي.3.012

من ا ن ائج ا م ضح في جد ل ( ) 5.12مكن ا ن اج ما ي:

تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار "التبايف األحادي" أكبر مف مستوى الداللة
( (0.05لممجاليف "تطوير أساليب نشطة لمتعميـ والتعمـ"" ،دور المعمـ في تعزيز تعمـ ميارات القراءة والكتابة

والحساب" ،وبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ ىذه المجاالت تُعزى إلى متغير

سنوات الخدمة.

عز ا احث ذ ك إ ى أن:

 -ىذه نتيجة طبيعية أال تظير فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05≤αليذيف المجاليف،

إذ إ ف أىـ ما يجب أف يتمتع بو جميع المعمميف ىو امتبلكيـ الميارات البلزمة لتطوير أساليب نشطة لمتعميـ
والتعمـ ،وتعزيز تعمـ ميارات القراءة والكتابة .

-

جميع المعمميف لدييـ القدرة عمى االستفادة والمشاركة الفاعمة وتطوير أدائيـ التعميمي في ضوء برنامج

 SBTDإذا ما توافرت لدييـ الرغبة دوف النظر إلى سنوات الخدمة.
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-

عمى الرغـ مف أف سنوات الخدمة متفاوتة بيف المعمميف إال ظروؼ العمؿ والتدريب التي تجمعيـ واحدة.
أما بالنسبة لباقي المجاالت والمجاالت مجتمعة معاً فقد تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.أقؿ مف

مستوى الداللة ( ،(0.05وبذلؾ يمكف استنتاج أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ ىذه المجاالت تُعزى
إلى متغير سنوات الخدمة ،ولمتعرؼ إلى اتجاىات الفروؽ استخدمت الباحثة اختبار شيفيو لمقارنة متوسطات

فئات سنوات الخدمة لجميع مجاالت االستبانة ،والنتائج موضحة في جدوؿ ()5.13

طات فئات ن ات ا خدم جم ع مجاالت اال

جد ل (:)5.13ن ائج اخ ار ش ف و مقارن م

أقؿ مف  5سنوات

ن ات ا خدم

مف  10-5سنوات

ان

أكثر مف  10سنوات

أقؿ مف  5سنوات
مف  10-5سنوات

-0.10700

أكثر مف  10سنوات

*-0.17389

-0.06688

*الفرؽ بيف المتوسطيف داؿ إحصائياً عند مستوى داللة( .)α ≥0.05

من ا ن ائج ا م ضح في جد ل ()5.13

تبيف أف ىناؾ فروؽ بيف كؿ مف (أقؿ مف  5سنوات) و(أكثر مف  10سنوات) لصالح (أكثر مف 10

سنوات) ،بينما تبيف عدـ وجود فروؽ بيف كؿ مف (أقؿ مف  5سنوات) و (مف  10-5سنوات) و بيف كؿ مف
( 10-5سنوات) و (أكثر مف  10سنوات).

وىذا يعني أف الفروؽ كانت لصالح الفئة (أكثر مف 10سنوات) ،ورغـ أف الفئات ( أقؿ مف 5

سنوات) قد يتعرضوف لبرامج تدريبية أكثر .وىذا إف دؿ عمى شيء فيو يدؿ عمى عمؽ أثر برنامج SBTD

وفعاليتو لدى جميع الفئات بما فييا (أكثر مف  10سنوات).

وىذا يختمؼ مع ما جاءت بو دراسة شحادة ( )2015نظ اًر الختبلؼ الفئة المستيدفة ،ودراسة حمس

( )2010حوؿ الممارسات اإلشرافية ودراسة الدوسري ( )2008الختبلؼ بيئة التطبيؽ ،ودراسة الزعانيف
والمصري ( )2015التي لـ تجد فروقاً تعزى إلى متغير سنوات الخدمة.
 ا فرض ا ار ع من فر ض اإلجا

 ال جد فر ق ذات دالاعن

إح ائ

ع ى ا ؤال ا ثاني ا ذي نص ع ى:

عند م

ى دال

( )α ≤ 0.05ن م

د ر رنامج ا ط ر ا ميني ا م مر مع م ا قائم ع ى ا مدر

عزى إ ى ا مؤىل ا ع مي (د م ،كا ر س ،د ار ات ع ا).

طات درجات قد ر أفراد

 SBTDفي ح ن أدائيم

ولمتحقػػؽ مػػف صػػحة ىػػذا الفػػرض تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار "تحميػػؿ التبػػايف األحػػادي" الختبػػار الفػػروؽ بػػيف
متوس ػػطات درج ػػات تق ػػدير أفػ ػراد العين ػػة ل ػػدور برن ػػامج التط ػػوير المين ػػي المس ػػتمر لممعم ػػـ الق ػػائـ عم ػػى المدرس ػػة

 SBTDفػ ػي تحسػ ػيف أدائي ػػـ تع ػػزى إل ػػى متغي ػػر المؤى ػػؿ العمم ػػي (دبم ػػوـ ،بك ػػالوريس ،د ارس ػػات عمي ػػا) ،والنت ػػائج
موضحة في جدوؿ رقـ ()5.14
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جد ل (:)5.14ن ائج اخ ار" ا ا ن ا حادي " –ا مؤىل ا ع مي
ا مجال
تطوير أساليب نشطة لمتعميـ
والتعمـ
ممارسات التعمـ المرتكزة عمى
الغرفة الصفية
التقييـ اليادؼ لتحسيف نوعية
التعميـ

دور المعمـ في تعزيز تعمـ ميارات
القراءة والكتابة والحساب

المنحى الجامع لمتعميـ والتعمـ

م در ا ا ن

مجم ع ا مر عات

بيف المجموعات

1.790

2

داخؿ المجموعات

119.778

545

المجموع

121.568

547

بيف المجموعات

1.182

2

0.591

داخؿ المجموعات

121.332

545

0.223

المجموع

122.514

547

بيف المجموعات

1.560

2

0.780

داخؿ المجموعات

130.898

545

0.240

المجموع

132.458

547

بيف المجموعات

1.506

2

0.753

داخؿ المجموعات

154.552

545

0.284

المجموع

156.058

547

بيف المجموعات

1.601

2

0.800

داخؿ المجموعات

153.186

545

0.281

المجموع

154.787

547

0.011

2

0.006

داخؿ المجموعات

171.284

545

0.314

المجموع

171.296

547

بيف المجموعات

1.120

2

0.560

داخؿ المجموعات

107.802

545

0.198

المجموع

108.922

547

تفعيؿ دور أولياء األمور في عممية بيف المجموعات
االرتقاء بإنجازات الطمبة

جم ع مجاالت اال

ان

درجات م

ط

ا حر

ا مر عات
0.895
0.220

ق م " "Fم
4.072

2.654

3.248

2.656

2.848

0.018

2.832

ى ا دال
*0.018

0.071

*0.040

0.071

0.059

0.982

0.060

*الفرؽ بيف المتوسطات داؿ إحصائياً عند مستوى داللة( .)α ≥0.05

قيمة  Fالجدولية عند درجتي حرية ( )545 ,2ومستوى داللة(  )0.05تساوي.3.012

من ا ن ائج ا م ضح في جد ل ()5.14

تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار "التبايف األحادي" أقؿ مف مستوى الداللة ))0.05
لممجاليف "تطوير أساليب نشطة لمتعميـ والتعمـ" "التقيػيـ اليػادؼ لتحسػيف نوعيػة التعمػيـ" ،وبػذلؾ يمكػف اسػتنتاج

أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ ىذيف المجاليف تُعزى إلى متغير المؤىؿ العممي.
أما بالنسبة لباقي المجاالت والمجاالت مجتمعة معػاً فقػد تبػيف أف القيمػة االحتماليػة ) (Sig.أكبػر مػف

مسػػتوى الداللػػة ( ،)0.05وبػػذلؾ يمكػػف اسػػتنتاج أنػػو ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية حػػوؿ ىػػذه المجػػاالت
تُعزى إلى متغير المؤىؿ العممي.
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عز ا احث ذ ك إ ى:
 طبيعة التأىيؿ التربوي في وكالة الغوث والمتطمعة دوماً إلى حصوؿ المعمميف لدييا عمى المياراتوالكفايات األساسية البلزمة لكؿ معمـ بغض النظر مف مؤىمو العممي.

 سياسة الوكالة ال تمنح الحاصميف عمى دراسات عميا ميزات خاصة أو زيادة مالية في رواتبيـ؛ مما يجعؿجميع المعمميف يتمقوف المعاممة اإلدارية والتدريبية نفسيا بغض النظر مف مؤىبلتيـ العممية.

ولمتعرؼ عمى اتجاىات الفروؽ استخدمت الباحثة اختبار شيفيو لمقارنة متوسطات فئات المؤىؿ

العممي لممجاليف "تطوير أساليب نشطة لمتعميـ والتعمـ" "التقييـ اليادؼ لتحسيف نوعية التعميـ" ،والنتائج
موضحة في جدوؿ رقـ ()5.15
جد ل ( :)5.15ن ائج اخ ار ش ف و مقارن م

طات فئات ا مؤىل ا ع مي مجا ن " ط ر أ ا ب نشط

ا ق م ا يادف ح ن ن ع
ا مجال
ط ر أ ا ب نشط
ع م ا عم

ا ق م ا يادف ح ن
نع

ا ع م

ا مؤىل ا ع مي

ع م ا ع م،

ا ع م"

د م

كا ر س

د ار ات ع ا

د م
كا ر س

-0.07364

د ار ات ع ا

0.20657

*0.28021

د م
كا ر س

-0.04029

د ار ات ع ا

0.22481

*0.26510

*الفرؽ بيف المتوسطيف داؿ إحصائياً عند مستوى داللة( .) α ≥0.05

من ا ن ائج ا م ضح في جد ل ()5.15

ن ما ي:

 في مجاؿ "تطوير أساليب نشطة لمتعميـ والتعمـ" تبيف أف ىناؾ فروؽ بيف كؿ البكالوريوس والدراساتالعميا لصالح البكالوريوس ،بينما تبيف عدـ وجود فروؽ بيف كؿ مف الدبموـ والبكالوريوس وبيف كؿ مف الدبموـ
والدراسات العميا.
 في مجاؿ "التقييـ اليادؼ لتحسيف نوعية التعميـ" تبيف أف ىناؾ فروؽ بيف كؿ البكالوريوس والدراساتالعميا لصالح البكالوريوس ،بينما تبيف عدـ وجود فروؽ بيف كؿ مف الدبموـ والبكالوريوس وبيف كؿ مف الدبموـ
والدراسات العميا.
عز ا احث ذ ك إ ى أن :
 عدد أفراد العينة مف حممة المؤىؿ العممي بكالوريس أكبر بكثير مف حممة مف عدد أفراد العينة مفحممة الماجستير والدبموـ ،وبالتالي كانت الفروؽ لصالح حممة المؤىؿ العممي بكالوريس.
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ا

ات:

في ض ء ن ائج ا د ار

،

ي ا احث

ما ي:

 .1تعزيز تطبيؽ البرنامج عمى جميع مدراس الوطف بجميع مستوياتيا ،وتصنيفاتيا الحكومية والخاصة،
فضبلً عف مدارس وكالة الغوث ،حيث أكدت نتائج الدراسة أف البرنامج قد أسيـ إيجاباً في تحسيف أداء
المعمميف ونموىـ مينياً.
 .2االستفادة مف عمميات ونتائج برنامج التطوير الميني المستمر لممعمـ القائـ عمى المدرسة  SBTDفي
توجيو البرامج المماثمة وفتح مجمعات أخرى.
 .3عقد حمقات لمنقاش بشكؿ مستمر لمساعدة المعمميف عمى النمو الميني تضـ جميع الفئات المعنية مف
مدير المدرسة ،والمعمميف ،والمختص التربوي ،والمرشد التربوي ،وأميف المكتبة ،والقائميف عمى البرامج
التدريبية ،يتـ فييا تشجيع المعمميف عمى إبداء آرائيـ ،وتبادؿ المعمومات ،ووجيات النظر واالطبلع عمى كؿ
ما ىو جديد في مجاالتيـ العممية ،ودراسة المشكبلت التي تواجييـ ووضع الحموؿ المناسبة ليا.
 .4إنشاء مكتبة عممية تربوية مصغرة في المدارس خاصة بالجيود التربوية والذاتية لممعمميف.
 .5إكساب المعمـ المتدرب القدرة عمى البحث والتجريب والتطبيؽ التربوي السميـ مف خبلؿ االىتماـ بالبحوث
العممية الخاصة بتطوير المدرسة المستمر وتطوير كادرىا التعميمي.
 .6تعزيز الشراكة بيف مراكز التطوير الميني لممعمـ في أثناء الخدمة وكميات التربية في الجامعات؛
لممساىمة في تطوير برامج تدريب المعمميف عف طريؽ إجراء بحوث مشتركة بينيـ ،أو قياـ بعض أعضاء
الييئة التدريسية في الكميات بتقديـ دروس نموذجية بالتطبيؽ العممي لممبادئ والنظريات والمعارؼ التربوية في
المدارس مف خبلؿ تعامميـ مع الواقع الحقيقي لعناصر العممية التعميمية.
 .7االىتماـ بتوفير مراكز لممعمميف؛ لتولي زماـ األمور في اتخاذ الق اررات ،وتنفيذ برامج تطوير الكوادر
بناء عمى الفمسفة واألىداؼ والحاجات الميدانية ومتطمبات المعمميف.
التعميمية ً
 .8توجيو أنظار المعمميف إلى حضور المؤتمرات والندوات ،واالىتماـ بالبرامج التدريبية ذات العبلقة بالعمؿ
التربوي والتعميمي ،وزيارة المكتبات العامة.
 .9تطبيؽ نظاـ لتقييـ المعمـ المتدرب يعمؿ وفؽ شروط ومعايير محددة ،ومتضمناً كافة المستويات التربوية
والنفسية والعممية والثقافية والمينية ،مف خبلؿ تشكيؿ لجنة تضـ عدداً مف المختصيف والقوى العاممة المؤىمة
لتخطيط وتنفيذ عمميات التطوير الميني المطموب ،بحيث تعمؿ بشكؿ كامؿ متكامؿ لتحديد خصائص
وسمات ومعايير درجة تأىيؿ المعمـ المتدرب في البرنامج.
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 .10تدريب المعمميف عمى التفكير المبدع ،بما يمكنيـ التكيؼ مع أعماليـ مف ناحية ،ومواجية مشكبلتيـ
مف ناحية أخرى.
 .11إشراؾ المعمميف في وضع خطط البرامج التدريبية ،وتنظيميا وفقاً الحتياجاتيـ التدريبية.
 .12تضميف تقنية المعمومات واالتصاالت وطرؽ توظيفيا في برامج تدريب المعمميف.
 .13تقديـ حوافز مادية ومعنوية لممعمميف الذيف يظيروف تقدماً مينياً موثقاً في مدى االستفادة مف برنامج
.SBTD
 .14تعزيز الشراكة والتعاوف بيف مخططي برامج التطوير والنمو الميني وبيف األكاديمييف في الجامعات،
مف أجؿ تصميـ األدوات البلزمة لجمع المعمومات حوؿ احتياجات المعمميف وحوؿ أدائيـ لتخطيط البرامج
التدريبية ،واقامة المشروعات البحثية.
 .15إقامة شبكات لبلتصاؿ بيف مجموعات المدارس المشاركة في مشروعات النمو الميني ،يتـ مف خبلليا
تبادؿ المعارؼ والخبرات التطبيقية في مجاؿ النمو الميني لممعمميف وتحسيف المدارس.
 .16تعزيز مخرجات برنامج  SBTDفي مجاؿ البحث والتجريب والتطبيؽ مف خبلؿ االىتماـ بالبحوث
اإلجرائية.

ا مق رحات
 -1تصور مقترح لتجمعات جديدة في برنامج .SBTD
 -2تطوير االستفادة مف مخرجات برنامج  SBTDباستخداـ المقارنة المرجعية.
 -3تصور مقترح لتطبيؽ برنامج  SBTDعمى المدارس الحكومية بفمسطيف.
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قائم ا م ادر ا مراجع

قائم ا م ادر ا مراجع
أ الً /ا م ادر
-

القرآف الكريـ

-

السنة النبوية

ثان اً /ا مراجع ا عر
 -مدر

 .1اإلبراىيـ ،عدناف ( :)2011اإلدارة ( ر

-

ف ) ،مؤسسة حمادة لمدراسات الجامعية

والنشر والتوزيع ،دار اليازوري ،إربد-عماف.
 .2األحمد ،خالد ( :)2005ك ن ا مع م من اإلعداد إ ى ا در ب ،دار الكتاب الجامعي ،العيف.
 .3األسطؿ ،إبراىيـ والخالدي ،فلاير( :)2005مين ا ع م أد ار ا مع م في مدر

ا م ق ل ،دار

الكتاب الجامعي ،العيف.

 .4األغا ،إحساف والمولو ،فتحية ( :)2009در س ا ع م في ا ع م ا عا م ،الطبعة الثانية ،مكتبة

آفاؽ ،غزة.

 .5األغا ،صييب وعساؼ ،محمود ( :)2015إدارة ا

ا ع ري ،مكتبة سمير منصور لمطباعة والنشر والتوزيع ،غزة.

ف االع ارات ا فكر

 .6األغا ،إحساف واألستاذ ،محمود ( :)2004مقدم في

ا منيج

مع م

م م ا حث ا ر ي ،الطبعة الثالثة،

مطبعة الرنتيسي لمطباعة والنشر ،غزة.

 .7األنصاري ،اعتماد (" :)2008أثر اتباع األسموب العممي في التدريب عمى النمو الميني لممعممة في

ضوء االتجاىات المعاصرة الستراتيجيات التدريس" ،ر ا دك راه ،كمية التربية والعموـ اإلنسانية ،جامعة

طيبة ،المدينة المنورة ،السعودية.

 .8األونروا ( :)2012برنامج التطوير الميني المستمر لممعمـ القائـ عمى المدرسة :تحويؿ الممارسات

الصفية ،ا مجمع ا در ي ا ل" ط ر أ ا ب نشط

ع م ا ع م" ،بيادر وادي السير ،عماف.

 .9األونروا ( :)2012برنامج التطوير الميني المستمر لممعمـ القائـ عمى المدرسة :تحويؿ الممارسات

الصفية ،د ل ا مع م ،بيادر وادي السير ،عماف.

 .10البجة ،عبد الفتاح ( :)2002ع م ا طفال ا ميارات ا قرائ
والتوزيع ،عماف.

 .11البدري ،طارؽ ( :)2005إدارة ا ع م ا
عماف.

في ا

ا ك ا  ،دار الفكر لمطباعة والنشر

س اإلجراءات ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع،

 .12البستاف ،أحمد وآخروف ( :)2010اإلدارة اإلشراف ا ر ي "ا نظر  -ا حث -ا ممار " ،مكتبة

الفبلح لمنشر والتوزيع ،حولي -العيف -مصر.
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 .13البطانية ،أسامة وآخروف (:)2005
والطباعة ،عماف.

 .14البنا ،ىالة ( :)2010ا عالق

ع ات ا ع م ا نظر

ن أ اء أم ر ا ط

ا ممار  ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع
 ،دار صفاء لمنشر والتوزيع،

اإلدارة ا مدر

عماف.
 .15البنا ،ىالة ( :)2013اإلدارة ا مدر

ا معا رة ،دار صفاء لمنشر والتوزيع ،عماف.

 .16البيبياني ،شحدة (" :)2003تصور مقترح لبلرتقاء بالمستوى الميني لمعممي المرحمة األساسية العميا
في ضوء المشكبلت المينية التي تواجييـ في محافظات غزة" ،ر ا

ر ،كمية التربية ،الجامعة

ماج

اإلسبلمية ،غزة ،فمسطيف.

 .17الترتوري ،محمد والقضاة ،محمد ( :)2006ا مع م ا جد د "د ل ا مع م في اإلدارة ا
دار ومكتبة الحامد لمنشر والتوزيع ،عماف.

 .18الترمذي ،أبي عيسى ( :)2003نن ا رمذي ى ا جامع ا
 .19الجاسر ،عفاؼ ( :)2001رنامج نم

كفا ات إدارة ا

ف

ا فعا "،

ح ح ،دار الكتب العممية ،بيروت.

ف دى ا مع م ا مع م  ،حقوؽ الطبع

والنشر محفوظة لممؤلفة ،الرياض.

 .20الجاغوب ،محمد ( :)2002ا نيج ا ق م في مين ا ع م ،دار وائؿ لمطباعة والنشر والتوزيع،
عماف.

 .21الجربوع ،عبد المجيد (" :)2010دور تحديد االحتياجات التدريبية في جودة برامج تنمية العامميف
بجوازات منطقة القصيـ" ،ر ا

ماج

ر ،كمية العموـ اإلدارية ،جامعة نايؼ العربية لمعموـ األمنية،

الرياض ،السعودية.

ناء اال

 .22الجرجاوي ،زياد ( :)2010ا ق اعد ا منيج

ان ،الطبعة الثانية ،مطبعة أبناء الجراح،

فمسطيف.

 .23الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني ( :)2015ك اب ف ط ن اإلح ائي ا ن ي .رقـ "."16

راـ هللا -فمسطيف

 .24الحديدي ،منى والخطيب ،جماؿ ( :)2005ا ار ج ات ع م ا ط

الفكر ناشروف وموزعوف ،عماف.

 .25الحريري ،رافدة ( :)2007ا ق م ا ر ي ا شامل

مؤ

ذ ي ا حاجات ا خا
ا مدر

 ،دار

 ،دار الفكر ناشروف

وموزعوف ،عماف.
 .26الحريري ،رافدة ( :)2008ا ق م ا ر ي ،دار المناىج لمنشر والتوزيع ،عماف.
 .27الحريري ،رافدة (/2010أ) :طرق ا در س

ن ا ق د ا جد د ،دار الفكر ناشروف وموزعوف،

عماف.
 .28الحريري ،رافدة (/2010ب) :فاع

اال

االت ا ر
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في ا مؤ

ات ا ع م  ،الطبعة األولى،

دار الفكر ناشروف وموزعوف ،عماف.
 .29الحريري ،رافدة ودرويش ،سعد ( :)2010ا ق ادة ادارة ا ج دة في ا ع م ا عا ي ،دار الثقافة لمنشر
والتوزيع ،عماف.

 .30الحمو ،محمد ( :)2007ع م ا نفس ا ر ي "نظرة معا رة" ،الطبعة الخامسة ،مكتبة آفاؽ لمطباعة
والنشر والتوزيع ،غزة.

 .31الحيمة ،محمد (/2009أ):

م م ان اج ا

ائل ا ع م

ا ع م  ،الطبعة الخامسة ،دار المسيرة

لمنشر والتوزيع والطباعة ،عماف.

 .32الحيمة ،محمد (/2009ب) :ميارات ا در س ا في ،الطبعة الثالثة ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع
والطباعة ،عماف.

 .33الخزاعمة ،محمد والخزاعمة ،وصفي ( :)2009ا ر

ا ر اض

ط

ا فاع

ك ات ا ر  ،مكتبة

المجتمع العربي لمنشر والتوزيع ،عماف.
 .34الخزاعمة ،محمد والمومني ،تحسيف ( :)2013ا مع م ا مدر  ،دار صفاء لمنشر والتوزيع ،عماف.
 .35الخزاعمة ،محمد وآخروف ( :)2011طرائق ا در س ا فعال ،دار صفاء لمنشر والتوزيع ،عماف.
 .36الخزاعمة ،محمد وآخروف ( :)2012إدارة ا

ف ا مخرجات ا ر

 ،دار صفاء لمنشر والتوزيع،

عماف.

 .37الخطيب ،أحمد ( :)2008إعداد ا مع م نماذج ا ار ج ات ،نشرتو جدا ار لمكتاب العالمي بعماف،
وعالـ الكتب الحديث بإربد.
 .38الخطيب ،جماؿ ( :)2010مقدم في اإلعاق ا عق  ،دار وائؿ لمنشر والتوزيع ،عماف.
 .39الخطيب ،رداح والخطيب ،أحمد ( :)2006ا در ب ا فعال ،نشرتو جدا ار لمكتاب العالمي لمنشر
والتوزيع بعماف ،وعالـ الكتب الحديث بإربد.

 .40الخميفات ،عصاـ ( :)2010حد د االح اجات ا در
صفاء لمنشر ،عماف.

 .41الخوالدة ،ناصر ورستـ ،رسمي ( :)2010ا

رة

ر

ضمان فاع

ا رامج ا در

 ،دار

ا طفل ،دار الفكر ناشروف وموزعوف،

عماف.

 .42الخوالدي ،ىبلؿ ( :)2006النمو الميني وأثره عمى تحسيف جودة األداء في مستويات التعميـ
والتدريب المختمفة ،مج ر ا ا ر  ،عدد  ،11سمطنة عماف.

 .43الدوسري ،شارع (" :)2007دور المشرؼ التربوي في تطوير النمو الميني لممعمميف بمحافظة

الدواسر في المممكة العربية السعودية" ،ر ا ماج
 .44الدويؾ ،تيسير ( :)2005إدارة ا مدر

ر ،كمية التربية ،جامعة اليرموؾ ،إربد ،األردف.

ا فعا مق ما يا آفاقيا ،جيينة لمنشر والتوزيع ،عماف.
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 .45الديب ،إبراىيـ ( :)2007ا ط ر ا ميني في ا مؤ

ا حد ث  ،مؤسسة أـ القرى

ات ا ع م

لمترجمة والتوزيع ،المنصورة.
 .46الزايدي ،فاطمة (1430ىػ)" :أثر التعمـ النشط في تنمية التذكير االبتكاري والتحصيؿ الدراسي بمادة
العموـ لدى طالبات الصؼ الثالث المتوسط بالمدارس الحكومية بمدينة مكة المكرمة" ،ر ا

ر،

ماج

كمية التربية ،جامعة أـ القرى ،مكة المكرمة ،السعودية.
 .47الزعانيف ،رائد والمصري ،رامي ( :)2015الصعوبات التي واجيت معممي المرحمة االبتدائية في
م ا د ار ي الذي نظمتو وكالة

أثناء تطبيقيـ لبرنامج  SBTDوسبؿ التغمب عمييا ،رق عمل مقدم

الغوث الدولية -دائرة التربية والتعميـ منطقة الشماؿ التعميمية بعنواف " :رنامج ا ط ر ا ميني ا م مر
مع م ا قائم ع ى ا مدر

في ض ء جر مدارس ا نر ا منطق ا شمال" ،غزة ،في فبراير.2015/

 .48الزىراني ،حسف (1431ىػػ)" :إسياـ مدير المدرسة والمشرؼ التربوي في بعض مجاالت النمو
الميني لمعممي المرحمة االبتدائية" ،ر ا

ماج

ر ،كمية التربية ،جامعة أـ القرى ،مكة المكرمة،

السعودية.
 .49السكني ،ىبة ( :)2015درجة فاعمية برنامج التطوير الميني المستمر لممعمـ القائـ عمى المدرسة

( )SBTDفي مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظة غزة مف وجية نظر المشرفيف ،رق
م ا د ار ي " رنامج ا ط ر ا ميني ا م مر مع م ا قائم ع ى ا مدر

حث

مقدم

" ،SBTDغزة ،في شباط/

.2015

 .50الشربيني ،فوزي والطناوي عفت ( :)2011ط ر ا مناىج ا ع م  ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع
والطباعة ،عماف.

 .51الشريؼ ،عبد الفتاح ( :)2011ا ر

رامجيا ا عالج  ،مكتبة األنجمو األمريكية،

ا خا

القاىرة.

 .52الشقيرات ،محمود ( :)2009ا ار ج ات ا در س ا ق م (مقاالت في ط ر ا ع م) ،دار
الفرقاف لمنشر والتوزيع ،عماف.

 .53الطريحي ،فاىـ وحمادي ،حسيف ( :)2012م ادئ ع م ا نفس ا ر ي ،دار صفاء لمنشر والتوزيع،
عماف.

 .54الطعاني ،حسف ( :)2002ا در ب (مفي مو فعا ا و ،ناء ا رامج ا در

الشروؽ ،عماف.

 .55الطويرقي ،نواؿ ( :)2002ا عالقات اإلن ان

في ا

رة ا ن

ق ميا) ،دار

ط قا يا في اإلدارة ا مدر

،

دار األندلس الخضراء ،جدة.
 .56الطيطي ،محمد ( :)2010إدارة ا ع م ا

في ،دار األمؿ لمنشر والتوزيع ،إربد.

 .57العالوؿ ،رنا (" :)2012أثر توظيؼ بعض استراتيجيات التعمـ النشط في تنمية ميارات حؿ المسألة
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ماج

الرياضية لدى طالبات الصؼ الرابع األساسي بمحافظة غزة" ،ر ا

ر ،كمية التربية ،الجامعة

اإلسبلمية ،غزة ،فمسطيف.

جدار لمكتاب العالمي لمنشر
ا
 .58العبيدى ،ىاني ( :)2006ا ار ج ات حد ث في ا در س ا ق م،
والتوزيع ،عالـ الكتب الحديث لمنشر والتوزيع ،عماف -إربد.

 .59العجمي ،محمد ( :)2011ا ار ج ات اإلدارة ا ذا
لمنشر والتوزيع والطباعة ،عماف.

 .60العزة ،سعيد (:)2002

مدر

ف ،الطبعة الثانية ،دار المسيرة

ا

ع ات ا ع م ا مفي م– ا شخ ص– ا

ا ار ج ات ا عالج) ،الدار العممية الدولية ،ودار الثقافة لمنشر والتوزيع ،عماف.

 .61العفوف ،نادية ( :)2012اال جاىات ا حد ث في ا در س

نم

اب (أ ا ب ا در س

ا فك ر ،دار صفاء لمنشر

والتوزيع ،عماف.

 .62العمياف ،فيد (1431ىػػ)" :تصور مقترح لمتطوير الميني الذاتي لمعممي الرياضيات بالمرحمة
المتوسطة مف وجية نظر المختصيف والممارسيف" ،ر ا

دك راه ،كمية التربية ،جامعة أـ القرى ،مكة

المكرمة ،السعودية.
 .63الغامدي ،حامد (1434ىػ)" :برنامج تدريبي مقترح لمنمو الميني لمعممي العموـ بالمرحمة المتوسطة
في ضوء المعايير العالمية ومتطمبات مناىج العموـ المطورة" ،ر ا

دك راه ،كمية التربية ،جامعة أـ

القرى ،مكة المكرمة ،السعودية.

 .64الغمباف ،فيد (1431ىػ)" :تصور مقترح لمتطوير الذاتي لمعممي الرياضيات بالمرحمة المتوسطة مف
وجية نظر المختصيف والممارسيف" ،ر ا

دك راه ،كمية التربية ،جامعة أـ القرى ،مكة المكرمة،

السعودية.

 .65الفتبلوي ،سييمة ( :)2003ا كفا ات ا در

(ا مفي م -ا در ب –ا داء) ،دار الشروؽ لمنشر

والتوزيع ،عماف ،راـ هللا.

 .66الفتبلوي ،سييمة ( :)2004فر د ا ع م في إعداد أى ل ا مع م أنم ذج في ا ق اس ا ق م ،دار
الشروؽ لمنشر والتوزيع ،عماف ،راـ هللا.

 .67القرارعة ،أحمد (:)2009

م م ا در س رؤ

ط ق  ،دار الشروؽ لمنشر والتوزيع ،عماف ،وراـ

هللا.
 .68القمش ،مصطفى ( :)2011اإلعاقات ا م عددة ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة ،عماف.
 .69الكبيسي ،عبد الواحد وعواد ،تحرير ( :)2011ع م ا ر اض ات (رؤى حد ث ) ،مكتبة المجتمع
العربي لمنشر والتوزيع ،عماف.
 .70الكسواني ،مصطفى وآخروف ( :)2005إدارة ا ع م ا

في ،دار صفاء لمنشر والتوزيع ،عماف.

 .71المالكي ،ريـ (1436ىػ)" :دور المشرفة التربوية في التنمية المينية لمعممات التربية اإلسبلمية في
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المرحمة االبتدائية بمدينة مكة في ضوء معايير الجودة" ،ر ا

ماج

ر ،كمية التربية ،جامعة أـ القرى،

مكة المكرمة ،السعودية.
 .72المالكي ،عبد الممؾ (1431ىػػ)" :فاعمية برنامج تدريبي مقترح عمى إكساب معممي الرياضيات بعض
ميارات التعمـ النشط وعمى تحصيؿ واتجاىات طبلبيـ نحو الرياضيات" ،ر ا

دك راه ،كمية التربية،

جامعة أـ القرى ،مكة المكرمة ،السعودية.

 .73المحاسنة ،إبراىيـ ومييدات ،عبد الحكيـ ( :)2009ا ق اس ا ق م ا في ،دار جرير لمنشر
والتوزيع ،عماف.
 .74المساعيد ،مفضي والخريشة ،سعود ( :)2012اإلدارة ا

ف  ،دار الحامد لمنشر والتوزيع ،عماف.

 .75المصري ،لينا (" :)2014أثر التطبيؽ استراتيجيات التعمـ النشط عمى تصميـ الغرؼ الصفية في
ر ،كمية التربية ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة ،فمسطيف.

مدارس التعميـ األساسي بقطاع غزة" ،ر ا ماج

 .76الموسوي ،عبدهللا ( :)2005ا د ل إ ى ا ر

ا عم  ،عالـ الكتب الحديث لمنشر والتوزيع

والطباعة ،إربد.

 .77النجار ،نبيؿ ( :)2010ا ق اس ا ق م منظ ر ط قي مع ط قات رمج

 ،SPSSدار الحامد

لمنشر والتوزيع ،عماف.

 .78النخالة ،سمية (" :)2002دور المشرؼ التربوي في النمو الميني لمعممي الرياضيات في مرحمة
ر ،كمية التربية ،جامعة األزىر ،غزة ،فمسطيف.

التعميـ األساسي بمحافظات غزة" ،ر ا ماج

 .79النوايسة ،أديب ( :)2007اال خدامات ا ر

كن ج ا ا ع م ،دار كنوز المعرفة العممية لمنشر

والتوزيع ،عماف.

 .80اليويدي ،زيد ( :)2007اإل داع ماى و اك شافو نم و ،الطبعة الثانية ،دار الكتاب الجامعي،
العيف.

 .81أبو الجدياف ،زكريا (" :)2012تطوير النمو الميني لممشرفيف التربوييف بمدارس و ازرة التربية والتعميـ
ووكالة الغوث الدولية في ضوء االتجاىات العالمية" ،ر ا

ماج

ر ،كمية التربية ،الجامعة اإلسبلمية،

غزة ،فمسطيف.
 .82أبو الضبعات ،زكريا ( :)2007ا مناىج أ
 .83أبو الضبعات ،زكريا ( :)2009إعداد

يا مك نا يا ،دار الفكر ناشروف وموزعوف ،عماف.
أى ل ا مع م ن ا

س ا ر

ا نف

 ،دار الفكر

ناشروف وموزعوف ،عماف.

 .84أبو جبللة ،صبحي وعميمات ،محمد ( :)2001أ ا ب ا در س ا عام ا معا رة ،مكتبة الفبلح
لمنشر والتوزيع ،الكويت.

 .85أبو حسب هللا ،عمي (" :)2000النمو الميني لمعممي المدارس الحكومية بقطاع غزة ودور مدير

المدرسة في تطويره مف وجية نظرىـ" ،ر ا ماج
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ر ،كمية التربية ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة ،فمسطيف.

 .86أبو حطب ،فؤاد وآماؿ ،صادؽ ( :)2010مناىج ا حث

ا نف

ا ر

االج ماع  ،مكتبة األنجمو المصرية ،القاىرة.

طرق ا ح ل اإلح ائي في ا ع م

 .87أبو سؿ ،محمد ( :)2002ق اس ق م ع م ا ط  ،دار الفرقاف لمنشر والتوزيع ،عماف.
 .88أبو شعيرة ،خالد وغباري ،ثائر ( :)2009إدارة ا

ف ا فاع  ،مكتبة المجتمع العربي لمنشر

والتوزيع ،عماف.
 .89أبو شقير ،محمد وحمس ،داود ( :)2010ميارات ا در س ا فعال ،مكتبة آفاؽ ،غزة.
 .90أبو عطواف ،مصطفى (" :)2008معوقات تدريب المعمميف أثناء الخدمة وسبؿ التغمب عمييا
بمحافظات غزة" ،ر ا ماج

ر ،كمية التربية ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة ،فمسطيف.

 .91أبو لبدة ،سبع ( :)2008م ادئ ا ق اس ا نف ي ا ق م ا ر ي ،دار الفكر ناشروف وموزعوف،
عماف.

 .92أبو مرزوؽ ،سمر ( :)2011برنامج التعميـ الجامع (الدمج) بيف الفكرة والتطبيؽ في مدارس قطاع

غزة ،د ار

مقدم

مؤ مر ا ع مي ا ل "نح ح اة أفضل جم ع ا عاد ن ذ ي االح اجات ا خا

"

قسـ الصحة النفسية ،كمية التربية ،جامعة بنيا ،بنيا ،في الفترة  /18-17يوليو.2012 /
 .93أبو نمرة ،محمد ( :)2009إدارة ا

ف ف نظ ميا ،دار يافا العممية لمنشر والتوزيع ،عماف.

 .94أبو ورد ،ختاـ ( :)2015أثر تطبيؽ استراتيجيات التعمـ النشط عمى تحسيف تحصيؿ طبلب الصؼ
الثالث االبتدائي في مادة الرياضيات ،رق عمل مقدم
مع م ا قائم ع ى ا مدر

م ا د ار ي " رنامج ا ط ر ا ميني ا م مر

" ،SBTDغزة ،في مارس.2015 /

 .95أبو وطفة ،محمود (" :)2002واقع النمو الميني ألعضاء ىيئة التدريس في الجامعة اإلسبلمية
وسبؿ تطويره مف وجية نظرىـ" ،ر ا ماج

ر ،كمية التربية ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة ،فمسطيف.

 .96أحمد ،حافظ ( :)2007ا ج دة ا شام في ا مؤ

ات ا ر

 ،عالـ الكتب ،القاىرة.

 .97أوليخ ،دونالد وآخروف ( :)2003ا ار ج ات ا ع م (ا د ل نح

در س أفضل) ،ترجمة :عبد هللا

أبو نبعة ،مكتبة الفبلح لمنشر والتوزيع ،حولي ،العيف.
 .98باركارد ،نيؾ وريس ،فيؿ (:)2008

ظ ف كن ج ا ا مع مات في ا مدارس (د ل عم ي

مدر ن) ،ترجمة :خالد العامري ،الطبعة الثانية ،الناشر األجنبي كوجاف بيدج ،إعداد قسـ الترجمة بدار
الفاروؽ ،القاىرة.

 .99باركي ،فورست وستانفورد ،بيفبرلي ( :)2005مين ا ع م ا مؤثرات ع ى ح اة ا مع م ن ا مين ،
ترجمة :ميسوف عبد هللا ،دار الكتاب الجامعي ،العيف.
 .100بدوي ،رمضاف ( :)2010ا ع م ا نشط ،دار الفكر لمنشر والتوزيع ،عماف.
 .101بدير ،كريماف ( :)2012ا ع م ا نشط ،الطبعة الثانية ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة،

عماف.
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ك ثق نف ك ،ترجمة :مراد نايؼ ،األىمية لمنشر

 .102براند ،قيمبي ( :)2010اعرف شخ
والتوزيع ،عماف.

أثرىا في ا داء ا ف ز ائي ،دار الحامد لمنشر

 .103بطي ،جبلؿ ( :)2012ا منشطات ا عق
والتوزيع ،عماف.

 .104بظاظو ،طمعت ( :)2010شارك ع م ،إصدار منتدى شارؾ الشبابي ،غزة.
 .105بكر ،سعد (" :)2012تفعيؿ أدوار مديري المدارس االبتدائية في تحقيؽ أىداؼ التعمـ النشط"،
ر ا ماج

ر ،كمية التربية ،جامعة أـ القرى ،مكة المكرمة ،السعودية.

 .106بيرد ،بولي ( :)2003ك ف

اعد طف ك ع ى ا ع م في ا مرح

اال دائ  ،ترجمة :قسـ

الترجمة بدار الفاروؽ ،دار الفاروؽ لمنشر والتوزيع ،القاىرة.

 .107جابر ،سميح ( :)2001در ب اعداد مدر ي ا در ب ا ميني ،المركز العربي لمتدريب الميني
واعداد المعمميف ،طرابمس.

 .108جودة ،جيياف ( :)2010إ داعات ا مع م ا عر ي ا حل اإل داعي مشكالت مفاى م
دار الفكر ناشروف وموزعوف ،عماف.

 .109جيبسوف ،سواني وببلند فورد ،سونيا ( :)2009إدارة ا عم

ا خا

 ،ترجمة :خالد العامري ،دار الفاروؽ لبلستثمارات الثقافية ،القاىرة.

ا ع م

در ات،

ذ ي االح اجات

 .110حبيب ،مجدي ( :)2007ع م ا فك ر في ع ر ا مع مات (ا مداخل -ا مفاى م – ا مفا ح-

ا نظر ات – ا رامج) ،الطبعة الثانية ،دار الفكر العربي ،القاىرة.

 .111حسنيف ،حسيف ( :)2007ميارات ا مع م ،دار مجدالوي لمنشر والتوزيع ،عماف.
 .112حمس ،داود ( :)2008رؤ معا رة في م ادئ ا در س ا عام  ،مكتبة آفاؽ ،غزة.
 .113حمس ،داود ( :)2010محاضرات في طرائق در س ا ر

اإل الم  ،الطبعة الثالثة ،مكتبة

آفاؽ ،غزة.
 .114حمس ،ماجد (" :)2010الممارسات اإلشرافية وعبلقتيا بالنمو الميني لمعممي المرحمة األساسية
الدنيا في محافظة غزة في ضوء معايير الجودة" ،ر ا

فمسطيف.

 .115حمداف ،محمد ( :)2001ق م ا ح

ماج

ر ،كمية التربية ،جامعة األزىر ،غزة،

ل (اخ ا ار و اجراءا و

ج يو

ر

ا مدر

) ،دار

التربية الحديثة ،عماف.
 .116حميدة ،إماـ وآخروف ( :)2000ميارات ا در س ،مكتبة زىراء الشرؽ ،القاىرة.
 .117خضر ،عادؿ ( :)2007بنوؾ ا

ئ

ن ا نظر

ا ط ق ،دار السحاب لمنشر والتوزيع،

القاىرة.
 .118خطاب ،محمد (:)2007

فات ا مع م ن ا فاع ن د ل
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أى ل ا در ب ا ط ر ،دار

المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة ،عماف.
ف

 .119خطاب ،محمد ( :)2010اإلدارة ا

"ا مشكالت ا ع م

ا ح ل ،دار المسيرة لمنشر

والتوزيع والطباعة ،عماف.
 .120دحبلف ،عمر ( :)2010زاد ا مع م في ا ع م ا ع م ،مكتبة آفاؽ ،غزة.
 .121دريفت ،كوليت ( :)2004م ط ات ا ع م ا م كر ألطفال ذ ي االح اجات ا خا

 ،ترجمة:

خالد العامري ،الطبعة العربية األولى ،دار الفاروؽ لمنشر والتوزيع ،القاىرة.
 .122دنديس ،عبلء ( :)2009د ل ا مع م ن ا جدد ،دار صفاء لمنشر والتوزيع ،عماف.
 .123ديسمر ،جاري ( :)2003إدارة ا م ارد ا شر  ،ترجمة :محمد عبد المتعاؿ ،دار المريخ لمنشر،
الرياض.

 .124راشد ،عمي ( :)2002خ ائص ا مع م ا ع ري أد اره :اإلشراف ع و -در و ،دار الفكر

العربي ،القاىرة.
 .125ربيع ،ىادي ( :)2008ع م ا نفس ا ر ي ،مكتبة المجتمع العربي لمنشر والتوزيع ،عماف.
 .126ربيع ،ىادي والدريممي ،طارؽ ( :)2009مع م ا قرن ا حادي ا عشر ن :أ س إعداده أى و،
مكتبة المجتمع العربي ،عماف.
 .127رسبلف ،عثماف ( :)2000د

ر ا مع م ن ،دار البشير لمثقافة والعموـ لمنشر والتوزيع ،طنطا.

 .128رفاعي ،عقيؿ ( :)2012ا ع م ا نشط (ا مفي م اال ار ج ات،
الجامعة الجديدة لمنشر ،اإلسكندرية.

 .129روجرز ،بيؿ ( :)2011إدارة ا

ك داخل ا مدر  ،ترجمة :قسـ الترجمة بدار الفاروؽ ،الطبعة

العربية األولى ،دار الفاروؽ لبلستثمارات الثقافية ،القاىرة.
 .130رودف ،ىيميف وآخروف ( :)2008فن

در س ا ع م في ا مرح

العامري ،دار الفاروؽ لبلستثمارات الثقافية ،الجيزة.

 .131رياض ،سعد ( :)2010ا ناء ا نف ي طفل في ا ت ا مدر
ا منطق

ق م ن ا ج ا ع م) ،دار

االخ راعات) ،الصحوت لمنشر والتوزيع ،السيدة زينب.

اال دائ  ،ترجمة :خالد
( نم

ا ميارات ا ح ا

 .132رياف ،محمد ( :)2003د ل ا مع م في ا ع م ا ع م (ا ميام ا م ؤ ات) ،دار اليقيف لمنشر
والتوزيع ،القدس ،راـ هللا.

 .133رياف ،محمد وآخروف ( :)2010اإلشراف ا ر ي في مجال ا ر

اإل الم  ،دار المسيرة

لمنشر والتوزيع والطباعة ،عماف.

 .134زامؿ ،مجدي ( :)2006وجيات نظر معممي المرحمة األساسية الدنيا ومعمماتيا في مدارس وكالة

الغوث الدولية نحو ممارستيـ التعمـ النشط في محافظتي راـ هللا ونابمس ،مج ا مع م /ا طا ب ،األونروا-

اليونسكو ،عماف.
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 .135زيتوف ،حسف ( :)2001ميارات ا در س رؤ

في نف ذ ا در س ،عالـ الكتب لمنشر والتوزيع

والطباعة ،القاىرة.
 .136سرور ،أميرة ( :)2015أثر استخداـ استراتيجيات التعمـ النشط في اكتساب المفاىيـ الحاسوبية
واالحتفاظ بيا لدى طالبات الصؼ الخامس األساسي بشماؿ غزة ،د ار

ا ط ر ا ميني ا م مر مع م ا قائم ع ى ا مدر

م ا د ار ي " رنامج

مقدم

" "SBTDفي ض ء جر مدراس ا نر ا منطق

ا شمال ،غزة ،في فبراير.2015/

 .137سبلمة ،جياد (" :)2013دور المساءلة في تحسيف أداء المعمميف بمدارس وكالة الغوث بغزة مف
ر ،كمية التربية ،جامعة األزىر ،غزة ،فمسطيف.

وجية نظر المديريف وسبؿ تطويره" ،ر ا ماج

 .138سبلمة ،عادؿ وآخروف ( :)2009طرائق ا در س ا عام معا ج

معا رة ،دار الثقافة

ط ق

لمنشر والتوزيع ،عماف.

 .139سبلمة ،عبد الحافظ ( :)2007ع م ا نفس االج ماعي ،دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع،

عماف.

 .140سميماف ،محمد ( :)2005اإلدارة ا

ف

ك ن

ئ

ناجح  ،دار الكتاب الجامعي،

ف

العيف.

 .141سمور ،رياض ( :)2006دور برنامج المدرسة وحدة تدريب في النمو الميني لممعمميف ،مج

ا جامع اإل الم  ،المجمد  ،14العدد الثاني ،غزة.
 .142سوروفي ( :)2004ذ

االح اجات ا خا

في ا مراحل ا د ار

ا م كرة ،ترجمة :خالد

العامري ،الطبعة العربية األولى ،دار الفاروؽ لمنشر والتوزيع ،القاىرة.

 .143سويداف ،أمؿ والجزار ،منى ( :)2009كن ج ا ا ع م ذ ي ا حاجات ا خا

 ،الطبعة الثانية،

دار الفكر ناشروف وموزعوف ،عماف.

 .144سيد ،أسامة والجمؿ ،عباس ( :)2012أ ا ب ا ع م ا ع م ا نشط ،دار العمـ واإليماف لمنشر
والتوزيع ،دسوؽ.
 .145شاكر ،ىالة ( :)2010إدارة ا

ف ف ،دار البداية ناشروف وموزعوف ،عماف.

 .146شبر ،خميؿ وآخروف ( :)2010أ ا ات ا در س ،الطبعة الثانية ،دار المناىج لمنشر والتوزيع،
عماف.

 .147شحاتة ،حسف ( :)2007ا ار ج ات ا ع م ا ع م ا حد ث

المصرية المبنانية ،القاىرة.

 .148شحاتو ،حسف ( :)2010ا مرجع في فن ن ا ك ا

ا عر

ناع ا عقل ا عر ي ،الدار

شك ل ا عقل ا م دع ،دار العالـ

العربي ،القاىرة.
 .149شحادة ،نعماف ( :)2009ا ع م ا ق م ا كاد مي ،دار صفاء لمنشر والتوزيع ،عماف.
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 .150شحادة ،توفيؽ ( :)2015درجة فاعمية برنامج تطوير المعمميف القائـ عمى المدرسة ( )SBTDفي
رفع كفايات المعمميف بمدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة مف وجية نظر مديري المدارس ،رق

مقدم

م ا د ار ي "ا ط ر ا ميني

مع م ا قائم ع ى ا مدر

مارس.2015/

 .151شرايز ،كيراسو ( :)2004ميارات ا ع م ا

ا

حث

" ،SBTDغزة ،المنعقد في

 ،ترجمة :شيريف نوفؿ ،دار الكتاب الجامعي،

العيف.
 .152شقفة ،عبد الرؤوؼ (" :)2010دور الدورات التدريبية في تطوير النمو الميني لمعممي العموـ في
مدارس وكالة الغوث بغزة وسبؿ تفعيمو" ،ر ا ماج

ر ،كمية التربية ،جامعة األزىر ،غزة ,فمسطيف.

 .153صوالحة ،محمد ( :)2011ع م نفس ا عب ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة ،عماف.
 .154صياـ ،محمد (" :)2007دور أساليب اإلشراؼ التربوي في تطوير األداء الميني لممعمميف في

المدارس الثانوية في محافظة غزة" ،ر ا ماج
 .155طاىر ،رشيدة ( :)2010ا نم

ا مين

ر ،كمية التربية ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة ،فمسطيف.

مع م ن في ض ء اال جاىات ا عا م  ،دار الجامعة

الجديدة ،األ ازريطة.

 .156عاشور ،راتب وأبو الييجاء ،عبد الرحيـ ( :)2004ا منيج ن ا نظر

لمنشر والتوزيع والطباعة ،عماف.

 .157عاشور ،راتب ومقدادي ،محمد ( :)2009ا ميارات ا قرائ

ا ار ج ا يا) ،الطبعة الثانية ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة ،عماف.

 .158عامر ،طارؽ ومحمد ،ربيع ( :)2008ا

ا ط ق ،دار المسيرة

اكا

(طرائق در يا

ف ا م ما ز ،دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع،

عماف.

 .159عايش ،أحمد ( :)2010ط قات في اإلشراف ا ر ي ،الطبعة الثانية ،دار المسيرة لمنشر
والتوزيع ،عماف.

 .160عبد الرحمف ،سعد و أحمد ،فائقة ( :)2002اال عداد ع م ا ك ا

ر اض ا طفال ،مكتبة الفبلح لمنشر والتوزيع ،الكويت ،اإلمارات ،مصر.

نم و ق ا و في مرح

 .161عبد الرحمف ،ىبة ( :)2015معوقات مشاركة أولياء األمور في تعميـ أبنائيـ مف وجية نظر
أولياء األمور ضمف التطبيؽ العممي لممجمع السادس  SBTDتفعيؿ دور أولياء األمور في االرتقاء

بإنجازات الطمبة ،د ار

مقدم

م ا د ار ي "ا ط ر ا ميني ا م مر مع م ا قائم ع ى ا مدر

" ،SBTDغزة ،بتاريخ  /3مارس.2015/

 .162عبد السبلـ ،عبد السبلـ ( :)2007أ ا ات ا در س ا ط ر ا ميني مع م ،الطبعة الثانية،

دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية.
 .163عبد السميع ،مصطفى وحوالة ،سيير ( :)2005إعداد ا مع م نم و در و ،دار الفكر لمنشر
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والتوزيع ،عماف.
 .164عبد هللا ،عبد الرحيـ( :)2002ع م ا غ في منيج ر

ا طف

ا مدر  ،الطبعة الثانية ،نشرتو مكتبة الفبلح بالعيف ،دار حنيف بعماف.

 .165عبد اليادي ،نبيؿ ( :)2004نماذج ر

ع م

والتوزيع ،عماف.

 .166عبود ،عبد الغني وآخروف ( :)2000إدارة ا مدر

ا م كرة في ا منزل ا ر ض

معا رة ،الطبعة الثانية ،دار وائؿ لمنشر
اال دائ  ،الطبعة الثالثة ،مكتبة النيضة

المصرية ،مصر.
 .167عبوي ،زيد ( :)2007ا ع م ا ع م ا فعال ،المكتبة الوطنية ،عماف.
 .168عبيد ،جمانة ( :)2006ا مع م إعداده – در و -كفا ا و ،دار صفاء لمنشر والتوزيع ،عماف.
 .169عبيد ،ماجدة ( :)2012ا خدمات ا م اندة في ا ر

في ا ر

ا خا

 ،دار صفاء لمنشر

والتوزيع ،عماف.

 .170عبيد ،وليـ ( :)2004ع م ا ر اض ات جم ع ا طفال في ض ء م ط ات ا معا ر ثقاف

ا فك ر ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة ،عماف.

 .171عبيد ،وليـ ( :)2009ا ار ج ات ا ع م ا ع م في
نماذج) ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة ،عماف.

اق ثقاف ا ج دة (أطر مفاى م

 .172عبيدات ،ذوقاف وأبو السميد ،سييمة ( :)2009ا ار ج ات ا در س في ا قرن ا حادي
ا عشر ن د ل ا مع م ا مشرف ا ر ي ،الطبعة الثانية ،ديبونو لمطباعة والنشر والتوزيع ،عماف.

 .173عبيدات ،ذوقاف وآخروف ( :)2001ا حث ا ع مي _ مفي مو أد ا و أ ا و ،الطبعة السابعة،
دار الفكر لمطباعة لمنشر والتوزيع ،عماف.
 .174عدس ،محمد ( :)2000ا مع م ا فاعل ا در س ا فعال ،دار الفكر لمطباعة والنشر ،عماف.
 .175عربيات ،بشير ( :)2007إدارة ا

ف ف نظ م ئ ا ع م ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،عماف.

 .176عريفج ،سميماف وسميماف ،نايؼ ( :)2010طرق در س ا ر اض ات ا ع م ،دار الصفاء لمنشر
والتوزيع ،عماف.

 .177عساؼ ،محمود واألغا ،صييب ( :)2015أخالق ات مين ا ع م د ل ا مع م في ا ط ر

ا ميني ،مكتبة سمير منصور ،غزة.

 .178عطوي ،جودت ( :)2010اإلدارة ا ع م

الرابعة ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،عماف.

اإلشراف ا ر ي (أ

 .179عطية ،محسف واليامشي ،عبد الرحمف ( :)2008ا ر

ا م ق ل ،دار المناىج لمنشر والتوزيع ،عماف.
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ا عم

يا

ط قا يا) ،الطبعة

ط قا يا في إعداد مع م

 .180عفانة ،عزو والخزندار ،نائمة ( :)2009ا در س ا
دار المسيرة لمنشر والتوزيع ،عماف.
 .181عفانة ،عزو ( :)2002أ

ب ا عاب في ع م

في ا ذكاءات ا م عددة ،الطبعة الثانية،
ع م ا ر اض ات ،دار حنيف لمنشر والتوزيع،

مكتبة الفبلح لمنشر والتوزيع ،عماف -حولي -العيف.
 .182عقؿ ،أنور ( :)2001نح

ق م أفضل ،دار النيضة العربية لمطباعة والنشر ،بيروت.

 .183عبلـ ،صبلح ( :)2010ع م ا نفس ا ر ي ،دار الفكر ناشروف وموزعوف ،عماف.
 .184عمي ،محمد ( :)2011ا جاىات

ط قات حد ث في ا مناىج طرق ا در س ،دار المسيرة

لمنشر والتوزيع والطباعة ،عماف.

 .185عواد ،يوسؼ وزامؿ ،مجدي ( :)2010ا ع م ا نشط نح ف ف

ر

ع م

فاع  ،دار

المناىج لمنشر والتوزيع ،عماف.

 .186عويضة ،سناء وعويضة ،عبلء ( :)2015التعميـ الجامع في ضوء برنامج التطوير الميني
لممعمـ القائـ عمى المدرسة ،رق ع م

ا مدر

م ا د ار ي "ا ط ر ا ميني مع م ا قائم ع ى

مقدم

في ض ء جر مدارس كا ا غ ث منطق ا شمال ،غزة ،في فبراير.2015/

 .187عيسى ،عمي (1436ىػ)" :أثر الدمج بيف استراتيجيتيف لمتعمـ النشط عمى تحصيؿ طبلب الصؼ

الثالث المتوسط" ،ر ا ماج

ر ،كمية التربية ،جامعة أـ القرى ،مكة المكرمة ،السعودية.

 .188عيسى ،رسمية ( :)2015أثر برنامج  SBTDعمى تعمـ طمبة المدرسة ميارات القراءة والكتابة
والحساب لدى طمبة المرحمة األساسية الدنيا مف وجية نظر المعمميف بغزة ،رق

ا د ار ي "ا ط ر ا ميني مع م ا قائم ع ى ا مدر

في ض ء جر مدارس ا نر ا منطق ا شمال"،

غزة ،في يناير.2015/

 .189غانـ ،بساـ وأبو شعيرة ،خالد ( :)2008ا ر
ف ف احق ا

ى من ا مرح ا

 .190فوزي ،محمود ( :)2012ا ر

ا

حث

مقدم

م

ا عم

ا فاع

ن ا نظر

 ،مكتبة المجتمع العربي لمنشر والتوزيع ،عماف.

اعداد ا مع م ا عر ي (إرىا ات ا ع م

دار التعميـ الجامعي ،اإلسكندرية.

 .191قطامي ،يوسؼ والشديفات ،رياض ( :)2009أ ئ

ا ط ق في

ا حد ات ا معا رة)،

ا فك ر اإل داعي ،دار المسيرة لمنشر

والتوزيع والطباعة ،عماف.

 .192كوافحة ،تيسير ( :)2010ا ق اس ا ق م أ ا ب ا ق اس ا شخ ص في ا ر

ا خا

،

الطبعة الثالثة ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة ،عماف.
 .193الريفي ,باربا ار ( :)2005اإلدارة ا

ف

خ ق مج مع من ا م ع م ن ،ترجمة :محمد أيوب ،دار

الكتاب الجامعي ،العيف.
 .194الوسوف ،سارة ( :)2008ك ف

اعد طف ك ع ى اال فادة ا ق
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ى من ا مدر  ،ترجمة :قسـ

الترجمة بدار الفاروؽ الطبعة الثانية ،دار الفاروؽ لمنشر والتوزيع ،القاىرة.
 .195ماكجوير ،تشارلز وأبيتز ،ديانا ( :)2005أفضل ن ائح مع م ن ،مكتبة جرير ،السعودية.
 .196مجيد ،سوسف ( :)2011ط رات معا رة في ا ق م ا ر ي ،دار صفاء لمنشر والتوزيع،
عماف.

دى ا طفال ا م ى ن

 .197محمد ،عايدة وقطناني ،محمد ( :)2010االن ماء ا ق ادة ا شخ
ا عاد ن ،دار جرير لمنشر والتوزيع ،عماف.

 .198محمد ،محمد وآخروف ( :)2012د ار ات في ع م االج ماع ا ط ي ،الطبعة الثانية ،دار المسيرة
لمنشر والتوزيع والطباعة ،عماف.

 .199محمد ،وائؿ وآخروف ( :)2008ا نم

مع مي ا ع م ا

ا مين

ا ي "نماذج ط ق "،

ايتراؾ لمنشر والتوزيع ،القاىرة.

 .200محمود ،الفرحاتي ( :)2012ع م ا نفس اإل جا ي طفل :ع م ا عجز -قد ر ا ذات -ا من

ا نف ي -ا ثق

ا نفس -ا ميارات االج ماع  ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية.

 .201محمود ،عبير ( :)2012ط ر ا خطط ا د ار

 ،دار البداية ناشروف وموزعوف ،عماف.

 .202مخمؼ ،صبحي وربيع ،ىادي ( :)2009طرائق در س ا جغراف  ،مكتبة المجتمع العربي لمنشر
والتوزيع ،عماف.

 .203مرعي ،توفيؽ والحيمة ،محمد ( :)2004ا مناىج ا ر

ا حد ث (مفاى ميا عنا رىا أ

عم ا يا) الطبعة الرابعة ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة ،عماف.

يا

 .204مسعود ،زياد ( :)2015أثر توظيؼ برنامج التطوير الميني المستمر لممعمـ القائـ عمى المدرسة

" "SBTDعمى العممية التعميمية التعممية مف وجية نظر المعمميف أنفسيـ ،رق ع م
ا د ار ي " رنامج ا ط ر ا ميني ا م مر مع م ا قائم ع ى ا مدر
مدراس ا نر ا منطق ا شمال" ،غزة ،في فبراير.2015/

مقدم

" "SBTDفي ض ء جر

م

 .205مصطفى ،الطيب والمبارؾ ،عبد الصادؽ ( :)2010ك ف ك ن ا در ب مم عاً ،المكتب العربي

لممعارؼ ،مصر الجديدة.

 .206مصطفى ،مصطفى ( :)2011ا ار ج ات ع م ا فك ر ،دار بداية ناشروف وموزعوف ،عماف.
 .207منسي ،حسف ( :)2000إدارة ا

ف ف ،الطبعة الثانية ،دار الكندي لمنشر والتوزيع ،إربد وعماف.

 .208مؤنس ،خالد وجمعة ،أمجد ( :)2013مبلمح التعميـ الجامع والصديؽ في شخصية الرسوؿ
صمى هللا عميو وسمـ ،رق عمل مقدم

م ا د ار ي "ا أ

ل اإل المي في ع م ا نفس" الذي نظمو

قسـ عمـ النفس بكمية التربية في الجامعة اإلسبلمية وقسـ عمـ النفس بكمية التربية في جامعة األقصى،

بتاريخ  /26نوفمبر.2013/
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 .209نبياف ،موسى ( :)2004أ ا ات ا ق اس في ا ع م ا
عماف ،وراـ هللا.

 .210نبياف ،يحيى (/2008أ) :ا

ك  ،دار الشروؽ لمنشر والتوزيع،

ا ب ا حد ث في ا ع م ا ع م ،دار اليازوري العممية لمنشر

والتوزيع ،عماف.

 .211نبياف ،يحيى (/2008ب) :اإلدارة ا

االخ ارات ،دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع،

ف

عماف.
 .212نبياف ،يحيى (/2008ج) :ميارة ا در س ،دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع ،عماف.
 .213نشواف ،يعقوب ( :)2011ا ق اس ا ق م

ا مف ح ،دار الفرقاف لمنشر والتوزيع ،إربد.

ط قا و في ا ع م عن عد ا ع م ا جامعي

 .214نصر هللا ،عبد الرحيـ ( :)2001أ ا ات في ا ر

ا عم  ،دار وائؿ لمنشر ،عماف.

 .215نصر ،سميحة (" :)2007دور برنامج المدرسة كوحدة تطوير في التنمية المينية لمعممي المرحمة
األساسية بمدارس وكالة الغوث في محافظات غزة" ،ر ا

ماج

ر ،كمية التربية ،الجامعة اإلسبلمية،

غزة ،فمسطيف.
 .216ىاروف ،رمزي ( :)2003اإلدارة ا

ف  ،دار وائؿ لمطباعة والنشر ،عماف.

 .217ىوانو ،وليد وتقي ،عمي ( :)2001مدخل إ ى اإلدارة ا ر

 ،الطبعة الثالثة ،مكتبة الفبلح

لمنشر والتوزيع ،الكويت.

 .218و ازرة التربية والتعميـ العالي ،اإلدارة العامة لمتخطيط_ غزة (" :)2013ا ك اب اإلح ائي ا ن ي"

.2013/2012

 .219وونع ،روزميري وونع ،ىاري ( :)2005ك ف ك ن مدر اً فعاالً ،ترجمة :ميسوف عبد هللا،

الطبعة الثانية ،دار الكتاب الجامعي ،العيف.
 .220ويح ،إبراىيـ ( :)2003منظ م

ك ن ا مع م في ض ء معا ر ا ج دة ا شام  ،دار الفكر

لمطباعة والنشر والتوزيع ،عماف.
 .221ياسيف ،رياض ( :)2005م ادئ ا در س ا ر
 .222يحيى ،خولة ( :)2006ا رامج ا ر

ا عم  ،مكتبة الطالب الجامعي ،غزة.

ألفراد ذ ي ا حاجات ا خا

 ،دار المسيرة لمنشر

والتوزيع والطباعة ،عماف.
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ا مةةةةالحةةةةةةةق
-1أداة ا د ار

في ا

رة ا

 -2قائم أ ماء ا محكم ن
-3أداة ا د ار
-4

في ا

ف مج مع ا د ار

-5ك اب

رة ا نيائ
ح ب انات دائرة ا ر

ي ل ميم ا احث

 -6أ ماء ا مدارس ا ي م ط ق ا د ار

ف يا

ا ع م في كا ا غ ث غزة

م حق رقم ()1
في ا

أداة ا د ار

رة ا

جامعةةةةةةةةةةةةةةةةةة ا زىةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  -غةةةةةةةةةةةةةةةةةةزة
عمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادة ا د ار ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات ا ع ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا
ك ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ا ر ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
ق ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم أ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ل ا ر ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

السيد الدكتور/ة........................................... :

حفظو هللا،،،

اىسالً عيْنٌ ًرمحخ اهلل ًثزمبرو ،،
ا م ض ع  /حك م ا

ان

تقوـ الباحثة بإجراء دراسة ميدانية كمتطمب تكميمي لمحصوؿ عمى درجة الماجستير في أصوؿ التربية

مف جامعة األزىر بعنواف "د ر رنامج ا ط ر ا ميني ا م مر مع م ا قائم ع ى ا مدر
ح ن أداء مع مي ا مرح ا

ا

 SBTDفي

مدارس كا ا غ ث" .ولتحقيؽ ذلؾ قامت الباحثة بإعداد االستبانة

المرفقة والتي تشمؿ عمى ( )67فقرة موزعة عمى ( )6مجاالت تمثؿ المجمعات التدريبية لمبرنامج وىي-:
 -1تطوير أساليب نشطة لمتعميـ والتعمـ ( )13فقرة.

 -2ممارسات التعمـ المرتكزة عمى الغرفة الصفية ( )12فقرة.
 -3التقييـ اليادؼ لتحسيف نوعية التعميـ ( )10فقرات.

 -4دور المعمـ في تعزيز تعمـ ميارات القراءة والكتابة والحساب ( )12فقرة.
 -5المنحنى الجامع لمتعميـ والتعمـ ( )11فقرة.

 -6تفعيؿ دور أولياء األمور في عممية االرتقاء بإنجازات الطمبة ( )9فقرات.

ونظ اًر لما تتمتعوف بو مف خبرة واسعة ومكانة مرموقة في ىذا المجاؿ ،يرجى التكرـ بتحكيـ االستبانة

مف حيث سبلمة المغة ،وانتماء كؿ فقرة لمجاليا ،وحذؼ أو إضافة أو تعديؿ ما ترونو مناسباً.

عر ف رنامج  :)School Based Teacher Development( :SBTDىو برنامج التطوير الميني

المستمر لممعمـ القائـ عمى المدرسة لتحويؿ الممارسات الصفية في مدارس األونروا ،والذي يشكؿ بعداً أساسياً

مف أبعاد استراتيجية إصبلح النظاـ التعميمي في األونروا ،حيث يستند عمى مبدأ التدريب القائـ في الموقع،
ويسمح لممعمـ بالدراسة في الوقت الذي يناسبو ،ويطبؽ ما يتعممو مباشرة في الغرفة الصفية.

ًرقجيٌا فبئق االحرتاً ًاىزقدّز
ا احث  /الء ىاني عا د
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أ الً /مع مات عام :
ا جةنس

ذكر

ا منطق ا ع م

غزة

ن ات ا خدم

أقل من

ا مؤىل ا ع مي

أنثى
ا

طى

شمال غزة

خان نس
من – 5

 5ن ات

أكثر من 10

 10ن ات

كا ر س

ن ات

د ار ات
ع ا

بناء عمى االنتياء مف تطبيؽ البرنامج في المناطؽ المذكورة فقط.
مالحظ  /تـ اختيار المنطقة التعميمية ً

ثان اً /ا مجاالت ا فقرات:

ا مجال ا ل :ط ر أ ا ب نشط

ع م ا ع م /حيث يتمحور ىذا المجاؿ حوؿ توظيؼ المعمـ ألسموب

التعمـ النشط ومساعدتو عمى توظيؼ االستراتيجيات التفاعمية في الحصص الصفية مثؿ العمؿ الثنائي
والعمؿ ضمف مجموعات ،كما ويساعده عمى استثمار البيئة المحمية والمجتمع المحمي في تعزيز الطبيعة

النشطة لمتعميـ والتعمـ ،وتنظيـ غرفتو الصفية بطريقة تجذب االىتماـ لتحفز وتدعـ تعمـ الطمبة.
من م

ا رقم

ا فقرات

1

ساعدني عمى إكساب ميارات التفكير العميا لمطمبة (التحميؿ
– التركيب – التقويـ).

2

ساىـ في زيادة استثماري لئلمكانات المتاحة في البيئة
والمجتمع المحمي وربطيا بالعممية التعميمية.

3

ىيأ لي فرصة التنويع في األنشطة التعميمية المبلئمة لتحقيؽ
األىداؼ التربوية المنشودة.

4

مكنني مف تييئة مواقؼ تعميمية فعالة حسب احتياجات
الطمبة واىتماماتيـ.

5

ساعدني في تطوير استراتيجيات التعمـ النشط لتمكيف الطمبة
مف االستقبللية في التعمـ.

6

بصرني بتوجيو تركيز الطمبة نحو اكتشاؼ وجيات نظرىـ
وقيميـ.
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غر

من م

منا

غر

منا

من م

ا رقم

ا فقرات

7

مكنني مف تعزيز مشاركة الطمبة في صياغة أىداؼ تعمميـ

غر

من م

منا

غر

منا

والسعي الحثيث لتحقيقيا.
8

ساعدني عمى ربط تعمـ الطمبة بمشكبلت عممية مرتبطة
بحياتيـ الواقعية.

9

مكنني مف ربط مواقؼ التعمـ النشط بالمعارؼ السابقة
لمطمبة.

10

زاد مف حرصي عمى استخداـ ممارسات تدريسية سميمة
تعمؿ عمى زيادة التواصؿ اإلنساني بيني وبيف الطمبة.

11

أت ػػاح ل ػػي فرص ػػة تنظ ػػيـ الطمب ػػة ض ػػمف مجموع ػػات كبيػ ػرة أو
صغيرة كنمط جديد مف التعميـ االستراتيجي.

12

سػػاعدني عم ػى إكسػػاب الطمبػػة ميػػارات العمػػؿ الجمػػاعي فػػي
إنجاز الميمات.

13

مكننػػي مػػف إعػػادة ترتيػػب البيئػػة الصػػفية بكػػؿ عناص ػرىا بمػػا

يجذب االىتماـ ويساعد عمى التعمـ.

ا مجال ا ثاني :ممار ات ا ع م ا مر كزة ع ى ا غرف ا

ف  /يتناوؿ ىذا المجاؿ التوقعات كعامؿ رئيس في

عمميتي التعميـ والتعمـ ،وتوظيؼ طرؽ ايجابية لمتفاعؿ مع الطمبة داخؿ الغرفة الصفية مثؿ اختيار أسموب
التعزيز والتشجيع المناسب لكؿ طالب حسب تقدمو في التعمـ ،ومساندة الطمبة وتوسيع خياراتيـ ومعاممتيـ
باحتراـ دوف تحيز ،كما ويمقي الضوء عمى مختمؼ االستراتيجيات التي تيدؼ إلى إشراؾ الطمبة في التعمـ

بصورة نشطة واالحتفاء بنجاحاتيـ وتقدميـ وبناء ثقتيـ بأنفسيـ.

من م

ا رقم

ا فقرات

1

ساعدني عمى تنظيـ بيئة صفية توحي بالتوقعات اإليجابية
والمتفائمة.

2

ىيأ لي فرصة وضع وتطبيؽ االستراتيجيات البلزمة مع
الطمبة الذيف ال يحققوف أقصى إمكاناتيـ.

3

مكنني مف تشجيع الطمبة عمى المناقشة البناءة وعرض
آرائيـ والدفاع عنيا.

4

شجعني عمى المشاركة مع معمميف آخريف في تطوير
استراتيجيات تعميمية تسيـ في تعزيز مشاركة الطمبة في

عممية التعمـ.
5

لدي أساليب مبتكرة لبلحتفاء بإنجازات الطمبة
طور
َ
ونجاحاتيـ.
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غر

من م

منا

غر

منا

من م

ا رقم

ا فقرات

6

زاد مف حرصي عمى مشاركة جميع الطبلب في مياـ التعمـ

غر

من م

منا

غر

منا

والتميز.
7

عزز لدي قيمة احتراـ طمبتي وعدـ االستخفاؼ بقدراتيـ

8

ساعدني عمى تعزيز مفاىيـ العدالة وعدـ التحيز في
معاممتي مع الطمبة.

9

ساعدني عمى بناء ثقة الطالب وزيادة قناعتو بنفسو كمتعمـ

10

زاد مف حرصي عمى تعزيز مجتمعات التعمـ مف أجؿ

كؼء.

تطبيؽ أساليب تعميمية نشطة
11

ساعدني عمى اختيار أسموب التعزيز المناسب والمرغوب
فيو مف قبؿ فئات الطبلب المختمفة.

12

جعمني أىتـ بالطريقة التي أقدـ فييا المعزز وتحديد أوقات
إعطاء المعززات المختمفة.

ا مجال ا ثا ث :ا ق م ا يادف ح ن ن ع

ا ع م /يتمحور ىذا المجاؿ حوؿ استراتيجيات تطوير التقييـ

المتمركزة حوؿ الطالب ،واالىتماـ برصد وتقييـ تقدـ تعمـ الطمبة وانجازاتيـ التعممية ،كما ويناقش أىمية طرح
األسئمة كجزء مف عممية التقييـ البنائي اليومية ،باإلضافة إلى أىمية التغذية الراجعة التي يقدميا المعمـ لطمبتو

حوؿ انجازاتيـ وتأثيرىا عمى تعمميـ.

من م

ا رقم

ا فقرات

1

ساعدني عمى توظيؼ التقييـ البنائي في تطوير منا ٍح نشطة

2

مكنني مف تقديـ تغذية راجعة (فردية ،مستمرة ومتميزة)

لؤلساليب التربوية.

لمطمبة حوؿ تطورىـ في التعمـ.
3

أتاح لي فرصة استخداـ محفزات التأمؿ التي تساعد الطمبة

4

جعمني أنوع في طرؽ طرح األسئمة التي تثير اىتماـ الطمبة

عمى التفكير بشأف التعمـ وتقييمو ذاتياً.
وتساعدىـ عمى زيادة أثر التعمـ.

5

ىيأ لي فرصة تشجيع الطمبة عمى إعطاء استجابات ثرية
باستخداـ أسئمة التفكير العميا.

6

ساعدني عمى دمج عممية إعداد األسئمة في االستراتيجيات
المستخدمة في التخطيط لمدروس.
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غر

من م

منا

غر

منا

من م

ا رقم

ا فقرات

7

مكنني مف تطوير مياراتي الخاصة بتوظيؼ نتاجات التعمـ

غر

من م

منا

غر

منا

الواضحة مع الطمبة.
8

شجعني عمى التفاعؿ اإليجابي بيف الطبلب لطرح أسئمتيـ
عمى بعضيـ البعض ونقدىا.

9

جعمني أحدد نوع األسئمة عمى أساس المعمومات والخبرات
المتوافرة لدى الطمبة ومستواىـ اإلدراكي.

10

ساعدني في رصد وتوثيؽ انجازات وتقدـ تعمـ الطمبة.

ا مجال ا ار ع :د ر ا مع م في عز ز ع م ميارات ا قراءة ا ك ا

ا ح اب /يتمحور ىذا المجاؿ حوؿ

االستراتيجيات البلزمة لفيـ معمومات النصوص واالستجابة ليا ،كما ويركز عمى تعمـ الميارات الحسابية مف
خبلؿ المنياج الدراسي ،وتوظيؼ األلعاب التربوية اليادفة في الغرفة الصفية.

من م

ا رقم

ا فقرات

1

ىيأ لي فرص توضيح مفيوـ القراءة والكتابة ومكوناتيا
الخاصة.

2

لدي كأداة تطوير تعمـ القراءة والكتابة
زاد مف قيمة المناقشة ّ
مف خبلؿ المنياج الدراسي.

3

مكنني مف اكتساب ميارات توظيؼ االستراتيجيات التعميمية

4

عزز مف معرفتي وتوظيفي لبلستراتيجيات التي تساعد الطمبة

في القراءة والكتابة مف خبلؿ المنياج الدراسي.

عمى فيـ نصوص المعمومات والتفاعؿ معيا.
5

ساعدني عمى توضيح طبيعة وأىمية تعمـ الميارات الحسابية
مف خبلؿ المنياج الدراسي.

6

أتاح لي فرصة تخطيط تعميـ الطمبة بطريقة تفاعمية مف خبلؿ

7

ع ػ ػػزز م ػ ػػف اختي ػ ػػاري لؤللع ػ ػػاب التربوي ػ ػػة الممتع ػ ػػة والمرتبط ػ ػػة

توظيؼ الخبرات الحسابية اليامة.
بموضوع التعمـ.

8

مكنني مف التخطيط السميـ السػتثمار األلعػاب التربويػة لتحقيػؽ
أىداؼ تربوية تتناسب مع قدرات واحتياجات الطبلب.

9

سػ ػػاعدني عم ػ ػى اسػ ػػتخداـ الوسػ ػػائؿ التعميميػ ػػة التػ ػػي تسػ ػػيـ فػ ػػي
تبسيط المسائؿ وتقريب المفاىيـ الرياضية ألذىاف الطبلب.
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غر
من م

منا

غر
منا

ا رقم

ا فقرات

10

مكننػػي مػػف إتاحػػة الفػػرص الكافيػػة لتعبيػػر الطػػبلب عمػػا يق ػرأوه

غر

من م

غر

منا

من م

منا

بط ػػرؽ مختمف ػػة (مناقش ػػات ف ػػي مجموع ػػات ،تمثيمي ػػة أو ص ػػورة
رمزية).
11

ىيأ لي الفرصػة لتوظيػؼ البطاقػات والشػرائح التعميميػة لتطػوير
ميارات القراءة والكتابة عند الطبلب.

12

أت ػػاح ل ػػي فرصػ ػػة إقام ػػة عػ ػػدد مػ ػػف دروس العم ػػؿ التوضػ ػػيحية

لتنمية التعمـ التعاوني وتقديـ بيئة تعميمية مميػزة لمطػبلب تنمػي
ميارات التفكير.

ا مجال ا خامس :ا منحى ا جامع

ع م ا ع م /يتمحور ىذا المجاؿ حوؿ ترسيخ منحنى التعميـ الجامع

كمحو اًر أساسي في إصبلح النظاـ التعميمي ،وتوظيؼ االستراتيجيات المساندة لمتعميـ والتعمـ مف خبلؿ تحديد
وتمبية االحتياجات المتنوعة لممتعمميف.

من م

ا رقم

ا فقرات

1

ساعدني عمى توظيؼ االتجاىات في توطيد الميارات التربوية الجامعة.

2

مكنني مف تطبيؽ الطرائؽ المختمفة إلزالة معوقات التعمـ والنمو
والمشاركة لجميع الطمبة في الصؼ والمدرسة.

3

ساعدني عمى تعزيز التعميـ الجامع كنيج وسياسة تربوية وطنية.

4

أتاح لي فرصة مناقشة وتحديد االحتياجات التعميمية المتنوعة لدى
الطمبة.

5

ساعدني عمى تمبية االحتياجات التعميمية المختمفة

6

حسف مف أدائي في شرح طرائؽ التعمـ المختمفة والمناحي متعددة

المناسبة.

لمطمبة بالطرؽ

الحواس كمدخؿ لمتعميـ والتعمـ.
7

بص ػ ػرني بتوظيػ ػػؼ االسػ ػػتراتيجيات المتنوعػ ػػة لتحديػ ػػد ودعػ ػػـ االحتياجػ ػػات
التعميمية المختمفة.

8

جعمني أنوع في طػرؽ التػدريس والوسػائؿ التعميميػة القػادرة عمػى الوصػوؿ
إلى كؿ الطمبة كؿ حسب احتياجاتو.

9

حسف لدي فرص إعادة التفكير بالتنوع واالختبلؼ بيف الطمبة فػي الغرفػة

10

سػػاعدني عمػػى تمبيػػة حاجػػات الػػتعمـ لجميػػع الطمبػػة مػػف خػػبلؿ االنتفػػاع

الصفية وتقبميا واالحتفاء بيا بدالً مف رفضيا.

المتكافئ ببرامج مبلئمة لمتعمـ واكسابيـ الميارات البلزمة لمحياة.
11

جعمني أركز عمى نقاط القوة عند الطمبة وتعزيزىا.
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غر

من م

منا

غر

منا

ا مجال ا ادس :فع ل د ر أ اء ا م ر في عم

االر قاء إنجازات ا ط  /يتمحور ىذا المجاؿ حوؿ

االستراتيجيات البلزمة لتفعيؿ دور أولياء األمور في العممية التعميمية والعمؿ معيـ في مساعدة الطمبة عمى
االرتقاء بإنجازاتيـ ،كما يوفر لممعمـ فرصة التأمؿ فيما تعممو وتقييـ تطويره الميني.
من م

ا رقم

ا فقرات

1

ساعدني عمى تفعيؿ دور أولياء األمور في العممية التربوية
والحياة المدرسية ألبنائيـ.

2

أتاح لي الفرصة في تحديد المعوقات التي تحوؿ دوف تفعيؿ

3

جعمني أطور استراتيجيات لمتغمب عمى المعوقات التي تحوؿ

أولياء األمور في تعميـ أبنائيـ.

دوف مشاركة أولياء األمور في تعميـ أبنائيـ.
4

زاد مف حرصي عمى إقامة عبلقات فاعمة مع أولياء األمور
والتواصؿ معيـ حوؿ األمور المتعمقة بتعمـ أبنائيـ.

5

ساىـ في تطويري الستراتيجيات مختمفة لمتعامؿ مع مختمؼ

6

طور مف قدرتي عمى تعزيز التعاوف مع أولياء األمور مف

أولياء األمور.

خبلؿ العمؿ ضمف مجموعات أو مجالس أولياء األمور.
7

ساعدني في تحديد أىدافي المستقبمية لمواصمة التطور الميني

8

جعمنػ ػػي أنظػ ػػر ألوليػ ػػاء األمػ ػػور كشػ ػػركاء فػ ػػي العمميػ ػػة التعميميػ ػػة
وأحترـ آرائيـ وأقدر مشاعرىـ وحرصيـ عمى أبنائيـ.

9

مكنني مف تقييـ جيودي في التطوير الميني.

شبمزِّ ًٍقدرِّ حسِ رعبًّنٌ
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غر

من م

منا

غر

منا

م حق رقم ()2
قائم أ ماء ا محكم ن مر

ح ب جي ا عمل

ا رقم

اال م

ا خ ص

مكان ا عمل

-1

أ.د فؤاد عمي العاجز

أصوؿ تربية

الجامعة اإلسبلمية

-2

د .محمد عثماف األغا

أصوؿ تربية

الجامعة اإلسبلمية

-3

د .فايز كماؿ شمداف

أصوؿ تربية

الجامعة اإلسبلمية

-4

د .إياد عمي الدجني

أصوؿ تربية

الجامعة اإلسبلمية

-5

د .سميماف حسيف المزيف

أصوؿ تربية

الجامعة اإلسبلمية

-6

د .منور عدناف نجـ

أصوؿ تربية

الجامعة اإلسبلمية

-7

د .محمد ىاشـ أغا

أصوؿ تربية

جامعة األزىر

-8

أ.د زياد عمي الجرجاوي

أصوؿ تربية

جامعة القدس المفتوحة

-9

د .رائد حسيف الحجار

أصوؿ تربية

جامعة األقصى

-10

د .رندة عيد شرير

أصوؿ تربية

جامعة األقصى

-11

د .محمود إبراىيـ خمؼ هللا

إدارة تربوية

جامعة األقصى

-12

د .ناجي رجب سكر

إدارة تربوية

جامعة األقصى

-13

د .محمود عبد المجيد عساؼ

إدارة وتخطيط تربوي

و ازرة التربية والتعميـ العالي

-14

د .عبد السبلـ محمد نصار

أصوؿ تربية

و ازرة التربية والتعميـ العالي

-15

د .زكي رمزي مرتجى

أصوؿ تربية

و ازرة التربية والتعميـ العالي

-16

د .كامؿ عبد الفتاح أبو شممة

إدارة تربوية

وكالة الغوث الدولية

-17

أ .معيف مصطفى الفار

أدب عربي

وكالة الغوث الدولية

075

م حق رقم ()3
في

أداة ا د ار

ر يا ا نيائ

جامعةةةةةةةةةةةةةةةةةة ا زىةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  -غةةةةةةةةةةةةةةةةةةزة
عمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادة ا د ار ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات ا ع ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا
ك ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ا ر ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
ق ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم أ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ل ا ر ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

أخي ا مع م /أخ ي ا مع م ...
اىسالً عيْنٌ ًرمحخ اهلل ًثزمبرو ً ،،ثعد،،،
تقوـ الباحثة بإجراء دراسة ميدانية كمتطمب تكميمي لمحصوؿ عمى درجة الماجستير في أصوؿ التربية

مف جامعة األزىر بعنواف "د ر رنامج ا ط ر ا ميني ا م مر مع م ا قائم ع ى ا مدر
ح ن أداء مع مي ا مرح ا

ا

 SBTDفي

مدارس كا ا غ ث" .ولتحقيؽ ذلؾ قامت الباحثة بإعداد االستبانة

المرفقة والتي تشمؿ عمى ( )67فقرة موزعة عمى ( )6مجاالت تمثؿ المجمعات التدريبية لمبرنامج وىي:
 -1تطوير أساليب نشطة لمتعميـ والتعمـ ( )13فقرة.
 -2ممارسات التعمـ المرتكزة عمى الغرفة الصفية ( )12فقرة.
 -3التقييـ اليادؼ لتحسيف نوعية التعميـ ( )10فقرة.
 -4دور المعمـ في تعزيز تعمـ ميارات القراءة والكتابة والحساب ( )11فقرة.
 -5المنحى الجامع لمتعميـ والتعمـ ( )12فقرة.
 -6تفعيؿ دور أولياء األمور في عممية االرتقاء بإنجازات الطمبة ( )9فقرة.
لذا أرجو منكـ التكرـ بقراءة فقرات االستبانة بعناية ودقة ،واإلجابة عنيا بكؿ جدية وصدؽ
وموضوعية ،وذلؾ بوضع إشارة ( )xأماـ ما ترونو مناسباً لكـ ،مع العمـ بأف المعمومات التي سيتـ الحصوؿ

عمييا سوؼ تستخدـ ألغراض البحث العممي وستعامؿ بسرية تامة.

شبمزِّ ًٍقدرِّ حسِ رعبًّنٌ ٍعنب
ا احث  /الء ىاني عا د

076

أ الً /مع مات عام :
ا جةنس

أنثى

ذكر

جا ا

ا منطق ا ع م

ت حان ن

ت الى ا

غرب غزة
شرق غزة
جن ب غزة
ان

رات ا ر ج

د ر ا ح ا مغازي

ن ات ا خدم

أقل من  5ن ات

من  10–5ن ات

أكثر من  10ن ات

ا مؤىل ا ع مي

د م

كا ر س

د ار ات ع ا

077

ثان اً /ا مجاالت ا فقرات:
ا مجال ا ل :ط ر أ ا ب نشط

ع م ا ع م.
درج ا قد ر

ا رقم

ا فقرات

1

ساعدني برنامج  SBTDعمى إكساب ميارات التفكير

ك رة

العميا لمطمبة (التحميؿ – التركيب – التقويـ).
2

أسيـ في زيادة استثماري لئلمكانات المتاحة في البيئة

3

ىيأ لي فرصة التنويع في األنشطة التعميمية المبلئمة

المحمية وربطيا بالعممية التعميمية.

لتحقيؽ األىداؼ التربوية المنشودة.
4

مكني مف تييئة مواقؼ تعميمية فعالة تراعي احتياجات
الطمبة واىتماماتيـ.

5

ساعدني عمى توظيؼ التعمـ الذاتي لتمكيف الطمبة مف

6

بصرني بأىمية توجيو الطمبة نحو اكتشاؼ وجيات نظرىـ

االستقبللية في التعمـ.
وقيميـ.

7

مكني مف تعزيز مشاركة الطمبة في صوغ أىداؼ تعمميـ
والسعي الحثيث لتحقيقيا.

8

ساعدني عمى ربط تعمـ الطمبة بمشكبلت عممية مرتبطة
بحياتيـ الواقعية.

9

مكني مف ربط مواقؼ التعمـ النشط بالمعارؼ السابقة

10

شجعني عمى استخداـ ممارسات تدريسية سميمة تعمؿ عمى

لمطمبة.

زيادة التواصؿ اإلنساني بيني وبيف الطمبة.
11

أتػػاح لػػي فرصػػة تنظػػيـ الطمبػػة ضػػمف مجموعػػات كبيػػرة أو
صغيرة لحؿ المشكبلت.

12

سػػاعدني عمػػى إكسػػاب الطمبػػة ميػػارات العمػػؿ الجمػػاعي فػػي

13

أت ػػاح ل ػػي فرص ػػة توظي ػػؼ ال ػػتعمـ التع ػػاوني لتنمي ػػة مي ػػارات

إنجاز الميمات.

التفكير لدى الطمبة.

078

جداً

ك رة

م

ط

ضع ف

ضع ف
جداً

ا مجال ا ثاني :ممار ات ا ع م ا مر كزة ع ى ا غرف ا

ف .
درج ا قد ر

ا رقم

ا فقرات

1

ساعدني برنامج  SBTDعمى تنظيـ بيئة صفية توحي

ك رة

بالتوقعات اإليجابية المتفائمة.
2

ىيأ لي فرصة تطبيؽ االستراتيجيات البلزمة لتحقيؽ أقصى
إمكانات الطمبة.

3

مكني مف تشجيع الطمبة عمى المناقشة البناءة.

4

شجعني عمى المشاركة مع معمميف آخريف في تطوير
استراتيجيات تعميمية تسيـ في تعزيز مشاركة الطمبة في عممية
التعمـ.

5

طور لدي أساليب مبتكرة لبلحتفاء بإنجازات الطمبة ونجاحاتيـ.

6

زاد مف حرصي عمى المشاركة المتميزة لجميع الطمبة.

7

عزز لدي قيمة احتراـ طمبتي وعدـ االستخفاؼ بقدراتيـ.

8

ساعدني عمى تعزيز مفاىيـ العدالة وعدـ التحيز في معاممتي
مع الطمبة.

9

ساعدني عمى بناء ثقة الطالب وزيادة قناعتو بنفسو كمتعمـ
كؼء.

10

بصرني بأىمية تعزيز مجتمعات التعمـ مف أجؿ تطبيؽ أساليب
تعميمية نشطة.

11

ساعدني عمى اختيار أسموب التعزيز المناسب والمرغوب فيو
مف قبؿ فئات الطمبة المختمفة.

12

الم َعزز وتحديد أوقات
جعمني أىتـ بالطريقة التي أقدـ فييا ُ
إعطاء المعززات المختمفة.

079

جداً

ك رة

م

ط

ضع ف

ضع ف
جداً

ا مجال ا ثا ث :ا ق م ا يادف ح ن ن ع

ا ع م.
درج ا قد ر

ا رقم
1

ا فقرات

ك رة

ساعدني برنامج  SBTDعمى توظيؼ التقييـ البنائي في
2

تطوير منا ٍح نشطة لؤلساليب التربوية.

مكني مف تقديـ تغذية راجعة (فردية ،مستمرة ومتميزة) لمطمبة
حوؿ تطورىـ في التعمـ.

3
4

أتاح لي فرصة استخداـ محفزات التأمؿ التي تساعد الطمبة

عمى التفكير بشأف التعمـ وتقييمو ذاتياً.
جعمني أ ِّ
ُنوع في طرؽ طرح األسئمة التي تثير اىتماـ الطمبة
وتساعدىـ عمى زيادة أثر التعمـ.

5

ىيأ لي فرصة تشجيع الطمبة عمى إعطاء استجابات ثرية
باستخداـ أسئمة التفكير العميا.

6

ساعدني عمى دمج عممية إعداد األسئمة في االستراتيجيات

7

مكني مف تطوير مياراتي الخاصة بتوظيؼ نتاجات التعمـ

المستخدمة في التخطيط لمدروس.

الواضحة مع الطمبة.
8

شجعني عمى تعزيز التفاعؿ اإليجابي بيف الطمبة لطرح
أسئمتيـ عمى بعضيـ البعض ونقدىا.

9

جعمني أحدد نوع األسئمة عمى أساس المعمومات والخبرات
المتوافرة لدى الطمبة ومستواىـ اإلدراكي.

10

ساعدني في رصد وتوثيؽ إنجازات وتقدـ تعمـ الطمبة.

081

جداً

ك رة

م

ط

ضع ف

ضع ف
جداً

ا ح اب.

ا مجال ا ار ع :د ر ا مع م في عز ز ع م ميارات ا قراءة ا ك ا

درج ا قد ر
ا رقم

ا فقرات

1

ىيأ لي برنامج  SBTDفرص التعرؼ إلى مفيوـ القراءة

ك رة

والكتابة ومكوناتيا الخاصة.
2

زاد مف قيمة المناقشة لدي كأداة تطوير تعمـ القراءة والكتابة
مف خبلؿ المنياج الدراسي.

3

مكني مف اكتساب ميارات توظيؼ االستراتيجيات التعميمية في

4

عزز مف معرفتي وتوظيفي لبلستراتيجيات التي تساعد الطمبة

القراءة والكتابة مف خبلؿ المنياج الدراسي.

عمى فيـ نصوص المعمومات والتفاعؿ معيا.
5

ساعدني عمى توضيح طبيعة وأىمية تعمـ الميارات الحسابية
مف خبلؿ المنياج الدراسي.

6

مكني مف التخطيط لتوظيؼ الخبرات الحسابية الميمة بطريقة

7

عزز مف اختياري لؤللعاب التربوية الممتعة والمرتبطة بموضػوع

تفاعمية.
التعمـ.

8

مكنػػي مػػف التخطػػيط السػػميـ السػػتثمار األلعػػاب التربويػػة لتحقيػػؽ
أىداؼ تربوية تتناسب مع قدرات الطمبة واحتياجاتيـ.

9

ساعدني عمى استخداـ الوسائؿ التعميمية التي تسػيـ فػي تبسػيط
المسائؿ وتقريب المفاىيـ الرياضية ألذىاف الطمبة.

10

مكنػػي مػػف إتاحػػة الفػػرص الكافيػػة لتعبيػػر الطمبػػة عمػػا يقرؤونػػو
بط ػػرؽ مختمف ػػة (مناقش ػػات ف ػػي مجموع ػػات  ،تمثيمي ػػة أو ص ػػورة

رمزية).
11

ىيػػأ لػػي الفرصػػة لتوظيػػؼ البطاقػػات والش ػرائح التعميميػػة لتطػػوير
ّ
ميارات القراءة والكتابة عند الطمبة.

080

جداً

ك رة

م

ط

ضع ف

ضع ف
جداً

ا مجال ا خامس :ا منحى ا جامع

ع م ا ع م.
درج ا قد ر

ا رقم

ا فقرات

1

ساعدني برنامج  SBTDعمى تكويف اتجاىات ايجابية نحو

ك رة

توظيؼ المنحى الجامع في التعميـ والتعمـ.
2

مكني مف تطبيؽ الطرائؽ المختمفة إلزالة معوقات التعمـ والنمو
والمشاركة لجميع الطمبة في الصؼ والمدرسة.

3

ساعدني عمى تبني التعميـ الجامع كنيج وسياسة تربوية

4

أتاح لي فرصة مناقشة وتحديد االحتياجات التعميمية المتنوعة

وطنية.

لدى الطمبة.
5

ساعدني عمى تمبية االحتياجات التعميمية المختمفة

لمطمبة

بالطرؽ المناسبة.
6

حسف مف أدائي في تطبيؽ المناحي متعددة الحواس كمدخؿ

7

بصػ ػرني بتوظي ػػؼ االس ػػتراتيجيات المتنوع ػػة لػ ػػدعـ االحتياج ػػات

لمتعميـ والتعمـ.

التعميمية المختمفة.

8

جعمنػي أُن ِّػوع فػي طػرؽ التػدريس والوسػائؿ التعميميػة القػادرة عمػى
الوصوؿ إلى كؿ الطمبة كؿ حسب احتياجاتو.

9

حسػػف لػػدي فػػرص إعػػادة التفكيػػر بػػالتنوع واالخػػتبلؼ بػػيف الطمبػػة

10
11
12

في الغرفة الصفية وتقبميا واالحتفاء بيا بدالً مف رفضيا.

سػػاعدني عمػػى تمبيػػة حاجػػات ال ػػتعمـ لجميػػع الطمبػػة مػػف خ ػػبلؿ

االنتفاع المتكافئ ببرامج مبلئمة لمتعمـ.
جعمني أ َُرِّكز عمى نقاط القوة لدى الطمبة وتعزيزىا.
زودني بآليات معالجة نقاط الضعؼ لدى الطمبة.

082

جداً

ك رة

م

ط

ضع ف

ضع ف
جداً

ا مجال ا ادس :فع ل د ر أ اء ا م ر في عم

االر قاء إنجازات ا ط .
درج ا قد ر

ا رقم

ا فقرات 

1

ساعدني برنامج  SBTDعمى تفعيؿ دور أولياء األمور في

ك رة

العممية التربوية والحياة المدرسية ألبنائيـ.
2

أتاح لي الفرصة في تحديد المعوقات التي تحوؿ دوف تفعيؿ
أولياء األمور في تعميـ أبنائيـ.

3

ط ِّور استراتيجيات لمتغمب عمى المعوقات التي تحوؿ
جعمني أُ َ
دوف مشاركة أولياء األمور في تعميـ أبنائيـ.

4

زاد مف حرصي عمى إقامة عبلقات فاعمة مع أولياء األمور
والتواصؿ معيـ حوؿ األمور المتعمقة بتعمـ أبنائيـ.

5

أسيـ في تطويري الستراتيجيات مختمفة لمتعامؿ مع جميع
أولياء األمور.

6

طور مف قدرتي عمى العمؿ مع مجالس أولياء األمور.

7

جعمني أنظر ألولياء األمور كشركاء في العممية التعميمية.

8

ساعدني في تحديد أىدافي المستقبمية لمواصمة التطور الميني.

9

مكني مف تقييـ جيودي في التطوير الميني.

083

جداً

ك رة

م

ط

ضع ف

ضع ف
جداً

084

م حق رقم ()4
ك اب

ي ل ميم ا احث

085

م حق رقم ()5
أ ماء ا مدارس ا ي م ط ق ا د ار
ا منطق
ا ع م

اال

ا م ا مدر

ت حان ن
ت الى ا

جن ب غزة

عدد
اال

انات

ا م ردة

عدد

مجم ع ا عدد

اال

انات

ا نيائي كل مدر

ام

عدة

عاد

عد اال

 -1ذكور جباليا االبتدائية ج

12

11

2

9

 -2ذكور جباليا االبتدائية د

13

13

1

12

 -4القدس االبتدائية المشتركة

13

13

_

13

 -5بنات جباليا االبتدائية أ

15

15

_

15

 -6بنات جباليا االبتدائية ج

7

7

_

7

 -7جباليا االبتدائية المشتركة أ

 -8جباليا االبتدائية المشتركة ج

12
15

12

_

1

12
13

 -1ذكور بيت حانوف االبتدائية أ

12

12

_

12

 -2ذكور بيت حانوف االبتدائية ب

12

12

1

11

 -3بيت حانوف االبتدائية المشتركة د

12

11

_

11

 -4بنات جباليا الجديدة االبتدائية

13

13

1

12

11

12

 -5حمب االبتدائية المشتركة ب

11

14

9

_

2

11

7

 -6بيت الىيا االبتدائية المشتركة

13

13

_

13

 -1ذكور الشاطئ االبتدائية أ

10

8

1

7

 -2ذكور الشاطئ االبتدائية ب

10

6

_

6

 -3الشاطئ االبتدائية المشتركة ىػ

20

20

1

19

 -5الشاطئ االبتدائية المشتركة ج

10

10

_

10

 -6بنات أسماء اإلعدادية ب

10

10

3

7

 -7الرماؿ االبتدائية المشتركة

 -8أسماء االبتدائية المشتركة د

12
8

12

1

11

 -9أسماء االبتدائية المشتركة ب

10

9

1

8

 -1الدرج االبتدائية المشتركة ب

10

10

_

10

 -2الدرج االبتدائية المشتركة أ

10

9

2

7

 -3ذكور الفبلح االبتدائية

10

10

1

9

 -4الشاطئ االبتدائية المشتركة و
غرب غزة

انات

ا م زع

 -3ذكور األيوبية االبتدائية
جا ا

عدد

ف يا

20

 -4غزة االبتدائية المشتركة ب

12

17

8

11

4

_

_

13

8

11

 -5غزة االبتدائية المشتركة ج

6

6

_

6

 -6ذكور الزيتوف االبتدائية أ

4

4

2

2
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 -7ذكور اإلماـ الشافعي االبتدائية ب

4

 -8ذكور اإلماـ الشافعي االبتدائية أ

شرق غزة

3

_

3

11

11

1

10

 -9غزة االبتدائية المشتركة أ

10

10

3

7

 -1ذكور الشجاعية االبتدائية أ

9

9

1

8

 -2ذكور ىاشـ االبتدائية أ

10

10

1

9

 -3الرج االبتدائية المشتركة ج

7

6

_

6

 -4ذكور غزة الجديدة االبتدائية د

10

10

1

9

 -5المأمونية االبتدائية المشتركة

11

11

_

11

 -6ذكور غزة الجديدة االبتدائية أ

10

10

_

10

 -1ذكور دير البمح االبتدائية أ
 -2ذكور دير البمح االبتدائية ب

درا ح
ا مغازي

 -3دير البمح االبتدائية المشتركة أ

11
11

10

1

9

 -4دير البمح االبتدائية المشتركة د

12

12

_

12

 -5ذكور المغازي االبتدائية أ

13

13

1

12

 -6ذكور المغازي االبتدائية ب

12

12

_

12

 -7المغازي االبتدائية المشتركة أ

12

12

1

11

12

12

_

12

12

 -8المغازي االبتدائية المشتركة ب

11

12

_

_

11

12

 -1البريج االبتدائية المشتركة أ
 -2البريج االبتدائية المشتركة ج

10

10

1

9

 -3البريج االبتدائية المشتركة ب

15

9

12

_
_

9

 -5ذكور النصيرات االبتدائية أ

13

12

_

12

 -6النصيرات االبتدائية المشتركة و

13

13

_

13

 -7النصيرات االبتدائية المشتركة ب

15

13

_

13

12

12

_

12

 -4البريج االبتدائية المشتركة د
ان

رات

ا رج

16

12

 -8بنات النصيرات االبتدائية أ

مجم ع ا عدد ا نيائي ا ا ح

087

ح ل

12

_

12

12

 548ا

ان

