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ملخص البحث

كان للتوسع الكبير في أنشاء المدارس اإلعدادية والثانوية وتنوع تخصصاتها الستيعاب االعداد المتزايدة من الطلبة

االستعانة بأعداد كبيرة من الخريجين لمختلف التخصصات ممن لم يعدوا للقيام بمهمة التدريس أو ممن اعدوا إعداداً غير

كاف ،فمن الضروري أن يؤهل هؤالء تأهيالً يمكنهم من االضطالع بعملهم على أحسن وجه ولذلك أصبح التأهيل والتدريب
التربوي حاجة ماسة وضرورة مهنية وتربوية ملحة من ضرورات النمو المهني والمعرفي والشخصي للمدرسين والمدرسات،
وباألخص في المدارس اإلعدادية والثانوية للنهوض بالعملية التربوية والتعليمية إلى أعلى المستويات لتحقيق أهدافها

المنشودة يهدف البحث الحالي إلى التعرف على مدى تحقيق البرنامج التدريبي لمدرسي و مدرسات المدارس اإلعدادية* و
الثانوية** إثناء الخدمة ألهدافها ،وذلك من خالل اإلجابة على األسئلة آالتية-:
 / 1ما الجوانب االيجابية للبرنامج التدريبي لمدرسي ومدرسات المدارس اإلعدادية والثانوية من وجهة نظر نظرهم ؟
 / 2ما الجوانب السلبية للبرنامج التدريبي لمدرسي ومدرسات المدارس اإلعدادية والثانوية من وجهة نظر هم؟

يقتصر البحث الحالي على ( مدرسي ومدرسات المدارس اإلعدادية والثانوية في مركز مدينة درنة الذين التحقوا في

البرنامج التدريبي للعام الدراسي ,) 2003-2002وشملت عينة الدراسة مدارس المناطق آالتية:
 { الساحل الشرقي ,بو منصور ,المغار ,الجبيلة }الكلمات المفتاحية  /االدارة التربوية  ,التدريب .البرنامج التدريبي
Abstract
The Major expansion Created preparatory and secondary schools and the diversity of
specializations to accommodate the growing numbers of students to use large numbers of
graduates of various disciplines who are no longer with the task of teaching or those who
prepared the preparation is not enough, it is necessary to populate these qualified them to
carry out their work best. Therefore became qualification and training of educational dire
need of professional and educational urgency and necessity for professional knowledge and
personal growth of teachers and teachers, especially in junior high and high schools for the
advancement of the educational process to the highest levels to achieve the desired
objectives. The current research aims to identify the extent to which the training program for
teachers and junior high school teachers and secondary ** * while in service to their
goals,and that by answering the following questions
What positive aspects of the training program for teachers of junior high and high schools
?from the standpoint of view
What negative aspects of the training program for teachers of junior high and high schools
?from the point of view they are
The current research is limited to (teachers of junior high and high schools in the city of
Derna center who enrolled in the training program for the year Aldrase2002-2003), the study
sample included schools the following areas
{East Coast, Bo Mansour, Maghar, Alajabilh
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مشكلة البحث-:

يحتل المدرسون والمدرسات مكان الصدارة في النظام التربوي كونهم العامل الررئيس فري انجاحره وتطرورق وتقدمره,

والركيزة االساس التي يرتكز عليها في تحقيق اهدافه  ,وال يمكن لهذا النظام ان يرنهض دون االهتمرام والعنايرة بهرم ،مرن هنرا
ادرك القائمون على النظام التربوي اهمية دور المدرسين والمدرسات فحرصوا على توفير جميع االمكانات الالزمة إلعدادهم
وتأهيلهم تربوياً واكاديميا ومهنيا ,لكون مهنة التعليم ال تقوم على الفطرة والموهبة والممارسة فقط برل البرد مرن اتقران القواعرد

واالساليب الفنية القائمة على اسس علمية مستمدة من النظريات التربويرة والنفسرية الرى جانرب التأهيرل والتردريب قبرل الخدمرة

واثناءها ( زقوت .) 98: 1997 ,

كان للتوسع الكبير في أنشاء المردارس اإلعداديرة والثانويرة وتنروع تخصصراتها السرتيعاب األعرداد الكبيررة مرن الطلبرة
االستعانة بأعداد كبيرة من الخريجين لمختلف التخصصات ممن لم يعدوا للقيام بمهمة التدريس او ممن اعردوا إعردادا غيرر
كاف ،فمن الضروري ان يؤهل هؤالء تأهيالً يمكنهم من االضطالع بعملهم على احسرن وجره ,وكري يسرتطيع المردرس ان

يواجه عمله بقدرة وثقه عالية فهو في حاجه ماسة الى التدريب كوننا نعيش في عصر متطور متجدد إذ ان التربية تعد

انعكاسرا للمجتمررع الررذي تقرروم برره ،لرذلك ينبغرري علينررا ان نواكررب هرذا المجتمررع برالتطور والتجديررد فضررال عررن ان علرروم التربيررة

ذاتها في تطور مستمر لذلك اصبح من الضرورة على القائمين في شؤون التربية والتعليم ان يساهموا في أعانة المدرسرين
والمدرسات على مواكبة ركب المجتمع المتطور والتعرف على كل جديد في طرائق التردريس واألفكرار التربويرة والنفسرية
والتطور التكنولوجي والتقني والمعلوماتي وأليتم ذلك اال عن طريق برامج منظمة للتدريب (منقريوس .)435 : 1970,

أن المدرسين والمدرسات الذين يعانون من الضعف في هذق المجاالت يشكلون خط اًر على المستوى التربوي والتعليمي

فرري الم رردارس ,وبرراألخص اإل عداديررة والثانويررة منهررا أذ أن إعررداد الخررريجين ف رري الجامع ررات او الكليررات االكاديميررة ينقصرره
التأهيررل واالعررداد التربرروي والنفسرري وهررذا يشرركل الجانررب الخطيررر فرري العمليررة التعليميررة والررذي يررؤدي الررى مررردودات سررلبية
مستقبليه ويترك اث اًر سيئاً على طلبة تلك المدارس.

إن العجز والنقص في أعداد المدرسرين والمدرسرات فري أغلرب التخصصرات ادى الرى تعرين هرؤالء الخررجين كمدرسرين

دون النظر الى الكفاية العلمية والمهنية لهم ممرا ادى الرى انخفراض المسرتوى العلمري للطلبرة وظهرور العديرد مرن المشركالت
التربويررة والنفسررية ممررا تحررتم علررى االدارة التعليميررة وبرراألخص االش رراف والتوجيرره التربرروي فرري ايجرراد الحلررول المناسرربة لهررذق
المشكالت من خالل تأهيلهم وتدريبهم قبرل واثنراء الخدمرة تربويرا ومهنيرا ،مرن هنرا بررزت مشركلة البحرث أذ ان بررامج التأهيرل
والترردريب بحاجررة الررى تطرروير وتقررويم مسررتمرين ,واعررادة النظررر فيهررا بمررا ينسررجم مررع التغييررر والتطررور الحاصررل فرري المجتمررع

ومطالب التنمية وانعكاساتها على العملية التربوية والتعليمية.

ومن خالل التوجيهات المستمرة للقيادة السياسية واألمانة العامرة للتعلريم بتطروير العمليرة التعليميرة عرن طريرق البررامج
التدريبيرة للعراملين فري الميردان التربروي والتعليمري لمراحلره المختلفرة ولجميرع المسرتويات واسرتنادا علرى مرا تقردم فران موضرروعا
كهذا يستحق الدراسة والبحث.
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اهمية البحث-:

يتوقف نجاح أي عمل الى حد كبير على مدى فاعلية العاملين في أدائهرم ال عمرالهم ويكمرن ذلرك فري مهراراتهم

ورضائهم عن عملهم وحماسهم فيه وتعاونهم فيما بينهم إلنجازق بأحسن وجره واقرل جهرد ووقرت ممكنرين ،وال يرتم ذلرك إال عرن
طريق تأهيلهم وتدريبهم ألن التدريب يؤدي الى تزويد العاملين بالمهارات والخبرات التي تجعلهم قادرين على القيام بأعمرالهم
سعيا للوصول الى درجة معينة في الكفاءة وحسن األداء ( العلي  ،)184 :1984 ,فالتدريب (  ) Trainingعبارة عرن
الخب ررات المنظمررة الترري تسررتخدم لتنميررة المعلومررات والمهررارات واالتجاهررات الترري يتخررذها العرراملين فرري المنظمررة كونرره عمليررة

تهرردف الررى تغييررر سررلوك واتجاهررات الفرررد مررن الررنمط الررذي اتخررذق لنفسرره الررى نمررط اخررر تعتقررد اإلدارة انرره اكثررر ارتباطررا مررع
اهداف المنظمة ( السلمي .) 120: 1971 ,
فضال عن انه وسيلة ادارية وعلمية وفنية لتحقيق أهداف المنظمة من شانه الوصول باألداء االنساني في العمل الى
اقصى حد ممكن وبالشكل او االسلوب الذي يحقق االستخدام االمثل للموارد البشرية المتاحة على مستوى المجتمع او علرى

مستوى المنظمة ( منصور . ) 396 :1979 ,

لرذا فران المهمرة االساسرية التري ينبغرري ان تقروم بهرا المنظمرة االداريرة التري يعمررل بهرا الفررد سرواء كران مدرسرا أو موظفررا أو
عامال تتمثل في تدريب هرؤالء االفرراد العراملين بهرا علرى كيفيرة ادائهرم االعمرال والواجبرات الموكلرة الريهم وتحملهرم المسرؤولية
على اعلى قدر من الكفاية وذلك عن طريق الخبرة التي يكتسبونها يوميا من عملهم او من البررامج التدريبيرة المختلفرة داخرل

المنظمة أو خارجها.

لذلك يحتل التدريب مكانة مهمة بين االنشطة االدارية الهادفة لتزويد االفراد العاملين بالمعلومات والمعارف الوظيفيرة
المتخصصررة المتعلقررة بأعمررالهم واسرراليب األداء االمثررل لهررا ,وصررقل ا لمهررارات والقرردرات الترري يتمتعررون بهررا بمررا يمكررنهم مررن
اسررتثمار الطاقررات الترري يمتلكوهررا والترري لررم تجررد طريقهررا لالسررتخدام الفعلرري فضررال عررن انرره تعررديالً للسررلوك اإلنسرراني وتطرروي اًر

ألساليب االداء ( الصباب.)13 :1982 ,

كمررا أن للت رردريب أهمي رره كبير ررة ف رري أي مي رردان سر رواء ك رران ص ررناعياً ام تربوي ررا أم خ رردميا ،ل ررذا نحت ررا إل ررى ت رردريب الع رراملين

الملتحقين ألول مرة (حديثي التعين ) واعادة تدريب القدماء منهم بهدف تطويرهم او لشغلهم مراكز جديدة داخرل المنظمرة او
لمواجهة أية تغيرات قد تحدث في طرائق العمل نتيجة للتطورات التكنلوجية التي قد تحل محل االسراليب القديمرة التري كانرت
سرائدة وال تتماشرى والتطرورات الحديثررة ،لرذلك تتضرح اهميرة الترردريب داخرل هرذق المنظمرات كونرره مرتبطراً برا لكفايرة االنتاجيررة
وتحقيق الفاعلية فري اداء الواجبرات والمسرؤوليات وزيرادة مسرتوى المهرارات والمعلومرات واالتجاهرات فضرالً عرن كونره وسريلة
فاعلررة لزيررادة مسررتوى الرضررا الرروظيفي للعرراملين وانخفرراض فرري معرردل الغيابررات والتقليررل مررن االس رراف والضررياع وزيررادة فرري
االنتا وتحسين نوعيته حتى اصبح ينظر اليه على أنه عملية استثمارية .
لهذا فأن فاعل ية التدريب متوقفة على مدى رغبة الفرد نفسه في التعلم والتزود بالمعرفة في مجرال تخصصره فينبغري

ان يكون تصميم البرنامج التدريبي خاضرعا الرى نروع االفرراد المشرمولين بره ،مرن حيرث احتياجراتهم وآمرالهم وتوقعراتهم والعمرل
على تقديم المادة التدريبية لهم بطريقة تجعلهم يقبلون عليها عن رضاً ورغبة واقتناع( كشرود )298 - 297: 1995 ,

وبم ررا أن التربي ررة والتعل رريم عل ررم متط ررور وسر رريع النم ررو ال يبق ررى عل ررى وض ررع مع ررين وال يثب ررت عل ررى ح ررال فالمدرس ررين

والمدرسات في حاجة ماسه دائمة التجديد معلوماتهم ليتابعوا ركب التطور المتالحق المتتابع كي يفيدوا منه
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لذا ينبغي أن يرتبط هذا التجديد والتطوير والتحديث باليات نقل المعرفة المتمثلة بطرائق التردريس الحديثرة وتكنلوجيرا

التعليم التي ينبغي لها أن تساير هذا التطور ,ألن استخدام طرائق التدريس الحديثرة والتكنلوجيرا التعليميرة يرؤدي إلرى تفعيرل
العمليررة التعليميررة واالنتقررال بهررا الررى وضررع أفضررل نظريراً وعملي راً كررون التعلرريم اصرربح االداة الترري يمكررن عررن طريقهررا التطررور

والتغيير بما ينسجم مع الثورة المعلوماتية المتفاقمة التي يتسم بها العصر الحالي المتميز باالنفجار المعرفري والتطرور التقنري

والتكنلوجي في جميع مناحي الحياة.

من هنا أصبح من الضرورة تحسين إعداد المدرسين والمدرسات ورفع مستوى تدريبهم كونه يعرد الخطروة االولرى التري

ينبغرري أن تتخررذ مررن اجررل اصررالح وتطرروير التربيررة والتعلرريم بمررا ينسررجم و التطررورات الحديثررة المتسررارعة فرري الرردول المتقدمررة
ومواكب ررة التكنلوجي ررا و التقني ررة الفائق ررة كاس ررتخدام الحاس ررب اول رري (الكومبي رروتر) واالنترني ررت لتف ررادة م ررن المكتب ررة االلكتروني ررة
واالطالع على تجارب هذق الدول.
واذا كرران الترردريب إثنرراء الخدمررة مررن االمررور المهمررة والضرررورية فرري المنظمررات الصررناعية والخدميررة لتطرروير وتنميررة

إلحاحرا
المعلومات والمهارات واالتجاهرات و القريم األخالقيرة والمعنويرة للعراملين فيهرا ,فهرو للمدرسرين والمدرسرات يكرون اكثرر
ً

وضرورة كونهم المسؤولين عن تربية النشئ واعداد األجيال للمستقبل بما يواكب هذا التقدم.

إذ أكدت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم على (أن تدريب المعلمين في أثناء الخدمة أصبح جزءاً من عمليرة

متكاملة تهدف الى تنمية المعلرم مهنيراً وعلميراً وثقافيراً كري يكرون قراد اًر علرى مجراراة التغيررات المتسرارعة واالتجاهرات العالميرة

الحديثة والمستجدات في التقنيات المستخدمة في مجرال التربيرة والتعلريم) .وألهميرة التردريب فري المجرال التربروي أخرذت أمانرة

التعلرريم فرري شررعبية درنرره بالتعرراون مررع جامعررة درنرره والمعهررد العررالي إلعررداد المعلمررين وبالتنسرريق مررع مكتررب التفترريش والتوجيرره
التربوي على اعداد برنامج تدريبي للمدرسين والمدرسات في المدارس االعدادية والثانويرة حرديثي التعيرين فضرالً عرن القردماء

منهم لرفرع مسرتوى ادائهرم وتجديرد معلومراتهم وخبرراتهم التدريسرية علرى وفرق الط ارئرق الحديثرة للتردريس والتطرور الحاصرل فري
الدراسات والبحوث في العلوم التربوية والنفسية .

لقررد وجررد( كررين  )Caneفرري د ارسررته الترري اج ارهررا فرري بريطانيررا واسرركتلندا وويلررز ان المدرسررين فرري حاجررة ماسررة للتأهيررل
والتدريب التربوي قبل واثناء الخدمة اذ وجد ان قلة منهم كرانوا ال يرغبرون فكررة التردريب اثنراء الخدمرة وضررورته لحيراتهم فري
المستقبل ،في الوقت الذي اكد فيه حوالي  80 %من المدرسين عن حاجتهم ونظرتهم االيجابية اتجاهه .
لرذا يعررد الترردريب والتأهيررل قبررل وأثنرراء الخدمررة ضررروري لتلبيررة الطلررب المت ازيررد فرري مهنررة التعلرريم فينبغرري أن يكررون المدرسررين

والمدرسررات مرراهرين ومضررطلعين وحيررويين كرري يتمكن روا مررن مواجهررة التحررديات المفروضررة علرريهم مررن ج رراء التقرردم العلمرري
والتكنلوجي والتقني المتمثل باالنفجار المعرفي (فالوقي ،) 192 : 1987 ,من هنا نستنتج انه ال يمكن التقليرل مرن أهميرة
التطوير والتدريب التربوي والمهني للمدرسين والمدرسات كونها تؤدي الى زيادة التحسن المستمر لألطر المهنية في المدرسة
واطالع المدرسين والمدرسات على العلوم والمعارف الحديثة وكشف المهارات والقدرات المبتكرة فضال عرن ا ازلرة الرنقص فري

اعدادهم إال أن( هاوي  ) Howeyحدد االسباب التي ادت الى دخول المدرسين والمدرسات في برامج التأهيل والتدريب
التربوي قبل واثناء الخدمة منها -:
 / 1االنتقال من االعداد العام قبل الخدمة الى القيام بدور محدد إثناء الخدمة حسب التخصص والمرحلة الدراسية.
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 /2ما يتعلق بخصوصريات مهنرة التردريس كاسرتجابة للحاجرات والمشركالت التري تحردث فري موقرف معرين لره عالقرة بهرا .
 / 3ما يتعلق بالنظام كاستجابة للتغييرات المهمة التي تحدث فري المجتمرع بصرورة عامرة وفري المؤسسرات التربويرة والتعليميرة
بصفة خاصة مما يدعو المدرسين والمدرسات الى توجيه ادوارهم واعادة تحديدها وتنظيمها .

 / 4مررا يتعلررق بررالتطوير المهنرري العررام كونرره وسرريلة للبقرراء مهنيررا عررن طريررق االلمررام بالوسررائل التعليميررة  ،وط ارئررق الترردريس،
والتقنيات التربوية ومعينات التربية دون أي اعتبار لتطبيق المعلومات على موقف تعليمي محدد .
 /5ما يتصل بالتقدم التخصصي كوسيلة لتغيير االدوار والمسؤوليات ومن ثم تغيير األداء الوظيفي وتطورق
/6

ما له عالقة بالنمو الشخصي كعملية لفهم وتعزيز الدور المهني للمدرسين والمدرسات .
فضال عن العديد من االسباب االخرى التي ادت الى زيادة االهتمام بالتأهيل والتدريب التربوي للمدرسين والمدرسات قبرل

وأثنرراء الخدمررة  ،منهررا الضررغوط االقتصررادية ،والسياسررية ،واالجتماعيررة ،والثقافيررة ،واالهتمامررات القائمررة حررول نوعيررة التعلرريم
واالعداد بالنسبة للمدرسين والمدرسات القدامى ومن أجل تلبية حاجات معينة اخرى ( فالوقي.)193-194 :1987 ,
ولررذلك أصرربح التأهيررل والترردريب التربرروي حاجررة ماسررة وضرررورة مهنيررة وتربويررة ملحررة مررن ضرررورات النمررو المهنرري والمعرفرري
والشخصي للمدرسين والمدرسات ،وباألخص في المدارس االعدادية والثانوية للنهوض بالعملية التربوية والتعليمية الى اعلى
المستويات لتحقيق اهدافها المنشودة .

وتأسيساً على ما تقدم تكمن الحاجة الى اجراء تقويم لهذا البرنرامج التردريبي للوقروف علرى مرا ترم انجرازق وعلرى مردى تحقيقره

لألهرداف التري وضرعت مرن أجلرره  ,وعلرى معرفرة الجوانرب االيجابيررة والسرلبية فيره لتفرادة منره فرري تصرميم بررامج تدريبيرة فرري
المسررتقبل للمدرسررين والمدرسررات علررى وفررق تخصصرراتهم العلميررة  ,ولم ارحررل التعلرريم المختلفررة  ,فض ررال عررن برررامج تدريبيررة

للمروجهين والمشررفين التربرويين وكرذلك للقيرادات التربويرة والعراملين فري الميردان التربروي للنهروض بالعمليرة التربويرة والتعليميرة
لتحقيق االهرداف المرسرومة  ,و معرفرة مردى اإلفرادة العلميرة المباشررة وغيرر المباشررة التري تعرود علرى المردارس التري رشرحت
مدرسيها في هذا البرنامج التدريبي كي تتأكد من أن التدريب قد حقق اغراضه  ,وقياس مدى فعاليته وأساليب تنفيرذق ومقردار
مسرراهمته فرري تلبيررة االحتياجررات التدريبيررة لهررم ،إذ يعررد تقررويم الب ررامج التدريبيررة مررن العمليررات الهادفررة لقيرراس كفرراءة العمررل
الترردريبي ومقرردار مررا تررم تحقيقرره مررن أهررداف الخطررة التدريبيررة ومعرفررة نرواحي القرروق والضررعف لتفررادة منهررا فرري تطرروير العمررل

التدريبي واال رتقاء به ( فايز .) 119: 1986,

فضررال عررن إن عمليررة التقررويم هررذق ال تنحصررر فرري تشررخيص الواقررع بررل هرري عررال لمررا برره مررن عيرروب أذ ال يمكررن ان
نحدد الجوانب السلبية وانما ينبغي العمل على تالفيها والتغلب عليها مستقبال .
أهداف البحث-:

يهدف البحث الحالي الى التعرف على مدى تحقيق البرنامج التدريبي لمدرسري و مدرسرات المردارس االعداديرة*

و الثانوية** اثناء الخدمة ألهدافها ،وذلك عن طريق اإلجابة على األسئلة االتية-:
 / 1ما الجوانب االيجابية للبرنامج التدريبي لمدرسي ومدرسات المدارس االعدادية والثانوية من وجهة نظرهم ؟
 /2ما الجوانب السلبية للبرنامج التدريبي لمدرسي ومدرسات المدارس االعدادية والثانوية من وجهة نظرهم ؟

تقويم أداء البرنامج التدريبي لمدرسي ومدرسات المدارس االعدادية والثانوية
من وجهة نظر المتدربين
أ0م 0د  .كريم فخري هالل

حدود البحث -:

يقتصر البحث الحالي على مدرسي ومدرسات المردارس االعداديرة والثانويرة فري شرعبية درنرة الرذين التحقروا فري

البرنامج التدريبي للعام الدراسي)  ,) 2003-2002وشملت عينة الدراسة مدارس المناطق االتية-:
( الساحل الشرقي ,بو منصور ,المغار,الجبيلة ).
*نقصد بالمدارس اإلعداديرة أينمرا تررد فري البحرث وحسرب التسرمية الرسرمية فري قرانون التعلريم فري الجماهيريرة العربيرة الليبيرة

الشعبية االشتراكية العظمى هي الشق الثاني من مرحلة التعليم االساسي .

**يقصد بالمدرسة الثانوية هي مرحلة التعليم المتوسط (الصفوف الرابعة ,الخامسة,السادسة ).
تحديد المصطلحات-:
أوالً  /التقويم

Evaluation

يعرفه كل من :

(بدوي  ) 1980على إنه ( عملية تقدير قيمة الشىء أو كميته بالنسبة الى معايير محددة  ،أو مدى التوافرق برين فكررة أو

عمل ما بين القيم السائدة) ( بدوي)441 : 1980 ,
(عرودة  ) 1985علرى إنرره( عمليرة منظمررة لجمرع وتحليرل المعلومررات بغررض تحديررد درجرة تحقيرق األهررداف واتخراذ القر اررات
بشأنها ) ( عودة ) 44: 1985 ,

( فايز  )1988على إنه ( عمليرة هادفرة لقيراس العمرل التردريبي ومقردار مرا ترم تحقيقره مرن أهرداف الخطرة التدريبيرة وابرراز

نواحي الضعف والقصور لالستفادة منها في تطوير العمل التدريبي واالرتقاء به ) ( فايز . )119 : 1986 ,
( عقررل  ) 2001علررى إنرره (العمليررة الترري يررتم بواسررطتها اصرردار حكررم معررين علررى مرردى وصررول العمليررة التربويررة إلررى
أهدافها  ،ومردى تحقيقهرا ألغ ارضرها  ،والكشرف عرن نرواحي الرنقص فيهرا أثنراء سريرها واقترراح الوسرائل المناسربة لتالفري هرذا

النقص) ( عقل . )47 :2001 ,

التعريف اإلجرائي  ( :هو العملية التي يتم من خاللها تحديد مدى نجراح أو فشرل أي برنرامج أوعمرل مرا فري تحقيرق أهدافره
على وفق معايير محددة ).
ثانياً  -:األداء performance
يعرفه كل من :

(صالح  ,د.ت ) على إنه ( مجموعة االستجابات التي يأتي بها الفرد في موقف معين وتكون قابلة للمالحظة والقيراس )
( صالح  ,د.ت )31
(بورد مان  )1989على إنه
( الحكم على قيمة عمل معين أو عن مكانة شىء عن طريق مقارنته بمجموعة األهداف أو المعايير التي يعتقد

إنها مرغوب فيها )( احمد . )33: 1989 ,
التعريف اإلجرائي -:

( هو جميع العمليات والفعاليات التي يقوم بها فرد أو مجموعة أفراد داخل المنظمة أو خارجها لتحقيق هدف ما) .
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ثالثا  /تقويم األداء -: Performance Evaluation
يعرفه كل من :
(كرونتز 1976

 ) koontzعلرى إنره ( د ارسرة وتحليرل جوانرب القروة والضرعف التري تكتنرف أنجراز األنشرطة سرواء علرى

( اوتريس وبرنرز

 )1982 ،Otis and Burnsعلرى إنره ( التقرويم المرنظم للفررد فيمرا يتعلرق بأدائره فري العمرل واسرتعدادق

مستوى الفرد أو المنظمة أو أي جزء من أجزائها )( حنفي .)460 : 1990,

وامكانياته للنمو ) ( كشرود. )378 : 1995 ,
(جويل  ) Jewell 1985على إنه ( العملية المستخدمة من قبل المنظمرة لتقرويم المسرتوى الرذي يعمرل فيره عمالهرا بصرفة
مرضية أو مقبولة ) ( كشرود . )385 : 1995 ,

(حنفي  )1990على إنه ( العملية أو الطريقة التي يستخدمها اصحاب األعمرال لمعرفرة أي مرن األفرراد أنجرز العمرل وفقراً

لما ينبغي له أن يؤدى )( . )244 : 1990
التعريف اإلجرائي -:

( هي تلك العملية التي يتم مرن خاللهرا تقيريم تقردم البرنرامج التردريبي ونتأجره مرن قبرل المسرؤول المباشرر لمعرفرة مرا ترم

تحقيقه من األهداف المرسومة )

رابعاً  /تقويم البرامج التدريبية .يعرفه كل من

(برعرري ( ) 1973 ,عمليررة قيرراس لمعرفررة مررا تررم تحقيقرره مررن أهررداف تدريبيررة وتتضررمن تقيرريم المترردربين وا لمرردربين والبررامج
التدريبية ) ( برعي).1973:385,

(باشات )1998 ,بأنه (تلك اإلجراءات التي تقاس بها كفاية البرامج التدريبية ومدى نجاحها في تحقيرق اهردافها المرسرومة‘

فضال عن قياس كفاية المتدربين ومدى التغير الذي أحدثه التدريب فيهم ‘و كذلك قياس كفاية المدربين الذين نفذوا العمرل)(
باشات . ) 393 :1978,
أما التعريف اإلجرائي -:
( ان رره وس رريلة علمي ررة وعملي ررة لتش ررخيص الجوان ررب الس ررلبية وااليجابي ررة ف رري البر ررامج التدريبي ررة ولمعرف ررة م رردى تحقيقه ررا

ألهدافها لتحسين العملية التربوية والتعليمية).

خامساً  /برنامج التدريب اثناء الخدمة .

( موسروعة البحروث التربويرة  )Encyclopedia of Educational Researchعلرى إنره (أنشرطة جميرع العراملين فرري
المدرسة أو المؤسسة وتعد خصيصاً لزيادة كفاءتهم المهنية وتعتمد على حاجات المتدربين كقاعردة للتخطريط وترتيرب واعرداد

برامج التدريب )

()703 :Encyclopedia

(فررالوقي  ) 1987 ,علررى إنرره ( مجهررود مخطررط ومررنظم لتحسررين المعررارف والمهررارات المتعلقررة بالعمررل ) ( فررالوقي 1987,
.)187:
( أميررري  ) 1967،Emeryعلررى إنرره ( تلررك النشرراطات الترري تنفررذ فرري مدرسررة أو مجموعررة مررن المرردارس أو الترري تقرروم بهررا
مؤسسر ر ر ررات أخر ر ر رررى تسر ر ر رراعد المدرسر ر ر ررين لتحسر ر ر ررين وتطر ر ر رروير تدريسر ر ر ررهم وتعلر ر ر رريمهم ونمر ر ر رروهم أثنر ر ر رراء الخدمر ر ر ررة ) ( .أمير ر ر ررري

.)1967:386،Emery
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(فرروكس وأخرررون  )1983 ،علررى إنرره ( ذلررك الجررزء مررن برنررامج التوجيرره واألش رراف التربرروي الكلرري الررذي يخررتص بأنمرراء

وتطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة إلنجاز واجباتهم ومسؤولياتهم في المدرسة )( فوكس . )236: 1983,
أما التعريف اإلجرائي -:

(هر ررو منهر ررا النشر رراطات والفعالير ررات لتطر رروير وتحسر ررين اداء وتجدير ررد معلومر ررات وتنمير ررة اتجاهر ررات وقر رريم ومهر ررارات
المدرسين والمدرسات لتحقيق األهداف التربوية المرسومة باستعمال الوسائل واألساليب التى تطبق عبر الدورات التدريبية)

سادساً  /التأهيل التربوي أثناء الخدمة -:

(فران اريرن واورنرج ( ( ) vonryn & orange 1976انره جرزء مرن برنرامج التطروير المهنري الصرمم لزيرادة المهرارات

المعرفية واليدوية لتطوير االتجاهات المطلوبة للمدرسة) (فالوقي. ) 182 : 1987,
(كوجرران  )Cogan 1975انرره (الب ررامج المهنيررة والوظيفيررة التخصصررية الرئيسررية المعرردة خصيصررا لطلبررة الكليررات
والمدارس التي ينهمك فيها المعلم بعد تخرجه وتعينه) ( فالوقي.)182 :1987,

(كرريس

( )case 1975انرره كررل الحلقررات الد ارسررية والنشرراطات الترري يشررترك فيهررا المعلررم بهرردف زيررادة معلوماترره المهنيررة

وميوله ومهاراته ) (فالوقي )183 :1987,
التعريررف اإل ج ارئرري  ( -:هرري تلررك الب ررامج المخططررة والمنظمررة الترري تقرردمها الجامعررات والمعاهررد العليررا إلعررداد المعلمررين
ومعاهد التدريب والتطوير التربوي لتحسين وتطوير أداء المدرسين والمدرسات علمياً ومهنياً ) .

سابعاً  /التدريب -: Training

(اللجنررة الشررعبية العامررة للتعلرريم )1981 ,علررى إنرره (إعررداد وتأهيررل األفرراد فنيراً ومهنيراً واداريراً واكسررابهم امكانيررات ومهررارات
ترفع من قدراتهم االنتاجية ) (اللجنة الشعبية .)1 :1981,

( زويل ررف و القري رروتي  )1984,عل ررى إن ( عملي ررة تع ررديل إيجررابي لس ررلوك الف رررد مهني ررا أو وظيفي ررا بهرردف أكس ررابه مع ررارف

ومها ارت ألداء العمل وتعديل مواقفه لصالح العمل فهو محاولة لتغيير سلوك االفراد نحرو اسرتخدام ط ارئرق واسراليب فري اداء
اعمالهم ) ( زويلف. ) 187: 1984,
( الزيادي) 1992 ,على إنه ( عبارة عن النشاط الذي يبذل بهدف تزويد المتدربين بالمعرارف والمهرارات االزمرة لتنميرتهم
وصقل خبراتهم لرفع مستوى األداء ولتغيير سلوكهم واتجاهاتهم في االتجاق المرغوب فيه ) ( الزيادي) 167: 1992 ,
التعريف االجرائي :

ه ررو العملي ررة الت رري يمك ررن ع ررن طريقه ررا تط رروير وتحس ررين اداء االفر رراد الع رراملين ف رري المؤسس ررات التربوي ررة والتعليمي ررة وتجدي ررد

معلوماتهم وزيادة مهاراتهم وتنمية اتجاهاتهم وتعديل سلوكهم باستخدام الوسائل واالساليب لتحقيق االهداف المطلوبة.
الفصل الثاني

( التقويم في القران الكريم )-:

الخلفية االدبية للبحث وبعض الدراسات السابقة

لم تكن عملية تقويم األداء وليدة العصر الحديث بحضارته المعقدة  ,وانما هي قديمة قدم اإلنسان كونها مصاحبة
لرره فرري جميررع أعمالرره ومواقفرره الحياتيررة المختلفررة الترري يمررر بهررا .واهررتم القرران الكرريم بتقررويم االعمررال والرقابررة عليهررا اذ نزلررت
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العديررد مررن اويررات القرآنيررة والترري تؤكررد علرري اهميترره فرري رفررع األداء االنسرراني والوقرروف علررى نقرراط القرروة والضررعف لكشررف
االنحرافات ومعالجتها للحيلولة دون حدوثها مرة اخرى بغية رفع وتحسين مستوى االداء في العمل .
ومر ررن قولر رره تعر ررالى عر ررز وجر ررل ( وأن لر رريس لتنسر رران إال مر ررا سر ررعى وأن سر ررعيه سر رروف ير رررى ثر ررم يجرر رزأق الجرر رزاء األوفر ررى) .

( الررنجم  )41-39 :وقولرره تعررالى( لقررد خلقنررا اإلنسرران فرري أحسررن تقررويم ) ( التررين  )4 :وقولرره سرربحانه وتعررالى (وقررل أعملروا
فسيرى اهلل عملكم ورسروله والمؤمنرون وسرتردون إلرى عرالم الغيرب والشرهادة فينبرئكم بمرا كنرتم تعملرون )( التوبرة  )105:وقولره

تعر ررالى (وكر ررل صر ررغير وكبير ررر مسر ررتطر )( القمر ررر  )53:وقولر رره تعر ررالى ( وان علر رريكم لحر ررافظين  ,ك ارم ر راً كر رراتبين يعلمر ررون مر ررا

تفعلررون)(االنفطررار  )12-10 :وقولرره تعررالى ( وكررل شرريء أحصرريناق كتابرراً) ( النبررأ  )29 :وقولرره تع ررالى ( وكررل إنسرران
ألزمن رراق ط ررائرق ف رري عنق رره  ,ونخ ررر ل رره ي رروم القيام ررة كتابر راً يلق رراق منش ررو اًر  ,أقر ر أر كتاب ررك كف ررى بنفس ررك الي رروم علي ررك حس رريباً ) (

اإلسراء )14-13:وقوله تعالى ( ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يرا ويلنرا مرا لهرذا الكتراب ال يغرادر
إال أقصاها  ,ووجدوا ما عملوا حاض اًر  ,وال يظلم ربك أحداً)

( الكهف  )49 :وقوله تعالى( والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ) ( األعراف  )8 :وقوله تعالى

( ونضررع الم روازين القسررط ليرروم القيامررة فررال تظلررم نفررس شرريئاً وأن كرران مثقررال حبررة مررن خررردل آتينررا بهررا وكفررى بنررا حاسرربين)(

األنبياء )47:

وقولرره تعررالى( وأش ررقت األرض بنررور ربهررا ووضررع الكترراب وجرراو بررالنبين والشررهداء وقضرري بيررنهم بررالحق وهررم ال يظلمررون ,
ووفيرت كرل نفرس مرا عملرت وهرو أعلرم بمررا يفعلرون ) ( الزمرر  .)70-69 :و الترراث اإلسرالمي ازخرر بالمعراني اإلنسررانية
السررامية للتقررويم فرري كشررف االنح ارفررات وعالجهررا فرري الوقررت المناسررب ومحاولررة تالفرري حرردوثها مسررتقبالً بغيررة رفررع وتحسررين

مستوى األداء في العمل .
مفهوم التقويم -:

فررالتقويم لغررة كم ررا ورد ف رري قرراموس المصررطلحات اللغويررة واألدبي ررة ه ررو ع إ ازلررة الع ررو ع إال أن ب رردوي عرفرره فرري معج ررم
مصطلحات التربية والتعليم ع أن عملية تقدير قيمة الشيء أو كميته بالنسبة إلى معايير محددة أو مدى التوافق برين فكررة أو
عمرل مررا بررين القرريم السررائدة ع ,فقرروم الشرريء أي قرردر قيمتره  ,وقرروم الشرريء أي وزنرره  .وفرري التربيررة قرروم المعلررم أداء طلبترره أي

أعطرراق قيمررة ووزنراً بقصررد معرفررة إلررى أي حررد أسررتطاع الطلبررة اإلفررادة مررن عمليررة التعلرريم المدرسرري والررى أي مرردى أدت هررذق
اإلفررادة إلررى تغيررر فرري سررلوكهم وفيمررا اكتسرربوق مررن مهررارات لمواجهررة مشرركالت الحيرراة االجتماعيررة (.عقررل)45-2001:44 ,

وعملية تقويم األداء تكتسب أهمية بالغة في جميع منراحي الحيراة سرواء كانرت مؤسسرات تربويرة أم خدميرة أم صرناعية كونهرا
تقوم بتقديم الخدمات لألفراد المجتمع وأن أي قصور أو ضعف في تأديرة هرذق األعمرال سروف ترنعكس سرلبياً علريهم ،لرذلك
فررأن عمليررة تقررويم األداء للبرنررامج الترردريبي يعررد أم ر اًر ضرررورياً كونرره جررزءاً ال يتج ر أز مررن العمليررة التربويررة ومقرروم أسرراس مررن

مقوماتها إذ يتم بواسطتها إصدار حكم معرين علرى مردى وصرول العمليرة التربويرة إلرى أهردافها والكشرف عرن نرواحي القصرور

والضعف واقتراح الوسائل المناسبة لتالفي هذا النقص .
لررذلك تعررد عمليررة مسررتمرة متصررلة متكاملررة شرراملة متدرجررة تبرردأ مررع بدايررة العمليررة التربويررة وتالزمهررا حتررى نهايتهررا بهرردف
تحسينها وتطورها بما يحقق األهداف المرسومة لها .

تقويم أداء البرنامج التدريبي لمدرسي ومدرسات المدارس االعدادية والثانوية
من وجهة نظر المتدربين
أ0م 0د  .كريم فخري هالل

ولم تقتصر عملية التقويم على األشخاص العاملين في المجال التربوي فحسب وانما تنصب على تقويم جميرع البررامج

التدريبيرة التري تقرروم بهرا أمانررات التعلريم وم اركرز ومعاهررد التردريب لمعرفررة أثرهرا علرى الترردريس والمردرس والعقبررات التري تتخلررل
هذق البرامج .
إذ تشرركل ب ررامج الترردريب إثنرراء الخدمررة أحرردى الط ارئررق المهمررة والفاعلررة فرري تنميررة وتطرروير المدرسررين والمدرسررات فرري
مساعدتهم على تقديم التدريس الجيد وتقاس نتائج هذق البرامج بمقدار ما يحققه الفررد مرن النمرو الشخصري والرضرا النفسري ,

وتحسررين المحرريط االجتمرراعي لررتعلم الب ررامج الترري توافررق حاجررات الطلبررة والعالقررات الوطيرردة مررع المجتمررع الررذي يهررتم بنوعيررة
الخدمات التعليمية التي يتلقونها في مدارسهم  ( .برعي)385 :1973,
أهمية تقويم األداء:

يعررد تقررويم األداء مررن الركررائز األساسررية الترري تقرروم عليهررا اإلدارة وذلررك بترروفيرق المعلومررات والبيانررات الالزمررة لهررا

لوضع وتنظيم خططها وبرامجها وانجاز األهداف التي رسمتها لنفسها كمرا أنره يشركل ركنراً أساسريا للعراملين فيهرا كري يردركوا
ويعوا ذاتهم ومسؤولياتهم فيها ( .كشرود)380 : 1995,

وعملية التقويم هي مصاحبة ألي نشاط تربوي وذلك للحصول على تغذية راجعة بشأن أهمية نجاحره أو فعاليتره وكفايتره

وتأتي مبررات التقويم في التربية من كونه يعطي وصفاً أو لتقردير لمردخالت ومخرجرات النشراط التربروي ويحردد مرواطن القروة

والضررعف مم ررا يس رراعد عل ررى تحس ررينه وي رروفر تغذي ررة راجع ررة عررن التق رردم ف رري النش رراط ويعط رري موجه ررات التخ رراذ القر ررار بش ررأن

االستمرار في النشاط أو تعديله ( .تمام)177 :2000 ,
لذا فأن تقويم األداء يعد نظاماً ضابطاً له مظهران :

األول  /أسررلوب التغذيررة الراجعررة أي أنرره يرسررل المعلومررات إلررى الخلررف إلررى ه رؤالء الررذين شررملتهم عمليررة االسررتقطاب و

االختيررار واالنتقرراء والترردريب وعلررى الرررغم مررن أن هنرراك عوامررل تررؤثر علررى األداء نجررد أن الررنمط الضررعيف يشررير إلررى أن
األساليب التي اتبعت بحاجة إلى إعادة النظر .
أما الثاني /فأنه أسلوب للتغذية األمامية فأن تقويم األداء يمدنا بمعلومرات تتعلرق باحتياجرات البرنرامج التردريبي واحتياجرات
األفراد للنمو والتطور فضالً عن برمجة الموارد البشرية للمستقبل
الجوانب االقتصادية لتدريب المدرسين-:

أن أعداد وتنفيذ أي برنامج تدريبي يحتا إلى عردة عناصرر تتمثرل فري الوقرت ( )Timeالرذي نحترا إليره للبرنرامج
والجهود ( )Effortsالعلمية والفنية والعملية ألعدادق وتطبيقره فضرالً عرن النفقرات التري يحترا إليها،لرذلك فرأن لهرذا البرنرامج
التدريبي جوانرب اقتصرادية تتمثرل فري العائرد ( )Returnالرذي تحصرل عليره أمانرة التعلريم التري تقروم بهرذا البرنرامج مقابرل مرا
تكبدته من الوقت والجهود واألموال التي أنفقتها من أجلره والعائرد مرن العمليرة التعليميرة هرو اسرتثمار الطاقرات الموجرودة لردى

المدرسررين والمدرسررات لتحقيررق األهررداف التربوي رة ويمكررن تحقيررق هررذا الهرردف مررن خررالل العوامررل الترري يمكررن لألمانررة العامررة
للتعليم مراعاتها عند التخطيط واألعداد ألي برنامج تدريبي في المستقبل بأقل جهد ونفقات عرن طريرق د ارسرة وتحليرل جميرع
االحتياجات التدريبية للعاملين فيها من مدرسين ومدرسات ومديري المدارس ومديراتها فضال عن الموظفين والموظفات.
أهمية التدريب للمدرسين والمدرسات-:
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يحتا أي مشروع تربوي أو خدمي أو إنتاجي إلى تدريب العاملين حديثي التعين الذين التحقوا به ألول مرة كما
يحتا إلى إعادة تدريب األفراد العاملين فيه من القدامى بهدف مواجهة التغيرات التي قد تحدث في طرائق العمل أو في
العمليات األخرى نتيجة للتطورات التكنولوجية التي قد تحل محل األساليب التقليدية التي كانت تتبع والتي ال تنسجم مع

هذق التطورات ولهذا فأن للتدريب أهمية كبيرة داخل هذق المؤسسات التربوية واإلنتاجية كونه يرتبط بالكفاية اإلنتاجية فضالً

عن أنه يحقق الفاعلية والكفاية في أداء المهام والواجبات وتنمية المهارات والمعرفة ونقل المعلومات وتعديل االتجاهات .

إذ أكدت الدراسات والبحوث على أن التدريب أصبح وسيلة فعالة في زيادة مستويات الرضا الوظيفي للعاملين وانخفاض في
معدل الغيابات والتقليل من اإلسراف والضياع  ,وزيادة اإلنتا  ,وتحسين نوعيته لذلك ازداد الوعي اتجاق التدريب حتى
أصبح ينظر إليه على انه استثمار لرأس المال البشري( .كشرود )297 :1995,
أهداف تدريب المدرسين والمدرسات-:

تشكل األهداف التدريبية عنص اًر مهماً من عناصر البرنامج التدريبي إذ أن تحديد األهداف التدريبية تمثل حجر

الزاوية لعملية التدريب كونها تعد نظاماً متكامالً يؤدي إلى ترجمة الحاجات التدريبية إلى أهداف محددة يسعى إلى بلوغها

ومن هذق األهداف -:

 /1رفع مستوى أداء المدرسين والمدرسات عن طريق اكتساب المهارات وتزويدهم بالمعرفة والمعلومات كالً حسب
اختصاصه .

 / 2زيادة قدرة المدرسين والمدرسات على التفكير المبدع والخالق بما يمكنهم من التكيف مع عملهم من جهة ومواجهة
الصعوبات التي تقابلهم من جهة أخرى .
 /3تعديل االتجاهات إذ تعد عملية التدريب تعديل إيجابي التجاهات وسلوك المدرسين والمدرسات مهنياً وعلمياً بهدف
تزويدهم بالمعارف والمهارات ألداء العمل وهذا يتم بطرائق عدة منها
أ /تنمية اتجاهات أكثر مالئمة لهم

ب /زيادة الدافع لديهم

 /زيادة الوعي باألشراف واإلدارة
 / 4متابعة التقدم العلمي والتكنولوجي في جميع أنواع المعرفة التي يتطلب االستمرار في متابعة الجديد من العلوم وعالقتها
بالتخصص التربوي .

 / 5زيادة القدرة على حل المشكالت التربوية التي تقابلهم إثناء تأديتهم عملهم بكفاية وبأسلوب علمي قابل للتطبيق مع
أدراك وجود هذق المشكالت بالتعرف عليها بسهولة بوضع أهداف وخطط وق اررات اليحاد الحلول لها (.الفقي :1994 ,
 ()459كشرود )301-1995
تحديد المحتوى التدريبي للبرنامج -:

أن اختيار المحتوى المناسب ألهداف البرنامج التدريبي وتخطيطه يمثل الدعامة األساسية من دعائم نجاحه وزيادة

دافعية المتدربين لتقبال عليه  ,والحرص على التفاعل اإليجابي مع نشاطاته واإلفادة من الخبرات التي يقدمها .
ويقصد برالمحتوى التردريبي للبرنرامج المعرارف والمعلومرات والمبرادو والمفراهيم والنظريرات والقردرات والمهرارات األساسرية التري
يشكل مجموعها المادة العلمية للبرنامج والتي يمكن من خالل التفاعل النشط للمتردرب مرع موضروعاتها المختلفرة أن يكتسرب
أنماط السلوك المتضمنة في األهداف التدريبية الني تم تحديدها (.زاهر)5343 :1990,
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ويعررد اختيررار المحترروى الترردريبي للبرنررامج والررذي يمكررن أن تتحقررق بواسررطته األهررداف مهمررة صررعبة فرري تخطرريط ب ررامج

تدريب المدرسين والمدرسات إثناء الخدمة أن لم تكن أصعب تلك المهام على اإلطالق ,وذلك التساع مجاالت المعرفة التي
يمكن اختيار هذا المحتوى من بينها وتنوعها .
وهنالرك بعررض الشررروط الترري يمكررن االلترزام بهررا مررن قبررل مخططرري البررامج التدريبيررة لرردى اختيررارهم المحترروى الترردريبي
للبرنامج ومن هذق الشروط -:

 /1أن يكررون المحترروى وثيررق الصررلة باألهررداف التدريبيررة للبرنررامج  ,وأن يعمررل علررى تحقيقهررا وينطلررق مررن القرردرات المدخليررة
للمتدربين .
 / 2أن يتسم بوجود توازن بين اتساعه وعمقه بحيث ال يتم التركيز على جانب الكم علرى حسراب إهمرال الكيرف أو العكرس ,
وال يهمل الجانب العملي على حساب الجانب النظمي أو العكس ......
 /3أن تكررون المررادة العلميررة الترري يتشرركل منهررا صررحيحة علميراً  ,وحديثررة  ,بحيررث يررتم االسررتعانة بأحرردث المصررادر وأدقهررا ,
والتي توفر خبرات جديدة وغير عادية أي حيوية للمتدربين تدفعهم للتفاعل الذاتي والنشط معها .

 /4أن يكون المحتوى وظيفياً وفي مستوى المتدربين ,ذا فائدة في حياتهم العملية  ,ويؤدي إلى استثارتهم وجدانياً وعقلياً .
 / 5أن تكون المادة العلمية في صورة تراكمية تستهدف تغطية جميع األهداف المحددة قدر االمكان.

 / 6أن يكررون هنرراك مجررال لالختيررار فرري المررادة العلميررة وفرري الق رراءات الخارجيررة والخب ررات التعليميررة لمررن يريررد االسررتزادة

والتعمق .

 /7مراعاة التتابع والتكامل في اختيار المادة العلمية وعدم إغفال التنظيم السيكولوجي في عمليات تنظيمها منطقياً.

 / 8أن تؤدي المعارف المتضمنة في المحتوى إلى سلوك أو عمل يرتبط بها  ,وأن تقدم للمتدربين خبررات محسوسرة وحقيقيرة
بالنسبة لهم (.زاهر)542 :1990.
بعض الدراسات السابقة-:

لقد تمكن الباحث من الحصول على بعض الد ارسرات السرابقة التري تهردف إلرى الكشرف عرن آراء المدرسرين والمدرسرات

والموجهين التربويين حول برامج التدريب إثناء الخدمرة وآثرهرا علرى العمليرة التعليميرة وعلرى اتجاهرات المتردربين نحرو مهنرتهم

وتخصصاتهم منها-:

د ارسررة الخليلرري وآخرررون (  )1986أثررر اسررتخدام برنررامج اسررتراتيجي فرري الترردريس العملرري علررى اتجاهررات معلمرري العلرروم
المترردربين نحررو مهنررة الترردريس ( د ارسررة تجريبيررة) أجريررت هررذق الد ارسررة فرري جامعررة اليرمرروك فرري المملكررة األردنيررة الهاشررمية
وهرردفت إلررى الكشررف عررن أثررر اسررتخدام برنررامج اسررتراتيجي فرري الترردريب العملرري علررى اتجاهررات معلمرري العلرروم نحررو مهنررة
التدريس .وشملت الدراسة طلبة التربية العملية في تدريس العلوم  ,إذ قام الباحث بتقسيم عينة الدراسة إلى مجمروعتين وكران

تدريب المجموعة االولى من خالل ( المدارس اإلعدادية والثانوية ) بينما قام بتدريب المجموعة الثانية على التعليم التشربهي
عن طريق المحاضرات في الجامعرة .واسرتخدم االسرتبانة لقيراس االتجاهرات نحرو المهنرة  .وتوصرلت الد ارسرة إلرى أن الطلبرة
الذين دربوا عرن طريرق المحاضررات فري الجامعرة كران أدائهرم أفضرل مرن الرذين دربروا فري الميردان .كمرا ان اتجاهرات معلمري
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العلوم المتدربين نحو مهنة التردريس قرد تحسرنت فري نهايرة فتررة التردريب .فضرالً عرن عردم وجرود فرروق ذات داللرة إحصرائية
بين االتجاهات نحو مهنة التدريس حسب متغير الجنس (.الكيالني)103 :1999 ,

دراسة بيجي ومارسو ( ) Pigge& Marso 1987وتهدف هذق الدراسة حول التغيرات الحاصلة إثناء فترة إعداد المعلمين
فيم يتعلق بعدد من المتغيرات بينها اتجاهاتهم نحو مهنة التعليم كمهنرة مسرتقبلية  ,وكران المعلمرون فري ثرالث م ارحرل مختلفرة

من تدريبهم  :مع بداية التدريب ,وفي نهاية التدريب  ,واثناء قيرامهم بالعمرل كمعلمرين ,لرم تتغيرر االتجاهرات برين فتررة وأخررى
بالنسربة للمعلمررين ككرل ,لكررن حردثت تغيررات فيمرا يخررص بعررض العينرات الفرعيررة  ,إذ كانرت اتجاهررات المعلمرات نحررو التعلرريم
أكثر إيجابية من اتجاهات المعلمين  ,وكانت اتجاهات أولئرك الرذين يخططرون للتعلريم فري المرحلرة االبتدائيرة أكثرر إيجابيرة
من اتجاهات زمالئهم الذين يخططون للتعليم في المرحلة الثانوية .

دراسة محمود  1989تدريب معلمي المرحلة االبتدائية في إثناء الخدمة ( دراسة مقارنة ) .

أجريت هذق الد ارسرة فري مصرر جامعرة الزقرازيق وتهردف الد ارسرة إلرى الكشرف عرن الجوانرب األساسرية واألسراليب المسرتخدمة
لتدريب المعلمين إثناء الخدمة في كل بريطانيا والواليات المتحدة األمريكية ومقارنتها مع جمهورية مصر العربية مع التركيرز
على برنامج تأهيل معلمي المرحلة االبتدائية خريجي الجامعات المصرية .

إذ شررملت الد ارسررة بالتحليررل المقررارن بررين تجررارب كررل مررن مصررر والواليررات المتحرردة األمريكيررة وبريطانيررا فرري مجررال ترردريب
المعلمررين إثنرراء الخدمررة .د قرردم الباحررث العديررد مررن المقترحررات والتوصرريات لتطرروير الوسررائل واالسرراليب فرري الترردريب لتحسررين

اداء المعلمين والتهوض بالعملية التعليمة وتحقيقها ألهدافها .
دراسة رفاعي(  ) 1993تحديد االحتياجات التدريبية لمعلمي العلوم في مدارس المرحلة الثانوية  ,أجريت هذق الدراسة من
وجهة نظر المعلمين والموجهين في المملكة السعودية عام . 1993وشملت الدراسة عينة من  86معلماً فري العلروم للمرحلرة
الثانويررة وكررل مرروجهي العلرروم فرري تسررعة ادارات تعلميررة مررن جنرروب غرررب المملكررة العربيررة السررعودي.وقد اسررتخدم الباحررث

االسررتبيان كررأداة للد ارسررة وتشررمل  44حاجررة تدريبيررة فرري أربعررة مجرراالت وهرري( مجررال التخطرريط  ,ومجررال التنفيررذ ,ومجررال
المعارف والمهارات  ,مجال التقويم ).وتوصلت الد ارسرة إلرى أن تطروير المعرارف والمهرارات حصرل علرى المرتبرة األولرى فري
األهمية من وجهة نظر الموجهين فضالً عرن التردريب علرى اسرتخدام الحاسرب اولري ( الكومبيروتر ) فري التعلريم فري مقدمرة

االحتياجات التدريبية من وجهة نظر المعلمرين وكرذلك تطروير معرفرة المعلمرين السرتخدام مختلرف الوسرائل التعليميرة حصرلت
على المرتبرة األولرى مرن وجهرة نظرر المروجهين .وقرد أوصرى الباحرث بالعديرد مرن التوصريات والمقترحرات منهرا إعرادة تطبيرق
ازدواجية التخصص كي يتمكن من التغلب على الصعوبات في تدريسه ألكثر من مادة دراسية .
د ارسررة الكيالن رري (  -: )1999آثررر التأهي ررل إثنرراء الخدم ررة عل ررى اتجاه ررات معلمرري ومعلم ررات العل رروم

العلوم.

الفلس ررطينيين نح ررو

هردفت هررذق الد ارسررة إلررى اختبررار نمرو اتجاهررات المعلمررين مررن حملررة دبلرروم كليرات المجتمررع نحررو العلرروم نتيجررة التحرراقهم
ببرنامج التأهيل إثناء الخدمة للحصول على الدرجة الجامعية األولى  ,وقد استخدم لهذا الغررض مقيراس االتجراق نحرو العلروم
ال ررذي عدل رره الباحررث ع ررن ترجم ررة زيتررون لمقي رراس  ))ATSSال ررذي أعرردق  Towseوتكون ررت عين ررة الد ارسررة م ررن ( )50ف رررداً

يتوزعون على مجموعتين -:

المجموعر ررة األولر ررى  :تكونر ررت مر ررن ( )19فر رررداً (  16معلم ر راً و  3معلمر ررات ) يلتحقر ررون ببرنر ررامج د ارسر رري ير ررؤهلهم

للحصررول علررى درجررة البكررالوريوس فرري أسرراليب ترردريس العلرروم فرري جامعررة النجرراح الوطنيررة فرري نررابلس .المجموعررة الثانيررة -:

تقويم أداء البرنامج التدريبي لمدرسي ومدرسات المدارس االعدادية والثانوية
من وجهة نظر المتدربين
أ0م 0د  .كريم فخري هالل

تكونررت مررن(  ) 31فرررداً (  19معلمراً و 12معلمررة ).وأسررتخدم فرري الد ارسررة الوسررائل اإلحصررائية اوتيررة  :المتوسررط الحسررابي,

واالنحراف المعياري  ,واالختبار التائي وتوصلت الدراسة إلى العديد مرن النترائج منهرا وجرود فرروق ذات داللرة إحصرائية برين
اتجاهررات المعلمررين والمعلمررات الملتحقررين ببرنررامج التأهيررل إثنرراء الخدمررة واتجاهررات زمالئهررم وزمرريالتهم الغيررر ملتحقررين بمثررل
هذق البرامج ( 4.الكيالني )112-91:,
الفصل الثالث

منهجية البحث و إجراءاته

يتضمن هذا الفصل المنهجية المتبعة واإلجراءات التي قام بها الباحث والتي تتلخص بتحديد المجتمع األصلي
للبحث  ,وكيفية اختيار العينة من هذا المجتمع ,وأعداد أداة البحث ,وتصميم فقراتها ,فضالً عن الصدق ,والثبات,

والوسائل اإلحصائية ,التي استخدمت في تحقيق أهداف البحث وتحليل نتائجه  ,إذ يعد هذا الفصل بداية الجانب الميداني
والعملي للبحث .

منهجية البحث -:
قام الباحث بأتباع المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على تحديد المشكلة وتحليلها والتحقق منها وصياغة أسئلتها

ومحاولة ايجاد الحلول المناسبة لها وتعميمها .
المجتمع األصلي للبحث -:

يتكون المجتمع األصلي للبحث من مدارس الشق الثاني لمرحلة التعليم األساسي ( اإلعدادية ) ومدارس مرحلة

التعليم المتوسط ( الثانوية) في مركز مدينة درنة للعام الدراسي (  ) 2002-2003والبالغ عددها (  )29مدرسة إعدادية
وثانوية لكال الجنسين ( ذكور واناث ) تتوزع على مناطق مركز مدينة درنة والتي تشمل ( بو منصور ,الجبيلة ,المغار,
الساحل الشرقي ) بواقع ( )21مدرسة إعدادية و ( )8مدرسة ثانوية إذ يتوزع فيها ( )400مدرساً ومدرسة ممن شاركوا في
البرنامج التدريبي الذي أقامته أمانة التعليم في شعبية درنة للعام  2003-2002كما موضح في الجدول ()1
الجدول ()1
يبين أعداد المدارس اإلعدادية والثانوية في مركز مدينة درنة بحسب المنطقة والجنس ( ذكور  /إناث )
المناطق

الثانوية

اإلعدادية

مج

ذكور

إناث

ذكور

إناث

2

3

0

2

7

الجبيلة

4

1

1

1

7

المغار

5

2

1

1

9

الساحل الشرقي

1

3

1

1

6

12

9

3

5

29

بو منصور

لمجموع الكلي
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العينة األساسية للبحث -:

لما كان المجتمع األصلي للبحث يضم (  )29مدرسة إعدادية وثانوية لكال الجنسين ( ذكور ,إناث) فري مركرز مدينرة

درنة فقد اختار الباحث (  )16مدرسة بواقع ( )8مدارس إعدادية و( )8مدارس ثانوية لكال الجنسين وتضم (  )400مدرساً
ومدرسة ممن شاركوا في البرنامج التدريبي والتي تمثل ( ) %29من المجتمع األصلي والجدول ( )2يوضح ذلك,وقد روعي

عنرد اختيارهرا جررنس المدرسرة ( ذكررور  ,إنراث ) والموقررع أو المنطقرة الترري تقرع فيهررا المدرسرة أي بواقررع ( )2مدرسرة إعداديررة

و( )2مدرسة ثانوية في كل منطقة من مناطق مركز مدينة درنة  ,وقام الباحرث باختيرار ( )6مرن المدرسرين والمدرسرات مرن
كل مدرسة وبطريقرة عشروائية بسريطة ممرن شراركوا فري البرنرامج التردريبي  ,لرذلك أصربحت عينرة البحرث تشرمل ( )96مدرسرا
ومدرسررة والترري تمثررل ( )%24مررن المجتمررع األصررلي للعينررة األساسررية ( الجرردول  ، )3وقررد اسررتبعد الباحررث ( )14اسررتمارة
استبانة منها ( )10استمارات لتناث ,و( )4استمارات للذكور لعدم توفر الشروط المطلوبة لبعضها وعدم وصول اسرتجابات
البعض اوخر منها لذلك أصبحت العينة األساسية للبحث ( )82مدرساً ومدرسةً .
الجدول ()2

يبين أعداد المدرسين والمدرسات الذين شاركوا في البرنامج التدريبي لعينة المدارس اإلعدادية والثانوية
ذ
المدرسة الثانوية

ذ

ث

مج

المنطقة

8

13

الزهراء

1

15

3

2

28

النهضة

11

21

7

عبد المنعم رياض

11

0

المنار

0

23

3

الجبيلة

الشهيد امهيدي

19

18

األسطى عمر

11

0

4

المغار

أم المؤمنين

0

20

أسماء

1

15

3

الضياء

0

24

القدس

7

0

6

الخنساء

1

11

االنتفاضة

5

0

1

ابن سينا

6

10

الزحف األخضر

40

12

7

بو

المدرسة اإلعدادية
الجالء فتحي الطيرة

منصور

ث

6
2

4
8

3
1
الساحل
الشرقي

6
8
المجموع
الكلي

84
47

168

101

4
0
0

تقويم أداء البرنامج التدريبي لمدرسي ومدرسات المدارس االعدادية والثانوية
من وجهة نظر المتدربين
أ0م 0د  .كريم فخري هالل

بحسب المنطقة وجنس المدرسة .
الجدول ( )3

يبين أعداد المدارس األعدادية والثانوية واعداد المدرسين والمدرسات لعينة البحث بحسب المنطقة وجنس المدرسة (
ذكور  ,إناث )

المنطقة

بو
منصور

المدرسة

6

الجالء
فتحي

الطيرة

عبد المنعم رياض
الجبيلة

المغار
الساحل

الشرقي

المجموع

المدرسة الثانوية

اإلعدادية

الزهراء

مج

6

12

6

النهضة

6

12

6

المنار

6

12

الشهيد امهيدي

6

األسطى عمر

6

12

أم المؤمنين

6

أسماء

القدس

6
6

12

الخنساء

6

االنتفاضة

6

12

ابن سينا

6

الزحف األخضر

6

12

48

96

الضياء

6

48

12

الكلي

أداة البحث /
اسررتخدمت االسررتبانة كررأداة للبحررث لمررا تتميررز بهررا مررن السررهولة واالقتصرراد فرري الوقررت وبمررا تتمتررع بهررا مررن حريررة
ُ
التعبير ررر عر ررن أراء المسر ررتجيبين لهر ررا (جر ررابر واحمر ررد )256: 1996 ,إذ قر ررام الباح ر ررث بأعر رردادها باالعتمر رراد علر ررى الد ارسر ررة
االسررتطالعية والبحرروث والد ارسررات السررابقة المتعلقررة بموضرروع البحررث فضرالً عررن األدبيررات الترري تمكررن الباحررث مررن االطررالع

عليها واالستعانة بأهداف أمانة اللجنة الشعبية للتعليم بغية اإلفادة في صياغة واعداد بعض فقرات االستبانة.
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أ /الدراسة االستطالعية :
قام الباحث بأجراء دراسة استطالعية كان الهدف منها الحصرول علرى أكبرر عردد مرن البيانرات التري تمثرل مردى
تحقيررق البرنررامج الترردريبي ألهدافرره وتشررخيص الجوانررب السررلبية واإليجابيررة ( جوانررب القرروة والضررعف فرري البرنررامج الترردريبي )
ومدى شعور المتدربين باإلفادة من هرذا البرنرامج ومقردار األثرر الفعلري علرى معلومراتهم ومهراراتهم والمعرارف والحقرائق التري
استطاعوا من خالله اكتسابها إذ وجه إليهم استبانة استطالعية تضمنت مجموعة من األسئلة بهذا الخصوص الملحق(. )2
ب /أعداد الصيغة األولية لالستبانة:ر
بعد إجراء الدراسة االستطالعية  ,وتحليل استجابات ( المدرسين والمدرسات المشاركين في البرنامج التدريبي) علرى
أسررئلة( االسررتبانة المفترروح ) ومررن خررالل اإلفررادة مررن البحرروث والد ارسررات السررابقة واألدبيررات المتعلقررة بموضرروع البحررث ,تمكررن
الباحث من صياغة وأعداد فقرات االسرتبانة النهائيرة التري تمثرل تقرويم أداء البرنرامج التردريبي علرى وفرق أهدافره وقرد وضرعت

البدائل أمام كل فقرة { موافق ،موافق إلى حد ما ،غير موافق}
وحسب مقياس ليكرت المتدر من ( )3درجات ,إذ أعطيت أعلى درجة ( )3وأقل درجة ( ,)1وقد احتوت االستبانة على
مقدمة توضح الغاية من الدراسة ,وأسلوب اإلجابة على فقراتها .

وقد بلغت مجموع الفقرات لالستبانة النهائية ( )28فقرة الملحق ( )4إذ تم تصميم استمارة االستبانة بصغيتها األولية

وبعد ذلك تم عرضها على لجنة من ( الخبراء والمحكمين )* لتأخذ صدقها وموضوعيتها على وفق أهداف البحث
الصدق Valdity /
يعررد الصرردق أحررد المفرراهيم األساسررية فرري مجررال القيرراس التربرروي والنفسرري وهررو مررن األمررور الواجررب توافرهررا فرري أداة البحررث

وذلك لقدرتها على قياس مرا وضرعت لقياسره ( الغريرب  ) 275: 1985 ,فرأداة البحرث تكرون صرادقة إذا كران بمقردورها أن
تقرريس فعرالً مررا وضررعت لقياسرره ( عيسرروي  )27 : 1974 ,إذ قررام الباحررث بعرررض أداة البحررث وهرري بشرركلها األولرري الملحررق
( )3على لجنة من ( الخبراء والمحكمين) * المتمثلة في مجموعة من األسراتذة المختصرين فري العلروم التربويرة والنفسرية فري
جامعررة درنررة وخبرراء فرري األمانررة العامررة للتعلرريم فرري شررعبية درنررة وبعررض المعنيررين بشررؤون التوجيرره والتفترريش التربرروي لغرررض
تقويمها والحكم عليها من حيث صياغة الفقرات وتقدير مدى صالحيتها.

إذ يؤكد (أيبل  )Ebelعلى أن الوسريلة المفضرلة للتأكرد مرن الصردق الظراهري ( ) Face validityألداة القيراس ,هري أن

يقوم عدد من الخبراء المختصين لبيان صالحية الفقرات لقياس الصفة التي وضعت من أجلها ( أيبل . )555: Ebel
ويعررد هررذا النرروع مررن الصرردق مالئررم عنررد بنرراء المقيرراس وبرراألخص فرري مراحلرره األوليررة كونرره يفيررد فرري معرفررة مرردى
صر ررالحية الفق ر ررات فر رري قير رراس أي متغير ررر ي ر رراد قياسر رره فضر ررالً عر ررن تحدير ررد مر رردى صر ررلة هر ررذق الفق ر ررات بالمقير رراس ذاتر رره ( y

. )69:Nunnall

وبعرد إن تررم جمررع األداة مررن الخبرراء والمحكمررين قرام الباحررث بد ارسررة اوراء والمقترحررات والمالحظررات الترري وردت بشررأن
الفقرات ومدى صرالحيتها والتعرديالت المقترحرة لهرا مرن حرذف أو إضرافة بعرض الكلمرات فضرالً عرن اقت ارحرات حرول إضرافة

فق ررات جديرردة ،بعررد ذلررك تررم حسرراب تك ر اررات المحكمررين الررذين أشرراروا إلررى كررون الفق ررة (صررالحة) ,وتك ر اررات المحكمررين ممررن
أشاروا إلى كونها ( غير صالحة) ثم استخدم الباحث قانون مربع كاي ( ) Chi squareالختبار صالحية الفقرات للتوصل

إلى الصدق الظاهري لألداة ,إذ أظهرت النتائج اإلحصائية على أن الفقررات التري حرازت علرى موافقرة ( )7، 6محكمرين مرن
أصررل ( )7مررن المحكمررين تكررون ذات داللررة إحصررائية عنررد مسررتوى الداللررة ( )0.05لررذا اعتمرردت هررذق الفق ررات فرري األداة ,
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وب ررذلك أص رربحت األداة بص ررورتها النهائي ررة تتك ررون م ررن ( ) 28فقر ررة وه رري ب ررذلك تك ررون ج رراهزة للتطبي ررق عل ررى عين ررة البح ررث

الملحق()4

* لجنة الخبراء والمحكمين
( )1د .حمزة بن عمران
( )2د .نظام جبار حسين

( )3د .عبد الكريم الكبيسي

أمين المساعد للجنة الشعبية في جامعة درنة
قسم العلوم السلوكية  /جامعة درنة

( )4د .جاسم عبيد السالمي

قٌسم العلوم السلوكية  /جامعة درنة
قسم العلوم السلوكية  /جامعة درنة

( )5أ .عطية بن ناصر

أمانة اللجنة الشعبية للتعليم في شعبية درنة

( )6أ .مفتاح بن عمران

أمانة التفتيش والتوجيه التربوي

( )7أ .رقية فتحي بن علي

عضو هيئة تدريس  /مدرسة ابن سينا

الثبات Reliability/

يعني الثبات مدى االتساق في النتائج ,أي أن االختبار ثابت فيما يعطيه من نتائج ( عيسوي )382: 1996 ,
واالختبار الثابت هو االختبار الذي يعطي نفس النتائج إذا ما أعيد على نفس األفراد في نفس الظروف ويقاس هذا الثبات
إحصائياً بحساب معامل االرتباط ( الغريب . )153: 1985 ,

كما يعبر الثبات عن مدى اتساق االستبانة مع نفسها في قياس أي جانب تقيسها ,أي مدى االستقرار في درجات

مجموعة األفراد عند تكرار تطبيق المقياس عليهم

( . )483: 1990 , Randy

لذلك يعد من متطلبات أداة البحث كي تعطي اتساقاً في النتائج عندما تطبق عدة مرات (الغريب)56: 1985 ,

وهناك العديد من الطرائق الستخ ار الثبات منها طريقة االختبار واعادة االختبار ,وطريقة الصور المتكافئة ,وطريقة تحليل
التباين ,وطريقة التجزئة النصفية ( االمام)123: 1987 ,إذ قام الباحث بالتحقق من ثبات األداة باستخدام طريقة( التجزئة

النصفية  )Split half methodالتي تزودنا بمؤشر عن (االتساق الداخلي ) Internal Consistencyلألداة وتعد هذق
الطريقة مناسبة ما دام االحتمال كبي اًر بأن الفقرات التي تتشابه في الشكل والمحتوى والصعوبة تتجمع مع بعضها البعض
في االستبانة الواحدة (السيد  )81: 1979 ,فضالً عن كونها أكثر الطرائق شيوعاً في استخ ار الثبات ,وقلة تكاليفها,

وسرعتها ,وتوفير الوقت ,وتقليل أثار الملل والتعب ,وكذلك تعذر الحصول على نفس األفراد إلعادة تطبيق االختبار عليهم,

فضال عن صعوبة ضبط العوامل الداخلية والتي تنشأ في الفترة الفاصلة بين تطبيق االختبار واعادة تطبيقه (االمام1987 ,

)117 :
قام الباحث باختيار(  )30استمارة ( استبانة )من المجموع الكلي لالستمارات الموزعة على عينة البحث وهي
بذلك تكون مناسبة  ,حيث يتم تحديد حجم العينة لغرض التطبيق الجزئي لحساب الصدق والثبات إحصائياً كون إن اصغر
عينة يمكن االعتماد عليها في التطبيقات اإلحصائية أن ال تقل عن  30فرداً (السيد  )414 :1979 ,وتعتمد طريقة

التجزئة النصفية إلى تجزئة االختبار إلى نصفين أي تقسيم االختبار الواحد إلى قسمين بحيث يحصل كل فرد على درجة
عن كل قسم منها (الطبيب . )234: 1990 ,
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إذ قام الباحث بتقسيم فقرات االستبانة ( أداة البحث ) إلى قسمين وهي الفقرات الفردية والفقرات الزوجية  ,وقد حسب
معامل االرتباط باستخدام ( معادلة ارتباط بيرسون ) Pearson correlation coefficientحيث بلغ ( )0.71ثم تم
تصحيح معامل االرتباط باستخدام معادلة (سبيرمان و براون  ) Sperm & Brownحيث أن معامل االرتباط هو لنصف
المقياس ويصبح لكل المقياس بعد التصحيح

( الطبيب . )236 :1990 ,

إذ بلغ معامل االرتباط بعد التصحيح ( )0.83وذلك باستخدام جدول حساب معامل ثبات االختبار بمعرفة معامل االرتباط
بين الجزئيين الفردي والزوجي ويعد هذا المعامل مرتفعاً مما يدل على أن المقياس ثابت ( جابر واحمد )457: 1996 ,
إذ أن معامالت االرتباط العالية كمؤشرات للثبات يدل على أن المقياس يمتلك قد اًر من االستقرار في نتائجه مما يمكن

اعتبارق مقياساً مقبوالً لتقدير السمة التي يقيسها .
الوسائل اإلحصائية /

لتحقيق أهداف البحث أعتمد الباحث في تحليل النتائج على الوسائل اإلحصائية اوتية -:
 /1معادلة ( ارتباط بيرسون  )Pearson correlation coefficientإليجاد الثبات.
ن مج س ص ر ( مج س ) ( مج ص)

ر= ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر

ن مج س 2ر ( مج ص )  { 2ن مج ص  2ر ( مج ص ) }2
إذ تمثل ر = معامل االرتباط
ن = عدد أفراد العينة

س = الدرجات الفردية
(البياتي وزكريا )183 :1977,

ص = الدرجات الزوجية

 /2معادلة( سيبرمان و براون  ) Spearman& Brownلتصحيح معامل االرتباط
 2رس ص
ر = رررررررررررر

(جابر واحمد)308 : 1996 ,

 + 1رس ص

 /3الوسط المرجح إليجاد قيمة فقرات األداة على وفق معادلة الحدة لفشر . Fischer
مج ت  3 × 1مج ت + 2×2مج ت1× 3

الوسط المرجح = ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر

مج ت
ت = 1مجموع التك اررات لالستجابات أمام الفقرة للذين أجابوا ا ب ( موافق )
ت = 2مجموع التك اررات لالستجابات أمام الفقرة للذين أجابوا ب ( موافق إلى حد ما )
ت = 3مجموع التك اررات لالستجابات أمام الفقرة للذين أجابوا
مج ت = مجموع تك اررات العينة

الوسط المرجح

ب (غير موافق )

()327 :1956 , Fisher

تقويم أداء البرنامج التدريبي لمدرسي ومدرسات المدارس االعدادية والثانوية
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 /4الوزن المئوي = ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر

100 x

أعلى درجة في المقياس

والدرجة القصوى تمثل أعلى درجة في المقياس المعتمد وهي (. )3
(

)152
مجموع قيم قوة البدائل لألداة
 /5درجة الحدة = ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر
عدد البدائل
 / 6مربع( كاي  )Chi squareإليجاد الصدق الظاهري للخبراء والمحكمين لألداة
( ل  -ق )2
كا  = 2ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر
ق

وتمثل ل = التكرار المالحظ
ق = التكرار المتوقع

(جابر واحمد )339 :1996 ,

: 1957 , Edward's
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الفصل الرابع

عرض النتائج ومناقشتها

يتضمن هذا الفصل عرضاً لنتائج البحث التي توصل إليها الباحث على وفق البيانات ومعالجتها إحصائياً وتحليلها

ومناقشتها في ضوء أهداف البحث ,إذ قام الباحث بترتيب الفقرات تنازالً  ,وقد أعتمد درجة الحدة التي قيمتها ( )2والتي

تقابل الوزن المئوي (  )67معيا اًر لتحليل الفقرات ,إذ تمثل الدرجات التي أعلى من درجة الحدة الجوانب االيجابية للبرنامج
التدريبي ,بينما تمثل الدرجات األقل من درجة الحدة الجوانب السلبية من وجهة نظر المدرسين والمدرسات المشاركين في

البرنامج التدريبي ,وقد أتبع الباحث مقياس ( ليكرت  )Likertللتقديرات المجملة  Summated Ratingلتجابة على
األداة ذات المقياس الثالثي األبعاد إذ أعطيت للبدائل الدرجات (  )1,2,3على التوالي للفقرات االيجابية  ,بينما أعطيت

الدرجات (  )3 ,2 ,1للفقرات السلبية .
ولتحقيق الهدف األول

( ما الجوانب االيجابية للبرنامج التدريبي لمدرسي ومدرسات المدارس اإلعدادية والثانوية من وجهة نظرهم ).
توضح النتائج المبينة في الجدول ( )4أن قيم الوسط المرجح الستجابات المدرسين والمدرسات المشاركين في البرنامج
التدريبي تراوحت بين أعلى وسط مرجح (  ) 2.72ووزن مئوي (  )91وبين أدنى وسط مرجح (  ) 1.28ووزن مئوي (

. )43
إذ حصلت الفقرة (  ( ) 4أن البرنامج التدريبي يزودني بمعلومات قيمة في المجال التربوي والنفسي ) على المرتبة
األولى بوسط مرجح (  ) 2.72ووزن مئوي (  )91وأن هذق النتيجة تؤكد على أن البرنامج التدريبي قد حقق أهدافه من
خالل إكساب المتدربين المعارف والمهارات التدريبية فضال عن المعرفة السايكولوجية ( النفسية ) التي تصل بشخصية

الطلبة ومظاهر نموهم الجسمي واالنفعالي والعقلي واالجتماعي والحسي في مراحلهم المختلفة  ,والعوامل التي تؤثر في
تعلمهم وكيفية التعامل معهم في هذق المرحلة من عمرهم كونها تمثل مرحلة شديدة الحساسية وهي المراهقة فأن تزويد
المدرسين والمدرسات بالمستجدات التربوية والنفسية يعد أم اًر ضرورياً كي يفهموا األساليب المختلفة للتعامل مع طلبتهم على
وفق مراحل نموهم السيكولوجي والفسيولوجي وهذا يعد من الجوانب االيجابية للبرنامج التدريبي .

أما الفقرة (  ( ) 7يعلمني استخدام الطرائق الحديثة في التدريس) فقد حصلت على المرتبة الثانية بوسط مرجح (

 )2.61ووزن مئوي (  )87ويعد ذلك من الجوانب االيجابية للبرنامج التدريبي كونه يهدف إلى تطوير كفاية المدرسين
والمدرسات في تخصصاتهم من خالل اطالعهم على المستجدات في العلوم والتكنولوجيا الحديثة التي يشهدها هذا العصر
والذي يفرض عليهم أن يكونوا على اتصال دائم بها كي يعملوا على تسخيرها في خدمة احتياجاتهم المهنية بما يتناسب

ومتطلباتهم  ,إذ أن عدم مواكبتهم لهذق المستجدات يجعلهم غير قادرين على مواجهة التحديات وغير فاعلين في تنظيم تعليم
طلبتهم وتعلمهم  ,إذ تشكل طرائق التدريس الحديثة العنصر األساس في ترسيخ المادة العلمية وزيادة الفهم والتركيز للطلبة
من خالل عملية جذبهم واستثارتهم وزيادة دافعيتهم وتحفيزهم .
وقد حصلت الفقرة ( ( ) 8يطور إمكانياتي في القياس والتقويم ) على المرتبة الثالثة بوسط مرجح (  )2.57ووزن مئوي

(  ) 86وهذا يعني أن أغلب المتدربين من المدرسين والمدرسات قد أفادوا من البرنامج التدريبي من خالل تعلمهم طرائق
وأساليب االختبارات الجيدة وصياغة األسئلة واألمور الواجب قياسها بغية تقويم مدى استيعاب طلبتهم وفهمهم للمادة
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العلمية  ,إذ أن اغلب المدرسين والمدرسات من خريجي الكليات الغير التربوية ليست لديهم أي فكرة عن عملية القياس

والتقويم ,إال أنهم قد تعلموها من خالل هذا البرنامج التدريبي ويعد ذلك مؤش اًر إيجابياً له .

أما الفقرة (  ( ) 11يساعدني على مراعاة الفروق الفردية للطلبة ) فقد حصلت على المرتبة الرابعة بوسط مرجح ( )2.54

ووزن مئوي (  ) 85ويعني ذلك أن المتدربين قد تعلموا من خالل البرنامج التدريبي اوساليب العلمية والعملية في كيفية
التعامل مع الطلبة وذلك بمراعاة الفروق الفردية لهم في تقديم المادة العلمية كونهم يختلفون في مدى استيعابهم وتقبلهم

وفهمهم لها بسبب االختالف في مستوى قدراتهم العقلية .

وحصلت الفقرة ( ( )9يساعدني على حل المشكالت التربوية ) المرتبة الخامسة بوسط مرجح ( )2.45ووزن مئوي ()82
إذ تمكن المتدربين على التعرف على حل المشكالت التربوية والنفسية للطلبة على وفق األساليب التربوية الحديثة وايجاد
الحلول المناسبة لها وهذق جميعاً تمثل الجوانب االيجابية للبرنامج التدريبي..

أما الجوانب السلبية للبرنامج التدريبي فقد حصلت الفقرة ( ( )24عدم مالئمة الوقت الذي يقام فيه البرنامج

التدريبي) على المرتبة ( )21وهي أدنى مرتبة بوسط مرجح ( )1.28ووزن مئوي ( )43وهذا يمثل أدنى درجة في
استجابات المتدربين إذ يشكل الوقت عامالً مهماً ورئيساً كون المدرسين والمدرسات ال يرغبون في أعطاء العمل أوقات

فراغهم التي تعد لراحتهم الشخصية والنفسية  ,والتي سوف ال يكافئوا عليها مهما كانت هناك من فائدة علمية أو مهنية ,

لذلك ينبغي أن يحسب لوقت البرنامج التدريبي ويخطط له مسبقاً كي ينسجم مع رغباتهم ومن األفضل استشارتهم في ذلك

كي يكون القرار نابعاً منهم  ,فضالً عن جعل البرنامج التدريبي في األوقات التي تكون خالياً من التدريس أو إعفاء
المتدربين من العمل خالل فترات التدريب ,إذ أن عدم االهتمام بالوقت يؤدي إلى مردودات سلبية أما الفقرة ( ( )28يوجد
إعداد كبيرة من المتدربين في قاعة المحاضرة ) فقد حصلت على المرتبة العشرين بوسط مرجح ( )1.34ووزن مئوي (
 )45وهذق النتيجة تعد مؤش ار سلبياً على البرنامج التدريبي كونه قد يفقد فعاليته من خالل اإلعداد الكبيرة للمتدربين مما

يربك العملية التدريبية ويؤدي إلى عدم تحقيق أهدافها ,فضالً عن اوثار السلبية على المدربين والمتدربين فكلما يزداد إعداد
المتدربين في قاعة المحاضرة كلما يقل التفاعل واالحتكاك بينهم وبين األستاذ المحاضر مما يؤدي إلى قلة الفاعلية

وضعف اإلنتا وبالتالي يؤدي إلى االستيعاب والتركيز من قبل المتدربين .
وحصلت الفقرة ( ( ) 26عدم وجود معهد متخصص للتدريب والتطوير التربوي إلقامة البرامج التدريبية ) على المرتبة
التسعة عشر بوسط مرجح (  ) 1.41ووزن مئوي (  )47وهذا يعني أن وجود المعهد يوفر للمتدربين العوامل األساسية
من حيث المدربين  ,واالحتياجات ,والوسائل واألدوات واألجهزة ,والمختبرات  ,لجميع االختصاصات مما يزيد من فاعلية

البرنامج التدريبي .
أما الفقرة ( ( )27عدم توافر كراسات مطبوعة لمفردات الموضوعات للبرنامج التدريبي ) فقد حصلت على المرتبة
الثامنة عشر بوسط مرجح (  )1.45ووزن مئوي ( )48وهذا العامل يؤدي إلى عدم متابعة المتدربين للموضوعات التدريبية

ويقلل من فعالية البرنامج التدريبي من خالل عدم مشاركتهم الفعلية في أبراز الجوانب التي تستحق المتابعة واالطالع .

وحصلت الفقرة ( ( ) 28عدم تفرغ المتدربين من العمل إثنراء البرنرامج التردريبي )علرى المرتبرة السرابعة عشرر بوسرط مررجح (
 )1.50ووزن مئرروي ( )50وهررذا يعررد مؤشر اًر سررلبياُ للبرنررامج الترردريبي كررون المدرسررين والمدرسررات يشررعرون بررأن هررذا البرنررامج
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أثقل عليهم الكثير من العناء واإلرهاق بما يؤدي إلى مرردودات سرلبية علرى دافعيرتهم اتجاهره ألنهرم يشرعرون برأن هرذا الوقرت
هررو جررزءاً مررن حقهررم الشخصرري الررذي يتمتعررون برره ,وهنالررك العديررد مررن الجوانررب السررلبية منهررا عرردم وجررود الح روافز الماديررة
والمعنوية للمتدربين وقلة االهتمام بالجاني التطبيقي العملي واقتصار البرنامج التدريبي على موضوعات محددة .
التك اررات والوسط المرجح ومرتبة الفقرة الستجابات المدرسين والمدرسات على فقرات االستبانة ن = 82

تقويم أداء البرنامج التدريبي لمدرسي ومدرسات المدارس االعدادية والثانوية
من وجهة نظر المتدربين
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البدائل

ترتيب

الفقرة في

االستبيان

3

2

1

الوسط

المرجح

الوزن

المئوي
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قيمة في

المجال التربوي والنفسي.

1

4

63

15

4

2.72

91

2

7

60

12

10

2.61

87

ي القياس والتقويم

3

8

54

21

7

2.57

86

الفروق الفردية للطلبة

4

11

53

20

9

2.54

85

لمشكالت التربوية .

5

9

45

29

8

2.45

82

ة والتقنيات التربوية بكفاية وثقة .

6

17

43

29

10

2.35

78

مهنة التدريس .

7

20

38

29

15

2.28

76

7

6

39

27

16

2.28

76

7

3

38

29

15

2.28

76

وقت داخل الفصل و المدرسة .

7

19

36

33

13

2.28

76

نية والتكنولوجيا الحديثة .

8

1

30

43

9

2.26

75

هنة التدريس ممتعة .

9

5

35

31

16

2.23

74

س أكثر من السابق .

9

15

32

36

14

2.21

74

خطط الدرس .

10

12

33

31

18

2.18

73

غة األسئلة الجيدة .

11

13

33

29

20

2.16

72

ي أدارة الفصل.

11

18

27

41

14

2.16

72

والبحث في تخصصي .

11

16

26

44

12

2.17

72

ري كمرشد تربوي .

12

2

29

35

18

2.13

71

13

14

25

41

16

2.11

70

14

10

19

42

21
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66

15

21

25

41

16

1.89

63

15

22

28

36

18

1.88

63

ية والمعنوية للمتدربين .

16

23

30

36

16

1.83

61

مل أثناء البرنامج التدريبي .

17

25

50

23

9

1.50

50

18

27

50

27

5

1.45

48

19

28

58

20

4

1.34

45

20

24

63

15

4

1.28

43

21

26

63

14

5

1.28

43

ق الحديثة في التدريس.

الطلبة بطريقة علمية وسليمة .

طط ومنظم بكفاية عالية .

نين واألنظمة والتعليمات .

لسرية في العمل .

على موضوعات محددة .
التطبيقي ( العملي )

ت الموضوعات للبرنامج التدريبي .

ربين في قاعة المحاضرة .

قام فيه البرنامج التدريبي .

تطوير التربوي إلقامة البرامج التدريبية .
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االستنتاجات-:

الفصل الخامس

بعد أن تم تحليل ومناقشة النتائج على وفق أهداف البحث توصل الباحث إلى -:

 -1هناك العديد من خريجي الجامعات ولمختلف التخصصات يمارسون مهنة التعلريم دون أن يكرون لهرم أي معرفرة مسربقة
بالجوانب التربوية والنفسية للطلبة .

 -2تعين خريجي الجامعات دون تأهيلهم وتدريبهم قبل واثناء الخدمة .
 -3أن البرنررامج الترردريبي لررم يكررن مخطررط لرره مسرربقاً فض رالً عررن انرره يعررد البرنررامج األول فرري شررعبية درنررة وبمررا انرره أتسررم
بااليجابية إال أنه قد تخللته بعض الصعوبات والعراقيل .

 -4أن المدرسررين والمدرسررات أكثررر اسررتجابة لب ررامج الترردريب كررونهم يتصررفون باإلحسرراس واإلدراك ألنرره يزيررد نمرروهم المهنرري
ويساعدهم على حل المشكالت التربوية والنفسية .

 -5هنرراك اتجرراق إيجرراب ي مررن قبررل عينررة البحررث ( المترردربين) نحررو البرنررامج الترردريبي وذلررك مررن خررالل مرردى الترزامهم بالرردوام
المستمر خالل فترة انعقاد البرنامج التدريبي .
التوصيات -:

من خالل ما تمخضت عنه نتائج البحث يوصي الباحث باألمور اوتية

-1العمل على فتح معهد خاص بالتأهيل والتدريب والتطوير التربروي للمدرسرين والمدرسرات والقرادة التربرويين إلدخرال حرديثي
التعيين من خريجي الجامعات والمعاهد قبل تعيينهم وكذلك القدامى منهم .

 -2ضرورة األعداد والتخطيط المسبق للبرامج التدريبية القادمة والسرعي لتطويرهرا واإلكثرار منهرا لجميرع التخصصرات فضرالً
عن إدارات المدارس لمختلف المراحل الدراسية .

 -3إعداد كوادر ذوي كفاية من المدربين الذين تسند إليهم مهمة تخطيط هذق البرامج وتطبيقها وتقويمها .
 -4تقويم البرنامج التدريبي في ضوء المتابعة الميدانية للمتدربين في عملهم بعد انتهاء البرنرامج كري يمكرن اإلفرادة مرن ذلرك
في إعداد برامج تدريبية أخرى مستقبالً .

 -5اإلفادة من طرائق وأساليب تدريبية أخرى عردا الردورات التدريبيرة كاجتماعرات الهيئرة التدريسرية ,وحلقرات العمرل ,والورشرة
الدراسية ,والزيارات الميدانية  ,والدروس االنموذجية وغيرها .
 -6االهتمام بنتائج هذق الدراسة كونها تعد ضرورة علمية ال بد من األخذ بما توصلت إليه ألهميتها في المجال التربوي .
 -7طبررع ك ارسررات تحرروي مفررردات المقررررات الد ارسررية للبرنررامج الترردريبي كرري يررتمكن المترردربين علررى اإلطررالع علررى المررادة
التدريبية .

 -8العمل على وضع حوافز مادية ومعنوية للمشاركين في هذق البرامج التدريبية
المقترحات -:

من خالل نتائج البحث يقدم الباحث المقترحات اوتية -:

 -1أجراء دراسة مسحية للجوانب السلبية والصعوبات البارزة التي إظهرها البحث الحالي وسبل معالجتها .
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 -2إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية تتضمن متغيرات أخرى ولمراحل دراسية أخرى .
 -3إجراء دراسة مقارنة بين تجربة شعبية درنة في تشخيص هذق الصعوبات مع شعبية أخرى .
 -4إجراء دراسة لعالقة تدريب المدرسين والمدرسات على التحصيل العلمي لطلبتهم .
 -5إجراء دراسة تحديد المعوقات التي تحول دون تحقيق البرنامج التدريبي ألهدافه .

 -6إج رراء د ارسررة مقارنررة بررين تجربررة الجماهيريررة العربيررة الليبيررة مررع تجررارب دول أخرررى فرري تأهيررل وترردريب المدرسررين
والمدرسات قبل واثناء الخدمة .
المصادر والمراجع
القران الكريم

-1أبو سن ,احمد إبراهيم ,اإلدارة في اإلسالم ,الدار السودانية للكتب  ,ط. 1984, 3
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