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 اْلِعْلمِ  وَأ ول و َلِئَكة  وَاْلمَ  ه وَ  ِإلَّ  إِلَٰهَ  لَ  أَنَّه   اللَّه   َشِهدَ  ) 

 ﴾اْلَحِكيم   اْلَعزِيز   ه وَ  ِإلَّ  إِلَٰهَ  لَ   ۚ    بِاْلِقْسطِ  قَ اِئًما

 َصَدَق اهلل اْلَعِظيم

 "18:  عمران آل"
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 ا...الوـــــق

 ما كتب أحٌد فً ٌوٍم كتاباً إال قال فً غٌره

 أنً فعلت كذا لكان كذا  وهللا لو

ٌِّر  ن كذا لكان ٌستحس ولوُغ

 أضٌف هذا لكان أجمل ولو

 ضل ـولوترك هذا لكان أف

 عبر ـوهذا من أعظم ال

 وهذا دلٌلُ استٌالِء النقِص على سائر البشر 

                                                                               

 األصفهانً
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ىل معمل إلبش   -محمد صىل هللا عليه وآ هل وسمل-ية، ومنبع إلعمل س يدان إ 

ىل ىل عمل وعلموين آ هفسهم، عىل آ ثروين من إ   ، آ يم وآ يبصغريإ   ربياين ينذلإل وإدلي إحلياة، إ 

 .إجلزإء خري عين هللا وجزإهام معرهيام، هللا آ طال إحلبيبني،

ىل إذلي آ مسك بيدي ،واكن إلقلب إدلإئف إملعطاء..  .يززويج إلعز   إ 

ىل إلشموع إليت جعلت طريقي  هوٌر وضياء، إذلين ىل  عيل صربوإ وإ   إبين وبنيتلثريإ  إ 

 .لعزيزينإ دميا ومؤمن () 

ىل خوإين وآ خوإيت ...دمعي يف هجدإ   يأ لوإ مل إذلين إ   .إ 

ىل  ...ووطهنم ديهنم خدمة عىل إلساهرين إخمللصني إ 

ىل إذلين حضوإ بأ روإهحم من آ جل عزة إل    ..إلشهدإء مني.سالم وإملسلإ 

ىل إل سود إلرإبضة خلف إلقضبان..  .آ رسإان إلبوإسل إ 

ىل  ...إملعرفة عن إلباحثني لك إ 

لهيم   آ ن وجل عز إملوىل سائال   إملتوإضع، إجلهد هذإ آ هدي مجيعا   إ 

 .إل مة خري ملافيه مجيعا   يوفقنا
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 شكر وتقدير

 لمعالميف رحمة المبعكث المحبة رسكؿ عمى كالسبلـ كالصبلة العالميف رب هلل الحمد
ً، " اهلل يشكر ال الناس يشكر ال مف " : - كسمـ عميو اهلل صمى - المصطفى قكؿ مف انطبلقاًن.

ًمف لكؿ الجميؿ كالعرفاف الجزيؿ بالشكر ألتقدـ ؛ الكممات ىذه أخط أف سركرم دكاعي مف فإنو
ًالدجنيالدكتكر بالذكر كأخصًالمتكاضع، العمؿ ىذا خراجإ في كسنداًن لي عكناًن كاف ً؛ ()إياد

 الفعاؿ التكاصؿ خبلؿ مف العقبات عمى التغمب في كلمساعدتو كبحثي، دراستي في لي لرعايتو
 تراؼاالع باب كمف. الحالية صكرتو في العمؿ ىذا خراجإ إلى أدت التي القيمة ،كلتكجيياتو

 – الشامخ العمميًالصرح إلى االمتناف كعظيـ الشكر بجزيؿ أتقدـ الفضؿ ألصحاب بالفضؿ
 االلتحاؽ فرصةًلي أتاحت التي ، العميا الدراسات بعمادة متمثمة / بغزة – اإلسبلمية الجامعة
 كما. العميا الدراساتًطمبة لخدمة العكف كمقدمة كالعمماء، األئمة ممتقى العميا، لدراساتا ببرنامج
 كأخص ، التربيةًكمية في التدريسية الييئة أعضاء جميع إلى العميؽ كالتقدير الجزيؿ ربالشك أتقدـ
 أتقدـ كما ، سةالدراًسنتي خبلؿ نافع كعمـ كبير جيد مف قدمكه لما ؛ التربية أصكؿ قسـ بالذكر
ًلبلستبانة المحكميف األساتذة جميع إلى العميؽ بالشكر  االمتناف كعظيـ الشكر بكافر كأتقدـ،

ًكؿًمف:ًًالمناقشة لجنةضكمًعل

ًمناقشانًداخميانًًًًًًًًًًًًًالفاضؿ/ًًًًًًًمحمدًاألغاًالدكتكر

ًمناقشانًخارجياًنليناًصبيحًًًًًًًًًًًًًًًًًًالفاضمة/ًًةكالدكتكًر

ًً. خبرتيـ ك عمميـ مفإثراءًالدراسةًًفي الكبير كلدكرىـ ،دراسةال مناقشة بقىبكؿ شرفاني المذيف

 المنشكد اليدؼ تحقيؽ في كفقت قد أككف أف الكريـ العرش رب ، العظيـ اهلل أدعك يراًنكأخ
يد فيذا ،الدراسة ىذه مف  ، تعالى اهلل فمف أصبت فإف ، آخر جيد أم يعترم ما يعتريو بشرم جى
 كصدؽ ، اجتيدت أني القكؿ فحسبي ، البشر سمة كتمؾ ، الشيطاف كمف نفسي فمف قصرتًٕكاف

 اجتيد كمف ، أجر فمو فأخطأ اجتيد مف " : قاؿ فيماً -سمـ ك وعمي اهلل صمىً – اهللًرسكؿ
ً"              كتابو إال يتـ أف اهلل أبى " : قاؿ مف بقكؿ كأختـأجراف".ًًفمو فأصاب

ًالتكفيؽ كلي كاهلل
ً

                                                                                                                                                               الباحثة 
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 ممخص الدراسة

ين أ د اء ال م ع م م ين س  ك ز الت طو ير الت رب وي ف ي ت ح  ت ق اء ب د ور م ر  ة لالر  ية م ق ت ر ح  ت ر ات يج   .اس 

 ر :اياد الدجنيالمشرف الدكتو   باسمة محمد موسى                        الباحثة:

ًًىدفتًًًًًًً ًالتربكمًفيًاالدراسة ًالتطكير ًمركز ًبدكر ًلبلرتقاء ًمقترحة ًاستراتيجية ًإلى لتكصؿ
ًالمعمميفًكذلؾًمفًخبلؿً ًالتربكمًبككالةًًالتعرؼًإلىتحسيفًأداء ًالتطكير ًمركز ًممارسة درجة

ً ًبمحافظات ًالغكث ًغزة ًالمعمميف ًأداء ًتحسيف ًنظرىـفي ًكجية ًًمف ًداللة ًفيً،كدراسة الفركؽ
فيًتحسيفًغزةًممارسةًمركزًالتطكيرًالتربكمًبككالةًالغكثًبمحافظاتًًلدرجةمتكسطاتًتقديراتيـً

 .كسنكاتًالخدمةً(ً–المؤىؿًالعمميًً–تبعانًلممتغيراتً)الجنسًًأداءًالمعمميف

ًًًًًًًًً ًالباحثة ًاستخدمت ًالدراسة ًأىداؼ ًالتحميمي،كلتحقيؽ ًالكصفي ًبتصميـًًالمنيج كقامت
ًاستب ًعمى ًلمتعرؼ ًانة ًبمحافظات ًالغكث ًبككالة ًالتربكم ًالتطكير ًمركز ًممارسة ًدرجة فيًغزة

كقدًتـًتكزيعًاالستبانةًعمىًعينةًالدراسةًالمككنةً،ً(ًفقرة48عمىً)كاحتكتًً،تحسيفًأداءًالمعمميف
(ً ً)ً(400مف ًاسترداد ًتـ ً،كقد ًكمعممة ً،ً(390معمـ ًاإلًاستبانة ًالبيانات ًتـًحصاكلمعالجة ئية
ًاإلاستخ (،ًكلكضعًاالستراتيجيةًالمقترحةًلبلرتقاءًبدكرًمركزًً spssحصائيةً)داـً:برنامجًالرـز

ًباستخداـ ًالباحثة ًقامت ًالمعمميف ًأداء ًتحسيف ًفي ًالتربكم ًًالتطكير ًخبلؿًًالبنائيالمنيج مف
ًً.ًالتيًتككنتًمفًعددًمفًالخبراءالمجمكعةًالبؤريةً

 صمت الدراسة إلى النتائج التالية : وبعد تحميل بيانات الدراسة إحصائيًا ،تو 
درجػػػػةًممارسػػػػةًمركػػػػزًالتطػػػػكيرًالتربػػػػكمًبككالػػػػةًالغػػػػكثًبمحافظػػػػاتًغػػػػزةًفػػػػيًتحسػػػػيفًأداءً .1

(،65.692ً(ًككزفًنسػػبيً)3.285جػػاءتًبمتكسػػطًحسػػابيً)ىـًالمعممػػيفًمػػفًكجيػػةًنظػػًر
 كىيًبدرجةً)متكسطة(.

2. (ً ًمستكلًداللة ًإحصائيةًعند ًفركؽًذاتًداللة ًكجكد α≤0.05ًعدـ درجةًممارسةًًفي(
مفًكجيةًفيًتحسيفًأداءًالمعمميفًغزةًمركزًالتطكيرًالتربكمًبككالةًالغكثًبمحافظاتً

 .نظرىـًتعزلًلمتغيرًالجنس
(ًفيًدرجةًممارسةًمركزα≤0.05ًكجكدًفركؽًذاتًداللةًإحصائيةًعندًمستكلًداللةً) .3

كجيةًنظرىـًًالتطكيرًالتربكمًبككالةًالغكثًبمحافظاتًغزةًفيًتحسيفًأداءًالمعمميفًمف
 .تعزلًلمتغيرًالمؤىؿًالعممي،ًكلصالحًحممةً)البكالكريكسًفأكثر(
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4. (ً ًمستكلًداللة ًإحصائيةًعند ًفركؽًذاتًداللة ًكجكد α≤0.05ًعدـ درجةًممارسةًفيً(
مفًكجيةًفيًتحسيفًأداءًالمعمميفًغزةًمركزًالتطكيرًالتربكمًبككالةًالغكثًبمحافظاتً

 .نظرىـًتعزلًلمتغيرًعددًسنكاتًالخدمة

من  والتوصيات المقترحات من مجموعة إلى الدراسة خمصت ومناقشتيا الدراسة نتائج ضوء وفي
  :أىميا

كضعًآلياتًمحددةًكمنيجيةًتضمفًمشاركةًالمعمميفًعندًصياغةًرؤيةًكرسالةًالبرامجً .1
ًأثرً ًمف ًلو ً،لما ً،ايجابيًالتدريبية ًالمختمفة ًإشراؾًًفيًجكانبًالعمؿ كذلؾًمفًخبلؿ

 ثميفًعفًشرائحًمجتمعيةًذاتًعبلقةًفيًعمميتيًالتخطيطًكالتطكيرً.المعمميفًكمم
لمعرفةًاالىداؼًالتيًتـًتحقيقياًكاألىداؼًًىدافوً،مًكأمراجعةًرؤيةًمركزًالتطكيرًالتربًك .2

 .ًالتيًلـًتيحقؽًكاألسبابًالتيًحالتًدكفًتحقيقيا
ًمفًأثبتتوًلماًمميفالمعًتدريبًفيًالكفاياتًأساسًعمىًالقائمةًالتدريبيةًالبرامجًاعتمادً .3

ً.البرنامجًتمؾًتنفيذًقبؿًـأدائيًمقارنةًتـًماًإذاًكاضح،ًكبشكؿًالمعمميفًأداءًفيًتحسف

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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Study Abstract 

A proposed strategy to elevate the role of Centre for Educational Development in 

improving the performance of teachers 

Researcher: Basma Mohammed Musa                         Supervisor: Dr.Eyad Dajani 

This study aimed to reach a proposed strategy to upgrade the role of the Center 

for Educational Development in improving the performance of teachers through the 

identification of the exercise degree of the role of Center for Educational Development 

of UNRWA in Gaza Governorates in improving the performance of teachers from their 

point of view, and study the significance of differences in the averages of their estimates 

of the degree of the role of the Educational Development Centre of UNRWA in Gaza 

Governorates in improving the performance of teachers,according to the variables (sex - 

Qualification - and years of service). 

To achieve the objectives of the study, the researcher used the descriptive 

analytical method, and has designed a questionnaire to identify the exercise degree of 

therole of Center for Educational Development of UNRWA in Gaza Governorates in 

improving the performance of teachers, which composed of 48 items, the questionnaire 

was distributed to the study sample consisting of 400 teachers , (390) questionnaires has 

been recovered, and processing of data theresearcher used: software statistical 

packagesfor science (spss), and for a proposed strategy has been proposed to upgrade 

the role of the Center for Educational Development in improving the performance of 

teachers at UNRWA school , the researcher the constructive method, through the focus 

group, which consisted of a number of experts. 

After analyzing the data statistically, the study found the following results: 

1-The degree of exercise of the role of Center for Educational Development of 

UNRWA in Gaza Governorates in improving the performance of teachers from their 

point of view came with a mean (3.285) and relative weight (%65.692),at a medium 

degree. 

2-Lack of statistically significant differences at the level of significance (α ≤ 0.05) in the 

degree of exercise Center for Educational Development Relief Agency in Gaza 
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Governorates in improving the performance of teachers from their point of view due to 

the variable sex. 

3-The lack of statistically significant differences at the level of significance (α ≤ 0.05) in 

the degree of exercise Center for Educational Development Relief Agency in Gaza 

Governorates in improving the performance of teachers from their point of view due to 

the variable Qualification.  

4-Lack of statistically significant differences at the level of significance (α ≤ 0.05) in the 

degree of exercise Center for Educational Development Relief Agency in Gaza 

Governorates in improving the performance of teachers from their point of view due to 

the variable number of years of service. 

Based on the previous findings, the researcher has drawn up the following 

recommendation, the most important of which are: 

1- Developing Specific mechanisms and methodology to ensure the participation of 

teachers in the formulation of the vision and mission of training programs, 

because of its impact on various aspects of the work, and through the 

involvement of teachers and representatives of community-related segments in 

the processes of planning and development.  

2- Review of Educational Development Center's vision and goals, to see the goals 

that have been achieved and the goals have not been achieved and the reasons 

that have prevented the realization. 

3- Adoption of existing training programs on the basis of competencies in training 

teachers to demonstrated improvement in Performance  parameters and clearly, 

if what has been its performance compared to prior to the implementation of that 

program. 

ً
ً
ً
ً
ً
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 قائمة المحتويات

 الصفحة الموضوع
ًجًاآليةً
ًقًاإلىداء

ًكًشكرًكتقديرً
ًزًممخصًالدراسةًبالمغةًالعربيةً

Abstract ًط
ًؾًقائمةًالمحتكيات
ًفًقائمةًالجداكؿً
ًسًقائمةًاألشكاؿً

1ً الفصل األول: االطار العام لمدراسة
2ًًمقدمةً

5ًًأكالن:ًمشكمةًالدراسةًكأسئمتياً
5ًًفرضياتًالدراسةًثانيان:ً

6ًًثالثان:ًأىداؼًالدراسةً
6ًًرابعان:ًأىميةًالدراسةً
6ًًخامسان:ًحدكدًالدراسةً

7ًًسادسان:ًمصطمحاتًالدراسةً
9ً الفصل الثاني: االطار النظري

10ًًمقدمةً
ًالتدريبً 11ًًمفيـك
12ًًأىميةًالتدريبً
14ًًأىداؼًالتدريب

16ًًًأىداؼًالتدريبًفيًالمؤسسةًالتعميمية
17ًًأنكاعًالتدريبً
18ًًمبادئًالتدريبً

19ًًمككناتًعمميةًالتدريب
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20ًًمراحؿًعمميةًالتدريب
24ًًتصميـًالتدريب
25ًًتنفيذًالتدريب
27ًًتقييـًالتدريبً

28ًًمعاييرًجكدةًالتدريبًكمؤشراتوً
31ًًأسسًاعدادًالبرامجًالتدريبية

32ًًاالتجاىاتًالحديثةًفيًتدريبًالمعمميف
34ًًقعًالتدريبًفيًالمؤسساتًالتربكيةًالفمسطينيةكا

 48 الفصل الثالث: الدراسات السابقة
49ًًالدراساتًالعربيةًأكالن:ًً
59ًًالدراساتًاألجنبيةثانيان:ً

66ًًالتعقيبًعمىًالدراساتًالسابقةً
 71 الفصل الرابع: منيجية الدراسة الطريقة واالجراءات

72ًًتمييد
72ًًمنيجًالدراسةً
72ًًمجتمعًالدراسةً
73ًًعينةًالدراسة

74ًًالدراسةًًاتاأد
75ًًصدؽًاالستبانةً
78ًًثباتًاالستبانةً

79ًًالمعالجاتًاالحصائيةًالمستخدمةًفيًالدراسةً
 81 الفصل الخامس: نتائج الدراسة ومناقشتيا

82ًًاالجابةًعمىًالسؤاؿًاألكؿً
90ًًاالجابةًعمىًالسؤاؿًالثاني

95ًًسؤاؿًالثالثاالجابةًعمىًال
102ًًنتائجًالدراسةً

104ًًتكصياتًالدراسةًكمقترحاتيا
104ًًأكالن:ًالتكصيات
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105ًًثانيان:ًمقترحاتًالدراسةً
106ًًقائمةًالمصادرًكالمراجعً

107ًًأكالن:ًالمصادرًكالمراجعًالعربيةً
113ًًثانيان:ًالمراجعًاالجنبيةً

116ًًمبلحؽًالدراسة
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 الجداولقائمة 

 رقم
 الصفحة عنوان الجدول الجدول

73ًًتكزيعًمجتمعًالدراسةًفيًضكءًمتغيرمًالجنسًكالمنطقةًالتعميمية1ًً
74ًًخصائصًعينةًالدراسة2ً
75ًًعددًالفقراتًفيًكؿًمجاؿًمفًمجاالتًاالستبانة3ً
75ًًمعامبلتًاالرتباطًلمجاالتًاالستبانة4ً
75ًًمعامبلتًاالرتباطًلفقراتًالمجاؿًاألكؿ5ً
76ًًعامبلتًاالرتباطًلفقراتًالمجاؿًالثانيم6ً
77ًًمعامبلتًاالرتباطًلفقراتًالمجاؿًالثالث7ً
78ًًتًألفاًكركنباخًلمجاالتًاالستبانةًككؿًمعامبل8ً
78ًًمعامبلتًاالرتباطًبطريقةًالتجزئةًالنصفية9ً

10ً
ًلممجاالتًكاالستبانةً ًالنسبي ًكالكزف ًالمعيارية ًالمتكسطاتًكاالنحرافات يكضح

82ًًكؿك

83ًًيكضحًمقياسًخماسيًالتدريج11ً

12ً
المتكسطاتًكاالنحرافاتًالمعياريةًكالكزفًالنسبيًلفقراتًالمجاؿًاألكؿًالمجاؿً

ًالمعرفي
84ً

13ً
المتكسطاتًكاالنحرافاتًالمعياريةًكالكزفًالنسبيًلفقراتًالمجاؿًالثانيًالمجاؿً

ًالمينيًاألدائي
87ً

14ً
ةًكالكزفًالنسبيًلفقراتًالمجاؿًالثالثًالمجاؿًالمتكسطاتًكاالنحرافاتًالمعياري

ًاإلنسانيًالكجداني
89ً

15ً
"ً ًكقيمة ً"ت" ًكقيمة ًالمعيارية ًالداللة،ً.Sigالمتكسطاتًكاالنحرافات ًكمستكل "

ًتعزلًلمتغيرًالجنس
91ً

16ً
"ً ًكقيمة ً"ت" ًكقيمة ًالمعيارية ًالداللة،ً.Sigالمتكسطاتًكاالنحرافات ًكمستكل "

ًلعمميتعزلًلمتغيرًالمؤىؿًا
92ً

17ً
مصدرًالتبايفًكمجمكعًالمربعاتًكدرجاتًالحريةًكمتكسطًالمربعاتًكقيمةً"ؼ"ً

ً"ًكمستكلًالداللةًتعزلًلمتغيرًعددًسنكاتًالخدمة.Sigكقيمةً"
94ً

96ًًالنظاـًالتدريبيًكفؽًمنحىًالنظـًفيًمركزًالتطكير18ً



 س 
 

 

 قائمة األشكال

 الصفحة عنوان الشكل رقم الشكل
13ًًًبأىميةًالتدري1ً
 15 ًأىداؼًالتدريب2ً
20ًًًمككناتًعمميةًالتدريب3ً
36ًًًعبلقةًالمعيدًبمركزًالتطكيرًالتربكم4ً

5ً
ًمتغيرمً ًضكء ًفي ًالدراسة ًمجتمع ًتكزيع ًيكضح ًبياني شكؿ

73ًًالجنسًكالمنطقةًالتعميميةً
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 Introduction :  المقدمة -1
ًىائمة،كسيا كتكنكلكجية عممية ثكرة المعاصر العالـ يعيش كالتضخـً االنفجار نتيجة سية

 فيًجميع كمتسارعة متبلحقة كتغيرات تطكرات العالـ شيد حيث المعمكمات، كتكدس الكبير المعرفي
 البشرية تكاجو التي المشكبلت ؛كذلؾًلحؿ كالتطبيقي العممي البحث كنشط العصرية، الحياة جكانب

ًالمعاصرة.

 إنما فيًجميعًالمجاالت الراىنة التطكرات لمسايرة المتكاصؿ سعييا في التربكية فالمنظكمة
 لممستقبؿ، كتأىيمو حكلو مف العالـ متغيرات لمكاجية كٕاعداده البشرم العنصر تطكير عمى العمؿ تنشد
 ىي بؿ غيرىا، دكف فئة عند كال سكاىا، دكف تعميمية مرحمة عند تقؼ ال كالتحسيف التطكير عممية كألف
 الغتـ)عناصرىا اختبلؼ عمى التعممية التعميمية العممية بمستكل رتقاءاال إلى تيدؼ شمكلية عممية

،2007ً:3ً).ً

كتعتمدًعمميةًتطكيرًالعمميةًالتعميميةًعميًمدمًتحسيفًكتطكيرًمدخبلتياًاألساسية،ًكيبقيً
المعمـًىكًالعنصرًاألساسًكالميـًفيًىذهًالمدخبلتًباإلضافةًلممدخبلتًاألخرلًكالطالبًكالمنياجً

ًالعمميةًًكغيرىا ًىذه ًتحسيف ًعمي ًمباشرة ًبصكرة ًالتعميمي ًالمعمـ ًأداء ًكتحسيف ًتطكير كينعكس
كتطكيرىاًكزيادةًفعاليتياً،ًكلقدًظيرتًالعديدًمفًالنظرياتًالعمميةًكالسمككيةًكالنفسيةًعميًالمستكمً
ًالعمميةً ًمدخبلت ًأىـ ًباعتباره ًكسمككو ًالمعمـ ًأداء ًتحسيف ًعمي ًركزت ًكالتي ًكالعربي العالمي

ً.(2005ً:4)العاجزًكنشكافً،عميميةالت

إفًالسعيًلتحقيؽًالتنميةًلممجتمعًكاالرتقاءًبكفاءةًاألفرادًإنماًيتكقؼًعمىًكفاءةًاإلدارةًكمدلً
ًباألساليبًالعمميةًالمتطكرةًفيًحؿًالمشكبلتًكتخطيطًكتنظيـًاألداء.ًكنتيجةًلتعددًالكسائؿً أخذىا

ةًكافًالبدًمفًالمتابعةًكالتطكيرًكاالشراؼًالتربكمًالمستمرًكاألساليبًالمستخدمةًفيًالعمميةًالتعميمي
ًعميياًكالتيًمفًشأنياًأفًتنيضًبيذهًالعمميةًكبشكؿًمستمرً.

كًالبدًأفًيككفًالمعمـًىكًمحكرًاىتماـًمنظكمةًاإلشراؼًالتربكمًألنوًاألساسًفيًعمميتيً
ً.ةافًالمعمـًجديدالتعميـًكالتربية،ًكالمسئكلكفًمطالبكفًبمضاعفةًىذهًالجيكدًإذاًك

ًالمينيًنحكًاألفضؿً ًلتطكيرًأدائيـ ًالتعميميةًبحاجةًدائمةو فالمعممكفًكأىـًعناصرًالعممية
ًيعدؿً ًالتدريبًأنو ًفكائد ًكمف ،ً ًجديد ًىك ًما ًكؿ ًالتطكيرًكمكاكبة ًفي ًميـ ًلمتدريبًدكر ًكاف كلذا

ًيت ًالتي ًالميارات ًتثبيت ًإلى ًكيؤدم ،ً ًككفاية ًبسرعة ًالتعمـ ًفيحدث ًخبللو،ًاألداء، ًمف ًاكتسابيا ـ
ًماًىكًقبؿًالعمؿًالميدانيًكىكًاإلعدادًالمبكرًلم ًماًىكًكلمتدريبًمستكياتًعدةًمنيا مينةً،ًكمنيا

ً(.2012ً:78)أبكًالنصرً،أثناءًالخدمة
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لذلؾًتعدًميمةًرعايةًكمساعدةًالمعمـًالمبتدئًعمىًتطكيرًكفاياتوًالتعميميةًبصكرتياًالشاممةً
ًمفًبيفًالمي ًالميمةًكالمتكاممة ًكالمشرؼًالتربكمًكيجبًأفًتشكؿًىذه ًالمدرسة ًلمدير ماتًالرئيسة

ًأنوًالًتكادًتخمكًمدرسةًمفًمعمـًمبتدئً ىدفانًإشرافيانًأساسيانًفيًخطةًعمؿًكؿًكاحدًمنيما،ًكمعمـك
أكًأكثرًفيًكؿًعاـًكىؤالءًجميعانًعمىًاختبلؼًتخصصاتيـًكمؤىبلتيـًاألكاديميةًكالتربكيةًبحاجةً

ً.(1999ً،1ايةًاإلشرافيةًالمينية.)قسـًالتعميـًالمدرسي،ًاألكنركا:إلىًالرع

ًًكيرل 2001ًأبكًالركسً) ًأكثرًبكثيرًمماًأً(85ً: ًالخدمة ًيحتاجًلمتدريبًأثناء فًالمعمـ
ًكذلؾًألفًاإليح ًقبميا ًىكًإالتاجوًمفًإعداد ًما ًقبؿًالخدمة، ًما ًلسمسمةًمفًالفعالياتًعداد ًمقدمة
ًنشطةًالنمائيةًالتيًكاأل الًبدًمنياًافًتستمرًمعًالمعمـًماًداـًفيًالخدمةًكماًداـًىناؾًمعارؼًكعمـك

ً.تقنياتًجديدةً

كيعتبرًالتدريبًأثناءًالخدمةًمفًأىـًأنكاعًالتدريبًكأكثرىاًإيجابيةً،ًحيثًإنوًينصبًعمىً
ًحؿًالمشكبلتًالتيًتقعًجراءًعمميةًالتطبيؽً،ًكيككفًالمتدربًعمىًإطبلعًعمىًمجاؿًعمموً،ًكىك

ًيعززًقدرتوًعمىًاإلفادةً،ًكيحقؽًأعمىًمردكدًيرجىًمفًالتدريبً.

كمفًأبرزًمميزاتًالتدريبًأثناءًالخدمةً:تأىيؿًمتسارعًفيًمياراتًالعمؿً،ًكاستخداـًكسائؿً
ًمياراتًكأساليبًحديثةًكتكنكلكجياًالمعمكماتً،ًلتنشيطًمياراتًالعامميفً،ًكالتربيةًالمستديمةً،ًكتزكيد

شكبلتً،ًكتحسيفًجكًالعمؿًفيًالمؤسساتًعفًطريؽًرفعًالركحًالمعنكيةًلمعامميفًتسيـًفيًحؿًالم
ًكتقديـ ،ً ًتنافسي ًجك ًالقدامىًبخمؽ ًلمعامميف ًتنشيطية ًشبرامج ًكخمؽ ًكمكاكبةً، ًبالتجديد عكر

ً.ً(2002ً:92جبر،)المتغيرات

لو،ًإذًميماًكحتىًينجحًأمًبرنامجًتدريبيًالًبدًلممعمـًمفًاإليمافًبأىميتوًكفائدتوًبالنسبةً
ًكأساليبً ًطرؽ ًك ًمناىج ًالى ًكترجمت ًفمسفات ًتحددت ًكميما ًجديدة، ًكتقنيات ًأساليب استخدمت
كبرامجًإعدادًكتدريبً،ًفإفًىذاًكموًالًيؤدمًالىًتحقيؽًاألىداؼًالمتكقعةًإذاًلـًيكجدًالمعمـًالمؤمفً

ًكالضركًر ًالممحة ًبحاجتو ًيشعر ًكالذم ًالتدريبية ًالبرامج ًكىذه ًالفمسفات ًحجازم،ًبيذه (ً ًلمتدريب ية
(.ًكٕاذاًماًتكفرًذلؾًفإفًبرامجًالتدريبًتؤدمًالىًرفعًكفاءةًالمعمـًكممارستوًلمميارات2002ً:133ً

ًالتيًيمتمكياًبفعاليةًكمسؤكلية.

ًالكميًكالمستكلًالنكعيًفيًالمدارسًالتيًتشرؼًعميياً ًبيفًالتكسع ًاتسعتًالفجكة كعندما
كليفًفيًاليكنسككًبإنشاءًمركزًالتطكيرًالتربكمًًؤىًتفكيرًالمسأدلًذلؾًإلفيًفمسطيفً،ًككالةًالغكثً

ـ(ًأفًنسبةًالمعمميفًالمؤىميفًأكاديميانًكتربكيان1963ًًخاصةًبعدًماًكشفتًدراسةًًأجريتًفيًعاـً)ً
ً.ً(1999ً:4مفًمجمكعًالمعمميفً)طرخاف،ً(ً%10ًً)ًفيًككالةًالغكثًلـًتكفًتتجاكزًآنذاؾ
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ً ًالتربكم ًالتطكر ًمركز ًالرئاسةًكيمثؿ ًفي ًكالتعميـ ًالتربية ًدائرة ًغايات ًلتحقيؽ ًالفنية اآللية
ًمنيا ًالتالية ًفيًالمجاالتًالرئيسة ًالغكثًالدكلية ًلككالة ًالتابعة ً:العامة تكفيرًفرصًالتدريبًأثناءًً

ًاإلالخ ًمفًخبلؿ ًلمييئاتًالتربكية ًكتنظيـًدمة ًرئيسً، ًبشكؿ ًالتربية ًدكراتًمعيد شراؼًعمىًتنفيذ
ًالتدًتالدكرا ًمينية ًحاجات ًتمبية ًنحك ًكالمكجية ًالقصيرة ًميدافريبية ًلكؿ ًالتربكم ًبالكاقع ً،ترتبط

ً.ً(1999ً:8كالمستجداتًالتيًتطرأًعمىًالمناىجًالتربكيةًكًأساليبًتدريسياًكًتقكيمياً)ًطرخافً

ًالتربكيةً ًلمقيادة ًمقدـ ًىك ًما ًمنيا ًالتربكم ًالتطكير ًمركز ًيقدميا ًالتي ًالدكرات ًتنكعت كلقد
ًأكًدكراتًعامةً)المد ًمتخصصةًفيًتخصصيـ ًلممعمميفً ًىكًمقدـ ًما ًكمنيا ًالمشرفكفً( يركفًك

ً.ً(2002ً:54جبرً،كدكرةًالصحةًالسنكيةًكاالرشادًالتربكمًكغيرىاً)

ًتـً ًالذيف ًكالمتدربات ًالمتدربيف ًحاجات ًتمبى ًدكرات ًبعقد ً ًالتربكم ًالتطكير ًمركز ًقاـ كلقد
ًيعم ً؛الذيف ًحديثان ًالمًرتعينيـ ًفي ًمكا ًك ًاإلعدادية ًالشياداتًًاالبتدائيةحمتيف ًحممة ًمف ًأكانكا سكاء

ً ًأـ ًتأىيبلًنالجامعية ًمؤىميف ًغير ًكىـ ،ً ًأنظمةًًالدبمكـ ًكالممتحقات ًالممتحقيف ًعمى ًكتطبؽ ،ً تربكيان
ً.ً(2006ً:12كتعميماتًالنجاحًفيًالتربيةًالعمميةً)خضرًكآخركف،

ًدراسةًأجريتًالعديدًمفًالدراساتًكاألبحاثًالمختمفةًًكقد حكؿًمركزًالتطكيرًالتربكمًمنيا
ًدكرًالمركزًالتربكمًفيًتطكيرًاألداءًاإلدارمًلمديرم2010ً)صالحةً ًكالتيًىدفتًلمكشؼًعفً )

رًالمدارسًكتكصمتًالدراسةًإلىًأفًمركزًالتطكيرًالتربكمًيقكـًبممارسةًدكرهًبدرجةًكبيرةًفيًتطكي
(ًالتيًكشفتًأفًالدكراتًالتدريبيةًتؤثرًبدرجة2005ًكدراسةًالزميمي)،ًاألداءًاإلدارمًلمديرمًالمدارس

ًعمميـ ًفي ًكالفنية ًاإلدارية ًالميارات ًاكتساب ًعمى ًالمديريف ًمساعدة ًفي ًبعضًكبيرة ًظيرت ًثـ ،
ًكالذمًتكصؿًإلىًأف(2008ًً،دراسةً)أبكًعطكافً:قامتًبدراسةًمعكقاتًالتدريبًمنياالدراساتًالتيً

(69.9ً ًالدراسة ًعينة ًمجتمع ًمف ًيكافق%( ًفيًكف ًالخدمة ًأثناء ًالمعمميف ًلتدريب ًمعكقات بكجكد
ًمحافظاتًغزة.

ً)ديرانيًك ًدراسة ًالبرنامجًفيًتحسيفًممارساتًً(1995، التيًتكصمتًإلىًأفًدرجةًفعالية
المعمـًالتعميميةًعاليةًفيًأربعةًمجاالتًىيًأداءًالمعمـًالصفيًكتحسيفًأدارةًالصؼًكحفظًالنظاـً

ًًك ًالطمبة ًبيف ًالعبلقة ًالتربكمًفيًكتحسيف ًلمنظاـ ًالمعمميف ًفيـ ًىك ًكاحد ًفيًمجاؿ ًكمتدنية الزمبلء
ً.األردفً

ةًالغكثًالدكليةًكعممياًكمعممةًبككالًطبلعًالباحثةًعمىًنتائجًالدراساتًالسابقةً،كمفًخبلؿًإ
ًبأفًعمميةًتطكيرًالنمكًالمينيًالتيًيقكـًبياًمركزًالتطكيرًالتربكمًعمميةًنمطيةًتقتصرًفقدًشعرت
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ًقدراتًالمعمميفعمىًمج ًالمركزًلدعـ ًالدكراتًالتيًيقدميا ًفيًنتائجًًمكعة ًجاء ًما ًيتأتىًمع كىذا
ً.ً(2010ًدراسةًصالحةً)

 مشكمة  الدراسة: -2
تتمخصًمشكمةًالدراسةًفيًاقتصارًدكرًمركزًالتطكيرًالتربكمًعمىًجانبًكاحدًمفًجكانبً

ًسؤاؿًالرئيسًالتاليً:التطكيرًالمينيًلدلًالمعمميفً.كمفًىناًتبرزًالمشكمةًفيًال

المقترحة لالرتقاء بدور مركز التطوير التربوي بوكالة الغوث في تحسين أداء  ستراتيجيةما اال
 المعممين في المدارس التابعة لوكالة الغوث بمحافظات غزة ؟

ًكيتفرعًمنوًاألسئمةًالتالية:ًً
ًدرجةًممارسةًمركزًالتطكيرًالتربكمًبككالةًالغكث (1 فًأداءًالمعمميفًًفيًفيًتحسيًلدكرهًما

ًبمحافظا ًالغكث ًلككالة ًالتابعة ًغزةالمدارس ًلػًت ً-:تبعان ًً–معرفيال)المجاؿ مينيًالالمجاؿ
 مفًكجيةًنظرىـ؟ً(ًكجدانيًاالنسانيالالمجاؿًً–األدائيً

(ًفيًدرجةًممارسةًمركزα≤0.05ًكجدًفركؽًذاتًداللةًإحصائيةًعندًمستكلًداللةً)تىؿً (2
ًال ًبككالة ًالتربكم ًًلدكرهًغكثالتطكير ًالمعمميف ًأداء ًتحسيف ًفي ًكجيةًبمحافظاتًغزة مف

 ؟تعزلًلممتغيراتً)الجنسً،المؤىؿًالعمميً،سنكاتًالخدمةً(نظرىـً
فيًتحسيفًًلدكرهالمقترحةًلبلرتقاءًبدكرًمركزًالتطكيرًالتربكمًبككالةًالغكثًًستراتيجيةماًاال (3

  ؟ًغزةًًظاتالغكثًبمحافًأداءًالمعمميفًفيًالمدارسًالتابعةًلككالة

 الدراسة: فرضيات -3
ً:األسئمةًالسابقة،ًتـًصياغةًالفركضًالتاليةًفةًعلئلجاب
(ًفيًدرجةًممارسةًمركزα≤0.05ًكجدًفركؽًذاتًداللةًإحصائيةًعندًمستكلًداللةً)تالً .1

ًالغكث ًبككالة ًالتربكم ًًلدكرهًالتطكير ًالمعمميف ًأداء ًتحسيف ًفي ًكجيةًبمحافظاتًغزة مف
 جنسً)ذكر،ًأنثى(.تعزلًلمتغيرًالًنظرىـ

(ًفيًدرجةًممارسةًمركزα≤0.05ًكجدًفركؽًذاتًداللةًإحصائيةًعندًمستكلًداللةً)تالً .2
ًالغكث ًبككالة ًالتربكم ًًلدكرهًالتطكير ًالمعمميف ًأداء ًتحسيف ًفي ًكجيةًبمحافظاتًغزة مف

 تعزلًلمتغيرًالمؤىؿًالعمميً)بكالكريكسًفأقؿ،ًماجستيرًفأكثر(.ًنظرىـ
(ًفيًدرجةًممارسةًمركزα≤0.05ًلةًإحصائيةًعندًمستكلًداللةً)كجدًفركؽًذاتًدالتالً .3

ًالغكث ًالتربكمًبككالة ًًلدكرهًالتطكير ًالمعمميف ًأداء ًفيًتحسيف مفًكجيةًًبمحافظاتًغزة
سنكات،ًأكثرًمف10ًً-5سنكات،ًمف5ًًتعزلًلمتغيرًعددًسنكاتًالخدمةً)أقؿًمفًًنظرىـ
 سنكات(.10ً
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 أىداف الدراسة :-4
ًإلى:ىدفتًالدراسةً

تحديدًدرجةًممارسةًمركزًالتطكيرًالتربكمًبككالةًالغكثًفيًتحسيفًأداءًالمعمميفًًفيً (1
 .المدارسًالتابعةًلككالةًالغكثًبغزة

ًالكشؼًعفً (2 ً)كجكد ًمستكلًداللة ًإحصائيةًعند ًفيًدرجةα≤0.05ًفركؽًذاتًداللة )
ًفيًتحسيفًأداء ًالغكثًبمحافظاتًغزة المعمميفًًممارسةًمركزًالتطكيرًالتربكمًبككالة

 ىؿًالعممي،ًعددًسنكاتًالخدمة(.تعزلًلمتغيرات:ً)الجنس،ًالمًؤمفًكجيةًنظرىـً
ًاستراتيجية (3 ًأداءًًاقتراح ًتحسيف ًالغكثًفي ًبككالة ًالتربكم ًالتطكير ًمركز ًبدكر لبلرتقاء

ً.المعمميفًفيًالمدارسًالتابعةًلككالةًالغكثًبمحافظاتًغزة

 أىمية الدراسة : -5
ًيتياًمفًعدةًأمكرًكىيً:تستمدًىذهًالدراسةًأىم

طبيعةًالمكضكعًالذمًتتناكلوًكالمتمثؿًفيًدكرًمركزًالتطكيرًالتربكمًبككالةًالغكثً،ًحيثًيمعبًً-1
ً.معمميف(الً–مديرمًمدارسًً–مشرفيفًالىذاًالمركزًدكرانًميمانًفيًتدريبًالعديدًمفً)ً

ً:ًًيمكفًأفًيستفيدًمفًىذهًالدراسةًكؿًمفً-2
 .طكيرًالتربكمًالتابعًلككالةًالغكثًالدكليةًالعامميفًفيًمركزًالت (1
 .العامميفًفيًدائرةًالتربيةًكالتعميـًبككالةًالغكثًالدكليةً (2
ً.المعمميفًكغيرىـ (3

 حدود الدراسة : -6
ًتحددًمجاؿًالدراسةًبالحدكدًالتالية:

ًً:ًيحد الموضوعال-
لةًالغكثًفيًتحسيفًأداءًدرجةًممارسةًمركزًالتطكيرًالتربكمًبككاًإلىًالتعرؼًىذهًالدراسةًتقتصًرا

ًالمعرفي ً)المجاؿ ًالمجاالتًالتالية ًفي ًالغكثًبغزة ًلككالة ًالمدارسًالتابعة ًفي ً المجاؿًً–المعمميف
ًال ًاألدائي ًً–ميني ً(،ًكالالمجاؿ ًاالنساني ًكجداني ًلبلًاستراتيجيةاقتراح ًبدكر ًالتطكيرًًرتقاء مركز

ًخبل ًمف ً ًالمعمميف ًأداء ًتحسيف ًالغكثًفي ًبككالة ًاالالتربكم ً)الرؤية ًتحديد مككناتً–ًستراتيجيةؿ
ً.(ًستراتيجيةاألكلكياتًاالً–ًستراتيجيةاال
ًالحد البشري:-
ًغزة.ًمحافظاتًدارسًككالةًالغكثًالدكليةًفياقتصرتًالدراسةًعمىًالمعمميفًكالمعمماتًًالعامميفًبمً

 الحد المؤسسي : -
ً.لغكثًالدكليةتـًتطبيؽًىذهًالدراسةًعمىًمركزًالتطكيرًالتربكمًبككالةًاً
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ًالحد المكاني:-
ًالمعمميفًالعامميفًبمدارسًككالةًالغكثً.غزةًعمىًًاتالشؽًالميدانيًلمدراسةًفيًمحافظًتـًتطبيؽً

ً:الحد الزماني-
ً.ـ2014-ـ2013مفًالعاـًالدارسيًثانيتـًتطبيؽًىذهًالدراسةًخبلؿًالفصؿًالً

 مصطمحات الدراسة -7
ًحات،ًكترتئيًالباحثةًتعريؼًكؿًمنيا:تحتكمًالدراسةًعمىًالعديدًمفًالمصطم

ً: ستراتيجيةاال-1
كتعنيًالجيشًأكًالحشكدStratoًًيعدًمفًالمصطمحاتًالقديمةًالمأخكذًمفًالكممةًاإلغريقيةً
ً ًمصطمح ًالقديمة ًاليكنانية ًاشتقت ًالكممة ًتمؾ ًكمف ًكقيادةStrategosًًالعسكرية، ًإدارة ًفف كتعني

ادةًالذمًالًاعكجاجًفيو،ًفييًتخطيطًعاؿًالمستكل،ًفمفًذلؾًتعنيًأصكؿًالقيًستراتيجيةالحركب.ًاال
العسكريةًأكًالسياسيةًالتيًتضمفًلئلنسافًتحقيؽًاألىداؼًمفًخبلؿًاستخداموًكسائؿًًستراتيجيةاال

ًتعنيًالطريؽًأكًاال ًفييًعمـًكففًالتخطيطًكالتكتيؾًكالعمميات)ًعبلكمً،ستراتيجيةمعينة، ،2013ً
:41).ً

ياًاقتراحمجمكعةًمفًالخطكاتًكالمراحؿًكالعممياتًالتيًسيتـً: المقترحةًتراتيجيةسكتعرؼًالباحثةًاال
ًالتربكمً ًالتطكير ًبدكرًمركز ًلبلجئيفًلبلرتقاء ًالغكثًالدكلية ًبككالة ًالمعمميف )فيًفيًتحسيفًاداء

 .المجاؿًالمعرفيً،كالمينيًاألدائيً،كاإلنسانيًالكجداني(
 مركز التطوير التربوي : -

ًخدماتًتعميميةًكًتدريبيةًىكًمركزًيقًك ًبتقديـ ًًكـ ًفيًككالةًلجميعًالعامميفًفيًسمؾًالتربية التعميـ
ًالمركزًفيًشيرًديسمبرًمفًعاـً ـًكمشركعًمشترؾًبيف1963ًًالغكثًبغزةً،ًكقدًتـًتأسيسًىذا

ًالمدرسيًكاالرتقاءً ًلمنظاـ ًحاجاتًممحة ًلتمبية ً؛ ًالسكيسرية ًالحككمة ًبتمكيؿًمف ًكاألكنركا اليكنسكك
ً.ً(1999ً:4)طرخاف،ًنكعيةًالتعميـًالذمًيتمقاهًأبناءًالبلجئيفًالفمسطينييفًفيًمدارسًالككالةب

ً:ًوكالة الغوث الدولية
ىيًمؤسسةًدكليةًتمكلياًىيئةًاألمـًالمتحدةًبقرارًمفًمجمسًاألمفًالدكلي،ًكتـًتأسيسياًبناءنً

ًفيًشير1949ًفيًشيرًكانكفًاألكؿً)ً(302ً/4عمىًقرارًالجمعيةًالعمكميةً) ـ(،كبدأتًأعماليا
ًفيً)1950ً)ًأيار ًفيًقطاعًغزة ًتـًالتكصؿًالتفاقيةًبخصكصًعمؿًاألكنركا ً،ًكقد أيمكؿ12ًًـ(

ـ(ً،ًكتشمؿًاألنشطةًالرئيسة1967ًًـ(ًمعًمصرًالتيًكانتًتديرًقطاعًغزةًقبؿًحزيرافً)1950ًً
ًتكفيرًخدماتًالتعميـ،ًكالصحة،ًكاإلغاثة،ًكالرعايةً االجتماعيةًلبلجئيفًالمسجميفًلككالةًالغكثً:ً"

1994ًـ)ًدرباسً،1948ًكالمستحقيفًلمخدماتًكالذيفًشردكاًمفًديارىـًبعدًاغتصابًفمسطيفًعاـ
:25).ً
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:أداء المعممين  

ًالجيكد ً"كافة ًبأنو: ًاجرائيان ًالمعمميف ًأداء ًالباحثة ًالمعممًتعرؼ ًيبذليا ًالتي ًًكفكالممارسات
–كالمجاؿًالمينيًاألدائيً–فيًالمجاؿًالمعرفيًًصكرةًمممكسةبككالةًالغكثًالدكليةً،ًكالتيًتتضحًب
يمكفًمبلحظتياًمفًخبلؿًشكاىدًكأدلةًمحددةًككاقعيةًفيًكافةًًكالمجاؿًاالنسانيًالكجدانيً(ًبحيث

الممارساتًالفعميةًذاتًالعبلقةًبتنفيذًجميعًاألنشطةًكالمياـًكالمسؤكلياتًباألساليبًكالطرؽًكالكسائؿً
ًكالمتف ًكفؽًمعاييرًالمناسبة، ،ً ًالمناسبة ًكالفعالية ًكالكفاءة ًكبالنكعية ًكفيًالكقتًالمناسب، ؽًعمييا،

ًمؤشراتًكقكاعدًتقديرًمتفؽًعميياًمعًضمافًاستمراريةًًتحقيؽًذلؾ".
ً
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 االطار النظري

 تمييد -1
ًكمتكاممةًحيثًيتكق ًالتدريبًعمميةًمستمرة ًمفًمراحمياًإفًعممية ؼًالنجاحًفيًأمًمرحمة

ً،ًكلغرضًتأديةًالمياـًكالكاجباتًالمككمةًلؤلفرادًالعامميفًعمىًاألد اءًالصحيحًلممراحؿًالسابقةًليا
ًمفًأبالمستكلًالمطمًك ًالمنظمة ًاتخذتو ًلما ًالمستمزماتًالمطمكبةًبًككفقان ًكافة ًمفًتييئة ىداؼًالبد

ًبنجاحً.مياميـًكمتطمباتيـًكعمميـًًإلنجازاألساسيةًلزيادةًكفاءةًكفاعميةًاألفرادًالعامميفً

،ً ًاالدارية ًالتنمية ًعممية ًفي ًرئيسي ًكعنصر ًقصكل ًأىمية ًيحتؿ ًفالتدريب ًثـًًكليذا كمف
يتطمبًعنايةًفائقةًفيًالتخطيطًكالتنفيذًكالمتابعةًضمانانًلتحقيؽًاألىداؼًالمحددةً،حتىًيتمكفًالفردً

ً ًعممو ًتأدية ًمف ًلمتطكراتًبأسمكبالعامؿ ً.كنظران ًإيجابية ًكاتجاىات ًسمكؾ ًذات التكنكلكجيةًًفعاؿ
ًالعالمية ًاالنفتاحًكاالقتصادية ًالمؤسساتًنحك ًكاتجاه ًإلىًًالجارية ًتزايدتًكتجددتًالحاجة كالتكسع

ً.ً(2011ً:15)السكارنوً،ًكادرًكظيفيًمؤىؿًكمدربًليكاكبًىذاًالتطكر

الضخمةً،ًكخصصتًلوًالميزانياتًًاًنبالغًاًنالتعميـًاىتمامًكقدًأكلتًككالةًالغكثًالدكليةًقطاع
ًباالىتماـكح ًلضمافًًثتًالمسئكليفًعنو ًيمكفً، ًما ًإلىًأفضؿ ًلمرقيًبمستكياتيـ بتدريبًالمعمميف

مفًأجؿًتنفيذًالبرامجًالتدريبيةًفيًالمياديفًقامتًدائرةًعمىًنكعيةًمتميزةًمفًالمتعمميفً،ًًًكالحصكؿً
خرًفيًفيًاألردفًكًآًحيثًتـًإنشاءًمركزًالتربيةًكالتعميـًبإنشاءًمراكزًالتطكيرًالتربكمًفيًالمياديف،

مراكزًأخرلًفيًكؿًمفًسكرياًكلبنافًكًالضفةًالغربيةًفيًًةـً(ً،ًثـًأقيمتًثبلث1974)ـعاًغزةًفي
ـ(،ًككافًاليدؼًالرئيسًإلنشائياًتحقيؽًالتحسيفًالنكعيًلمنظاـًالتعميميًفيًكؿًميداف1980ًً)عاـً

مىًتكظيؼًمصادرًالتعمـًإلىًأقصىًمفًخبلؿًقيامياًبتطبيؽًاالتجاىاتًالمعاصرةًكالحديثةًكالعمؿًع
ًحدًممكفًبغيةًتحسيفًنكعيةًالتعمـًألبناءًالبلجئيفًالفمسطينييفً.

ًالرئاسةًكي ًفي ًكالتعميـ ًالتربية ًدائرة ًغايات ًلتحقيؽ ًالفنية ًاآللية ًالتربكم ًالتطكر ًمركز مثؿ
تنفيذًدكراتًمعيدًشراؼًعمىًدمةًلمييئاتًالتربكيةًمفًخبلؿًاإلالعامةًلتكفيرًفرصًالتدريبًأثناءًالخ

ًترتبطً ًمينية ًحاجات ًتمبية ًنحك ًكالمكجية ًالقصيرة ًالتدريبية ًالدكرات ًكتنظيـ ًرئيسً، ًبشكؿ التربية
ًً.بالكاقعًالتربكمًلكؿًميدافً،ًكالمستجداتًالتيًتطرأًعمىًالمناىجًالتربكيةًكًأساليبًتدريسيا

ًالتدريبًالتربكمتكست ىـًمكاصفاتًالبرامجًكأً،كأىميتو،ًًطرؽًالباحثةًفيًىذاًالجزءًإلىًتحديدًمفيـك
ًالتدريبيةًالجيدةً،كأىـًاالتجاىاتًالحديثةًفيًالتدريب.

ً  
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 مفيوم التدريب:-2
ًلدكرهًبعنايةًكًاىتماـًكبيريفًمعًالتطكرًالحاصؿًفيًالعمًظيًالتدريبحًًًً كـًالتربكيةً،ًنظران

لعمميةًالتعميميةًالتعمميةً،ًاًأىميتوًالقصكلًفيًتحقيؽًأىداؼًالتربيةًكًالنيكضًبمستكياتالكبيرًًك
نحفًنعيشًفيًعصرًيشيدًقفزاتًعمميةًىائمةًليستًبالعقكدًأكًالسنيفًبؿًصارتًباألشيرًخاصةًًك

ًكًاألسابيعً.

عبارةًعفًعمميةًمخططةًكمنظمةًكمستمرةًتيدؼًً:"بأنوً(2006ً:301)الخطيب،ًفقدًعرفو
وًمفًأداءًكظيفتوًسمككوًكاتجاىاتوًمماًيمكنالىًتنميةًمياراتًكقدراتًالفردًكزيادةًمعمكماتوًكتحسيفً

ًبكفاءةًكفعالية."

ًرضا،ًوعرفًك (2013ًً:21ً)ًً ًكالخبراتً:بأنو ًبالميارات ًالفرد ًلتزكيد ًالمستمر "النشاط
عمىًمزاكلةًعمؿًماًبيدؼًالزيادةًاإلنتاجيةًلوًكلمجيةًالتيًيعمؿًبيا، كاالتجاىاتًالتي  تجعموًقادراًن

التيًيعمؿً كياتًجديدةًلتطكيرًكفاءةًالفردًألداءًمياـًمحددةًفيًالجيةأكًنقؿًمعارؼًكمياراتًكسمًك
ً."بيا

الجيكدًالمنظمةًكالمخططًلياًلتزكيدًالمتدربيفً "عمىًككنوً(2006ً:13العزاكمً،بينماًركزً)
خبراتيـًكاتجاىاتيـًًيجابيةًمستمرةًمفإحداثًتغييراتًإ بمياراتًكمعارؼًكخبراتًمتجددةًكتستيدؼ

ً". أدائيـ جؿًتطكيرًكفايةكسمككيـًمفًأ

2007ًالديب،)ًكعرؼ ًأنوً(26: ًعمى ًالتدريب ًكاالتجاىاتً": ًكالميكؿ ًالقيـ ًالفرد منح
ًال ًلتنمية ًاألساسية ًالمكاد ًتمثؿ ًكالمعارؼًكالمياراتًكالخبراتً،كالتي ًكإًالصحيحة ًكتأىيموًفرد عداده

ً."نجازًفاءةًكالكفايةًالبلزمةًلمعمؿًكاإلكتحقيؽًالك
ًريفاتًالسابقةًيتضحًأفًعمميةًالتدريبًىي:كمفًخبلؿًالتع

عمميةًمستمرةًخبلؿًفترةًحياةًالفردًتبدأًمفًكالدتوًكتستمرًحتىًآخرًحياتوًكفقانًالحتياجاتوًكفردًً-1
ً،كاحتياجاتوًكعضكًفيًالمجتمعً.

لرأسًالماؿًاالنسانيًبيدؼًإعطاءًالفرصةًالكاممةًًكليسًغايةًفيًحدًذاتوً،ًفيكًاستثمارًكسيمةً-2
ًؤلفرادًلتأديةًالعمؿًالمطمكبًمنيـًبكفاءةًعاليةً.ل
ًييدؼًإلىًتنميةًمياراتًكقدراتًالفردًكزيادةًالمعمكماتًكتحسيفًسمككوًكاتجاىاتوً.ً-3
ًًك ًسبؽًيمكفًتعريؼًالتدريبًبأنو ًما ًتيدؼًإلىًتنميةًفيًضكء ًكمنظمةًكمستمرة ًمخططة :عممية

ًفًإنجازًكظيفتوًبكفاءةًكفعاليةً.مياراتًكمعارؼًالفردًكسمككياتوً،مفًأجؿًتمكينوًم
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ًمنياًً ًعدة ًكمفاىيـ ًالتدريبًبرامج ًعممية ًانبثؽًعف ًًكقد ًتدريبًالمعمميف ًالتيًعرفيابرامج
2004ًالخطيبً،) ًالقياـًًابأنيً(41: ًعمى ًتساعدىـ ًتعميمية ًبخبرات ًالمعمميف ًيزكد ًالذم البرنامج

ًً.محددةًبأدكارًتعميميةًمتفؽًعميياًمفًخبلؿًأداءًكفاياتًتعميمية

  أىمية التدريب:-3
ً ًالتربكيكف ًاإلاتفؽًمعظـ ًفيو ًيتـ ً،الذم ًالتدريبًلممعمميف ًأىمية ًلممعمميفًعمى ًالجيد عداد

ًالمدرسيةًكم ًالبيئة ًفيًالتعامؿًمع ًأكتطكيرًمياراتيـ ًالتدريبًفيما ًتتجمىًأىمية ً)فًىنا الديبًكرده
،2007ً:27ً ميةًالعامميفًبالمدرسةً،كٕامدادًفيًصقؿًكتن(ًبأنوًالكسيمةًاألكثرًفعاليةًكاألقكلًتأثيرا
ًكالمعاكإً ًالقيـ ًالفرد ًألكساب ًالبلزمة ًكالخبرات ًكالميارات ًفرصةًرؼ ًالفرد ًكمنح ًبنجاح ًأعمالو داء

ًالحصكؿًعمىًرصيدًمجانيًتراكميًكافرًمفًالخبراتًالسابقةًكالتيًتمثؿًالرصيدًالتراكميًاالنساني
ً.المتحقؽًفيًمجاؿًالعمؿًالمدرسيً

تمكيفًالمعمميفًمفًالقياـًبمياميـًفقدًلخصياًبأنوًيعمؿًعمىً(2006ًً:81ًالعزاكم،أماً)
مكاكبةًالمستجداتًالعالميةًحتىًيستطيعًمكاجيةًًكتساعدىـًعمىًًالمتجددةًكالمتطكرةًبكفاءةًأفضؿً،

ًتعاكنيانً،ًلتًكً،األفرادًالذيفًيتعممكفًعمىًيديوحاجاتً حقيؽًعمىًتكظيؼًكاستثمارًكفاءتيـًاستثماران
يساعدًالمعمميفًفيًتحقيؽًذكاتيـً،ًكيشعرىـًًكًالتيًتسعىًالمدرسةًإلىًتحقيقياً،ًاألىداؼًالتربكية
ًع ًأصبحكا ًبأنيـ ًكىذا ،ً ًالكفاءة ًمف ًعالية ًدرجة ًلدييـمى ًيكلد ًكالتفكؽًًاإلحساسًالشعكر بالتميز

نحكًالتجديدًفيًالمينةًكسيمةًمناسبةًلتغييرًاالتجاىاتًالسالبةًكماًأفًكاالستقرارًكاألمفًالكظيفيً.
ًكتطكيرىاًكبناءًاتجاىاتًمكجبةًكرفعًسقؼًالطمكحاتً.

ً:ًكالمؤسسةًحيثًتبرزًأىميتوًلمفردًفيً(ًأىميةًالتدريبًلمفرد2006ً:303الخطيب،ً)ًكقدًبيف
 .كتحمؿًمسئكلياتًأكبرًمفًالعمؿًالىًاالرتقاءاكتسابًالفردًخبراتًجديدةًتؤىموً .1
 .ىموًلشغؿًالمناصبًالقياديةًاكتسابًالفردًالصفاتًالتيًتًؤ .2
ًيؤدمًإلىً .3 زيادةًثقةًالعامميفًبأنفسيـًنتيجةًالكتسابًمعمكماتًكخبراتًكقدراتًجديدةً،مما

ًرفعًركحيـًالمعنكيةً.
ً:التدريبًلممؤسسةًأىميةأماً

 .كفاءاتًكخبراتًالعامميفًكزيادةًمياراتيـًتنميةً .1
 ً.فرادًلشغؿًالكظائؼًالقياديةإعدادًأجياؿًمفًاأل .2
ًالعمميًمكا .3 ًالتطكر ًكمكاكبة ًكاالجتماعية ًاالقتصادية ًالنظـ ًفي ًتحدث ًالتي ًالتغيرات جية

 .ًكالتكنكلكجي
،ً ً)الطعاني 2010ًأما ًرألً(21: ًالتدريبًىًفقد ًالككادرًًميـًمصدرًهًأف ًإعداد ًمصادر مف

يحقؽًً،ًفيكًإنفاؽًاستثمارمًنتاجيةكتطكيرًكفاءتيـًكتطكرًأداءًالعمؿً،ًكزيادةًاإلنتاجًكاإلالبشريةً
ًمممكساًن ًًعائدان ًاحتياجاتًالنمك ًاللتمبية ًفيًالتقدـ ًميمة ًككسيمة تكنكلكجيًاالقتصادمًكاالجتماعيً،

ةًممحةًلمتطكرًالسريعًثناءًالخدمةًفيًالعصرًالحديثً،ًحيثًأصبحًضركًر،كتزدادًأىميةًالتدريبًأ
ًسبابًتحظيًبياًبرامجًالتدريبًأثناءًالخدمةًبأىميةًبالغةً:كىناؾًعدةًأ
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 لياً.ًبلىًلممارسةًالمينةًكليستًاعدادانًنيائياًنبؿًالخدمةًالًتتعدلًأفًتككفًمدخعدادًقبرامجًاإلإفً .1
فيًالمينةًبماًًؤثرًحتماًنإزاءًالتغيرًالسريعًالذمًيشيدهًالعالـًفيًمختمؼًالمجاالتً،ًكالتيًي .2

 .ًريفًيصبحافًأمرانًالزماًنمعدادًكالنمكًالمستدارةً،ًفإفًاإلفيياًاإل
ًًك .3 ًككسائموًالتغيرات ًكٕادارتو ًىياكمو ًمف ًتتطمب ًنفسو ًالتربكم ًالحقؿ ًيشيدىا ًالتي التطكرات

)أبكًً.ىداؼًالمرسكمة،ًلتككفًمنسجمةًكمتفاعمةً،كصكالنًلتحقيؽًاألًكأساليبوًالتغيرًكالتطكر
 (2012ً:18النصرً،

ًكانتًتمثؿًضركرةًممحةًلكافةًالدكؿًبصفة ًلمتدريبًإذا عامةًإالًًكالًشؾًأفًىذهًاألىميةًالمتزايدة
أنياًأكثرًإلحاحانًبالنسبةًلمدكؿًالناميةًنظرانًلمعبءًالمضاعؼًالممقىًعمىًعاتؽًالتدريبًكالمتمثؿًفيً

ًعاـًأىميةًالتدريبًلممؤسساتًبشكؿًكالشكؿًالتاليًيكضحالمحاؽًبالدكؿًكالمعارؼًكتطبيقاتياً.
ً
ً
 

  
 
 
 
 
 
 
 

  
 

ًً
ًً

ً
 

  (1م )رقشكل 
 أىمية التدريب

ً(2012ً:18)أبكًالنصرً،

 سلوكٌات–خبرات –مهارات –معلومات  التدرٌب

رفع  مستوى أداء الموظف / 

 العامل 

 زٌادة إنتاجٌة 

 العامل  ف /الموظ
تقلٌل تكالٌف 

 المشروع 

 زٌادة إنتاجٌة

 السلع

 زٌادة إنتاجٌة زٌادة دخل المنشأة

 المنشأة

 تقلٌل تكالٌف المشروع 

زٌادة الدخل 

 القومً 
 زٌادة الخدمات

 التنمٌة
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ًلمف ًماسة ًبحاجة ًالمعمـ ًأف ًالباحثة ًخبراتًإًكترم ًلتككيف ًكيشجعو ًبيده ًىذاًيأخذ يجابية،
كدأبتًكزارةًالتربيةًكالتعميـًالعاليًالفمسطينيةًعمىًاالىتماـًبيذهًالشريحةًمفًالمعمميفًكتـًتخصيصً

ًدكرة ًمثؿ ًالجدد ًلممعمميف ًفيًًدكراتًتدريبية ًالتدريبية ًتكثيؼًالدكرات ًكتـ "ً ًالجديد ًالمعمـ ًتييئة "
ًالجديدة ًالفمسطينية ًالمناىج ًعمي ًالمعمميف ًلتدريب ًاألخيرة ً)صالحةًًالسنكات ًدراسة ًتأكده ًما كىذا

،2010)ً.ً

 أىداف التدريب-4
ًلذلؾًحيثًًجاؿًعمؿًالمؤسسةًكلممخرجاتًالتيًتلمًتتعددًأىداؼًعمميةًالتدريبًتبعاًن قدميا

 :ًىداؼًالتدريبًكماًيميًأً(2006ً:16)العزاكمً،ًبيف
ًأكمؿً .1 ًعمى ًالعمؿ ًالمياراتًكالقدراتًإلنجاز ًكصقؿ ًكالكظيفية ًالمعارؼًالمينية اكتسابًاألفراد

ًًكجو.
ًتطكيرًأساليبًاألداءًلضمافًأداءًلضمافًأداءًالعمؿًبفعالية.ً .2
ًرفعًالكفاءةًاإلنتاجيةًلمفرد.ً .3
ًساء.ًتخفيؼًالعبءًعمىًالمشرفيفًكالرًؤ .4
ًعفًالعمؿ.ًًالمساىمةًفيًمعالجةًأسبابًاالنقطاع .5
ًتكفيرًاحتياجاتًالمؤسسةًمفًالقكلًالعاممة.ً .6
الحدًمفًاألخطاءًكالفاقدًكاالستفادةًمفًالقكلًالعاممةًكاألدكاتًكاألجيزةًكاآلالتًالمستعممةًإلىً .7

 أقصىًحدًممكف.ً
ريفًكبيفًأىداؼًالجيةًالتيًمساعدةًكؿًمكظؼًعمىًفيـًكٕادراؾًالعبلقةًبيفًعمموًكعمؿًاآلخ .8

 .يعمؿًبيا
ًكمنياً:ًالتدريبأخرلًًأىداؼً(2013ً:29)رضاً،ًأضاؼًك
 عادةًالتكازفًالنكعيًكالعددمًلييكؿًالعمالةً.سياـًفيًإاإل .1
 تنميةًمياراتًالتفكيرًالتأمميًلدلًالمتدربيفًكقدراتيـًالبحثيةً. .2
 كتحقيؽًالمركزيةًاألداء.ًعميوًفيًتفكيضًالسمطةًمؤىؿًيمكفًاالعتمادًإيجادًصؼًثافًو .3
 لوً.ًيفًبالحاجةًإلىًتقبؿًالتغييرًكاالستعدادتنميةًالكعيًلدلًالمتدرب .4
 يثةً.بالمستجداتًالتربكيةًكتفيـًالتكجياتًالحدتنميةًكعيًالمتدربيفً .5

ً(ًأىداؼًالتدريبًإلىًثبلثًمجمكعاتً:2010ً:32الطعانيً،)ًكقدًصنؼ
ً:ًك .1 ًأىدافاًنأىداؼًتقميدية ًمًتتضمف ًتدريبًالعمعرفية ًكأىدافياًثؿ ًبالمنظمة ًكتعريفيـ ًالجدد امميف

 جراءاتًكالقكانيفًالمطبقةً.كسياستياًكأنشطتياًكاإل
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ًالمنظمةً،ًعفًىداؼًنحكًإيجادًحمكؿًمحددأىداؼًحؿًالمشكبلتً:تتجوًىذهًاأل .2 ةًتعانيًمنيا
 .تمؾًالمشكبلتًعدادًكتدريبًالعامميفًفيياًليككنكاًقادريفًعمىًالتعامؿًمعًطريؽًإ

ًإ .3 ًاألً:بداعيةأىداؼ ًىذه ًكترمكتمثؿ ًالتدريبية ًالميمات ًمف ًأعمى ًمستكل ًتحقيؽًىداؼ ًإلى ي
كيتطمبًتحقيؽًىذهًاألىداؼًاستخداـًكسائؿًعمميةًمتطكرةًً،داءنتاجيةًكاألمستكياتًعاليةًمفًاإل

تقيًكفًفيياً.بحيثًتًرلممنظمةًالتيًيعممًكقادرةًتتمتعًبحسفًأخبلقيًرفيعًكانتماءكعناصرًمتميزةً
 كاالبداعً.ًليبًالتدريبيةًإلىًمستكلًالتجديدساالبرامجًكاأل

مفًالتدريبًبأنوًكسيمةًًاًنرئيسيًاًنىدفًحددًىدفيفًلمتدريب:فقدًً(22ً:2012،)أبكًالنصرأماً
المطمكبةًمنيا،ًىداؼًاألدكارًالتيًتقكـًبياًكتحقيؽًاألفيًتأديةًًالةًلزيادةًكفاءةًكفعاليةًالمؤسسةفع

كالتيًًىداؼًالفرعيةدؼًالرئيسيًيجبًعمىًالمؤسسةًأفًتعمؿًجاىدةًعمىًتحقيؽًاألذاًاليكلتحقيؽًى
ًتشمؿً:
مـً،كتدريبيـًًعمىًكيفيةًيـًفيًعممياتًالتعيتاستمراًرمساعدةًعمىًتحفيزًالعامميفًلضمافًال .1

 .التعمـً
 .خطاءًفيًاألمفًالكقكعًحمايةًالعامميفًكالمؤسسةً .2
 التيًيحتاجياًفيًعمموً.ًلخبراتكالمعمكماتًكاإمدادًالمتدربًباألفكارً .3
 اكسابًالمتدربًبالمياراتًالتيًيحتاجياًفيًعمموً. .4
 .طمكبةًمنيـًكالتيًالًيقكمكفًبتأديتياًكالكاجباتًالمًالمسؤكلياتمساعدةًالعامميفًعمىًتأديةً .5
ًمعً .6 ًأك ًالعمبلء ًمع ًأك ًالمنشأة ًداخؿ ًباآلخريفًسكاء ًعبلقاتيـ ًالعامميفًعمىًتقكية مساعدة

ًالرسميةًكغيرًالرسميةًفيًالمجتمعً.القياداتً
 اليدف الرئيس ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ً
 
 
 
 

 

  (2شكل رقم )
 أىداف التدريب

ً(2012ً:23)أبكًالنصرً،
 
 

 

 األهداف 

 الفرعٌة 
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 : ف التدريب في المؤسسة التعميميةأىدا
الذاتيًالمستمرًلمقائميفًبعمميةًالتعميـًًتحقيؽًالنمكيبًبمفيكموًالعمميًيستيدؼًأساسانًلالتدًر

بوًإلىًالمستكلًالعمميًًكاالرتقاءالمكظؼًالمتدرب،ًكالمديرًًكًفيًكافةًالمستكيات،ًكخاصةًأداءًالمعمـ
كالمينيًكالثقافي،ًبماًيحقؽًأىدافيـًكطمكحاتيـًكاستقرارىـًالنفسي،ًكٕاخبلصيـًفيًأداءًرسالتيـ.ًكماً

ًا ًالفجكة ًبسد ًيقكـ ًالتدريب ًناحيةًأف ًمف ًالتربية ًككميات ًمعاىد ًفي ًاإلعداد ًعمميات ًبيف لقائمة
ً(2005ً:120احيةًأخرل.)ًديسيرلرً،ًكمتطمباتًالممارسةًالميدانيةًمفًن

ًالعامؿً ًالتربكيةًكىكًالمعمـ،ًكىك ًأىـًعنصرًفيًالعممية ًالخدمة كيتناكؿًالتدريبًفيًأثناء
تياًكتحقيؽًأىدافيا،ًكدكرىاًفيًالتقدـًاالجتماعيًالرئيسًالذمًيتكقؼًعميوًنجاحًالتربيةًفيًبمكغًغايا

كاالقتصادم،ًلذلؾًنحتاجًإلىًمعمـًيكاكبًتطكراتًالعصر،ًكيستفيدًمفًكؿًجديدًسكاءًكافًذلؾًعفً
طريؽًالنمكًالذاتيًلممعمـ،ًأكًعفًطريؽًالتدريبًفيًأثناءًالخدمة،ًكمفًأىداؼًالتدريبًفيًأثناءً

ً(ًماًيمي:1997ً:33أكردً)مكسىً،الخدمةًالتعميميةًكماً
ًكتبصيرىـً .1 ًالتخصص، ًفيًمجاؿ ًخبراتًالمعمميف ًكتعزيز ًالحديثة، ًالتربكية ًبالطرؽ اإللماـ

ًبالمشكبلتًالتعميميةًككسائؿًحميا.ً
ًالعمميةً .2 ًفي ًكمسئكلياتيـ ًبدكرىـ ًكتعريفيـ ًاألفضؿ، ًإلى ًكسمككيـ ًالمعمميف ًاتجاىات تغير

ًالتربكية.ً
ًالتربكيةًل .3 ًكالقدرة ًالكفاءة ممعمـ،ًكمساعدتوًعمىًأداءًعمموًبطريقةًأفضؿ،ًكبجيدًأقؿ،ًزيادة

ًكفيًكقتًأقصر.ً
ـًفيًمجاالتًأخرل،ًكرفعًالركحًالمعنكيةًياكتشاؼًكفاءاتًمفًالمعمميفًيمكفًاالستفادةًمن .4

ًإتقانوًلعممو.ًًعندًمشاركتوًبرأيوًفيًالدكرةًكعندًلمعمـ
ًعبلجًجكانبًالقصكرًبالنسبةًالذ .5 دانًفيًانخراطيـًفيًالمينة،ًكتدريبيـًجييفًلـًيتمقكاًإعدادن

ًعمىًالبحثًالعمميًكالنمكًالذاتي.ً
ًالتربية،ً .6 ًفي ًالمتطكرة ًالحديثة ًكاألساليب ًاالتجاىات، ًتعرؼ ًعمى ًلممعمميف، ًالفرصة إتاحة

ًكتحسيفًالعبلقاتًاإلنسانيةًداخؿًالعمؿ.ً
ًالمعمميفًحديثيًالتخرجًعمىًاالطبلعمساع .7 ًالتيًًدة ًكالقكانيف ًيكاجيكفًعمىًالنظـ تجعميـ

ًالمكاقؼًالجديدةًفيًميدافًالعمؿ.ً
ًتحسيفًنكعيةًالتعميـًبحيثًيؤثرًالتدريسًالجيدًفيًسمكؾًالتبلميذًكنمكىـ.ً .8

 .( 128: 2005ويضيف) ديسيرلر ،  
ًتأىيؿًالعامميفًفيًمينةًالتعميـًكتدريبيـًبمكجبًمعاييرًكقكاعدًمخططًليا.ً -1
ًالتربيةًالمستمرة،ًكاإلسي -2 ًاـًفيًالحمقاتًالدراسية،ًكالدراساتًالميدانيةًكغيرىا.ًتنميةًمفيـك
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تبصيرًالمعمميفًكالمدراءًبمشكبلتًالنظاـًالتعميميًالقائـ،ًكمشكبلتًالمدرسة،ًكفصكلياً -3
ًالدراسية.ًكتعرفيـًبدكرىـًكمسؤكلياتيـًفيًحميا.ً

ًب -4 ًالتعاكف ًمف ًجك ًكخمؽ ًالتدريبية، ًالبرامج ًفي ًلممساىمة ًكالمدراء ًالمعمميف يفًإعداد
 .(2005ً:128المؤسساتًالتيًيعممكفًفييا.)ًديسيرلرً،ً

ًعمىً التدريب أف الباحثة رمكت ًكرفع العممية مستكم رفعيعمؿ  تحصيؿ مستكم التعميمية
ً،ًكتحديداًنالفمسطينيًالجديد المنياج تطبيؽ عند كخاصة األخيرة السنكات في تراجعاًن شيد الذم الطمبة
ًًكًاألساسية المرحمة في كخاصة المعمـ أداء مستكم رفع  في ليا تأىيميـ يتـ لـ جديدة بأدكارالقياـ

 زدادًباستمرار.ت كالمعرفة مستمر تطكر في فالتعميـ ،ً الجامعات

                     أنواع التدريب -5
)العزاكمًإليوًًباالستنادعمميةًالتصنيؼًًالذمًتـًاألساستتعددًأنكاعًالتدريبًكتصنيفاتياًباختبلؼً -1

ًفيماًيمي:ً(2006ً:99ً،
ًنقسـًإلىًنكعيفًىماً:يفرادًالمتدربيفًالمشتركيفًًكالتدريبًبحسبًاألً:أكالًن
فً،بحيثًذلؾًبتركيزًالعمميةًالتدريبيةًعمىًأفرادًمعينيًكً(Individual Trainingالتدريبًالفردمً)-أ

ً.كقدًيتـًذلؾًبعدًالتعييفًمباشرةًًيتـًتناكؿًكؿًفردًعمىًحده
ًبالنسبةًلمجمكعاتًالعGroup Training) التدريبًالجماعيً)-ب مؿًالتيًتشترؾًمعانًكيككفًىذا

ً.نجازًمياـًمحددةًفيًإ
ًالتدريبًبحسبًالمكافً:ثانيان:ً

 On –The-Job- training)التدريبًفيًمكاقعًالعمؿً) -ًأ
ًً.دارةًأكًمركزًالتدريبًالتابعًلممؤسسةًأكًالمنظمةيتـًالتدريبًفيًإ

كيتـًفيًمراكزًمتخصصةًسكاءًً(The-Job- trainingًOff–)ًالتدريبًخارجًمكاقعًالتدريبًً -ًب
 ضمفًسياؽًنظرمًأكًعممي.

ً:ً(2006ًً:313ً)الخطيبً،ًأنكاعًةالتدريبًبحسبًكقتًتنفيذهًكينقسـًإلىًثبلثثالثان:ً
عدادًالتدريبًىكًإ:كالغرضًمفًىذاTraining before Serviceًالتدريبًقبؿًالخدمةًأكًالتعييفًً-أ

ًالمعاىدًكالكمياتًبيذاًالدكر.ًكتجييزًالفردًًك  تييئتوًلتقبؿًظركؼًالعمؿًكتقـك
 كىكًنكعيفً:Training after Serviceالتدريبًبعدًالخدمةًمباشرةًً-ب

ًالجدد-1 ًالمكظفيف ًإOrientation Programًالتدريبًلتكجيو ًفيو ًالجددً:يتـ ًالمكظفيف عطاء
ًمكؾًالكظيفي.ككاجباتًكحقكؽًالمكظؼً،كالسًمعمكماتًعفًنظاـًالمؤسسةً،

ًًً2-ً ًاألساسي ًبطبيعةBasic Trainingًالتدريب ًتتصؿ ًمعارؼًضركرية ًالمكظؼ ًيعطى :كفيو
ًبالعمميةًالتدريبيةً.ًعمؿًالذمًيشغموً،كيتـًذلؾًقبؿًاالنخراطال
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درسةً:كىكًالذمًيتـًفيًكرشًتدريبيةًخاصةًأكًفيًمVestibule Trainingالتدريبًالمينيً-3ًً
ً.ماكفًاألالمصنعًأكًغيرًذلؾًمفً

:كيشمؿًكؿًأشكاؿًالتدريبًالتيًيخضعIn Service Trainingًالتدريبًأثناءًالخدمةًفيًالعمؿًً-ج
سبابً،كييدؼًىذاًالتدريبًمًسببًمفًاألخدماتيـًألًيًالخدمةً،كحتىًانتياءلياًاألفرادًبعدًتثبتيـًف

الكظائؼًكبماًيتفؽًمعًًبيعةإلىًتنميةًالعامميفًكتطكيرىـًبماًيتفؽًمعًالمتغيراتًالتيًتحدثًفيًط
 Redخيرةًالتدريبًعفًطريؽًاالنترنتًمثؿًبرنامجًكلقدًظيرًفيًاآلكنةًاألمسارًالتكظيؼًليـًخطةً
Hatً. 

ًتصنيفاتًأخرلًلمتدريبًمنياً:ً(2006ً:99)العزاكمً،كأضاؼً
 ًستمرارًبمعدالتًالكفاءةتساعدًالتنظيـًفيًاالًالتدريبًكفقانًلميدؼ،ًكينقسـًإلىًأىداؼًعادية

ًالتي ًالمشكبلت ًكأىداؼًحؿ ًالمنظمةًًالمطمكبة، ًمنيا ًتعاني ًمحددة ًمشكبلت تكشؼًعف
إلىًًتكاريةًتؤدمأىداؼًابامجًتدريبيةًبغرضًحمياًكمعالجتيا،ًإضافةًإلىًكتحممياًكتصمـًبًر

تحقيؽًنتائجًغيرًعاديةًكمبتكرةًترفعًمستكلًاألداءًفيًالتنظيـًنحكًمجاالتًكآفاؽًلـًيسبؽً
ًالتكصؿًإلييا.

كترلًالباحثةًأفًىناؾًالعديدًمفًأنكاعًتدريبًالمعمميف،ًكاستخداـًكؿًأسمكبًيعتمدًعمىًاألىداؼً
المطمكبًتحقيقياًكعميًقدراتًالمدربيفًكالمتدربيفًككذلؾًعددًاألفرادًالذيفًسينخرطكفًفيًالبرنامجً

ًيياًكؿًنكعً.لاحًلمتدريبًكالنفقاتًالتيًيحتاجًإكمستكلًاألعماؿًالمكمفيفًبياًكمعًالكقتًالمت

 مبادئ التدريب :-6
ينبغيًمراعاتياًفيًجميعًًتخضعًلمبادئًًالعمميةًالتدريبيةًعامةأفًً(2006ً:305)الخطيبً،يبيفً

ًمراحؿًىذهًالعمميةً:
ًً.يتـًالتدريبًكفؽًالقكانيفًالمعمكؿًبياًداخؿًالمنظمةًالشرعيةً:ً(1
ًً.لبلحتياجاتًالتدريسيةعمىًفيـًمنطقيًككاقعيًًيتـًالتدريبًبناءًنًالمنطقيةً:ً(2
ً.فًتككفًأىداؼًالتدريبًكاضحةًكمكضكعيةًقابمةًلمتطبيؽيجبًأًاليادفيةً:ً(3
4)ًً ًالشمكلية: ًالتدريبًجميع ًيشمؿ ًكاتجاىاتًكمعارؼًأيجبًأف ًقيـ ًمف ًالبشرية ًالتنمية بعاد

ً.كمياراتً
ًالتدرجًبصكرةًالتدرجيةً:ً(5 ًثـ ًالمكضكعاتًالبسيطة ًبمعالجة ططةًكمنطقيةًمخًيجبًأفًيبدأ

ًإلىًاألكثرًتعقيدان.
ً.فالتدريبًعمميةًمستمرةًً:ًاالستمراريةً(6
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ًأف7 ًيجب :ً ًالمركنة ًكاألدكاتًً( ًبالكسائؿ ًيتصؿ ًفيما ً،كبخاصة ًكعممياتو ًالتدريب ًنظاـ يتطكر
التيًتحدثًعمىًىذهًاألصعدةً،كضركرةًتدريبًالمدربيفًعمىًاستيعابًًىذهًاتًكًركاألساليبًمعًالتط

ًكظيفياًفيًخدمةًالعمميةًالتدريبيةً.التطكراتًكت
ًفقدًبيفًمبادئًالتدريبًالفعاؿًفيماًيميً:ً(2013ً:22أماً)رضاً،

 ً.التدريبًنشاطًضركرمًكمستمرًكليسًكمالياًن .1
 التدريبًنظاـًمتكامؿًكمترابطًفيًالعمؿًالتدريبيًكليسًنشاطانًعشكائيانًً. .2
 .سياساتً،كتكافرًالرقابةًالمستمرةًفبلبدًمفًكضكحًاألىداؼًكاليبًنشاطًإدارمًكفنيً،التدًر .3
ًككجكدًخطةًلمعمؿًتحددًاألىداؼً.،داريةًكتنظيميةًالتدريبًلوًمقكماتًإ .4

 : عممية التدريب مكونات-7
ً:ًىيةًمككناتًرئيسًةبًيمرًبثبلثالتدريًأفً(2006ً:61)العزاكمً،كيذكر
كاألجيزةًكاألىداؼًمدخبلتًالتدريبً:كتتككفًمدخبلتًنظاـًالتدريبًمفًالمتدربيفًكالمدربيفً (1

لىًمدخبلتًإً(2006لعزاكمً:كالسياساتً،كاألكلياتًكاالحتياجاتًكالمياـًكالتمكيؿًكقسمياً)ا
 نسانيةً،كمدخبلتًماديةًكماليةً،كالمعمكماتًكاألفكارً.إ
عممياتًالتدريبً:ًتتككفًعممياتًالتدريبًمفًالطرؽًكالكسائؿًالمستخدمةًفيًتنفيذًالعمميةً (2

ًكالمكائح ًالتًالتدريبية ً،كاألنظمة ًالعممية ًىذه ًتحكـ ًالمعارؼً،كاالتجاىاتًباإلًي ًالى ضافة
ً ًالكالتجييزات ًكقسميا ًالتدريب ًيستخدميا ًتي ًالتحضيرية ً)المرحمة ًالى المرحمةً-العزاكم

 .ً(مرحمةًالمتابعةً–التنفيذيةً
ًالتدًر (3 ًمخرجات ً:تتككف ًالتدريب ًاألمخرجات ًتطكير ًعمى ًقادريف ًخرجيف ًمف ًممفًيب داء

 كاًالمعارؼًكالمياراتً،حيثًأدلًذلؾًإلىًتغييرًكزيادةًاالنتاجيةً.اكتسب
2006ً،كيضيؼً)العزاكم ًأل63-64: ًالتدريبية ًالعممية ًفي ًمنيا ًأخرلًالبد ًعكامؿ ًفيياً( ًتؤثر نيا
ًكتتأثرًمنياًكىيً:

رًمجمكعةًالظركؼًالتيًتحيطًبالمنظمةًبصكرةًعامةً،كبالعمميةًالتدريبيةًبصكرةًخاصةً،تتأثً:البيئة
ًبياًكتؤثرًفيياً،كيمكفًتقسيمياًالىًقسميفً:داخميةًكخارجيةً.

ًالبيئةًالداخميةًكتتمثؿًفيماًيميً:
 .الجانبًاالنسانيً:مثؿًمخططيًبرامجًالتدريبًكالمتدربيفً -ًأ
 الجانبًالتكنكلكجيً:األدكاتًكالتجييزاتًالمستخدمةًفيًالتدريبً. -ًب
 .يبيةًلتسييرًالبرامجًالتدريبيةًاألنظمةًكالمكائحًالتيًتقرىاًإدارةًالعمميةًالتدًر -ًت
 .العبلقاتًبيفًأعضاءًالعمميةًالتدريبيةً -ًث
 ً.القيـًالسائدةًفيًالمنظكمةًكالعمؿًالجاد -ًج
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،كالمنشآتًالتيًيعمؿًفيياًالمتدربكفًً:كىيًالمجتمعًالذمًيجرمًفيوًالتدريبًالبيئةًالخارجيةًلمتدريب
 .تعميميةًكتكنكلكجيةًفيةًكنفسيةًًككماًفيياًمفًظركؼًسياسيةًكاقتصاديةًكثقا

ًكالشكؿًالتاليًيكضحًمككناتًالعمميةًالتدريبيةً:
 النظام التدريبي

Training  System 
                                 المدخالت                                                                   

 المخرجات
Input                                                                         Out put 

                                     
ً

ًً
ً

 التغذية الراجعة المستمرة                   ً
 

  (3شكل رقم )
 مكونات عممية التدريب

ً(2004ً:42)الخطيبً،

 مراحل عممية التدريب -7
طارًيًتجسدًنظميةًالعمميةًكسيرىاًفيًإحؿًكالخطكاتًالتتمرًالعمميةًالتدريبيةًبمجمكعةًمفًالمرا

ً:بالتاليمراحؿًالعمميةًالتدريبيةًًً(160:2013أكضحً)محيرؽً،منطقيًحيثً
عطاءًبياناتًعفًاألداءًالحاليًلمفئةًالمستيدفةً)مفًعفًطريؽًإكذلؾًًاالحتياجاتًالتدريبيةً:ًتحديد .1

ًالمكج ًكاالتجاىات ًكالميارات ًالمعرفة ًمستكل ًباناحية ًالمتكقعةكدة ًالتدريب ًنتائج ًكعف ،ً(لفعؿ
ًالتيًتقعًبيفًاألداءًً(2005ً:237)الكبيسي،ًايعرفيًكماًفاالحتياجاتًالتدريبية ً"تمؾًالفجكة بأنيا

ً،كحيفًيحقؽًالبرنامجًالتدريبيً ًمعان الحاليًكاألداءًالمرغكبًبوًسكاءًفيًكموًأكًنكعوًأكًكمييما
دريبيًالحؽًيكجوًنحكًأداءًأفضؿًكةًلتظيرًالحاجةًلبرنامجًتالمنفذًأىدافوًفذلؾًيعنيًأنوًسدًالفج

راتًالمطمكبًإحداثياًمجمكعةًمفًالتغي"ً:فيعرفياًبأنياً(2007ً:163ًحسفًلمعمؿً.أماً)الطعاني،كأ
ًالعامميف ًلشغؿًً،في ًمناسبيف ًلجعميـ ًكاتجاىاتيـ ًكسمككيـ ًكأدائيـ ًكخبراتيـ ًبمعمكماتيـ كالمتعمقة

 .ً"كظائفيـً،كأداءًكاجباتًكظائفيـًالحاليةًكالمستقبميةًبكفاءةًكفعاليةًعاليةكظائفيـً،كأداءًكاجباتً

  األداء المواقف التعلٌمٌة  المتدرب
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كترمًالباحثةًأفًاالحتياجاتًالتدريبيةًىيًالفرؽًبيفًماًيجبًتنفيذهًمفًقبؿًالمعمـًبدرجةًعاليةًمفً
ًقدراتًكامنةً ًلدييـ ًبعضًالمعمميف ً،حيثًإف ًعمىًأرضًالكاقع ًبو ًيقكـ ًما ًكبيف ًكالمينية الكفاءة

ًلقدراتًكيكشؼًعفًىذهًاإلبداعاتً.بداعاتًغيرًمكتشفةً،ًفيأتيًالتدريبًليطمؽًىذهًاكإً
ً

 ىي:(2006ً،322ًكيتـًتحديدًاالحتياجاتًالتدريبةًمفًخبلؿًثبلثةًمستكياتًأساسيةً)الخطيبً:
 ًمستكلًالمنظمةorganization level. 
 مستكلًالكظيفة occupation level . 
 مستكلًالفردIndividual level     . 

 تحميؿًاالحتياجاتًعمىًمستكلًالمنظمةً: -ًأ
ًً ًكالصالح،)يرل ًً(136ً:2006السالـ ًأنو ًكانت ًمرتبطةًًاستراتيجيةلما التدريب

كافًالبدًمفًقياـًإدارةًً،باالستراتيجياتًاألخرلًفيًالمنظمةًكتساىـًفيًتحقيؽًأىدافياًبكفاءةًعالية
اردىاًكخططياًكالمراحؿًالزمنيةًالبلزمةًلبمكغًتمؾًالمكاردًالبشريةًبإجراءًتحميؿًألىداؼًالمنظمةًكمًك

بعدةًمؤشراتًًاالستعانةاألىداؼًكمدلًفعاليةًالمكاردًالمتاحةًفيًتحقيؽًتمؾًاألىداؼًكبإمكافًاإلدارةً
ًاإل ًالتنظيميًًنتاجيةكمعدالت ً،كالمناخ ً،كالحكادث ًالعمؿ ً،كدكراف ًكالتأخير ً،كالغياب ًالعمؿ ،كتكمفة

ً..إلخكمعنكيةًالعامميفً....
ًالمؤشراتًً ًفيًًضكءالحيثًتمقيًىذه ًالتحميؿًيساعد ًأفًىذا عمىًاحتياجاتًالتدريبًكما

ًتحديدًاإلطارًالعاـًلمحتكلًكاتجاىاتًكأسبقياتًكمكاقعًالتدريبًً.
كمفًبيفًاألسئمةًالتيًتدخؿًفيًصمبًمضمكفًكمحتكلًالبرنامجًالتدريبيًعمىًصعيدًالمؤسسة،ًكماً

ًباألسئمةًالتاليةً:ًً(257ً:2002ط،بمًكًيبينياًً)
 المؤسسة؟ًاستراتيجيةىؿًيتناسبًالبرنامجًالتدريبيًأعدادانًكمكاكبةنًمعً .1
 مكاكبةنًمعًأىداؼًكخططًالمؤسسةًحاضرانًكمستقببلن؟ًكًىؿًيتناسبًالبرنامجًأعداداًن .2
 ىؿًيتناسبًالبرنامجًأعدادانًكمكاكبةنًمعًثقافةًالمؤسسةًككيؼ؟ .3
ًالتيًتحت .4 ًأثناءًماىيًالكحداتًكاألقساـ ًأداءن ًينجح ًكمفًمنيا ًأكالن، اجًإلىًالبرنامجًكمفًمنيا

 تطبيقوًكاعتماده؟
 ىؿًباستطاعةًالمؤسسةًتحمؿًتكمفةًالبرنامج؟ .5
 ىؿًيؤثرًالبرنامجًسمبانًعمىًالكحداتًكاألقساـًالتيًلـًيطاليـًالتدريب؟ .6
 نجاحو؟المتدربيفًالبرنامجًكيعممكفًعمىًإىؿًيدعـًرؤساءًكزمبلءً .7
ً
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 تياجاتًعمىًمستكلًالكظائؼًأكًالعممياتً:تحميؿًاالح -ًب
أفًتحميؿًالعمؿًيساعدًفيًتحديدًمعاييرًالعمؿًًً(136ً:2006السالـًكًالصالحً،يرلً)ً

كًكذلؾًتحديدًالحدًاألدنىًلمصفاتًكًالمياراتًكالقدراتًكالمؤىبلتًالمطمكبةًفيً،فيًكظيفةًمعينةً
اءنًعمىًذلؾًيتـًفيًىذهًالخطكةًمقارنةًالطريقةًشاغؿًالكظيفةًلكيًيتمكفًمفًتحقيؽًاألداءًالجيدًكًبن

ًككذلؾًالكقكؼًعمىًرأمًالمشرؼً ًمعًكصؼًالكظيفةًكمكاصفاتيا ًعممو ًفيًأداء ًالفرد التيًيتبعيا
المباشرًفيًالطريقةًالتيًيؤدمًبياًالمكظؼًعمموًكماًإذاًكانتًتحتاجًإلىًتحسيفًكماىيًتفاصيؿً

ًذلؾًالتحسيفًكمفًالمستحسفًأيضانًأخذًرأمً المكظؼًنفسوًفيًالطريقةًالتيًيؤدمًبياًالعمؿً.ًكتقـك
ًًًاإلدارةًبتحديدًالتدريبًالمطمكبًبناءنًعمىًىذهًالمعمكماتً.

أفًمفًبيفًاألسئمةًالتيًيمكفًأفًتدخؿًفيًصمبًمضمكفًأكًمحتكلًً(258ًً:2002كينبوً)بمكطً،ً
ًيميً:ًالبرنامجًعمىًصعيدًتحميؿًالكظائؼًما

 لكظائؼًالمطمكبًإنجازىاً؟صعكبةًالكظيفةًأكًاًام .1
 ىؿًيمكفًلمفردًتعممياًخبلؿًالعمؿًأكًخارجوً؟ .2
ىؿًمفًأىميةًلئلعدادًالفكرمًالذمًيمكفًالمتدربًمفًإنجازًالكظيفةًفيًاليكـًاألكؿًأمًفكرً .3

 استبلموًليا؟
 النتائجًالتيًيمكفًأفًتحصؿًجراءًإنجازًالكظيفةًبأداءًغيرًسميـ؟ًما .4
ًيفةًالمحددةًكماستمزماتًكًاألدكاتًالمطمكبًتكافرىاًلمقياـًبالكظالمياراتًكالمعمكماتًكالمًما .5

 الخطكاتًالكاجبًاتباعياًإلنجازًىذهًالكظيفة؟
 تحميؿًاالحتياجاتًعمىًمستكلًالفردً: -ًت

ًكالصالحً،ًكيكضحً ًعمىًالمكظؼًً(2006ً:137ً)السالـ ًالتحميؿًتنصبًىنا أفًعممية
ًاإلدارةًبتحميؿًالفًر دًفتدرسًقدراتوًالحاليةًكالقدراتًكالمياراتًالجديدةًالتيًكليسًعمىًالعمؿًحيثًتقـك

ًيمكنوًتعممياًكًاستيعابياًكًتطبيقياًفيًعمموًالحاليًكالمستقبمي.

أفًعمميةًتحميؿًالفردًتعتبرًمفًأىـًالطرؽًالمستخدمةًفيًً(170ً:2007،الكفافيكيرلً)ً
بدًمفًاالعتناءًبوًلماًلوًمفًأىميةًًتحديدًاالحتياجاتًالتدريبيةًإذًأنوًالمدخؿًاالستراتيجيًالذمًال

ًالتحميؿًيجبًافًيعتمدًكيستندًإلىًأسسًمكضكعيةً قصكلًفيًالنمكًاالقتصادمًلممنشأةًكًأفًىذا
كبالتاليًيجبًالنظرًبعيفًاالعتبارًإلىًالعناصرًالتاليةًلمفردً:ًالمستكلًالتعميميً،المستكلًالتدريبيً،ً

ًا ًنكعية ًالمستكلًالكظيفيً، ،ً ًالخبرة ً،ًمدة ًالكظيفية ًطكاؿًحياتو ًالتيًمارسيا ًاألنشطة ألعماؿًك
ًسمككوًالكظيفيً،ًدكافعوًكًميكلو،ًتطمعاتوًآمالوًكرغباتو.

كٕافًكؿًىذهًالعناصرًكالعكامؿًتشكؿًإلىًحدًكبيرًاالحتياجاتًالتدريبيةًعمىًمستكلًالفردًً
مؿًبالمنشأةًتعنيًالكصكؿًكمفًثـًفإفًمحصمةًاالحتياجاتًالتدريبيةًعمىًمستكلًًجميعًأفرادًقكةًالع
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كاضحةًالمعالـًكذلؾًفيًضكءًالدراسةًالميدانيةً،ثـًإعدادىاًفيًظؿًرؤيةًإلىًخطةًمتكاممةًلمتدريبً
ًكٕافًظيكرًاالحتياجاتًالتدريب ،ً ًيعطيًًيةالتيًتمتًعمىًمستكلًالفرد دالالتًعمىًمستكلًاألفراد

ًمعوًإعدادانًكًكنقصانًمعينانًفيًاألفرادًمحؿًقاطعةًعمىًأفًىناؾًقصكرانً البحثً،ًاألمرًالذمًيستمـز
ًتدريبانًمناسبانًيتناسبًمعًنكعيةًاألنشطةًكًاألعماؿًالتيًيمارسكنياًداخؿًكحداتيـًاالنتاجية.

ًعمىًكمفًأبرزًاألً ًإعداده ًعمىًتحقيؽًمضمكفًالبرنامجًالتدريبيًالمراد ًالتيًتساعد سئمة
ً(2006ً:137ًذكرىا)السالـًكالصالحً،كماًيًصعيدًتنميةًقدراتًكسمككياتًاألفرادًماًيمي

ًبيدؼً .1 ًإلييا، ًالحاجة ًبحسب ً،كؿ ًبيا ًاألفراد ًتزكيد ًيجب ًالتي ًالتعميمية ًالميارات ماىي
 تحسيفًمستكلًاألداءًالمطمكب؟

 ماىيًأنكاعًالسمككياتًكًالتصرفاتًالتيًتساعدًاألفرادًعمىًاألداءًالمطمكبً؟ .2
ًكالتدًر .3 ًمنيا ًاإلعدادية ًالتعميمية ًالمرحؿ ًعندًماىي ًكأدبياتًجيدة ًسمككيات ًتخمؽ ًالتي يبية

 ألعماؿًكالنشاطاتًالمككمةًإلييـ؟األفرادً،كخاصةًأثناءًقياـًىؤالءًبا

ًتحديدًً ًعمى ًاألشخاص ًأقدر ًمف ًىك ًأكاديمينا ًكالمؤىؿ ًالخبير ًالمعمـ ًأف ًالباحثة كترم
ًالم ًىك ًفالمعمـ ،ً ًالخدمة ًأثناء ًتدريبًالمعمميف ًلبرامج ًكىكًاالحتياجاتًالتدريبية ًالميداف ًفي تكاجد

ً ًأف ًاالحتياجاتًكيمكف ًالرئيسًلمتعرؼًعمىًىذه ً،أكالمصدر ًاآلراء ًاستطبلع ًذلؾًمفًخبلؿ ًيتـ
ًالمقابمةًأكً،االستبانة ًأك ًىاـالمبلحظة ًدكر ًالتربكييف ًلممشرفيف ًكذلؾ ًىذهًً، ًتحديد ًفي لمغاية

 .االحتياجات

ًًالمشكالت التي تواجو تحديد االحتياجات التدريبية:
 فيماًيمي:ً(2007ً:186ً،189يبينياً)الطعاني،ًثحي
ًبالشكً:أكالًن ًاالحتياجاتًالتدريبية ًتحديد ًبأؿًالعمميًكيككفًذلؾًلالًيتـ ىميةًتحديدًعدـًكعيًاإلدارة

ًًك ًفبلًيسمحًالكقتًباالاالحتياجاتًالتدريبية، ًالبرامجًالتدريبية ًاالحتياجاتًتعجؿًتنفيذ نتظارًلتحديد
ٕاسنادًبميارتيـًأكًسمككيـًالذمًاكتسبكه،ًًككليسًبالكيؼًكًأعدادًالمدربيفًليسًًاالىتماـًبالكـالفعميةً

 التدريبًإلىًغيرًمدربيفًكغيرًميتميف.
ًيًؼًثانياًن ًلـ ًالتدريب ًأف ًنجد ًالتقكيـ ًفعند ًالفعمية ًالتدريبية ًلبلحتياجات ًالتدريب ًمقابمة ًعدـ :

عمىًشكؿًأىداؼًتدريبيةًمحددةًبزمفًًباالحتياجاتًكذلؾًألفًاالحتياجاتًالتيًتـًتحديدىاًلـًتكضع
ًككـ،ًكتصميـًبرنامجًمحددًكمدربيفًكتنفيذًكتمكيؿًكتقكيـًناجح.

ًتكرار ًالتدريبيةًثالثان: ًبنفسًًنفسياًالبرامج ًالتدريبية ًاالحتياجات ًفتكرار ًالتدريبية ًالخطط ًمف بأكثر
ًتعديبل ًكٕادخاؿ ًاألعماؿ ًالظركؼًكطرؽ ًفي ًكالتغير ًيناقضًأساسًالتنكع ًكفنيةًالخطط تًتنظيمية

ًأشخاصًجددًكترفيعًآخريفًكتزايدًأعدادًذكمًالمؤىبلتًالعالية. ًكقدـك
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ًالتدريبًفيًبعضًالمؤسساتًكيككفًذلؾًً:رابعاًن ًإلييا ىنالؾًقصكرًكاضحًفيًالبياناتًالتيًيستند
ًالقصكرًفيًنظـًالمعمكماتًلعدـًاألخذًباألساليبًالحديثةًفيًجمعًالمعمكماتًكمعالجتياًكنقصًكعي

ًالمديرًالمختصًأكًمسؤكؿًالتدريبًبأىميةًالمعمكماتًلنجاحًالتدريب.
حدكثًأخطاءًفيًتحديدًاالحتياجاتًالتدريبيةًكأفًاالحتياجًالتدريبيًيخالؼًماًىكًمكجكدًفيًً:خامساًن

الكاقع،ًكيككفًذلؾًمفًعدـًالقدرةًعمىًفصؿًبيفًالمشكمةًالتدريبيةًكالمشكبلتًاألخرل،ًفالمشكبلتً
ًينفعياًالتدريبيةً ًالتدريبًأكثرًمما ًقدًيضرىا تحؿًبالتدريبً،كىناؾًمشاكؿًتحؿًبغيرًالتدريبًكىنا

.فماذاًيجدمًالتدريبًفيًمكظؼًالًتتناسبًمؤىبلتوًكتخصصوًكطمكحوًكدكافعو؟ًكقدًيككفًالسببً
ًضعؼًنظاـًالحكافز.

تًكسمكؾًكأداءًسادسانً:ضعؼًانتقاؿًاألثرًبحيثًيككفًإضافةًمعمكماتًكًليسًتنميةًقدراتًكميارا
ًالتدريبًييدؼًإلىً ًمدخبلتًكعممياتًكمخرجاتً،كأف ًالتدريبًلو ًبأف ًنظران ًذلؾ ًكعمى المكظؼ،
إحداثًتغييراتًفيًسمكؾًالفردًكذىنيتوًكاتجاىاتوًلمقابمةًاالحتياجاتًفيناًيككفًالسببًعائدانًإلحدلً

ًالمدخبلتًمفًمدربيفًأكًاألسمكبًأكًمحتكلًالبرنامجًكغيرىاً.
ًىكًصقؿًكتنميةًقدراتًالمكظفيفًكٕاثراءًً:سابعاًن ًبالبرامجًالتدريبيةًرغـًأفًىدفيا عدـًاىتماـًاألفراد

معمكماتيـً،كيككفًذلؾًربماًلعدـًمشاركةًالمتدربيفًفيًتحديدًاألىداؼًكاالتفاؽًعميياً،ًكلـًيتناقشكاً
معمكماتًكالطرؽًالتيًفيًتحديدًاحتياجاتيـًالتدريبيةًكلـًيسمعًلمقترحاتيـًكًآرائيـًعفًالمياراتًكال

ًتساعدًعمىًاألداءًاألفضؿًفيًكظائفيـً.

كترلًالباحثةًافًمفًالمشكبلتًاليامةًالتيًتغفؿًعنياًالمؤسسةًالتعميميةًنتائجًتقييـًأداءًً
 المعمميفًكتحميؿًىذهًالنتائجًلمتكصؿًإلىًنقاطًالضعؼًكالتركيزًعميياًبطريقةًفرديةًكجماعيةً.

ًكضتصميم التدريب .2 ًخبلؿ ًمف ًالمع: ًمف ًكالمحتكل ًالعامة ًالتدريب ًخطكط ًكالمياراتًاع رؼ
ذكًصمةًًالتدريبيفبلبدًكأفًيككفًالمحتكلً،داءًالمستيدؼًاىاتًالمطمكبةًلتحقيؽًاألىداؼًكاألكاالتج

كثيقةًبعمؿًالمتدربًكأفًيرلًالمتدربًىذهًالصمة،ًكيعرؼًكيستشعرًالفائدةًالعمميةًالتيًستعكدًعميوً
ىذهًالمادةًكعميًىذاًفإفًأكؿًسؤاؿًيثارًبشأفًمكضكعًالتدريبًىكًماًىكًًكعمىًالمنظمةًمفًتمقى

؟ًحتىًيمكفًًأكًماًىيًاالستجاباتًالمحددةًمقابؿًمحركاتًمحددةًاألداءًالمطمكبًفيًالكظيفةً؟
ًالمحتكلً ًيحدد ًأف ًكبعد ًلممتدرب. ًإعطاؤىا ًيحسف ًالتي ًالتدريبية ًكالمكاد ًالمكضكع ،ًالتدريبيتعييف

ًت ًالمكضكعاتًبحيثًيككفًىناؾًتسمسؿًمنطقيًيجعؿًالمتدربًينتقؿًمفًيجبًأفًيحدد ًىذه تابع
مكضكعًإلىًآخرًكيممسًالربطًبيفًالمكضكعاتًكيتمكفًمفًالمقارنةًكالتحميؿًكيتصكرًالجزءًكالكؿً
كيمكفًلممدربًأفًيعدؿًالمادةًحتىًيكصمياًألذىافًالمتدربيفًكالًيتقيدًبترتيبًأكًنمطًجامدًكحتىً

ةًالتدريبيةًالمباشرةًبيفًالمادةًكعمؿًالتدريبًكيكضحًالمحتكلًالذلًيمكفًأفًيعكسًىذاًتبرزًالعبلق
ً(2001ً:5)حسنيفً،ً.عمموًكمستكياتًاألداءًالمطمكبةًفيياًفي
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ربطًالمادةًالتدريبيةًبمشكبلتًمحددةًمفًعمؿًالمتدرب،ًكٕاالًفقدتًًككماًأنوًمفًالضركرمً
الًيستطيعًأفًيطبقياًكيربطياًبعممو.ًكتزدادًفاعميةًًاًنظريانًكلكنوميتياًفيكًقدًيفيميالمادةًالتدريبيةًأى

التدريبًكمماًكافًىناؾًتشجيعًلممتدربيفًمفًقبؿًرؤسائيـ،ًكماًأنوًتزدادًفرصًالنجاحًكمماًأعطيتً
ً(Bittel Lester1997, p. 115).الفرصةًلممتدربيفًمفًتطبيؽًماًتـًتدريبيـًعميو

ًالباحثةًأفًتحديً ًتؤكد ًفالمشكبلتًكمفًىنا دًاالحتياجاتًالتدريبيةًعمميةًمستمرةًبالضركرة
ًتتغيرًباستمرارً ًإليًالتقدـًكالتطكيرًكاالحتياجاتًالفرديةًكالتنظيمية ًسعتًالمنظمة ًكمما قائمةًدائمان
كتتأثرًبانعكاساتًالتقدـًكالتطكر،ًلذلؾًيككفًمفًالضركرمًاالستمرارًفيًحصرًكاختيارًاالحتياجاتً

 .تًالحقيقيةًكاالحتياجاتًالفعميةمياًكمراجعتياًلربطًأىداؼًالتدريبًكأنشطتوًبالمشكبلالتدريبيةًكتحمي
:مفًخبلؿًتقديـًبرامجًالتدريبًمفًخبلؿًاألساليبًالتدريبيةًالمناسبةًكمتابعةًتنفيذًًتنفيذ التدريب .3

 .برامجًالتدريبًلمتأكدًمفًفاعميتياًكتحقيقياًلؤلىداؼًالتدريبيةً

بًالتدريبًعمىًعدةًعكامؿًتتعمؽًبنمطًتعمـًالمشاركيفًفالبعضًيتعمـًكيعتمدًاختيارًأساليً
فيًحيفًأفًالبعضًاآلخرًيحقؽًذلؾًعفًًبشكؿًأفضؿًمفًخبلؿًكسائؿًمعينةً)مرئيةًأكًسمعيةً(

طريؽًالمناقشةًكالتحميؿًلمكسائؿًالشفييةًأكًأفًالبعضًيراىاًمفًخبلؿًالنشاطاتًالعمميةًأكًالتماريفً
ًأعماال ًمتدربًًالتيًتتضمف ًكاحتياجاتًكؿ ًالتعميمية ًالمادة ًكطبيعة ًالمكارد ًتكفر ًأف ً،كما تطبيقية

ً(2010ًً:67)ًالطعانيً،ً.بمفردهًأكًالمجمكعةًككؿًيؤثرًفيًاختيارًاألسمكبًاألفضؿ
ًساليبًالتدريبًانتشارانًالتاليً:أفًأكثرًأً(2010ً:97كقدًذكرً)الخميفاتً،

توًعمىًإثارةًاىتماـًسمكبًعمىًالمحاضرًنفسوًكمقدًراألًأسمكبًالمحاضرةً:حيثًيعتمدًنجاحًىذا .1
السامعيفًلوً،كعمىًتكسيعًمساحةًالمناقشةًمعًاستخداـًالتقنياتًالمختمفةً،كيمكفًاستخدامياًفيً

 البرامجًالتكجيييةًلمعامميفً.
بًالتطبيؽًالعمميً:حيثًالبدًافًيقكـًالمدربًبأداءًعمؿًماًأماـًالمجمكعةًمعًشرحًنظرمًأسمًك .2

داءًالعمؿً،لكيًيسمحًليـًاتوً،دكفًأفًيشارؾًالمتدربيفًفيًألمراحؿًأداءًالعمؿًكٕاجراءكعمميً
 بالمناقشةًكاالستفسارً.

دراسةًالحالةً:حيثًيتـًمفًخبلؿًىذاًاألسمكبًتقديـًمكقؼًكاقعيًفيًاإلدارةًلممتدربيفًكتزكدىـً .3
ًي ًأف ًمتدربً ًالمكقؼً،كترتبًعمىًكؿ ًىذا ًحكؿ ًباالىتماـ ًيصؼًبمعمكماتًجديدة ًتقريران قدـ

 .المشكمةًكيقدـًلياًالحؿًشامبلنًالسمبياتًكاإليجابياتً
ًاكًتمثيؿًمكقؼًكاقعيًيعبرًعفًمشك .4 ًلتقميد مةًكاقعيةًأكًتمثيؿًاألدكارً:فيكًعبارةًعفًمحاكلة

ةًفرادًعمىًحمياًمفًخبلؿًالتعامؿًمعًاآلخريفً،كيتيحًىذاًاألسمكبًالفرصافتراضيةًكتدريبًاأل
ًنفسيانًفًالمشكمةًالمعركضةًتتضمفًاقؼًالمختمفةًأللمتفاعؿًمعًالمًك المتدربًنفسوًفيندمجًفييا

 ً.المكاقؼًالتيًتكاجييـًفيًالعمؿًكينفعؿًمعياً،كيساىـًفيًتنميةًمياراتًاالفرادًفي
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ًألقىًالضكءًعمىًبعضًالكسائؿًالتدريبةًاألخرلًكمنياً:فقدًً(2012ً:61أماً)أبكًالنصرً،
ًعدًىذاًاألسمكبًفيًتنميةًمياراتًالقيادةًكالتفاكضًلدلًالمتدربيف،:ًحيثًيسارمجالتعميـًالمب .1

ًبيفً ًالفردية ًالفركؽ ًيراعي ًاألسمكب ً،كىذا ًلممتدرب ًالذاتي ًكالتعمـ ًالتدريب ًعمى كيعتمد
ًالمتدربيفً،حيثًيراعيًالتسمسؿًالمنطقيًكيقدـًلممتدربًتغذيةًعكسيةًأكًارجاعًأثرًفكرمً،

 كقتًالتدريبًبحكاليًالثمثً.نوًيخفضًكيمتازًىذاًاألسمكبًبأ
المبارياتًاإلداريةً:كىكًتدريبًالمتدربيفًعمىًالعمؿًالفريقيً،كىذاًيمثؿًالكاقعيةًفيًالتدريبً .2

كالقراراتًالسريعةًفيًًمفًخبلؿًالممارسةًالفعميةًلمعمؿًكالتمرسًعمىًاتخاذًالقراراتًعمكماًن
 المكاقؼًالطارئةًعمىًكجوًالخصكصً.

ً:ي .3 ًالميدانية ًفرصةًالزيارات ً،فيك ًالميداني ًبالكاقع ًالتدريب ًفي ًالنظرية ًالجكانب ًربط تـ
ًفيًمنظماتً ًمفًخبراتًكتجاربًاألخريف ًبالناسًكالمنظماتًكاالستفادة ًالمباشر لبلحتكاؾ

 مشابيةًلمنظماتيـً.
ًبالمقارنةً .4 ًتكمفتو ًبقمة ً،كيتميز ًعممو ًمف ًالمتدرب ًتفرغ ًيتطمب ًال ً:حيث ًبالمراسمة التدريب

ًاألخًر ًمفًخبراتًًلً،كيكفربالكسائؿ ًمفًاالستفادة ًيحرمو الكقتًلممتدربًلكيًيتدربًلكنو
 المدربًكاالستفسارًمنوًعفًاألشياءًغيرًالمعركفةًلديوً.

ً(ًعددًأساليبًتدريبيةًمنيا:2013ً:105أماً)محيرؽ،ً
ًاألأسم .1 ًىذا ً:كييدؼ ًالحساسية ًتدريب ًحكب ًزيادة ًإلى ًالعبلقاتًسمكب ًتجاه ًالمدير ساسية

ردًفعؿًًتصرفاتوًبالنسبةًلآلخريفً،ًكماًييدؼًإلىًإتاحةًالفرصةًلممتدربًلمتعرؼًنسانيةًًكاإل
ًالتخمصًمفً ًمحاكلة ًكبالتالي ًفيو ًآرائيـ ًكالتعرؼًعمى ًاآلخريف ًعمى ًتصرفاتو ًتأثير عمى

 العكائؽًالمفتعمةًالتيًتخفيًحقيقةًالعبلقاتًاالجتماعيةًأكًالكظيفيةًبينيـً.
2. ً ًفي ًالمجاف ً:تأتي ً،ألنياًأسمكبًالمجاف ًالمدربكف ًيستخدميا ًالتي ًالجماعية ًاألعماؿ مقدمة

ًعمميً ًبأسمكب ًتكاجييـ ًالتي ًلممشكبلت ًحمكؿ ًإلى ً،كالتكصؿ ًأعضائيا ًنمك ًعمى تساعد
ًمفً 4ًً-2)تعاكنيًحيثًتتككفًالمجنة ًتتناكلوً( ًفيًاطارًمكضكعًمحدد مشرفيفًلممناقشة

تناكبًإلىًافًيحصؿًالجميعًعمىًمناقشاتًتمييديةًتعقدىاًالمجنةًتحتًرئاسةًالمشرفيفًبال
ًقناعةًتامةً ًالتقريرًالنيائيًالذمًيقدـًلممناقشةًمفًقبؿًلجافًأخرلًكلجنةً، كمفًثـًإعداد

 إشراؼًخاصةًمفًالخبراءًالمختصيفً.
ًاألأسمكبًالس .3 فيجمسًًكبًبفصؿًالمتدربيفًعفًبعضيـًبعضاًنسممةًالتدريبيةً:كيتـًتنفيذًىذا

ً ًًىًعدداًنمتدربًفيًمكافًمنعزؿً،كيعطكؿ ًالبريد ًأفًمفًاألكراؽًالتيًتماثؿ الذمًيحتمؿ
فةً،أماًدكرهًفيكًأفًياـًالعمؿًالعاديةً،كتحتكمًعمىًمكضكعاتًمختميصؿًفيًأمًيكـًمفًأ

لمتعامؿًمعياًكفرزىاًكماًيتبعًًالسمةًبيدؼًالتعرؼًعميياًتمييداًنًعمىًمحتكياتًيطمعًسريعاًن
 قراراتًأكًالتكصياتًالخاصةًبكؿًمكضكعً.ذلؾًمفًتقكيـًلمحتكياتًالسمةًكثـًاتخاذًال
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ً(ًمجمكعةًأخرلًمفًاألساليبًالتدريبيةًكىيً:2010ً:77أضاؼً)الطعانيً،
 ً.تستخدـًأساليبًالنقاشًالجماعيةًلمكصكؿًإلىًأىداؼًالتدريبًالمؤتمرً: .1
كىيًطريقةًيطمبًفيياًالمتدربًتحتًظركؼًمحككمةًأداءًالعممياتًأكًالمياراتًً:األداء .2

كمفًثـًمزاياًىذهًالطريقةًأنياًً،،كاألداءًعبارةًعفًعمـًبالممارسةتدريبوًعميياًًالتيًيتـ
ًف كتعتبرًطريقةًً،يًمكاقؼًحقيقيةتعطيًفرصةًلممتدربًلتطبيؽًالمعارؼًالتيًيكتسبيا

 داءًمشابيةًلبيافًالعمؿً.األ
ةًالتدريبًالمخبرمً:ًأصبحًالتدريبًالمخبرمًمستعمبلنًعمىًنطاؽًكاسعًكماًأصبحًضركًر .3

ممحةًفيًتعميـًالمكادًالعمميةً،مفًأجؿًتحقيؽًاالىداؼًالتربكيةًبصكرةًفعالةً،ًحيثًأفً
 .استخداـًالمكادًالعمميةًتفكؽًالطرؽًاألخرلًفيًتطكرًكاستيعابًكقبكؿًتمؾًالمكادً

4. :ً ًالتدريبية ًفيياًًالكرشة ًيتـ ًكالتي ًلممجمكعاتًالصغيرة ًاليادفة ًالمناقشات ًمنى نمكذج
ًتعاكن ًبشكؿ ًإطارًالعمؿ ًلكضع ًمنظـ ًعمؿ ًجدكؿ ًككفؽ ًمعيف ًمشركع ًإنجاز ًكجاد ي

لمعمؿًيسفرًعفًانتاجًتعميميًكمعيفً،فييًمجمكعةًعمؿًإنتاجيً،مماًأدلًإلىًتسميتياً
 بالكرشةً.
يساىـًبشكؿًكبيرًفيًفاعميةًالتدريبًكٕاقباؿًًحديدًأسمكبًكطريقةًالتدريبًمسبقاًنكترمًالباحثةًأفًت

 الًطائؿًمنو.كالجيدًكالماؿًفيًماـًىدرًالكقتًالمتدربيفًكعد
مفًخبلؿًمعرفةًمستكلًرضاءًالمتدربًعفًالبرنامجًالتدريبيًيتـًتقييـًالتدريبًًتقييم التدريب:-4

ًالتحصيؿًكاالستيعابًكعفًتأكمعرف  عممية التقييـًكً،أداءًالمتدربًفثيرًالتدريبًعمىًتحسيةًدرجة
ًباالحتياجات ارتباطنا ترتبط أنيا كذلؾ ، تدريبي برنامج أم في كأساسية ضركرية  التدريبية كثيقنا
 البرامج كتصميـًكتنفيذ تخطيط مراحؿ بجميع ترتبط أنيا كما ، البرنامج ذلؾ مف المتكخاة كاألىداؼ
 ،ًكىذا كالعناصر كالمؤثرات القكل مف كثير فييا كتتشابؾ ، األبعاد متعددة عممية ،كالتقييـ التدريبية
ا صعكبتيا مف كيزيد دةكمتعد ، صعبة عممية يجعميا تتعمؽً أحكاـ إلصدار مضطر المقيـ أف أيضن

 عمى المترتبة كالبعيدة القريبة كالنتائج المستخدمة كالكسائؿ التدريبية كاألساليب كالمتدربيف بالمدربيف
ً)2001ً:225)عطكلً،.عمميةًالتدريب

 مدل معرفة بيا يتـ تيال العممية " بأنوتقييـًالتدريبًً )1989 كاألغا، المنعـ عبد( كيعرؼً
ً." تحقيقو يمـز ما يتحقؽًكاقتراح لـ كما األىداؼ مف تحقؽ ما

 أك كمية أحكاـ إصدار إلي تؤدم التي العممية تمؾ" بأنو (1994ً:171، ناىية أبك (كيعرفو"ً
 عمى الحكـ عمى المتدرب قدرة إلى تشير عممية كىي ، معاييرًمحددة كفؽ معيف عمؿ حكؿ نكعية
ً."لو المعطى الشيء أك التدريبية دةالما قيمة

ً
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ً:التدريب تقييم أىمية
 كاالعتماد ، منيا يمكفًالكثكؽ بطرؽ لمعرفةًمدلًتحقؽًاألىداؼً ضركرية التقييـ عممية إفً

ًاألىداؼ في المبذكلة الجيكد إليو كصمت الذم المدل كفؽ اإلمكاف بقدر صحتيا عمى  تحقيؽ
 مباشرةًأك بصكرة تؤثر قرارات اتخاذ عمي تربكم برنامج ألم التقييـ عممية كتنطكم ىذا ، المكضكعة

 فيو النظر إعادة أك معيف تربكم برنامج استراتيجية القرار يككف كأف ، نفسو المتعمـ عمى مباشرة غير
 تستمد التقييـ عممية إف ، التعمـ عممية تسييؿ في البرنامج فاعمية مدل عمى بناء كمينا أكًاستبدالو

ًد أىميتيا  الفرد مستكل عمى الخطأ القرارات اتخاذ كخطكرة التربكية العممية تكجيو في كرىامف
ً(2002ً:129ً)جبرً،.كالمجتمع

 تحقيؽ مف التأكد يتـ ،حيث لمغاية ميمة التدريبية لمبرامج التقييـ عممية الباحثةًأف كترمً
 المتابعةًالتقييـًيتضمف أف يجبالتدريبً،ًك لمسئكلي الراجعة التغذية كتقديـ المنشكدة األىداؼًالتدريبية

كالجيدً لمكقت ىدرنا التدريب يككف ال حتى كذلؾً )المدارس( الميداف في التدريب ثرأ لتطبيؽ الميدانية
ً.كالماؿ

 التدريبية البرامج تقييم أىداف
ً-:يمي ما إلى التدريبية البرامج تقييـ عممية تيدؼ
 . يبيالتدًر البرنامج أىداؼ مف تحقيقو تـ ما مدل تعرؼ .1
الفشؿً أسباب عمى التعرؼ الحالة تمؾ كفي التدريبية الخطة مف نجازهإ يتـ لـ ما مدل  تعرؼ .2

ً.لتبلفييا
ً. التدريب مف الفائدة كمقدار كفاياتيـ عمى تقدـ مف المعممكف حققو ما مدل تعرؼ .3
ًتحقيقيا كمدل تنفيذىا في المستخدمة كاألساليب التدريبية البرامج فاعمية مدل عرؼت .4

ً(1988ً:99)الخطيبً،. التدريبية حتياجاتلبل

 : ومؤشراتوومعاييره  جودة التدريب مفيوم-8
ً،يرلً)ً ًالتدريبًمتمثؿًفيًً(2006ً:35ىبلؿ ًجكدة ًكتحسيفًمدخبلتبأفًمفيكـ ًتجكيد

ًيس ًالتدريبًبما ًفيكعممياتًكمخرجات ًبالمجتمعاتً،ًيـ ًأىداؼًالتنمية ًأفًتحقيؽ ًإلى ًباإلضافة
ًفيًجميعًنشاطاتوًكنتائجوالتحسيفًالمستمرًلؤل ًيحقؽًالجكدة ًأنوًً،ًداءًفيًالتدريبًبما إعادةًكما

ًكعممياتً ًبمدخبلت ًكربطو ًالشاممة ًلمجكدة ًالعالمية ًالمعايير ًضكء ًفي ًالتدريب ًكآلية ًنظاـ ىيكمة
تعنيًمدلًفًالجكدةًفيًالمؤسساتًالتدريبيةأماً،ًدريبيًلتحسيفًالعمميةًالتدريبيةكمخرجاتًالنظاـًالت

ًيبًلؤلىداؼًكالمعاييرًالمكضكعةً.قةًمخرجاتًالتدًرمطاب



 طار النظرياإل                   لفصل الثانيا

29 
 

ً)ركاس،ً 2007ًًكتكضح :18ً ًأأ( ًف ًجكدة ًالخدمةىمية ًأثناء ًً التدريب ًتكمف تزكيدًفي
ًعامة ًالتربكم ًالعمؿ ًبقضايا ًكالميتميف ًالتعميمية ًالسياسات ًرسـ ًعمى ًخاصةًكالً،القائميف تدريب

يؿًتدريبًأثناءًالخدمةًإلىًمستكلًمتميزًكتقمالكصكؿًبالمتدربًأكًنتائجًالباألىداؼًكالمخرجاتً،ًك
ًالتكثيؽًيمكفًمراقبتوًكالتحقؽًمنوً،ًبحيثًًكًاحتماليةًالخطأً)ضعؼًالمستكل(، التأكدًمفًأفًنظاـ

ً ًالتطكر ًمف ًالمؤسسة ًً،ييمكف ًأجؿ ًخدماتًمف ًتحسيف ًيخدـ ًبما ًالمؤسسة ًفي ًالعمؿ ًنظاـ تفعيؿ
ًالمؤسسةًالتعميميةً.ًكمفًثـًًمنتجاتًالمؤسسةً)المخرجاتًالتدريبية(

ً ًالخدمة ًأثناء ًالتدريب ًجكدة ًإلدارة ًاإلجرائية ًالعمؿ ًخطة ًعناصر ًيمي:كمف 2011ً،)مصطفىًما
:158)ًً
 تحديدًالمتطمباتًبكضكحًكدقةً. .1
 .اختيارًمدخؿًمبلئـ .2
 تييئةًالمناخًالمناسبًكالمبلئـً. .3
 تبنيًأنماطًقياديةًمبلئمةً. .4
 التدريبًكالتعميـًالمستمرً. .5
 المكاطفًأكًالمستفيدً.ًتمبيةًحاجات .6
 (158: 2011)مصطفىً،تبنيًبرنامجًإعبلميًنكعيًمتكامؿً.ً .7

،ً ًمتكامؿ ًكنظاـ ًتسير ًالخدمة ًالتدريبًأثناء ًعممية ًأف ًمدخبلتياًًكترلًالباحثة ًتجكيد كأف
ًالمخرجاتً، ًيؤدمًاليًجكدة ًإلىًمستكلًمتميزً،ًكعممياتيا ًالخدمة ًبنتائجًالتدريبًأثناء ًكاالرتقاء

ًحتماليةًالخطأ.كتقميؿًا

ٕانجازًالتدريبًالصحيحًبالطريقةًالصحيحةًمفًالمرةًاألكلىًكفيًكؿًمرةً،ًيستكجبًكجكدًًك
ىـًأفًليًليسًبالضركرةًىكًاألنسبً،ًكاألمعاييرًيسعىًالجميعًلتحقيقياًمعًمبلحظةًأفًالمعيارًالمثا

ًالتدريبًفيًالمؤسساتً ستةًمعاييرًأساسيةًًالتدريبيةنسعىًلمناسبةًالمعيارًلميدؼً،ًكلضبطًجكدة
ً(2005ً:54)السمكـً، :كىي
ًلمتدريبًمفًخبلؿًً.1 ًالمستمر ًالتحسيف ًبعممية ًكممتزمة ًقادرة ًقياداتًتدريبية ًكٕايجاد ًاإلدارة جكدة

 التركيزًعمىًالسمككياتً.
ًكضعًً.2 ًمفًخبلؿً) ًالبشرية ًالمكارد ًعممياتًالتدريبًكتربطًبيفًًاستراتيجيةتطكير تتكامؿًفييا

 ياتًكبيفًاستراتيجياتًالمنظمةًكأىدافياً(ً.األىداؼًكالفعال
ًالمبانيًً.3 ًمثؿ ًكالمالية ًكالفنية ًاإلدارية (ً ًالحالية ًالتدريب ًكمعكقات ًمشكبلت ًمف التخمص

 كالتجييزاتً،التقنياتًالمعاصرةًلممعمكماتًكاالتصاالت(ً.ً
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ًإطارًً.4 ًفي ًالتدريب ًعمى ًاإلنفاؽ ًترشيد ًعمى ًأمكف ًما ًكالعمؿ ًكالتكجيو ًاإلرشاد تحقيؽًًبرامج
 .األىداؼًالمرسكمةًلو

 البرامجًالتدريبيةًكالمناىجً.ًً.5
ً.ًلمبذكلةًلبلرتقاءًبمستكلًالتدريباالختباراتًكالتقييـًكتقديرًالجيكدًاًً.6

مجمكعةًمفًالمؤشراتًمكزعةًعمىً(2011ً:160ًيذكرً)مصطفىً،ً:في التدريب الجودةمؤشرات 
ً:محاكرًعدةً

ً :ً ًاألكؿ ًبالمتدًمؤشراتالمحكر ً،مرتبطة ً،ًربيف ًاالحتياجاتًالمطمكبة ًكتحديد ًمفًحيثًاالختيار
،ً ًالمشاركيف ًعدد ً،ًكنسبة ًالمشارؾ ًتكمفة ً،ًكمتكسط ًليـ ًتقدـ ًالمشاركيفًًكالخدماتًالتي كدافعية

ًكاستعدادىـًلممشاركةًالفعالةًفيًتجكيدًاألداءًالمطمكبً.
ًدريبيةً،كمدلًثقافتيـًالمينية،مفًحيثًحجـًالييئةًالتًمرتبطةًبالمدربيفً،ًؤشراتمً:المحكرًالثاني

ًكاحتراـًكتقديرًالمدربيفًالمشاركيفً،كمدلًمساىمةًالمدربيفًفيًخدمةًالمجتمعً.
:ً ًالثالث ً،كجكدةًًمؤشراتًالمحكر ًالتدريبي ًالمحتكل ًحيثًأصالة ً،مف ًالتدريبي ًبالمحتكل مرتبطة

ًبالكاقعً،كالىًأمًمدلًي ً ًكمدلًارتباطو ً،كاألسمكبً، عكسًالمحتكلًالمعمكماتًالمستكلً،كالطريقة
ًكالمياراتًكاالتجاىاتً،كالقكميةًأكًالتبعيةًالثقافيةًمنياً.

ً ًالرابع: ًالقيادًمؤشراتالمحكر ًحيث ً،مف ًالتدريبية ًباإلدارة ًكبالعبلقاتًمرتبطة ،ً ًالجكدة ًبنظاـ ات
ً.نسانيةً،كاختيارًاإلدارييفًكاالىتماـًبتدريبيـً،ًكتفكيضًالسمطاتًالبلمركزيةاإل

مرتبطةًباإلمكاناتًالماديةًمفًحيثًمركنةًالقاعاتًالتدريبيةًكقدرتياًعمىًمؤشراتًًلخامسً:المحكرًا
ًيمكفً ًالتي ً،كاألدكات ًكاألجيزة ًالتدريبية ًالقاعات ًمف ًالمشاركيف ًاستفادة ًكمدل ًاالىداؼً، تحقيؽ

ً.استخدامياًأثناءًتنفيذًالبرنامجًالتدريبيً
مفًحيثًمدلًكفاءًإدارةًالتدريبًًالتدريبًكالمجتمعً:ًمرتبطةًبالعبلقةًبيفًمؤشراتًالمحكرًالسادس:

باحتياجاتًالمجتمعًالمحيطً،كمدلًمشاركتوًفيًحؿًمشكبلتوً،كربطوًبالتخصصاتًالمرتبطةًبطبيعةً
ً.اردهًالبشريةًمعًالمجتمعًًكاعؿًبمكمدلًالتف،ًكحاجتوًالمجتمعً

ًاًيمي:(ًعكامؿًنجاحًالتدريبًأثناءًالخدمةًبم2009ً:92كيحددً)الزىراني،ً
ًتخطيطًالبرامجًالتدريبيةًبمشاركةًالفئةًالمرادًتدريبياًبناءًعمىًاالحتياجاتًالفعميةًليا.ً-1
االستفادةًمفًأساليبًالتعمـًالذاتيًكًالمستحدثاتًالتربكيةًكالشمكليةًفيًعمميةًالتقكيـ،ًكمتابعةًً-2

ًاألثرًالفعميًالذمًيتركوًالبرنامجًفيًالفئةًالمستفيدةًمنو.
ًأجيزةًالتدريبًكتزكيدىاًبالككادرًالبشريةًكالتسييبلتًالمادية.ًتدعيـً-3
ًأالًيقتصرًترشيحًالمتدربيفًعمىًفئةًمعينةًفقطً،ًبؿًيتكجبًإتاحةًالفرصةًلكافةًاألفراد.ً-4
ًترشيحًالككادرًالتدريبيةًكفؽًمعاييرًكضكابطًمعينةً،ًترتبطًبمدلًالكفاءةًكاألداء.ً-5
ًلمتدريب.تكفيرًمباًفًمييأةًكمخصصةً-6ً
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ًإطبلعًالمتدربيفًعمىًخططًالبرنامجًالتدريبيًقبؿًانً-7 ًفيًإعداد ًإشراكيـ ًكمحاكلة المادةًعقاده،
ًالعمميةًلمبرنامجًكفؽًاحتياجاتيـًالتدريبية.

ًاختيارًالتقنياتًالتدريبيةًالمناسبةًمعًتصميـًبيئةًتدريبيةًتتناسبًمعيا.ً-8
ًتدريب.استخداـًبرنامجًالحاسبًاآلليًفيًمجاؿًال-9ً
ًاعتبارًحضكرًبرنامجًالتدريبًأكًالدكرةًالتدريبيةًبعدًكؿًثبلثًسنكاتًمفًالضركريات.ً-10

كترلًالباحثةًأفًالتخطيطًلمتدريبًكتقسيموًإليًمراحؿًمدركسةًبطريقةًعمميةًبعيدةًعفًالمغاالةً
تدريبًكالتخبطًككفؽًاإلمكاناتًالمتاحة،ًكتكفرًفريؽًعمؿًمتميزً،فكؿًذلؾًيؤدمًإليًنجاحًال

ًكتحقيؽًأىدافوًالمنشكدةً.

 التدريبية: البرامج إعدادأسس -9
كتقييـًكتطكيرًمراحموًمفًتخطيطًكتنفيذًكمتابعةًًيقكـًالتدريبًعمىًأسسًكمبادئًمحددةًتشمؿًجميع

ًالتدريبًعمىًمجمكعةًمفًاألسسًكىي: ً-كيقـك
 ىداف:واضحة األأن تكون عممية التدريب  -1

ًأف  الدقيؽ التحديد فأل كذلؾ دقيقنا تحديدنا كمحددة كاضحة اؼأىد لمتدريب يككف فبلبد
ًيعتبر  المستخدمة التدريبية كاألساليب كالطرؽ التدريبية البرامج لمحتكل الصحيح الدليؿ لؤلىداؼ

 التدريجي نجازاإل عمى فيو النظاـ يقـك عمؿ ، مرتب منظـ عمؿ كجكد إلى تحديدًاليدؼ ،كيؤدم
 ذات التدريبية البرامج يجعؿ كىذا المحتممة النياية أك لمغاية كتدبر كاطراد رالعممياتًباستمرا مف لعممية
ً.(1984ً:80كفعاليةً)محمدًكآخركفًً، كفاءة
 : الخدمة أثناء التأىيل و التدريب برامج أن يكون ىناك تكامل-2

 تدريبال إلى نظرنا إذا ألننا ، التدريبي العمؿ في كالترابط بالتكامؿ يتصؼ أف لمتدريب بد ال
 بينيا تقـك متداخمة كعناصر أجزاء مف يتككف متكامؿ كياف أنو يعني فيذا ، متكامبلًن باعتبارهًنظاماًن
 ككؿ النظاـ يحققو الذم الناتج بمثابة النيائية محصمتيا ، معينة كظائؼ أداء أجؿ مف عبلقاتًتبادلية
 التجانس لتحقيؽ فييا تتكامؿ كأف دب ال التي كمخرجاتو كأنشطتو كعممياتو مدخبلتو لو ،كالتدريبًكنظاـ

 (1985ً:355)السممىً،ً.نشطةًاالخرلمعًباقيًاأل كالتكافؽ
 :التدريب استمرارية-3

ًاألداءًالكظيفية الحياة طيمة مستمرال التدريب ًفي ًالمستمر ًالتحسف  يشمؿ بحيث يضمف
ًفي المجاالت  مناحي مختمؼ في التطكر عممية يكاكب كبحيث التعميمية المراحؿ كافة المختمفة

ً(2001ًً:211عطكلً،(.الحياة
ً
ً
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 :نةو بالمر  أن يتصف التدريب-4
 مف كاإلفادة ، التربكية البيئة في كالمستجدات التغيرات مكاجية التدريب خطة تستطيع أف بد ال

ً. كالتقكيـ التنفيذعفً الناجمة التغذيةًالراجعة
ً:التدريب مركزية ال-5

 لمعامميف بيا الخاصة التدريبية الخطط بإعداد كالتعميـ بيةالتًر مديرية تقـك أف بذلؾ كالمقصكد
 التي العامة السياسة كضمف الكظيفية كمتطمباتيـ احتياجاتيـ كفؽ كذلؾ ليا المدارسًالتابعة في

 المدارس في العامميف مستكل عمى محمينا التدريب يككف فأ أم.العالي التربيةًكالتعميـ كزارة تنتيجيا
ً(2011ً:211ًعطكلً،.) كفقناًلمتطمباتيـ حدة عمى كتعميـ تربية مديرية لكؿ التابعة

ً ًأف ًتدريبً(كترلًالباحثة ًكحدة ً)المدرسة ًالغكثًالدكلية ًككالة ًالذمًأقامتو دليؿًًالمشركع
ًكاضحًعمىًالمركزيةًالتدريب.

 االتجاىات الحديثة في تدريب المعممين :-10
المؤسساتًالحديثةًالتيً إلسبلمية،ًكتركزًاآلفإعدادًكتدريبًالمعمـًقديـًفيًالثقافةًالعربيةًاً

ًعمى ًالعربي ًالعالـ ًفي ًكأقمناىا ًالغربي ًالعالـ ًمف ًإلينا ًبتدريبً كردت ًيتعمؽ ًفيما مسمياتًمختمفة
ًالتربية ًك"معيد ًالمعمميف"، ً"دار ًمثؿ ًالمسميات،ً المعمميف، ًمف ًكغيرىا ًالتربية"، ً"كمية ًك لممعمميف"،

كرتًفيوًالنظريةًالتربكيةًبدرجةًكبيرةًفيًالعالـًالغربيًكشمؿًذلؾًتط كالمبلحظًأنوًفيًالكقتًالذم
بصكرةًتقميديةًمفً فإفًمعظـًالمؤسساتًالتربكيةًفيًالعالـًالعربيًظمتًتعمؿ المعمـ،ً مفيكـًإعداد

برنامجًمحددًفيًدراسةًالمادةً خبلؿًمفيكميًالمنيجًكالتخصص،ًكأصبحًإعدادًالمعمـًيعنيًإكماؿ
ًا ًكطرؽ ًثـالتخصصية، ًالنفس، ًعمـ ًكبعضًنظريات ًالدرجةً لتدريس ًأك ًالشيادة ًعمى الحصكؿ

ًتًؤ ًالتي ًمعمماًنالجامعية ًبعدىا ًالدارس ًليصبح ًذلؾ ًبقدراتوً كد ًكمعترفان ًالمينة ًبممارسة ًلو مرخصان
ً(Fullan)،1992ً:33 .األساسيةًفيًىذاًالمجاؿ

التيًحددًإطارىاً"ركمافًإعدادًالمعمـًفيًالعالـًالعربيًعمىًنظريةًاالتصاؿً كتقكـًنظريةً
ًالمرسؿ "جاكبسكف ًمسميات: ًفيًثبلثة ًالمرسؿ،ً-كالرسالةً-كاختصرىا ًىك ًفالمعمـ ًإليو،  كالمرسؿ

ًالمعمـ ًرسالة ًيتمقى ًالذم ًالتمميذ ًىك ًإليو ًكالمرسؿ ًالتعميـ ًمادة ًىي ًكالقضاه،ً)ً.كالرسالة ًالترتكرم
المعمميفًيتفاكتكفًفيًقدراتيـً حقيقةًأفكتعمؿًىذهًالنظريةًفيًإطارًميكانيكيًيتجاىؿً ، 33 :2006

ًيتجاىؿًحقيقة ًكما ًالنفسانية، ًكاستعداداتيـ ًكالتبايفً العممية ًفيو ًالذمًتتـ ًكاإلطار ًذاتيا ًالتعميـ مادة
ًكدرجة ًالتبلميذ ًبيف ًيتمقكنيا،ً الكاضح ًالتي ًالعممية ًالمادة ًمع ًكالتفاعؿ ًبؿ ًالتمقي، ًفي استعداداتيـ

ً.(2000،23ًياًىذهًالعمميةًبأسرىاً)سالـ،ًالمؤسسةًالتيًتتـًفي كأيضاًن

مجمموًعفًالتياراتًالتيًبدأتًتبرزًحديثانًفيًالعالـًالغربي،ًكالتيً كيختمؼًىذاًاالتجاهًفيً
ًالعمميةًالتي ترلًأفًإعداد ًأكًالدرجة ًبتدريبو، ًتقـك ًالتيًتعمفًأنيا ًالمؤسسة  المعمـًالًينتييًعند
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الحاؿًفيً الًتنتييًأيضانًعندًممارسةًدكرهًبكفاءةًكماًىكيحممياًمفًأجؿًاالعتراؼًبمكانتو،ًبؿًًك
ً.(Kaplan & Edelfelt, 1996:45) المدرسةًالتقميدية

إلىًعدـًاالعتراؼًبالنظريةًالتيًتقكؿًبإمكافًتدريبًسائرًالمعمميفً كتذىبًىذهًاالتجاىاتً
اختبلفانً يياًالمعممكفًتختمؼتدريبانًمتساكيان،ًذلؾًأفًالمدارسًالتيًيعمؿًفًتخصصانًكاحداًن الذيفًيؤدكف

ًالريفية ًكالمدرسة ًالريفية، ًتختمؼًعفًالمدرسة ًالمدنية ًفالمدرسة ًالبدكية،ً كبيران؛ تختمؼًعفًالمدرسة
التيًيؤمياًأبناءًالفقراء،ًكالمدرسةًالتيًيأخذً كالمدرسةًالتيًيؤمياًأبناءًاألغنياءًتختمؼًعفًالمدرسة

لمدرسةًالتيًيتساكلًفيياًالتبلميذًفيًمستكياتيـًالبيئيةًا منتسبكىاًمفًكؿًتمؾًالعناصرًتختمؼًعف
ً.(Jones, 1992:86) كاالجتماعية

ًعمىً ًالتركيز ًمف ًأكثر ًىك ًالمعمـ ًتدريب ًعمى ًالتركيز ًأف ًذلؾ ًفيًضكء إعداده،ً كيبدك
طرًالمعمـًمممانًبمادتوًكباأل كمفيكـًالتدريبًيأخذًأسبقيةًعمىًمفيكـًالتعميـًألنوًالًفائدةًفيًأفًيككف

ًمع ًكلكنوًغيرًقادرًعمىًالتأقمـ ًفيًالتربية ًالتيًيعمؿًفيًإطارىا النظرية ًالمدرسية كيضعً .البيئة
تدريبًالمعمميفًككمياتًالتربية،ًكىكًالتحدمًالذمًجعؿًبعضً مفيكـًالتدريبًتحديانًكبيرانًأماـًمعاىد

عمموًكيعرؼًكيفيةًإدارةًًبأفًكجكدًالمعمـًفيًمدرسةًمعًمديرًيفيـًطبيعة العمماءًيذىبكفًإلىًالقكؿ
ًمعيد مجمكعة ًفصكؿ ًفي ًالمعمـ ًيقضييا ًالتي ًالسنكات ًمف ًبكثير ًأجدل ًمدرستو، ًفي  المعمميف

ىكًفقطًينبوًإلىً المعمميفًككمياتًالتربية،ًكالًيعنيًىذاًالرأمًعدـًالحاجةًإلىًىذهًالمؤسسات،ًكٕانما
كالتدريبًتراعيًالتطكراتًالتيًبدأتً ميـضركرةًأفًتتطكرًالمعاىدًكالكمياتًبإدخاؿًمفاىيـًجديدةًلمتع

ً.تبرزًحديثاًن

ًكجكنسًًتؤكدًكً ًىيمبركف ً"ركث ًنشرتيا ًالتي ضمفً (Heilbronn. & Jones) "الدراسة
(ً )دراساتً New teachers in an urban comprehensive schools ) 1997فعالياتً""

ًالجديدًفيًالمدارسًالشاممةً( ًالمعمـ تستكجبً فيًأسمكبًتدريبًالمعمميفعمىًأفًالتغيراتًالحديثة
ًالتدريبًفي ًيككف ًعمىًأف ًتدريبًالمعمـ ًبرامج ًفيًمحتكلًكٕادارة ًالنظر المدارسًىكًحجرً إعادة

ًمعًالتقميؿًمفًاالعتمادًعمىًالمعاىدًكالجامعاتًفيًىذا المجاؿ،ًكالًيعنيًذلؾًإلغاءًىذهً الزاكية،
ًفي ًيتـ ًيجبًأفًيككفًالتركيزًعمىًما ًفيً المؤسساتًكٕانما ًالنظرية ًالمعرفة المدارسًكليسًمجرد

أفًيككفًالتركيزًعمىًبرامجًالتربيةًالعمميةًفيًالمدارسً كمياتًكمعاىدًالمعمميف،ًكالًيعنيًذلؾًأيضاًن
ينبغيًأفًيككفًالتفرغًلمعمؿًفيًالمدارسًجزءانًمفًبرامجًالتدريب،ًكىكًنفسً بمفيكمياًالتقميدم،ًكٕانما

ًاإلد األسمكب ًتتبعو ًكانت ًيرسؿالذم ً"بختًالرضا" ًمعيد ًحيثًكاف ًالسكداف، ًفي ًالبريطانية  ارة
كلفًيككفًذلؾً المتدربيفًلئلقامةًفيًالمدارسًلعدةًأشيرًمفًأجؿًاكتسابًالخبرةًفيًبيئتياًالعممية

ًالتجربة ًمفًصبلحية ًالتأكد ًىك ًفيًتدريبًالمعمـ ًالميـ ًألف ًكافيان ًالتحاقوً كحده ًمفًخبلؿ العممية
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لـًيكفًصالحانًلمعمؿًفيًمجاؿًالتدريس،ً توًعمىًأفًيككفًمييأًلتقبؿًالنتيجةًإذابالنظاـًالمدرسيًذا
كيتـًذلؾًتحتًحمايةًالقكانيفًالتيًتشرعياًدكاكيفًشئكفً كعمىًأالًيككفًالتدريسًمينةًمفًالًمينةًلو

ًمفً المكظفيفًالتيًتحكؿًدكف االستغناءًعنيـًفيًحالةًعدـًكفاءتيـًفيًأداءًاألعماؿًالتيًكظفكا
ً.(Heilbron & Jones, 1997:33) ًأجميا

الركاتبًكالمسائؿًالضركريةًكٕانماًيجبًأفً كيحتـًذلؾًأالًتككفًالمكاردًالمتاحةًلممدارسًتقتصرًعمى
ًًً.المعمميف تككفًىناؾًاعتماداتًكافيةًألغراض

تدريبًالمعمميفً كتذىبًاالتجاىاتًالحديثةًفيًبريطانياًعمىًنحكًالخصكصًإلىًعدـًجعؿً
ًأفًتككفمقتص ًإلىًضركرة ًالعاليًفقطًكٕانما ًعمىًمؤسساتًالتعميـ ًبيفًالمؤسساتً ران ىناؾًشراكة

ً.التعميميةًذاتياًككزارةًالتعميـًالعالي

 نيايةًاألمرًأفًينشأًجيؿًمفًالمعمميفًليسكاًفقطًمسمحيفًبالمعرفةًالنظريةًالتي كاليدؼًفيً
ًكمياتًالتربيةًكمعاىدًالتربيةًكمعاىدًالمعمم ًبالخبراتتكفرىا ًمزكديفًأيضان التيًيأتيًمنياً يف،ًكٕانما

الخبراتًمفًأجؿًإنجاحًالممارسةً التبلميذًالذيفًينتمكفًإلىًبيئاتًثقافيةًمنكعةًبحيثًيكظفكفًىذه
 .التعميميةًفيًداخؿًمدارسيـ

 واقع التدريب في المؤسسات التربوية الفمسطينية: -11
ًالكضعًالمتردمًعمىًالتعميـًكتشتتًالشعبًالفمسطيني،ً(ـ1948ًً)بعدًنكبةً ًانعكسًىذا

ًأيضانًكعمىًالنظاـًالتعميمي،ًكاإلدارةًالمدرسية،ًالتيًىيًجزءًمفًالنظاـًالتعميمي.
ًفيياً ًنزلكا ًالتي ًالبمداف ًفي ًالسائدة ًلؤلنظمة ًمباشرة ًالفمسطينييف ًتعميـ ًخضع ًكبالتالي

ًأ ًدكلية ًبشكؿًغيرًمباشرًلتمؾًاألنظمةًعفًطريؽًككالة ً)األكنركا(التيًكأخضعكىـ نشئتًإلغاثتيـ
ًالمقررةً ًالرسمية ًالمناىج ًكٕاتباع ًاليكنسكك، ًمع ًالمينية ًالتكأمة ًالتربكم، ًالمجاؿ ًفي تميزتًبصفتيف

ًاإلدا ًالنكاحي ًعف ًمسئكلة ًالككالة ًفكانت ًالمضيفة، ًالبمداف ًفي ًعفًلمتعميـ ًمسئكلة ًكاليكنسكك رية
ً.(1990ًً:85)بشكر،ًالفنية

لةًالغكثًالدكليةًبافتتاحًمدارسًابتدائيةًكٕاعداديةًألبناءًالبلجئيفًشرعتًككا1950ًفيًعاـًً
.ًالركاتبًالمقدمةًليـًآنذاؾًكلضآلةلقمةًعددًالمؤىميفًًالفمسطينييفًفيًمختمؼًمناطؽًتجمعيـ.ًكنظراًن

اضطرتًككالةًالغكثًإلىًقبكؿًعددًكبيرًمفًىؤالءًالمعمميفًالذيفًيفتقركفًإلىًالمؤىبلتًالمناسبةً
ً.(1999ً:2)طرخافً،ًلتعميـ.ًسكاءًأكانتًتمؾًالمؤىبلتًعمميةًأـًتربكيةلمينةًا

ًبيفًالتكسعًالكميًكالمستكلًالنكعيًفيًالمدارسًالتيًتشرؼًعميياًً كاستمرًاتساعًالفجكة
ككالةًالغكثً،ًاألمرًالذمًشغؿًتفكيرًالمسئكليفًفيًاليكنسككًخاصةًبعدًماًكشفتًدراسةًأجريتًفيً

ً ًالمًأف1963ًعاـ ًأكاديمياًننسبة ًالمؤىميف ًآنذاؾًكتربكياًنًعمميف ًتتجاكز ًتكف ًلـ ًالغكث ًككالة ًفي
ً(2007ًً:100)نتيؿً،ًمفًمجمكعةًالمعمميف.ً(10%)
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كفيًأعقابًذلؾًأصدرتًالييئةًالعمياًلمككالةًكثيقةًرسميةًتضمنت،ًمفًبيفًأمكرًأخرلً،ًً
ًفكانتًالتكصياتًالتيًتضمنتي ًالمعمميف، ًتمؾًالكثيقةًبمثابةًحجرًكٕانشاءًمعيدًمتخصصًإلعداد ا

األساسًفيًإنشاءًالمعيد.ًكعمىًالرغـًمفًالضائقةًالماليةًالتيًكانتًتعانيًمنياً،ًإالًأنياًاتخذتً
لتدريبًالمعمميفًفيًأثناءً(63/1964ًً)قراراًباعتمادًمشركعًتجريبيً/ًككالةًالغكثًفيًالعاـًالدراسي

مفيفًمفًسكيسريةًالفيدراليةًكبالتعاكفًمعًخبراءًمختالخدمةً،ًكذلؾًبمساعدةًفنيةًمقدمةًمفًالحككمةًال
ً(1999ً:4)طرخاف،ًً.اليكنسكك

 معيد التربية: نشأة
كثيرةًفيماًيتعمؽًبإعدادًكتدريبًالمعمميفًًكثيقةًرسميةًمفًالييئةًالعمياًلمككالةًتضمنتًأمكراًنًتًرصد

ًفيًأثناءًالخدمةً،ًمفًأىمياًماًيمي:
 فًإعدادًالمعمميفًقبؿًالخدمةً.عًإنشاءًمعيدًمتخصصًمستقؿًتماماًن 
 ً.ًًإعدادًالمعمميفًفيًأثناءًالخدمةًيتطمبًالتكظيؼًالفعاؿًإلىًالكسائطًالمختمفة  إفًمفيـك
 ًًإفًعدـًمركزيةًمكظفيًالميدافًتتطمبًاختيارًممثميفًلممعيدًكتدريبيـًكتكميفيـًلئلشراؼ

ًعقد ًمف ًاألمكر ًتقضيو ًكما ًالميداف ًفي ًالمعمميف ًإعداد ًعممية ًالدراسيةًًعمى الحمقات
 األسبكعيةًأكًتنظيـًالدكراتًالصيفية.

 ًًًإنتاج ًعمى ًكتدريبيـ ًالمعيد ًممثمي ًإعداد ًيتطمب ،ً ًكالبصرية ًالسمعية ًالكسائط استخداـ
 (1984ً:7)الدقاؽ،ً.بعضًالكسائؿًالتعميمةًكالتعميميةًالبسيطةً

ةًكمشركعًمشترؾًتـًتأسيسًمعيدًالتربي(1963ًًً)كفيًشيرًكانكفًأكؿً)ديسمبر(ًمفًعاـً
كاالرتقاءًً،لتمبيةًحاجاتًممحةًالنظاـًالمدرسيً؛اليكنسككًاألكنركاًبتمكيؿًمفًالحككمةًالسكيسريةًًبيف

ًالككالة ًمدارس ًفي ًالفمسطينييف ًالبلجئيف ًأبناء ًيتمقاه ًالذم ًالتعميـ ًالبرامجً؛ًبنكعية ًتنفيذ ًاجؿ مف
إنشاءًمراكزًالتطكيرًالتربكمًفيًالمياديفًحيثًتـًقامتًدائرةًالتربيةًكالتعميـًبً.التدريبيةًفيًالمياديف

ً مراكزًأخرلًفيًكؿًمفًًةثـًأقيمتًثبلث(1974ًً)فيًعاـ.إنشاءًمركزًفيًاألردفًكأخرًفيًغزة
ًفيًعاـ ًالغربية ًكلبنافًكالضفة ًتحقيؽًالتحسيفًً،ً(1980ً)ًسكريا ككافًاليدؼًالرئيسيًإلنشائيا

ًبلؿًقيامياًبتطبيؽًاالتجاىاتًالتربكيةًالمعاصرةًكالحديثةالنكعيًلمنظاـًالتعميميًفيًكؿًميدافًمفًخ
كالعمؿًعمىًتكظيؼًمصادرًالتعمـًإلىًأقصىًحدًممكفًبغيةًتحسيفًنكعيةًالتعميـًألبناءًالبلجئيفً،

ًالفمسطينييف.
ًالتربيةًكالتعميـًفيًالرئاسةًالعامةًفيً كتمثؿًمراكزًالتطكرًالتربكمًاآلليةًالفنيةًلتحقيؽًغاياتًدائرة

ًلمجاالتًالرئيسيةًالتاليةً:ا
 ًتكفيرًفرصًالتدريبًفيًأثناءًالخدمةًلمييئاتًالتربكيةًمفًخبلؿًاإلشراؼًعمىًتنفيذًدكرات

ًحاجاتً ًتمبية ًنحك ًكالمكجية ًالقصيرة ًالدكراتًالتدريبية ًكتنظيـ ًبشكؿًرئيسً، ًالتربية معيد
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طرأًعمىًالمناىجًالتربكيةًمينيةًمحددةًترتبطًبالكاقعًالتربكمًلكؿًميدافً،ًكالمستجداتًالتيًت
 كأساليبًتدريسياًكتقكيميا.

 ًادًإثراءًالمناىجًالدراسيةًمفًخبلؿًتحميمياًكتحديدًالجكانبًكالحاجاتًإلىًإثراءًكٕاعدادًالمًك
 عمىًتنفيذىاًكتقكيـًأثرىاًكتعديمياًفيًضكءًالتغذيةًالراجعة.كالنشاطاتًاإلثرائيةًكاإلشراؼً

 ًًكالراجعًكالمصادر ًالممتحقكفًبدكراتًالتربيةًتكفيرًالمكاد ًالتيًيحتاجًإلييا ًالمبلئمة التربكية
ًمكتبةً ًتطكير ًكأفًفيًكؿًمركز ًخاصة ًالتربكيكفًفيًالميداف، ًكالعاممكف ًالخدمة فيًأثناء

 مزكدةًبالمراجعًكالمصادرًذاتًالصمةًبعمؿًجميعًالعامميفًالتربكييف.
 ًالبحكث ًًكدراساتً)إجراء )ً ًمشاريع ًتطكيرية ًالتساىـ ًدراسة ًالتربكم ًتطكيرهًبلكاقع يدؼ

 كتحسينوًكالتصدمًمفًمشكبلتوًالتربكيةًبالدراسةًكالبحثًالعممييفً.
 ًًخاص ًبشكؿ ًالخدمة ًأثناء ًفي ًالتدريب ًبدكرات ًلمممحقيف ًكالتكجيو ًاإلرشاد ًخدمات تكجيو

 كجميعًالعامميفًالتربكييفًىدؼًتحسيفًممارساتيـًالتربكية.
 ًً ًتحسينية ًنشاطات ًتنفيذ ًعمى ًالتربيةًاإلشراؼ ًلدائرة ًالثنائية ًالتحسينية ًبالخطة المتضمنة

 كالتعميـًلمتابعةًتنفيذىاًكتقكيمياًكنتائجياً.
 ًًاإلشراؼًعمىًعمؿًلجافًالمكضكعاتًاإلداريةًمفًحيثًعاداتًالخطةًالسنكيةًلكؿًلجنة

ًكمتابعتيا. ًنتائجيا ًالجافًكتقكيـ ًنشاطاتًىذه ًمجاالتًالعمؿًكاإلشراؼًعمىًتنفيذ ًكتحديد
يكضحًعبلقةًمعيدًالتربيةًكقسـًالتعميـًالمدرسيًبمركزًًكالشكؿًالتاليً(2007ً:101تيؿً،)ن

 التربكمًفيًجميعًاألقطارًالمضيفة:ًالتطكير
ً
ً
ً
ً
 
ً
 
 
 

  (4شكل رقم )
 يبين عالقة المعيد بمركز التطوير التربوي

ً(1999ً:8ً)طرخاف،ً

 معهد التربٌة

 العامةالرئاسة 

 )عمان (

 مركز التطوٌر

 التربوي )دمشق(

 مركز التطوٌر

 التربوي )بٌروت(

 مركز التطوٌر

 التربوي )عمان(

 مركز التطوٌر

 التربوي )غـزة(

 مركز التطوٌر

 التربوي )القدس(
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ًالتع ًبرئيسًبرنامج ًإداريان ًالتربكم ًالتطكير ًمركز ًفنيانًكيرتبط ًالمركز ًيرتبط ًبينما ًقطر، ًكؿ ًفي ميـ
ًكٕاشرافياًبمعيدًالتربيةًكقسـًالتعميـًالمدرسيًفيًدائرةًالتربيةًكالتعميـًفيًالرئاسةًالعامة.ً

كبذلؾًفإفًخبراءًدائرةًالتربيةًمسئكليفًعفًتقديـًالخدماتًالفنيةًالتطكيريةًلمراكزًالتطكيرًً
التطكيرًالتربكمًبجميعًالمشرفيفًالتربكييفًالعامميفًفيًًالتربكمًفيًجميعًاألقطار.ًًكيستعيفًمركز

كؿًقطر،ًمثمماًيستعيفًبخبراءًمعيدًالتربيةًكقسـًالتعميـًالمدرسيًفيًتنفيذًميماتوًكنشاطاتوًالتدريبيةً
 (1999ً:8ًكالتربكية.ً)طرخاف،ً

 :وحدات المعيد وأقسامو 
ًمف:ًيشكؿًمعيدًالتربيةًقسمانًمفًأقساـًدائرةًالتربيةًكيتككفً

تقكـًبتصميـًالبرامجًالتدريبيةًلمدكراتًكٕاعدادىاً،ًكاإلشراؼًعمىًتنفيذىاًوحدة البرامج التدريبية :  -أ
 ،ًكتقكيمياًكمتابعتيا.

 :وحدة المواد التدريبية وتقسم عمى ثالثة أقسام -ب
ًالمتضمنةًفيًبًرًًقسم المواد التدريبية المطبوعة: .1 امجًيقكـًبتحريرًالمكادًالتعميميةًالجديدة

الدكراتًالمختمفةً،ًكٕاخراجياًكطباعتياً،ًكمتابعةًالمكادًالمطبكعةًالقديمةًكالتكصيةًبمراجعتياً
كتحديثياًكتطكيرىاًبناءنًعمىًالتغذيةًالراجعةًمفًالمياديفً،ًكماًيتكلىًمسؤكليةًإصدارًمجمةً

 مجمةًمحكمة.1998ًالمعمـً/الطالبًالتيًأصبحتًمنذًبدايةًعاـً
فيًىذاًالقسـًجيازًمتكامؿًإلنتاجًالكسائؿًالسمعيةً/ًًًة / البصرية :قسم الوسائل السمعي .2

ًبالحاجاتً ًالصمة ًذات ًالتربكية ًاألفبلـ ًلتسجيؿ ًاستديك ًكيكجد ،ً ًأنكاعيا ًبشتى البصرية
ًإلىًمراكزًالتطكيرًالتربكمًبيدؼً ًباإلضافة ،ً ًالبرامجًالتدريبية ًالتيًتشتمؿًعمييا التدريبية

 .تكظيفياًفيًعممياتًالتدريب
ًقسم النتاج: .3 ًتعييناتًً ًالمطبكعةً) ًالتعميمية يشمؿًالمعداتًكاآلالتًالبلزمةًإلنتاجًالمكاد

ًمراكزً ًعمى ًكتكزيعيا ًالتدريبية ًالبرامج ًفي ًالمدرجة )...ً ًتعميمية ًكمجمعات ًعمؿ كأكراؽ
فًالتطكيرًالتربكم.ًًكينتجًىذاًالقسـًخمسيفًمادةًجديدةًسنكيانًأكًماًيزيدً،ًكيعيدًإنتاجًماًبي

 (2007ً:107ً(ًمادةًتعميميةًمطمكبةًسنكيانًلمدكراتًالتدريبية.ً)نتيؿً،1000-12000)
ًكماًيقكـًالقسـًبتكزيعًمجمةًالمعمـ/ًالطالبًالتيًتعتبرًكسيطانًتدريبيان.

:ًتحتكمًعمىًأحدثًالكتبًكالمراجعًكالدكرياتًفيًالتربيةًكعمـًالنفسًكالقياسًًمكتبة متخصصة -ًث
ًماًكالتقكيـًكالبحثًالترب ًبمغًمحتكياتيا كمًكالمناىجًكطرؽًالتدريسًكالمراجعًالمتخصصةً،ًكقد

 (ًألفانًمفًالكتبًكالمراجعًكالدكريات.20يقاربً)
:ًًيتكلىًميماتًاإلشراؼًعمىًتسجيؿًالمتقدميفًالمتحاناتًدكراتًالمعيدًقسم التسجيل والتقويم  -ًج

تقدميـًفيًالتحصيؿً،ًإلىًأفًًكمتابعةًتحصيميـًكتزكيدًمراكزًالتطكيرًبتغذيةًراجعةًحكؿًمدل
ًفيً ًالنجاح ًشيادات ًمنحيـ ًيتـ ًذلؾ ًعمى ًكبناءن ،ً ًالدكرة ًفي ًالنجاح ًمتطمبات ًجميع يستكممكا
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الدكراتً.ًًكيتـًإعدادًىذهًالشياداتًكتكقيعياًفيًمعيدًالتربيةً،ًكترسؿًإلىًمراكزًالتطكيرًفيً
 المياديفًلتكزيعياًعمىًالمتدربيفًالناجحيف.

 ًالتربيةًمجمكعةًمفًالخبراءًيتعاكنكفًمعًخبراءًقسـًالتعميـًالمدرسيًالذمًيشكؿًكيعمؿًفيًمعيد
قسمانًمفًأقساـًدائرةًالتربيةًكالتعميـًإلعدادًالبرامجًكالمكادًالتدريبيةًكؿًحسبًتخصصوً،ًبحيثً
ًأماً ،ً ًالرئاسة ًمستكل ًفي ًالميداني ًالتدريب ًاإلشراؼًعمى ًمسؤكلية ًخبراء ًمف ًكاحد ًبكؿ تناط

 الميدانيًفيكًميمةًمنكطةًبمراكزًالتطكيرًالتربكمًفيًاألقطارًالخمسة.اإلشراؼً
 ًًمعيد ًدكراتًالتدريبًالتيًينظميا ًعفًاإلشراؼًعمىًتنفيذ ًمركزًالتطكيرًالتربكمًمسؤكالن كيعد

ًالتربكمًليككفً ًالتطكير ًالعامميفًفيًمركز ًالمشرفيف ًتعييفًمشرؼًمف ًكذلؾًمفًخبلؿ التربية
ًعم ًاإلشراؼ ًعف ًىذهًمسؤكالن ًكتتحدد ًسيرىا. ًكمتابعة ًالميداف ًفي ًالتدريبية ًالدكرات ًتنفيذ ى

ًفيًاستقطابًالمتدربيفً/المتدرباتًلم ًدكاميـالمسؤكلية ًكمتابعة ،ً ًكتسجيميـ ًكالتقريرًعفًدكرة، ،
ًكتكجيوً ًاالمتحانات، ًكٕاجراء ًالميدانية، ًالزيارات ًبرنامج ًكتنظيـ ًالتدريب، ًفعاليات سير

ً(1999ً:17ً،18ًشادىـ.)طرخاف،تًكٕاًرالمتدربيف/المتدربا
 : فمسفة المعيد واألسس الرئيسة لعمميات التدريب في أثناء الخدمة 

ًالكطنيةًكالثقافيةًألبناءً ًعمىًتعزيزًاليكية ًارتكزتًفيًجانبًمنيا ًقد ًالتربية ًكانتًفمسفةًمعيد إذا
ً ًالعمؿ ًعمى ًارتكز ًالفمسفة ًىذه ًمف ًاآلخر ًالجانب ًفإف ًالفمسطينييف، ًىيئةًًؤكبالدالبلجئيف لبناء

ًكفؽًمحدداتًأساسيةً ًالبلجئيفً، ًأبناء ًفيًتعميـ ًبميماتيا ًلمقياـ ًتربكيان ًمؤىمة ًكفنية ًكٕادارية تعميمية
تراعيًكضكحًاألىداؼًكاالرتباطًالكثيؽًفيماًبيفًالتدريبًكالميماتًكاستمرارًالبحثًكالتطكرًكالمتابعةً

ً ًكٕاغناء ًمبلئمة ًكأكثرىا ًالتربكية ًاالتجاىات ًأحدث ًكخبراتيـًكفؽ ًالفمسطينييف ًالتربكييف لتجارب
ً(1999ً:9)طرخاف،ًًكشخصياتيـ.

 من ىنا فإن فمسفة معيد التربية ترتكز عمى األسس التالية:  
ًالتيً .1 ًالتعميمية/التعممية ًالميمات ًأداء ًعمى ًكالمعممات ًالمعمميف ًلتدريب ًالتدريبية ًالبرامج تنظيـ

 ترتبطًبكظائفيـًكميماتيـًالتعميمية.
 أىداؼًالتدريبًمفًالحاجاتًالحقيقيةًلمفئاتًالمستيدفة.اشتقاؽً .2
 استجابةًبرامجًالتدريبًلمتغيراتًالتيًتطرأًعمىًالمناىجًالتربكيةًكالعممية. .3
ًبعمؿً .4 ًالصمة ًذات ًكالكفايات ًالجكانب ًجميع ًلتشمؿ ًكالتكامؿ ًبالشمكؿ ًالتدريب ًبرامج اتصاؼ

تدريبًفيًأثناءًالخدمةًمعًبرامجًالتدريبًالمتدربيفًكالمتدربات،ًكماًتشمؿًالتكامؿًبيفًبرامجًال
 قبؿًالخدمةًفيًالكقتًنفسو.

ً)نتيؿ،ًاتصاؼًالتدريبًباالستمرارًكىذاًيعنيًأفًتكاكبًعممياتًالتدريبًالتغيراتًكالمستجدات. .5
2007:ً102ً) 
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ًلممتدربيفً .6 ًالمتنكعة ًالحاجات ًالبرامج ًتمبي ًحتى ًبالتنكع ًالتدريبية ًالبرامج ًمحتكل اتصاؼ
 .كالمتدربات

 اتصاؼًبرامجًالتدريبًبالمركنةًكاالنفتاح. .7
 استخداـًالتقكيـًباعتبارهًعمميةًرئيسةًكحيكيةًفيًعممياتًالتدريب. .8
ًالفئاتً .9 ًكطبيعة ًالتدريب ًأىداؼ ًضكء ًفي ًكالمرئية ًكالمسمكعة ًالمقركءة ًالتدريب ًمكارد إعداد

 المستيدفةًككفؽًمعاييرًإعدادًمكادًالتعمـًالذاتيًكالدراسةًعفًبعد.
 األساليبًكاإلجراءاتًالتدريبيةًبتنكعًاألىداؼًكطبيعةًمحتكاىاًكخصائصًالفئاتًالمستيدفة.ًتنكع .10
 (1999ً:9)طرخاف،ًًالربطًكالتكامؿًالحقيقيًبيفًالنظريةًكالتطبيؽًفيًأثناءًعممياتًالتدريب. .11
 (المنحى النظامي التكاممي متعدد الوسائط) طرائق المعيد في التدريب: 

(System Integrate Multi-Media Approach) (SIMMA) 
إفًأىـًسمةًبارزةًفيًعمؿًمعيدًالتربية،ًماضيانًكحاضرانً،ًماًيسمىً"بالمنحىًالنظاميًً

ًمفًدكفًأفً ًالخدمة ًفيًتدريبًالمعمميفًفيًأثناء ًالمعيد ًالذمًيستخدمو ًالكسائط" التكامميًمتعدد
ًأشكا ًبيف ًالمنحى ًىذا ًكيدمج ًالمدرسية. ًكاجباتيـ ًأداء ًعف ًلكجويعيقيـ ًكجيان ًالمباشرة ًالتعميـ ً:ؿ

ًكالبحثً ًكاإلشراؼًالتكجيييً، ،ً ًالعممية ًكالتربية ًكالخططًالتحسينية، ًاألسبكعية )كالحمقاتًالدراسية
)كتعييناتًالدراسةًً:اإلجرائيًالمكجوًلمتحسيفً،ًكدكراتًالعطؿًالمدرسية،ًكأشكاؿًالتعميـًغيرًالمباشرة

ً:محتكياتًىذاًالمنحىالتربكية(.كالشكؿًالتاليًيكضحًًالذاتية،ًكالمكتباتًالميدانيةًكالمجمة
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً

ً

ً
 

  (5شكل رقم )
 يبين المنحى النظامي التكاممي متعدد الوسائط

ً(1999ً:10)طرخاف،ً
ًً

 المنحى النظامً التكاملً متعدد الوسائط

 األسالٌب غٌر المباشرة األسالٌب المباشرة

الحلقات التدرٌبٌة 
ٌةالمشاغل والندوات التربو 
ًالعروض العلمٌة والتدرٌب المٌدان 
اللقاءات اإلرشادٌة 
تطبٌقات عملٌة فً الدورات 
الدائرة التلفازٌة المغلفة 
 االختبارات 

الدارسة الذاتٌة 
المجمعات والحقائب التدرٌبٌة 
نصوص وقراءات مرجعٌة 
مجلة المعلم / الطالب 
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عضًمفًىذهًالكسائطًعمىًحدةًفبلًيمكفًكصفياًفيًذاتياًبأنياًمستحدثًتربكم.ًًفبًكٕاذاًأخذناًكبلًن
ىذهًالكسائطًقيدًاالستعماؿًمنذًأمدًبعيد،ًكالحمقاتًالدراسية،ًكالدكراتًالصيفيةً،ًكالتعميـًبالمراسمة،ً

ًيستعمؿًبعضياً بدرجاتًمتفاكتةًفيًمشركعاتًمختمفةًلتدريبًالمعمميفًفيًأثناءًالخدمة.ًًًإالبينما
ذمًاعتمدهًكطكرهًمعيدًغيرًأفًعنصرًاالستحداثًفيًالمنحىًالنظاميًالتكامميًمتعددًالكسائطًال

التربيةًيكمفًفيًتكامؿًجميعًىذهًالكسائطًفيًكؿًعضكمًكاحدً،ًكذلؾًفيًإطارًالنسؽًالذمًينظـً
ًفيناؾًترابطً ً ًالدكرة. ًطكاؿًمدة ًمبلئمة ًإفساحًالمجاؿًلمتابعة ًمع ًالخدمة، ًالتدريبًفيًأثناء لدكرة

ترتبطًارتباطانًعضكيانًبالحمقاتًالدراسيةًًكتكافؽًبيفًكؿًكسيمةًكأخرل،ًفتعييناتًالدراسةًالذاتيةًمثبلًن
األسبكعيةًالتيًتعقدًلمعالجةًالمكضكعاتًالمطركحةًفييا.ًًكتحتكمًالمكادًالدراسيةًالمطبكعةًعمىً
ًكنشاطاتًمقترحةًلمحمقاتًالدراسيةً ًالدراسيةًكالبلحقةًليا ًلمحمقة اقتراحاتًلبعضًالنشاطاتًالسابقة

ًأيض ًنجدىا ًنفسيا ًالعبلقة ًىذه ًغرؼًذاتيا ًفي ًالعممية ًكالتطبيقات ًالدراسية ًالحمقات ًبيف ان
ً(2006ً:10ً)خضرًكآخركف،الصفكؼ.

 :عناصر أساسية في المنحى النظامي التكاممي متعدد الوسائط 
يستخدـًالمعيدًضمفًىذاًالمنحىًاألسمكبًالمباشرً)القائـًعمىًالمكاجية(ًكاألسمكبًغيرًالمباشرًً

يدانًعفًالمقاءًبيفًالمدربًكالمتدربيف.ًًكفيماًيميًإيجازًبالعناصرًالذمًيعتمدًعمىًالتعمـًالذاتي،ًبع
ًالتيًيتضمنياًاألسمكباف:

 :أساليب ووسائط التدريب المباشر ىي 
 الحمقات والندوات والمشاغل التربوية التي تنظم بواقع لقاء واحد كل أسبوع:  .أ 
ًاًً ًمراكز ًفي ًالتربكية ًالحمقاتًكالندكاتًكالمشاغؿ ًىذه ًتنظيـ ًتـًكيتـ ًالتي ًالتربكم لتطكير

ًعاـً ًالمراكزًالمتكاجدةًفيًكؿًقطرًمفًاألقطارًالمضيفةًالذراعًًـ1974تأسيسيا حيثًتشكؿًىذه
ًكذلؾًمفًخبلؿًمديرً ًالخدمة، ًدكراتًالتدريبًفيًأثناء ًكاإلداريةًلئلشراؼًعمىًتنفيذ ًالفنية كاآللية

ًك ًفي ًتتكافر ًحيث ًفيو، ًالعامميف ًالتربكييف ًكالمشرفيف ًبالتدريب،ًالمركز ًالخاصة ًالقاعات ًمركز ؿ
ًالبلزمةً ًالتسييبلت ًكجميع ًكالبصرية ًالسمعية ًبالكسائؿ ًخاص ًكقسـ ًمكتبة ًكجكد ًإلى باإلضافة
ًالفعالياتً ًجميع ًالتدريبًبمشرؼًميدانيًإلدارة ًدكرات ًمف ًدكرة ًكؿ ًإدارة ًكتناطًمسؤكلية لمتدريب.

ً)طرخاف،ةًجميعًعممياتًالتدريبًالمتنكعة.المتعمقةًبالدكرةًمفًدكراتًالتدريبًبمشرؼًميدانيًإلداًر
1999ً:11)ً

 التدريب العممي والتطبيقات لتربوية:   .بً
ًمعيدًً ًبيا ًيقكـ ًفيًعممياتًالتدريبًالتي ًىامة ًمكانة ًالتدريباتًكالتطبيقاتًالعممية تحتؿ

ًأىداؼًكغاياتًمعي ًلممتدربيفًىكًمفًبيفًأىـ ًنحكًتحسيفًاألداء ًإفًالتدريبًالمكجو ًإذ دًالتربية،
التربية،ًكبذلؾًفإفًالتكجوًنحكًتكفيرًفرصًالتدريبًالعمميًلممتدربيفًكالمتدرباتًيتطمبًكجكدًبرنامجً
ًالمشرفيفً ًمع ًبالتعاكف ًالتربية ًمعيد ًخبراء ًتنفيذه ًعمى ًباإلشراؼ ًيقـك ًالغاية ًليذه ًكمحدد كاضح
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خبلؿًتنظيـًزياراتًصفيةًالميدانييفًالعامميفًفيًمراكزًالتطكيرًالتربكمًكالمناطؽًالتعميميةًكذلؾًمفً
ًعرضً ًمثؿ ًالعممية ًالعركض ًأساليب ًكاستخداـ ًكالمشرفيف، ًلممدربيف ًمدرسية ًكزيارات لممعمميف،

 .(2007ً:102ً)نتيؿ،ً.الدركسًالتكضيحية،ًكلعبًاألدكارً،ًكالتعميـًالمصغر....إلخ
 ًًالمشروعات التطويرية والبحوث العممية الجرائية: .جً

بيفًأمكرًأخرلًإعدادً"مشركعًتطكيرم"ًأكًالقياـًببحثًإجرائي،ًيطمبًإلىًالمتدرب/ة،ًمفًً
كذلؾًمفًأجؿًتشجيعًالممتحقيفًبالدكراتًعمىًتطبيؽًالمفاىيـًكالمبادئًالتربكيةًكالعمميةًتطبيقانًعمميانً
ًتربكيةً ًمشكمة ًالعمميًكتطبيؽًخطكاتًالبحثًاإلجرائيًعمىًدراسة ًمياراتًالتفكير ًكتنمية ميدانيان،

 (2007ً:103ً)نتيؿ،ًتحؽ/ةًبالدكرةًبغيةًالكصكؿًإلىًحؿًليا.تكاجوًالمم
 ًالمقاءات التوجييية والرشادية: .دً

ًً ًفي ًالفرصة ًلبلجتماعتتاح ًالمتدربيف ًأماـ ًالتدريب ًالتربكييفًًأثناء ًكالمشرفيف ًالخبراء مع
ًاالجتم ًفيناؾ ًمتعددة ًأشكاال ًاالجتماعات ًىذه ًكتأخذ ًالتدريبية ًكحاجاتيـ ًمشكبلتيـ اعاتًلمناقشة

 الفرديةًكالرمزيةًكالعامة.
 ًًتطبيقات عممية في الدورات الصيفية: .قً

تحقيقانًألكبرًعددًمفًالتدريبًالعممي،ًينظـًمعيدًالتربيةًدكراتًتدريبيةًفيًالعطؿًالمدرسيةًً
حيثًيمكفًااللتقاءًمعًالمتدربيفًلفترةًزمنيةًطكيمةًنسبيان،ًكتمثؿًالعطمةًالصيفيةًفرصةًمناسبةًلتنظيـً

الدكراتًالتطبيقيةًالمكثفة.ًًكتنظـًىذهًالدكراتًبيدؼًاستكماؿًالسنةًالتدريبيةًبنشاطاتًتدريبيةًىذهً
ًكالرحبلتً ًالعمميًالتطبيقيًحيثًيتدربًالممتحقكفًمفًخبلؿًالمشاغؿًالتربكية ًالطابع يغمبًعمييا

.)خضرًًـ.الميدانيةًكالدركسًالتكضيحيةًكجمساتًالنقاشًعمىًاكتسبًمياراتًعمميةًتتصؿًبكظائفي
ً(2006ً:11كآخركفً،

 تقويم العمل:ً
 االختبارات الفترية )تقويم تكويني(: (1

يطمبًإلىًالمتدربيفًتقديـًاختباراتًفتريةًمحددةًسمفانًفيًالبرنامجًالتدريبيًكيتطمبًتقديـًً
دًىذهًاالختباراتًاستعدادانًكقراءةًذاتيةًلكحداتًكمكضكعاتًتدريبيةًاشتمؿًعميياًالبرنامج.ًًكيتـًإعدا

ًالدكرة،ً ًالميدانييفًكذلؾًحسبًنكع ًالمشرفيف ًأك ًالتربية ًمعيد ًقبؿًخبراء ًاالختباراتًمف ًىذه أسئمة
فالدكراتًالتدريبيةًًاألساسيةًيتـًكضعًأسئمةًاختباراتياًكتصحيحًإجاباتياًمفًقبؿًخبراءًمعيدًالتربيةً

بدًمفًتزكيدًالمتدربيفًبتغذيةًبينماًيتـًتفكيضًالميدافًبالنسبةًلمدكراتًاألخرل.ًًكفيًكبلًالحالتيفًال
راجعةًتطكيريةًتسيـًفيًتحسيفًأدائيـ.ًًكينظرًإلىًاالختباراتًالفتريةًعمىًأنياًكسيطًتدريبيًأكثرً

ً(2007ًً:103)نتيؿً،ًمفًككنياًأداةًتقكيمية.
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 االختبارات النيائية وعناصر أخرى )تقويم ختامي(: -2
 متدربات بناًء عمى ما يمي:يجري التقويم النيائي ألداء المتدربين وال

النتائجًالتيًيحصمكفًعميياًفيًاالمتحافًالنيائي.ًًكيعقدًىذاًاالمتحافًفيًنيايةًالسنةًالتدريبيةً (1
ًالخاصةًكفيً ًالخاصةًكفيًمساقاتًالدراسة ًالتيًأعطيتًفيًمساقاتًالدراسة ًكيشمؿًالمكاد ،

 .ًًالحمقاتًالتدريبيةً،ًكالدكرةًالتيًتعقدًخبلؿًالعطمةًالصيفية
نتائجًالعمؿًالمستمرًخبلؿًالدكرة:ًًكيشمؿًذلؾًالمساىمةًكالمشاركةًكنكعيةًالنتاجًفيًالحمقاتً (2

 التدريبيةًكالدكرةًالصيفيةًكمدلًاإلفادةًمنيا.
 (2007ً:104ً)نتيؿ،ًنتائجًاالختباراتًالفترية. (3
 نتائجًالبحكثًاإلجرائيةًأكًالمشركعاتًالتطكيرية (4

ًمرضياًن ًكافًعمؿًالمتدرب/ة ًمفًمعيدًًفإذا ًلتعميـ ًأىمية ًيمنحًشيادة ًأعبله فيًالمتطمباتًالمذككرة
 (1999ً:13)طرخافً،التربية.

 عن بعد(: أساليب ووسائط التدريب غير المباشرة( 
ًأساليبًككسائطًالتدريبًالمباشرة،ً ًالمنحىًالنظاميًالتكامميًمعظـ ًمفًخبلؿ ًالتربية يكظؼًمعيد

ًاًيمي:كمفًىذهًاألساليبًكالكسائطًالتدريبيةًم
ًجميعياً .1 ًكىي ًتدريبية ًكمجمعات ًكحقائب ًعمؿ ًكأكراؽ ًدراسية ًتعيينات ًمف ًالذاتي ًالتعمـ مكاد

مصممةًكمعدةًكفؽًمعاييرًكمكاصفاتًمكادًالتعمـًالذاتي،ًحيثًيتـًإعدادًىذهًالمادةًفيًضكءً
كمً،ًكتكزعًباألىداؼًالتدريبية،ًكيتـًإرسالياًإلىًالمتدربيفًكالمتدرباتًبكساطةًمراكزًالتطكيرًالتًر

ًلقراء ًالمتدربيف ًالمقاءاتًعمى ًأثناء ًفي ًمناقشتيا ًكتتـ ًفييا، ًالمتضمنة ًالتدريبات ًكحؿ ًذاتيان تيا
األسبكعيةًحيثًيقكـًبتنفيذًالنشاطاتًالتدريبيةًذاتًالعبلقةًبيذهًالمكادًقادةًالنشاطاتًالتدريبيةً

ًالم ًالتعميـ ًكقسـ ًالتربية ًمعيد ًخبراء ًبيف ًمف ًاختيارىـ ًيتـ ًكؿًالذيف ًالتربكييف درسيًكالمشرفيف
 حسبًاختصاصو.

ًكالدراساتً .2 ًكالبحكث ًكالمجبلت ًالعممية ًكالمراجع ًالمصادر ًشكؿ ًتأخذ ًالتي ًالمرجعية القراءات
 (2007ًً:105)نتيؿً،ًالتربكيةًالتيًتتكافرًفيًمكتباتًمراكزًالتطكيرًالتربكمًكمراكزًالمصادر.

كيةًيصدرىاًمعيدًالتربيةًكيساىـًفيًإعدادًمجمةًالمعمـ/ًالطالب:ًًكىيًمجمةًدكريةًنصؼًسن .3
ًكالتعميـ،ً ًالتربية ًدائرة ًفي ًكأساتذة ًالمعيد ًخبراء ًمف ًنخبة ًالتربكية ًكمقاالتيا ًكبحكثيا دراساتيا
كأكاديميكفًمتخصصكفًفيًالتربيةًكأساليبًالتدريسًكغيرًذلؾ.ًكقدًخصصتًالمجمةًعمىًمدلً

ً ًمتكاممة ًكتربكية ًعممية ًمحاكر ًالتربكيةًالسنكاتًالسابقة ًكاإلدارة ًالتربية ًفي لمكضكعاتًمختارة
ًىناً ًكمف ًكالثقافية. ًالتربكية ًالمعرفة ًعف ًلمباحثيف ًينضب ًال ًمعينان ًتزاؿ ًكما ًككانت ً كغيرىا.
استخدمتًىذهًالمجمةًكأسمكبًمباشرًمفًقبؿًالمدربيفًبمناقشةًمحاكرًكمقاالتًمنشكرةًفييا،ًأكً

مكادًكمقاكالتًمختارةًمنياًقراءةًذاتية.ًكمنذًشيرًًكأسمكبًغيرًمباشرًإذًيكصىًالمدربًبقراءة
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حدثًتطكرًنكعيًفيًمحتكياتًالمجمةًإذًأصبحتًدكريةًمحكمةًتكلي1998ًًحزيرافًمفًعاـً
ًكالخبراءً ًالتربكية ًالعمكـ ًكميات ًأساتذة ًبيا ًيقكـ ًالتي ًكالتربكية ًالعممية ًلمبحكث ًخاصان اىتمامان

 (2006ً:11ً)خضرًكآخركف،ًتربكية.كآخركفًميتمكفًبمناىجًالبحثًكالعمميةًال
 :ميزات المنحى النظامي التكاممي متعدد الوسائط 

ًطًفيًتدريبًالمعمميفًبأمكرًمنيا:يمتازًالمنحىًالنظاميًالتكامميًمتعددًالكسائطًفيًالكسائ
 تحديدًاألىداؼًالمعمنةًلممتدربيف..1ً
 الدكرًالفاعؿًلمدارسيفًكالدارساتًفيًالعمميةًالتعميمية. .1
 ؽًالفكرًالنظرمًمفًالكاقعًالميدانيً،ًكتطمعوًلتحسيفًىذاًالكاقع.انطبل .2
 التكامؿًبيفًطرائؽًالتعميـًالمباشرًكطرائؽًالتعميـًغيرًالمباشر،ًلتحقيؽًاألىداؼًبصكرةًتدريجيةً .3
ً(2007ًً:106ً)نتيؿ،ًالتقكيـًالناميًلؤلىداؼًالمرحميةًالمقررة. .4

 الخدمةالبرامج التدريبية لدورات التربية في أثناء 
ًالبرامجًالتدريبيةًكأنكاعيا:فيماًيميًكصؼًالخطكاتًإعدادً

 :تصميم البرامج التدريبية لدورات التدريب في أثناء الخدمة 
يتبعًتصميـًالبرامجًالتدريبيةًكٕاعدادىاًفيًمعيدًالتربيةًنسقانًكاضحانًيمثؿًحصيمةًتجربةًالمعيدًعبرً

ًطكاتًالتالية:سنكاتًعمموًالطكيمة،ًكيسيرًىذاًالنسؽًكفؽًالخ
ًكمراكزىـً .1 ًكخصائصيـ ًكالتربكية ًاألكاديمية ًمستكياتيـ ًكمعرفة ًلمتدريب ًالمستيدفة ًالفئات تحديد

ًكأمًتخصصً ًمرحمة ًمعممكفًكمعمماتًفيًأية ً)مشرفكفًتربكيكفً،مديركفًكمديرات، الكظيفية
)...... 

يدًالحاجات،ًبحيثًيتـًتحديدًالحاجاتًالتدريبيةًلمممتحقيفًبالبرنامجًباستخداـًأدكاتًخاصةًبتحد .2
 تحميمياًكتصنيفياًكترتيبياًحسبًدرجةًأكلكيتيا.

3. ً ًمحددة ًنتاجاتًتدريبية ًعمىًشكؿ ًالحاجاتًكصياغتيا ًمف ًالمشتقة ًاألىداؼًالتدريبية ً.تحديد
 (2007ًً:108،)نتيؿ

ًالمحتكلًعمىًشكؿً .4 ًىذا ًكتنظيـ ًاألىداؼًالمنشكدة ًفيًضكء ًالتدريبي ًالبرنامج ًمحتكل اختيار
 أكًمكضكعاتًتدريبية.نشاطاتً

 )المقركءةًكالمسمكعةًكالمرئيةً(ً.تحديدًالمكادًالتدريبيةًالمبلئمة .5
ًكٕاجراءاتو .6 ًالمناسبة ًالتدريب ًطرائؽ ً،تجاربً:تحديد ًتربكية ًمشاغؿ ًندكات، ،عركضًً)حمقات،

 ....إلخ(يدانيةً،ًلعبًأدكارً،ًعصؼًذىنيعممية،ًرحبلتًم
ؿًمكضكعًتدريبيًكلكؿًمجمكعةًمفًالمكضكعاتًالتيًتحديدًأساليبًكأدكاتًالتقكيـًالمبلئمةًلك .7

 .تمثؿًكحدةًتدريبيةًكاحدةً)ًاالختباراتًالفترية(
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 مراجعةًالبرنامجًمفًقبؿًلجنةًمختصة)لجنةًالبرامجًالتدريبيةً(ًقبؿًإنتاجوًبصكرتوًاألكلية. .8
 ً.إرساؿًالبرنامجًلتجربتوًفيًالمياديفًكتزكيدًمعيدًالتربيةًبتغذيةًراجعةًتطكيرية .9

ًكالتقريرً .10 ًالنشاطات ًكقادة ًالتدريب ًكأياـ ًالمكضكعات ًعمى ًتشتمؿ ًالبرنامج ًلتنفيذ ًخطة إعداد
ً)خضرًكآخركف،المستمرًعفًتنفيذًمكضكعاتوًباستخداـًنماذجًخاصةًبتقكيـًنشاطاتًالتدريب.

2006ً:12)ً

 : أنواع البرامج التدريبية 
ً ًبتنكع ًالتربية ًمعيد ًيقدميا ًالتي ًالتدريبية ًالبرامج ًمعًتتنكع ًيتماشى ًكبما ًالمستيدفة ًالفئة حاجات

استقرتًأنكاعًالبرامجًً(1999/2000)السياساتًالتربكيةًالمقرةًمفًقبؿًالككالةًكحتىًالعاـًالتدريبيً
ًكتسمياتياًعمىًالنحكًالتالي:

 دورات التأىيل التربوي )الدورات األساسية(: -1
كمدتياًسنتافًً،دة الدراسة الثانويةمن حممة شياًبرامج التدريب األساسية لممعممين والمعممات .أً

(ًلقاءًتدريبيانًبكاقعًيكـًكاحدًكؿًأسبكعًكمدةًالمقاء30ً،ًكتشتمؿًكؿًسنةًتدريبيةًعمىً)تدريبيتافً
(ًيكمان12ً(ًساعةًيكميان،ًكيميًكؿًسنةًتدريبيةًدكرةًصيفيةًمدتياً)4-3األسبكعيًتتراكحًبيفً)

الدكرةًالتيًتتـًفيًالعطمةًالصيفيةًبأنياًدكرةًً(ًساعاتًتدريبيةًكؿًيكـً،ًكتتصؼًىذه5بكاقعً)
ًكيمنحً ،ً ًعمميان ًالنظرية ًالمعارؼ ًتطبيؽ ًكالمعمماتًعمى ًالمعممكف ًفييا ًيتدرب ًعممية تطبيقية
المتدرب/المتدربةًعندًنجاحوًًفيًالمتطمباتًالرئيسيةًشيادةًالدبمكـًفيًالتربيةً،ًكيشتمؿًبرنامجً

ًالدكرةًًعمىًماًًيميً:
تربكيةًكالنفسيةً،ًاستراتيجياتًالتعميـًكاإلدارةًالصفيةً،ًمكضكعاتًأكاديميةًفيًفركعًالمكضكعاتًال

ًالمتدربيفً ً ًإلي ًكيطمب .ً ًكتقكيميا ًتدريسيا ًكأساليب ًاالبتدائية ًالصفكؼ ًفي ًتعمـ ًالتي المعرفة
صيفيةً(ًامتحاناتًفتريةًفيًكؿًعاـًتدريبيً،ًكامتحافًشامؿًبعدًانتياءًالدكرةًال3كالمتدرباتًتقديـً)

ًفيًذلؾًالدكرةً ًبما ًالمكضكعاتًالتيًكردتًفيًبرنامجًالدكرة ً)يشمؿًاالمتحافًجميع فيًكؿًعاـ
(ًزياراتًتكجيييةًفيًكؿًعاـًتزكدهًبتغذيةًراجعةًعفًأدائو3ًالصيفيةً(.ًكييزارًكؿًمتدربً/متدربةً)

فًمعًخبراءًمعيدًالتربيةً،ًالتعميميً،ًحيثًيتـًًتنفيذىاًمفًقبؿًالمشرفيفًالتربكييفًًالميدانييفًبالتعاًك
كفيًنيايةًالدكرةًتتـًزيارةًعمميةًمفًقبؿًلجنةًمشتركةًمفًمعيدًالتربيةًكالمشرفيفًًالتربكييفًلتقكيـً
ًيطمبًإليًكؿًمتدربً/متدربةًالقياـًببحثًإجرائيًأكًمشركعًتطكيرمًكمتطمبً أدائوًالتعميميًكما

ً(1999ًً:19ً)طرخاف،.فيًالدكرةًلمنجاحً
كالمعينيفًًمن حممة الشيادة الجامعية األولىًريب األساسية لممعممين والمعمماتبرامج التد .بً

(ً،ًكمدتياًعاـًتدريبيًكاحدً،ًكتشتمؿًعمى10ً-7لمعمؿًفيًالمرحمةًاإلعداديةًمفًالصفكؼً)ً
(ًساعاتً،ًتميًذلؾًدكرةًصيفيةًمدتيا4ً-3تدريبيانً،ًبكاقعًلقاءًكاحدًكؿًأسبكعًمدتوً)(ًلقاءًًن30)
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ًيكم12) )(ً ًكبكاقع ًمكضكعات5ًان ًعمى ًالفئة ًليذه ًالتدريب ًبرنامج ًكيشتمؿ .ً ًحصصًيكميان )
ًكالقياسًكالتقكيـً ،ً ًالتعميـ ًكتكنكلكجيا ،ً ًالصفية ًكاإلدارة ًالتعميـ ًكاستراتيجيات ،ً ًكنفسية تربكية
ًكأساليبًالتدريبًالخاصةًبالمكضكعاتًالتيًيدرسياًالممتحقكفًكالممتحقاتًبالدكرةًالتدريبية.ًكيقـك

ًتطبيؽً ًالمعارؼًالنظرية ًبالتدربًالمكثؼًعمىًتطبيؽ ًالصفية ًالدكرة ًالمتدرباتًفي المتدربكف/
المعارؼًالنظريةًتطبيقانًعمميانًكبخاصةًفيًمجاالتًتخصصيـً،ًكيطمبًإليًالمتدربيف/المتدرباتً

ًالتدريبيًكتقديـًامتحافًشامؿًبعدًاالنتياءًمف3أداءً) ًأثناءًالعاـ الدكرةًً(ًامتحاناتًفتريةًفيً
ًييزارًالمتدربكف/المتدرباتً) ًكما ًبحثًأكًمشركعًتطكيرمً، ًكٕاعداد ،ً ًزياراتًعممية3ًالصيفية )

ًالتربيةً ًخبراءًمعيد ًمفًقبؿًلجنةًمشتركةًيشارؾًفييا ًتنفيذىا ًيتـ ًتقكيميةًكاحدة تكجيييةًكزيارة
 (2007ًً:109)نتيؿً،ًكالمشرفكفًفيًالمياديف.

ًًدورات القيادة التربوية : -2
المدارسًكمديراتياًعمىًالكفاياتًاإلداريةًكاإلشرافيةًالبلزمةًليـًًمديرمىيًدكراتًمكجيةًنحكًتدريبًًك

ًبدرجةًمفًالكفايةًكالفاعميةً،ًككذلؾًالحاؿًبالنسبةًلدكراتًالمشرفيفًالتربكييفًفييً ًمدارسيـ إلدارة
فًالكفايةًكالفاعميةً.ًكمدةًمكجيةًًنحكًتدريبيـًليككنكاًقادريفًعمىًأداءًميماتيـًاإلشرافيةًبدرجةًم

ًتدريبيانًبكاقعً)30ىذهًالدكراتًسنةًتدريبيةًكاحدةًيتخممياً) (ًساعاتًلكؿًلقاءًأسبكعيً،4ً-3(ًلقاءن
(ً ًمدتيا ًصيفية ًدكرة ً)12تمييا ًكبكاقع ًيكمان ًبرنامجًدكراتًالمديريف5ً( ًصمـ ًكقد ًحصصًيكميان. )

حديدًالكفاياتًاألساسيةًلمشرؼًالتربكمًكتكالمشرفيفًفيًضكءًتحميؿًعمؿًكؿًمفًمديرًالمدرسةًكا
ًمنيا ًكالمشرفكف/ً،لكؿ ًالمديركف/المديرات ًكيزار ًاألساسية. ًالكفايات ًعمى ًقائـ ًبرنامج ًفيك ًكبذلؾ

ًامتحاناتًفتريةً ًتقديـ ًكيطمبًإلييـ ًإليًزياراتًتقكيمية ًباإلضافة ًتدريبية المشرفاتًزياراتًتكجييية
متحاناتًينظرًإليياًفيًمعيدًالتربيةًككسيطًتدريبيً،ًكيطمبًكشاممة.ًكيذكرًفيًىذاًالمجاؿًأفًاال

ًالدكرةً ًالدكراتًإجراءًبحثًأكًمشركعًتطكيرمًكمتطمبًإلتماـ إليًجميعًالممتحقيف/الممتحقاتًبيذه
ًبنجاحًكذلؾًكفؽًأنظمةًكتعميماتًالنجاحًالخاصةًبيذاًالنكعًمفًالدكرات.

ً(2006ً:12ً)خضرًكآخركفً،

 اصة: دورات الحاجات الخ -3
كىيًدكراتًيتـًتنظيمياًتمبيةًلحاجاتًخاصةًلماًتنطكمًعميوًمفًأىميةًلممدارسًكالمعمميف/المعمماتً
كالطمبةً،ًكتتمثؿًأبرزًىذهًالحاجاتًفيًالتكجيوًكاإلرشادً،كًالتربيةًالمينيةً/التدريبًاليدكمً،ًكالتربيةً

ةًتدريبيةًكاحدةًيشرؼًعميياًخبراءًالصحية،ًكعمـًالمكتباتً...ًالخ.ًكمدةًىذاًالنكعًمفًالدكراتًسن
ً(2007ًً:110)نتيؿً،ًمتخصصكف.

ًفتريةً ًاختبارات ًمف ًالدكرات ًىذه ًفي ًالنجاح ًكتعميمات ًأنظمة ًكالممتحقات ًالممتحقيف ًعمى كتطبؽ
ً(1999ً:21ً)طرخاف،ًكشاممةًكٕاعدادًمشركعاتًتطكيريةًكالنجاحًفيًالتربيةًالعممية.
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 لمتخصصة ( :دورات التعميم النوعي )المواد ا -4
كىيًدكراتًينظمياًمعيدًالتربيةًلممعمميفًكالمعمماتًعمىًاختبلؼًتخصصاتيـًكتيدؼًإليًتحسيفً

الدكراتًتصؿًءًميماتيـًالتربكيةً،ًكمدةًىذهًكفاياتيـًاألكاديميةًكالتربكيةًليصبحكاًأكثرًقدرةًعمىًأدا
تمبيةًحاجاتًحقيقيةًيتـًتحديدىاًفيًحدىاًاألقصىًعامانًتدريبيانًكدكرةًصيفية.ًكتنظـًىذهًالدكراتًل

ًبصكرةًمسبقة.
ًاالبتدائيةً ًالصفكؼ ًبمعممي ًخاصة ًكدكرة ،ً ًالمعاصرة ًالرياضيات ًتدريس ًالدكرات ًىذه ًأمثمة كمف

ً ًالعمكـ ،ً ًاإلسبلمية ًكالتربية ًالعربية، ًكالمغة ،ً ًالمينية ًكدكراتًالتربية ًاالجتماعيةً\\األكلىً، ،كالمكاد
كب...ًالخً،ًكتطبؽًعمىًالممتحقيفًكالممتحقاتًأنظمةًكتعميماتًالنجاحً،كالتربيةًالرياضيةً،ًكالحاس

ًالتربيةً ًفي ًكالنجاح ًتطكيرية ًمشركعات ًكٕاعداد ًكشاممة ًفترية ًاختبارات ًمف ًالدكرات ًىذه في
ً(2006ً:12)خضرًكآخركفً،العممية.

 دورات المعممين/ المعممات الجدد : -5
ًالمرحمتيفًاستخدمتًىذهًالدكراتًلتمبيًحاجاتًالمتدربيفً كالمتدرباتًالذيفًتـًتعيينيـًحديثانًليعممكا

اإلعداديةًكاالبتدائية،ًسكاءًأكانكاًمفًحممةًالشيادةًالجامعيةًأكًالدبمكـًكغيرًمؤىميفًتربكيان.ًكتطبؽً
عمىًالممتحقيفًكالممتحقاتًأنظمةًكتعميماتًالنجاحًفيًىذهًالدكراتًمفًاختباراتًفتريةًكشاممةًكٕاعدادً

ًيريةًكالنجاحًفيًالتربيةًالعممية.مشركعاتًتطًك

  :تقويم أداء المتدربين المتدربات 
فيًضكءًمتطمباتًالنجاحًفيًكؿًدكرةًكفيًضكءًتعميماتًالنجاحًكالرسكبًكاإلكماؿًالمعمكؿًبياًفيً

ًمعيدًالتربيةًيتـًتقكيـًأداءًالمتدربيفً/المتدرباتًعمىًالنحكًالتالي:
اتًالفتريةًكالنيائيةًلمدكراتًاألساسيةًبينماًييًعدًالمشرفكفًالتربكيكفًييًعدًمعيدًالتربيةًأسئمةًاالختباًرً-

ًبتصحيحًإجاباتً ًالرئاسة ًخبراء ًكيقكـ ًلمدكراتًاألخرل. متدربي/متدرباتًالدكراتًاالختباراتًالفترية
ًمعيدًاألساسية ًإلي ًكترسؿ ًاألخرل ًالدكرات ًمتدربي/متدربات ًبتصحيح ًالتربكيكف ًالمشرفكف ًكيقكـ ،
ًلتزكيدىـًبتغذيةًراجعةًعنيا.التربيةً

ًالرئاسةًكممثميفًعفًً- ًالصفيًمفًخبراء ًالمتدربيفًكالمتدرباتًفيًالتعميـ ًأداء تتشكؿًلجافًتقكيـ
ًالمياديف.

ًتيصححًالبحكثًكالمشاريعًالدكراتًاألساسيةًخبراءًالرئاسةًكيؿًحسبًتخصصو.ً-
ًيمنحًمعيدًالتربيةًالشياداتًلمخريجيفًكالخريجات.ً-
أفًالتدريبًأثناءًالخدمةًيمعبًدكرانًميمانًفيًتحسيفًكفاياتًالمعمميفً،ًكيزيدًمفًًمماًسبؽيبلحظًًً

التطكيرًالتربكمًالذمًمركزًمنياًفاعميةًالمعمـًكمشاركتو،ًكذلؾًمفًخبلؿًماًتكفرهًمراكزًالتدريب،ً
ًتاليً:استعراضًالكاقعًالحاليًلوًكاالتجاىاتًالحديثةًفيًتدريبًالمعمميفًفبلبدًمفًالًيمثؿً
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 المركزيةًتدريبًالمعمميفًأثناءًالخدمةً. .1
 تدعيـًالتدريبًبالحكافزًالماديةًكالمعنكيةً.ً .2
 تنكيعًالبرامجًالتدريبيةًاإلجباريةًكاالختياريةً.ً .3
 االستفادةًمفًخبراتًالخبراءًفيًالجامعاتً.ً .4
 إشراؾًالمعمميفًفيًتحديدًاحتياجاتيـًالتدريبيةً.ً .5
 .التدريبًفيًالميدافًالتقييـًالمستمرًالنتقاؿًاثر .6
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 الفصل الثالث
 

 )الدراسات السابقة(
 
 

ت العربيةأواًل: الدراسا. 

نيًا:الدراسات األجنبية ثا 

 التعقيب عمى الدراسات السابقة. 
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 :فصل الثالث )الدراسات السابقة(ال
ًمجمكعةًمفًالتحدياتًالتيًلياًانعكاساتياًالكاضحةًعمىًمتخذمًالقرارً يسكدًدكؿًالعالـًاليـك

،ًخاصةًفيماًيتعمؽًمنياًبميدافًاإلدارةًالتربكيةً،ىذاًالميدافًالذمًيًكثيرًمفًالمياديفًفيًىذهًالدكؿف
ًالباحثيفالًىتماـبإحظيً ًمف ًالعديد ًكأجريتًبخصكصو ًلو، ًالدراساتًلما ًمف ًفيًًكثير ًأىمية مف

تحسيفًالعمميةًالتربكيةًمفًجميعًجكانبياً،ًكالحديثًعفًدكرًمركزًالتطكيرًالتربكمًبككالةًالغكثً
الدكليةًبغزةًبتحسيفًأداءًالمعمميفًيعنيًالبحثًعفًثقافةًحديثةًيمكفًفيًضكئياًتطكيرًدكرًالمركزً

ًفاعمية.ًليككف ًًأكثر ًالتيًإكقد ،ً ًكاألجنبية ًكالعربية ًالدراساتًالمحمية ًمف ًعمىًعدد طمعتًالباحثة
ًست ،ً ًالحالية ًالدراسة ًالباحثتناكلتًمكضكع ًًةقكـ ًالدراساتًبعرضًبعضًالدراسات ًثـ ًأكال العربية

أكجوًاالتفاؽًًكٕابرازًالتعقيبًعمييااألجنبيةًكذلؾًكفقاًلمترتيبًالزمنيًمفًاألحدثًفاألقدـًثـًستقكـًب
ًكاالختبلؼًكالتميزً.

 : الدراسات العربية :أوالً 
"تقويم برامج تدريب المعممين أثناء الخدمة في التعميم األساسي بعنوان :(2013دراسة )الفرا، (1

 ًًًًًًًًًًًًًًً ."بمدارس وزارة التربية والتعميم ومدارس وكالة الغوث الدولية :دراسة مقارنة
 تدريبًمعممي برنامج في الشاممة الجكدة معايير تكافر مدل عمى تعرؼ إلى الدراسةىدفتًًًًًًًًً
 .غزة محافظات في الحككمية بالمدارس اإلسبلمية التربية
 الباحثةًبإعداد قامت حيث التحميمي، الكصفي المنيج الباحثة اعتمدت الدراسة أىداؼ كلتحقيؽًًًًًًً
 لعممية اختارتًالباحثة فقد المحتكل، تحميؿ أداة بناء ياخبلل مف تـ التي الشاممة، الجكدة بمعايير قائمة

ً.اإلسبلمية التربية لمعممي المقدمة التدريبية المادة التحميؿ
ً أنو كماًًًًًًً ً عينةتككنت 20ً مف)الدراسة  اإلسبلمية التربية معممي مف كمعممة ماًنمعم(

ًالعشكائية اختيارىـ تـ حيث الحككمية، بالمدارس  البالغ الدراسة مجتمع مف ةالبسيط بالطريقة
34ً)عددىـ ًالدراسي لمعاـ يكنس خاف بمحافظة التدريبيًالبرنامج في شارككا كمعممة، ماًنمعم(

 المبلحظة، بطاقة في كالمتمثمة الثانية، الدراسةًأداة بإعداد الباحثة قامت ثـ(2009-2010ً)
ً،(2013ً-2012( الدراسي ـالعا خبلؿ العينة أفراد عمى تطبيقيا تـ فقرة،(59ً ( تككف كالتي

األساليبًاإلحصائيةًالتاليةً:ًالنسبًالمئكيةً،ًالمتكسطاتًالحسابيةًكاختبار"ت"ًكتحميؿًـًكاستخد
ًاإلحصائي ًاألحادم ًبرنامجً،التبايف ًباستخداـ ًاإلحصائية ًالمعالجات ًكتمت ًشيفية  كاختبار

SPSS.ً

 وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا :
 ًكىك كاحد، محكر عدا ما التدريبي، البرنامج محاكر جميع في الشاممة الجكدة عاييرم تحققت

 .%(80)ًالباحثة حددتو الذم المطمكب المستكل إلى يصؿ لـ حيث التدريبي، المركز محكر
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 :باآلتي الباحثة أوصت فقد نتائج، من الدراسة إلييا توصمت ما ضوء فيو 
 برامج تساير حتى الشاممة الجكدة معايير ضكء يف التدريبية البرامج تطكير عمى العمؿ 

 .التدريبًالعالمية
 التدريب أثر انتقاؿ مف كالتأكد التدريبية، الدكرات تنفيذ متابعة. 

ً

تقان أداء معممات مج تدريبي قائم عمى الكفايات في إفاعمية برنا": بعنوان(2013)دراسة رمو (2
 .األردن"رياض األطفال ألدوارىن التربوية 

تقافًأداءًمعمماتًمجًتدريبيًقائـًعمىًالكفاياتًفيًإالتحقؽًمفًفعاليةًبرناىدفتًىذهًالدراسةًًًًًًًًً
ضًاألطفاؿًرياضًاألطفاؿًألدكارىفًالتربكيةً،كقدًسعتًالباحثةًإلىًبناءًبرنامجًتدريبيًلمعمماتًريا

ً.إلىًالمدخميفًالسمككيًكالمعرفيًًككفؽًالكفاياتًاستناداًن
ًاستخدمتًًًًًًًًً ًالمنيجًالتجريبيًكاستخدمتًأدكاتًالبحثًالميدانيً)كقد ًالباحثة برنامجً،استبانة
ً،اختبارًتدريبي، ًمبلحظة ًًحيثً،(تحصيميًبطاقة ًالستقصاء ًالمعمماتآصممتًاستبانة حكؿًًراء

مفًالمجتمعً(ًً%51.4)،قدًشممتًعينةًالدراسةًعمىًعينةًعشكائيةًطبقيةًبنسبةًًفاعميةًالبرنامج
ً.فيًاألردفاألصميً

 وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا :
 كسابًالمعمماتًالكفاياتًالمعرفيةًكالمياريةًفًالبرنامجًالتدريبيًقدًأسيـًفيًإأثبتًالدراسةًأ

 كالكجدانيةً.
 :باآلتي الباحثة أوصت فقد نتائج، من الدراسة إلييا توصمت ما ضوء وفي
 ًع ًالقائـ ًالتدريبي ًالبرنامج ًتنفيذ ًمعمماتًرياضًاألطفاؿًمتابعة ًأداء ًإتقاف ًالكفاياتًفي مى

 التربكيةً.ًىفًرألدكا
ً

ً.بداعي واستراتيجية التدريب "أثر التوجو اال"بعنوان :(2013دراسة العبيدي ) (3
ستراتيجيةًالتدريبًعمىًأداءًالعامميفًبداعيًكاأثرًالتكجوًاالًىدفتًىذهًالدراسةًإلىًتعرؼًًًًًًًًً

عدةًنفطًبالككيتًكاعتمدتًالباحثةًعمىًمديرانًيعممكفًفيًشركةًال(96ًً)ًً،كتككنتًعينةًالدراسةًمف
ً.االستدالليًالكصفيًًالمنيجتً،استخدمتًالباحثةًمصادرًفيًجمعًالمعمكما

 وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا:
 ،ًرًقاعدةًتكفيًكجكدًعبلقةًارتباطيةًبيفًعناصرًالتكجوًاالبداعيً)أساليبًالبحثًكالتطكير

ً.كعناصرًاستراتيجيةًالتدريبً)دعـًكالتزاـًاالدارةًالعمياً،تنكعًالبرامجًالتدريبيةً(ًبياناتً(
 في ضوء ما توصمت إلييا الدراسة من نتائج، فقد أوصت الباحثة باآلتي:

 ًعتبارًخذًبعيفًاإللنيجًاالستراتيجيًكالذمًيتطمبًاألأفًترتكزًأنشطةًالتدريبًعمىًاضركرة
ً.مؿًفيًالبيئةًالداخميةًكالخارجيةًكاالستجابةًليذهًالمتغيراتًكافةًالعكا



 الدراسات السابقة                   لفصل الثالثا

51 
 

"تقويم برنامج تدريبي معممي العموم بالمدارس الحكومية في ( : بعنوان 2012دراسة )الزناتي، (4
 .ً"ضوء معايير الجودة الشاممة

لمدارسًىدفتًالدراسةًإلىًالتعرؼًعمىًمدلًتكافرًمعاييرًالجكدةًفيًبرنامجًمعمميًالعمكـًباًًًًً
ً.الحككميةًفيًمحافظاتًغزة

ًعدادًقائمةًبمعاييرًالجكدةًالشاممةً،لكصفيًالتحميميًكقدًقاـًالباحثًبإاعتمدًالباحثًالمنيجًاًًًًًً
ًمفًمعمميًالعًكمعممةًنًاًنمعمم(20ً)ًكالتيًتـًمفًخبللياًتحميؿًالمحتكلً،تككنتًعينةًالدراسةًمف مـك

عدادًمفًمجتمعًالدراسةً،كقاـًالباحثًبإالعشكائيةًالبسيطةًًيقةكتـًاختيارىـًبالطًرً،بالمدارسًالحككمية
ً.ظةًكأداةًثانيةًمفًأدكاتًالدراسةبطاقةًمبلح

 توصل الباحث إلى عدد من النتائج من أىميا :
 ًاءًأفًىناؾًقصكرانًكاضحانًفيًجكدةًاألد ً.التدريسيًلمعمميًالعمـك

 :باحث بما يميوفي ضوء ما توصمت إليو الدراسة من نتائج فقد أوصى ال
 ًًبرامج ًتساير ًحتى ًالشاممة ًالجكدة ًمعايير ًضكء ًفي ًالتدريبية ًالبرامج ًتطكير ًعمى العمؿ

 .التدريبًالعالمية
ً

ً.التدريب الميني ومدى مالءمتو لسوق العمل الفمسطيني " ع"واق: بعنوان (2012دراسة )سكر، (5
ًمًًًًًًًًً ًالمقدـ ًالميني ًالتدريب ًكاقع ًبتكضيح ًالدراسة ًىذه ًمبلءمتوًقامت ًكمدل ًالعمؿ ًكزارة ف

مينيةًكذلؾًبتخريجًكـًمفًالمينيفًالمتخصصيفًفيًمجاالتً،الحتياجاتًسكؽًالعمؿًالفمسطينيً
 .سمكبًالكميًفيًالتحميؿمختمفة،ًكاستخدـًالباحثًاأل

 توصل الباحث إلى عدد من النتائج من أىميا :
 العمؿًيساىـًمساىمةًفاعمةًفيًًنفاؽًالحككميًعمىًمراكزًالتدريبًالمينيًبكزارةتبيفًأفًاإل

كبالتاليًاندماجيـًفيًسكؽًالعمؿً،استيعابًالكثيرًمفًالخريجيفًمفًمراكزًالتدريبًالمينيً
 بسيكلةً.

 وفي ضوء ما توصمت إليو الدراسة من نتائج فقد أوصى الباحث بما يمي:
 ً ًتفعيؿ ًعمى ًالعمؿ ًفمسطضركرة ًفي ًكالتقتني ًالميني ًالتدريب ًلتطكير ًكبماًاستراتيجية يف

 . يتناسبًمعًمتطمباتًسكؽًالعمؿ
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"فعالية برنامج تدريبي مقترح لتطوير الكفايات المينية لطمبة بعنوان  :(2011دراسة )العجرمي ، (6
 .(2008) عداد المعممينإ استراتيجيةغزة في ضوء  –معممي التعميم األساسي بجامعة األزىر

ًإلىًبناءًبرنامجًتدريبيًًًًًًًًًً تطكيرًالكفاياتًالمينيةًلدلًالطمبةًمعمميًالتعميـًلىدفتًالدراسة
الكصفيًالتحميمي،ًًالمنيجكاستخداـًالباحثً،(2008ًإعدادًالمعمميفً)ًًاستراتيجيةاألساسيًفيًضكءً

ً.كشبوًالتجريبي
ًمفًبًقاـًكًًًًًًًًً ًالمينية ًالكفايات ًقائمة ً)كفؽ ًاألداء ًمبلحظة ًكبطاقة ًتحصيمي، ًاختبار إعداد

ًالباحث( ًإعداد ًفترة ًفي ًالمطبؽ ًالتدريبي ًالبرنامج ًكبناء ًًكًأسبكع24ً، ًمفً، ًالدراسة ًعينة تككنت
(120(ً ًبكاقع ًكطالبة، ًطالبان )60)ًً ًتجريبية ًمجمكعة ًمجمكعة60ًًً-طالبًكطالبة طالبًكطالبة

ًضابطة(،ً
 وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا:

 ًدرجات ًمتكسط ًفي ًإحصائية ًداللة ًذات ًفركؽ ًكطمبةًًكجكد ًالتجريبية، ًالمجمكعة طمبة
ًككانتًلصالحًالمجمكعةً ًفيًالقياسًالبعدمًعمىًاالختبارًالتحصيمي، ًالضابطة المجمكعة

 التجريبية.
 ًًككذلؾًكجكدًفركؽًذاتًداللةًإحصائيةًفيًمتكسطًدرجاتًطمبةًالمجمكعةًالتجريبية،ًكطمبة

ً ًالمبلحظة، ًبطاقة ًعمى ًالبعدم ًالقياس ًفي ًالضابطة ًالمجمكعةًالمجمكعة ًلصالح ككانت
 .التجريبية

 وفي ضوء ما توصمت إليو الدراسة من نتائج فقد أوصى الباحث بما يمي:
 .ًًضركرةًاعتمادًالبرنامجًالتدريبيًلتطكيرًالكفاياتًالمينيةًلمطمبة

"اتجاىات معممي الحكومة نحو الدورات التدريبية التي :بعنوان (2011) ، وآخروندراسة حماد (7
 .ًالخدمة بمحافظات غزة"تمقوىا أثناء 

ًالتدريبيةً       ًالدكرات ًنحك ًالحككمييف ًالمعمميف ًاتجاىات ًعمى ًالتعرؼ ًإلى ًالدراسة ىدفت
المقدمةًليـًأثناءًالخدمةًمفًكزارةًالتربيةًكالتعميـًبمحافظاتًغزة،ًكفقانًلممحاكرًالتاليةً:ً)محتكلً

كقتًتنفيذًالبرامجًالتدريبية(ً،ًكمعرفةًأثرًً–البيئةًالتدريبيةًً–مدربيًالبرامجًً–البرامجًالتدريبيةً
ًسنكاتًالخدمة(.ً-المؤىؿًالعمميً–المرحمةًالتعميميةًً–المتغيراتًالتاليةً)الجنسً

كلتحقيؽًأىداؼًالدراسةًاستخدـًالباحثافًالمنيجًالكصفيًالتحميميً،ًككذلؾًقاـًالباحثافًًًًًًًً
ً ًالغرضًاشتممتًعمىً) ًليذا ًاستبانة ًفقرة46ًببناء ًكاستخدمامً( ًمجاالتً، ًعمىًأربعة ًكزعة

ًالمتكسطاتًالحسابيةًكاختبار"ت"ًكتحميؿًالتبايفً ًالنسبًالمئكيةً، األساليبًاإلحصائيةًالتاليةً:
ً.SPSS األحادمًاإلحصائي:ًكاختبارًشيفيةًكتمتًالمعالجاتًاإلحصائيةًباستخداـًبرنامج

ً
ً
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ًوقد توصمت الدراسة إلى النتائج التالية:
 تًالمعمميفًالحككمييفًنحكًالدكراتًالتدريبيةًالمقدمةًليـًأثناءًالخدمةًمفًكزارةًكانتًاتجاىا

التربيةًكالتعميـًالعاليًبمحافظاتًغزةًاتجاىاتًإيجابيةًنحكًمحكرمً)محتكلًالبرامجًالتدريبيةً
ككقتًتنفيذً–كاتجاىاتًمحايدةًنحكًمحكرمً)ًالبيئةًالتدريبيةًً،كًمدربيًالبرامجًالتدريبية(ً–

ًكالمجمكعًالكميًلممحاكرًإيجابية.ً،ًامجًالتدريبية(البًر
  وبناء عمى نتائج الدراسة قدم الباحثان التوصيات التالية:

 ًتشخيصًالنظاـًالحاليًلتدريبًالمعمميفًأثناءًالخدمةًمفًخبلؿًرصدًنتائجوًبأساليبًتقكيـ
 مدلًتحقيقوًلمحاجاتًالمرجكةًمنو.أعدتًلذلؾًلمعرفةً

ً

" واقع تدريب معممي ومعممات المرحمة الثانوية أثناء بعنوان :(2010) دراسة العاجز والموح (8
ًً.الخدمة بمحافظات غزة"

ًالخدمةًًًًًًًًً ًأثناء ًالثانكية ًالمرحمة ًكمعممات ًمعممي ًتدريب ًكاقع ًإلى ًالتعرؼ ًالدراسة ىدفت
التحميميًًفًالمنيجًالكصفيافًكالمعمماتً،ًكقدًاستخدـًالباحثبمحافظاتًغزةً،ًمفًكجيةًنظرًالمعممي

ً ًمفً) ًمككنة ًالغرضًاستبانة ًليذا ًأعدكا ًكقد ،ً ًالدراسة ًعفًأسئمة ًعمى46ًًلئلجابة ًمكزعة ًفقرة )
،ًكقدًتككفًمجتمعًالدراسةًمفًجميعًمعمميًكمعمماتًالمرحمةًالثانكيةًبمحافظاتًغزةًمحاكرًخمسة

ًممة.(ًمعممانًكمع580ًدراسةًمفً)ًمكزعيفًعمىًالمديرياتًالستً،ًكقدًتككنتًعينةًال
ً:وقد توصمت الدراسة إلى أىم النتائج التالية

 ًسمفاًن ًمحددة ًأىداؼ ًكجكد ًإلى ًكالمعممات ًالمعمميف ًتدريب ًبرامج ًىذهًًحاجة ًكجكد ًألف ،
األىداؼًيساعدًعمىًنجاحًىذهًالبرامجً،ًكبالتاليًتطكيرًأداءًالمعمميفًكالمعمماتًالمشاركيفً

ًفييا.
 ًكيككفًمنطمقانًمفًكاقعًالعًىًالتخطيطحاجةًبرامجًتدريبًالمعمميفًكالمعمماتًإل،ً يةًممليا

 .التعمميةًكمفًاحتياجاتًالمتدربيفًالمختمفةً
 وفي ضوء ما توصمت إليو الدراسة من نتائج فقد أوصى الباحث بما يمي:

 ًمشاركةًالمعمميفًفيًكافةًعممياتًالبرنامجًمفًتخطيطًكمشاركةًفيًالتنفيذًكمشاركةًضركرة
 فيًالتقكيـًكالمتابعة.

ً

"دور الدورات التدريبية في تطوير النمو الميني لمعممي العموم : بعنوان (2010دراسة )شقفة،  (9
 .في مدارس الوكالة بغزة وسبل تفعيمو "

ىدفتًىذهًالدراسةًإلىًتحديدًدكرًالدكراتًالتدريبيةًفيًتطكيرًالنمكًالمينيًلمعمميًالعمكـًفيًًًًًًًً
ًًًًًًًعدادًكتطكيرًاستبانةًبمغًعددًفقراتياىداؼًالدراسةًتـًإيؽًأككالةًبغزةًكسبؿًتفعيموًكلتحقمدارسًال

(ً81ًً ًمكزعةًعمى( 6ًًً)فقرة ًالتعميميةً،كطرؽًالتدريسً( مجاالتًرئيسيةًىىًالتخطيطًكاألنشطة
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ً ً،التقكيـ ًالتعميـ ًاتبعًالباحثًالمنيجًالكصفيًً،،محتكلًالمنياجًكتكنكلكجيا كلتحقيؽًأىداؼًالدراسة
ًاإلحصائية)التحميمي،كلمعال ً.SPSSً) جةًالبياناتًإحصائيانًتـًاستخداـًبرنامجًالرـز

ً:وقد توصمت الدراسة إلى أىم النتائج التالية
 ًفرادًالعينةًأفًدرجةًاالفادةًمفًالمشاركةًفيًالدكراتًالتدريبيةًكانتً%ًمفًأ68.3أفًنسبة

 .كبيرةًأكًكبيرةًجداًن
 وصى الباحث بما يمي:وفي ضوء ما توصمت إليو الدراسة من نتائج فقد أ

 ًًلممعمميفًبأساليبًكآلياتًلمتعامؿًمعًبعضًالمشكبلتً)الخجؿ ًالدكراتًالتدريبية –تزكيد
 .النسياف–العدكانيةً

ً

واقع عممية تقييم البرامج التدريبية في الييئات المحمية :بعنوان "( 2010دراسة )المصدر ، (10
 ."ًبالمحافظات الجنوبية

ؼًعمىًكاقعًعمميةًتقييـًالبرامجًالتدريبيةًفيًالييئاتًالمحميةًالكبرلًالدراسةًإلىًالتعًرًىدفتًًًًًً
ً،كاستخدمتبا ًالجنكبية ًالتحًلمحافظات ًالكصفي ًالمنيج ًمفًالدراسة ًالدراسة ًمجتمع ً،كتككف ميمي
دارمً،صمـً(ًإ247مجًتدريبيةً،كيبمغًتعدادىـً)دارييفًفيًالييئاتًالمحميةًالكبرلًالذيفًالتحقكاًببرااإل

ًاعتمادانًعمىًنمكذجًكيركباتريؾً.ًاستبانةًالباحثً
ً:وقد توصمت الدراسة إلى أىم النتائج التاليةً

 يتـًتقييـًالتدريبًفيًالييئاتًالمحميةًعمىًمستكياتًردًالفعؿً،التعمـًإلىًحدًماً،ًكأنوًالًًأنو
 .يتـًالتقييـًعمىًمستكياتًالسمكؾً،النتائجًالتنظيميةً

 :من نتائج فقد أوصى الباحث بما يمي وفي ضوء ما توصمت إليو الدراسة
 ًًالنتائج ًمستكل ًعمى ًككذلؾ ًالسمكؾ ًمستكل ًالتدريبًعمى ًبتقييـ ًالمحمية ًالييئات ًتقكـ أف

 التنظيميةً.
 

مركز التطوير التربوي بوكالة الغوث في تطوير األداء دور "بعنكافًً:(2010،دراسة )صالحة (11
حافظات غزة من وجية نظر مديري المدارس الداري لمديري المدارس التابعة لوكالة الغوث بم

 ."ًًأنفسيم و سبل تفعيمو
الدكرًالذمًيقكـًبوًمركزًالتطكيرًالتربكمًبككالةًالغكثًفيًتطكيرًًالتعرؼًإلىًالدراسةًىدفتًًًًًً

األداءًاإلدارمًلمديرمًالمدارسًالتابعةًلككالةًالغكثًبمحافظاتًغزةًمفًكجيةًنظرًمديرمًالمدارسً
تككفًمجتمعًالدراسةًمفًجميعًمديرمًالمدارسًالتابعةًلككالةًًكً،أنفسيـًكًسبؿًتفعيموبمحافظاتًغزةً

كلتحقيؽًأىداؼًالدراسةًً،ىـًيمثمكفًعينةًالدراسةًأيضا،ًك(ًمدرسة221ًزةًكًالبالغًعددىاً)الغكثًبغ
ًالكصفيًالتحميمياتب ًالباحثًالمنيج ًع ًمفً) ًمككنة ًاستبانة ًبتصميـ ًكقاـ ًعمى50ًً، ًمكزعة ًفقرة )
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:ً ًمجاالتًىي ً،)ًخمسة ً،ًالتنظيـ،ًالتخطيط ًالمشكبلت،ًاالتصاؿ ًالقراراتًكحؿ ًكًًاتخاذ الرقابة
ًاإلحصائية)،التقكيـً(ً ً.SPSSً) كلمعالجةًالبياناتًإحصائيانًتـًاستخداـًبرنامجًالرـز

ًوقد توصمت الدراسة إلى النتائج التالية :
 ًكبيًر ًبدرجة ًدكره ًبممارسة ًالتربكم ًالتطكير ًمركز ًتطكيريقكـ ًفي ًلمديرمًًة ًاإلدارم األداء

 المدارس.
 ً(الًتكجدًفركؽًذاتًداللةًإحصائيةًعندًمستكلًداللةα≤ً,٠,٠ً)ًًفيًمتكسطاتًتقديرات

ًفيًتطكيرًاألداءً ًبدكره ًالغكثًبغزة ًقياـًمركزًالتطكيرًالتربكمًبككالة ًالدراسةًلدرجة عينة
ًبمحافظات ًالغكث ًلككالة ًالتابعة ًالمدارس ًلمديرم ًالدراسةًًاإلدارم ًلمتغيرات ًتعزل غزة

 التخصصًاألكاديمي(.ً–المؤىؿًالعمميً–)الجنسً
 وفي ضوء ما توصمت إليو الدراسة من نتائج فقد أوصى الباحث بما يمي:

 ًالدكرًمفًخبلؿًزيادةًالدعـًالمادم كتكفيرًً،استمرارًالمركزًفيًالقياـًبدكرهًمعًتعزيزًىذا
ًالدكر ًبيذا ًاالتسييبلتًلمقياـ ًكٕاعطاء ،ً ًفيًلمركزًصبلحياتًأكثر ًىيًعميو ًمما ًأكسع ك

 الكقتًالحاليً.
 ًًزيادةًاىتماـًالبرنامجًبتعزيزًمياراتًالرقابةًكالتقكيـًألداءًالمعمميفًمفًخبلؿًعقدًالدكرات

التدريبيةًكالكرشاتًالتربكيةًلمديرمًالمدارسًمديراتياً؛ًلتنميةًىذهًالمياراتًكالتطبيؽًالعمميً
 فة.ألساليبًالتنبؤًالمختم

ً

معوقات تدريب المعممين أثناء الخدمة وسبل التغمب عنكافً"ب: (2008دراسة )أبو عطوان ، (12
 ."ًعمييا بمحافظات غزة

ًكسبؿًالتغمبً      ًالخدمة ًإليًالتعرؼًعميًمعكقاتًتدريبًالمعمميفًأثناء ًالدراسة ىدفتًىذه
األساسيةًكىـًمعمميًعميياًبمحافظاتًغزةً،كقدًتككفًمجتمعًالدراسةًمفًجميعًمعمميًالمرحمةً

معممانًكمعممةًً(2207ًكالبالغًعددىـً)ً،ًبالمدارسًالحككميةًبمحافظاتًغزةً(10-7الصفكؼ)
ًمك ًاستبانة ًبتصميـ ًالباحثًالمنيجًالكصفيًالتحميميً،كقاـ ًاستخدـ كنةًكلتحقيؽًأىداؼًالدراسة

(ً ً)50مف ًعمي ًمكزعة ًفقرة )10ً ًالدراسة ًبمكضكع ًتتعمؽ ًمجاالت ًت،( ًمعكقات تعمؽًكىي
األساليبًً-المحتكمً-أىداؼًالبرامجًالتدريبيةً–تخطيطًالبرامجًالتدريبيةًً-)باالحتياجاتًالتدريبية

ًالتعميمية ًالتدريبيً-كالكسائؿ ًالتدريبيةً-المدربيفً-التقكيـً-المركز ًالبرامج الحكافزًً-تكقيت
ينةًاستطبلعيةًمككنةًاًعميًعتـًالتحقؽًمفًصدؽًاالستبانةًكثباتياًبتطبيقيًالماديةًكالمعنكية(.

(ًمعممناًكمعممةًمفًمجتمعًالدراسةً،كمفًخارجًعينةًالدراسةً،كذلؾًقبؿًتطبيقياًعمي50ًمفً)
ًمف ًالمككنة ًالدراسة ًعمىًعينة ًاالستبانة ًتكزيع ً،كتـ ًالدراسة ًكالتي485ً)ًعينة ًكمعممة ًمعممنا )
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(ً ًاالجتما20تشكؿ ًلمدراسات ًاإلحصائية ًالرـز ًباستخداـ ًالباحث ًكقاـ ًلتحميؿSPSSًعي)%( )
ًًاستجاباتًأفرادًالعينة.

 الباحث لمعديد من النتائج ومنيا:ثم توصل 
 ً(ًمفًمجتمعًعينةًالدراسةًبكجكدًمعكقاتًلتدريبًالمعمميفًأثناءًالخدمةًفي69.9ًًأقر)%

 محافظاتًغزة.
 ًًعاليةًبالنسبةًلممعكقاتًالتيًتتعمؽًبالحكافزًالماديةًكالمعنكية:ًفقدًأظيرتًالنتائجًأفًنسبة

%(ًأقرتًبكجكدًمعكقاتًفيًىذاًالمجاؿًككافًأعبلىاًندرة86.8ًًمفًالمستجيبيفًبمغتً)ً
 ديةًكمعنكيةًلممعمميفًالمتدربيفتقديـًالكزارةًلحكافزًما

ًاقترح الباحث مجموعة من التوصيات ومن أىميا:و 
 ًاختيارًالكقتًالمناسبًلمتدريبًبحيثًالًيتعارضًمعًتكقيتًالعمؿًفيًالمدرسة. 
 ًستخداـًأساليبًحديثةًفيًالتدريبًكعدـًاالقتصارًعمىًالمحاضرةًككرشًالعمؿًكتكظيؼًا

 .(LCDاألجيزةًالتكنكلكجيةًالحديثةًمثؿًالحاسكب)
ً

" دور التدريب في تطوير كفايات مديري مدارس وكالة الغوث نوانبع :(2007دراسة )نتيل ، (13
  .الدولية في قطاع غزة"

ًمدارسًككالةًًًًًًً ًمديرم ًكفايات ًتطكير ًفي ًالتدريب ًدكر ًالتعرؼًعمى ًإلى ًالدراسة ًىذه ىدفت
كالتعرؼًعمىًمحتكلًالتدريبًكاالحتياجاتًالتدريبيةًكتصميـًالبرنامجًًالغكثًالدكليةًفيًقطاعًغزةً،

ًكفاياتًمدي ًفيًرفع ًتسيـ ًالتي ًالتقييـ ًفيًعممية ًالمتبعة ًالطريقة ًعمي ًكالتعرؼًأيضا رمًالتدريبي
كقدًتـً،المدارسًبككالةًالغكثًالدكلية.ًكلتحقيؽًأىداؼًالدراسةًقدًتـًإعدادًاستبانةًلجمعًالمعمكماتً

(ًناظرًكناظرةًمف194ًًكالذمًتككفًمفً)ً،استخداـًأسمكبًالحصرًالشامؿًلجميعًمفرداتًالمجتمعً
ً ًمف ًالدراسة ًبيانات ًجمع ًتـ ًكقد ًغزة. ًبقطاع ًالدكلية ًالغكث ًمدارسًككالة ًمديرم ًمف189ًً) )

ًً.%(97.42المجتمعًاألصميًصالحةًلمتحقيؽًأمًبنسبةً)ً
 :من أىميا  ت الدراسة إلى مجموعة من النتائجتوصمًوقد

 ًًكفايات ًالغكثًكالخاصًبتطكير ًبككالة ًكالتعميـ ًالتربية ًبرنامج ًالتدريبًفي ًبرنامج ًدكر أف
ً ًنسبة ًعمى ًاستبانتو ًلفقرات ًالكمي ًالمجمكع ًحصؿ ًفقد ًالمدارس ًمقدارىامديرم ًكبيرة

(78.98)%.ً
 ومن أىم التوصيات في ىذه الدراسة:

 .العمؿًعمىًاستمراريةًتقديـًبرامجًالتدريبًبالككالةًلثباتًفعاليتياًالكبيرةًفيًتحقيؽًاألىداؼ 
 ًًًكخاصة ًالتدريبية ًاالحتياجات ًتحديد ًك ًالتدريبية ًاألساليب ًاستخداـ ًفي ًالتنكع ًعمى العمؿ

ًأةً"ًكالمنشأةًيقصدًبياًالمدرسة.مميات،ًالمنشعمميةًالتحميؿً"ًالفرد،ًالع
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" التدريب أثناء الخدمة عمى المناىج الفمسطينية الحديثة :بعنوان(  2006دراسة) صبح ،  (14
 ً"ً.لمعممي المرحمة األساسية بوزارة التربية والتعميم بمحافظات غزة 

ءًالخدمةًمفًخبلؿًتقييـًماًقدـًىدفتًىذهًالدراسةًإلىًالمساىمةًفيًترشيدًبرامجًالتدريبًأثناًًًًًًًً
ًالدكراتًفيً لمعمميًالمرحمةًاألساسيةًمفًدكراتًفيًآخرًثبلثًسنكاتًكٕالىًأمًمدلًنجحتًىذه
تحقيؽًاألىداؼًالمرجكةًمنياً؟ًكماًالنجاحاتًالتيًحققتياً؟ًكماًالصعابًكالعقباتًالتيًحالتًدكفً

(506ًكتككنتًعينةًالدراسةًمفً)ًريب.تحقيؽًبعضًاألىداؼً؟ًأكًنقاطًالضعؼًفيًتنفيذًبرامجًالتد
ًالتعم ًمرحمة ًفي ًمعممة ً)معممنا ًالدراسي ًلمعاـ ًكذلؾ ًاألساسي ًأىداؼًً(2006-2005يـ كلتحقيؽ

ً.ليذاًالغرضًكتـًتحميؿًإجاباتًأفرادًالعينةًًاستبانةالدراسةًقاـًالباحثًبإعدادً

 وتوصل الباحث من خالليا إلى النتائج التالية :
 اضحةًكالًيؤخذًفيًالغالبًبرأمًالمعمميفًفيياًكالًتبنيًبناءًعمىًحاجاتًخطةًالتدريبًغيرًًك

ًالمعمميف.
 .أىداؼًالدكراتًالتدريبيةًغالبناًغيرًكاضحةًكغيرًمحددة 

 ومن أىم التوصيات في ىذه الدراسة:
 ً.ًضركرةًمشاركةًالمعمميفًفيًكضعًأىداؼًالعمميةًالتدريبيةًبماًيتبلئـًمعًاحتياجاتيـًكأىدافيـ 

ً

دور برنامج المدرسة وحدة تدريب في النمو الميني "بعنوان  :(2006 ،سمور)اسة در  (15
ًلممعممين " .

ًالتدريبًفيًالنمكًالمينيًًًًًًًًًًً ًالدراسةًإلىًالتعرؼًإلىًدكرًبرنامجًالمدرسةًكحدة ىدفتًىذه
كدعمياًكنقاطًًكةكالتعرؼًإلىًاالحتياجاتًالتدريبيةًلممعمميفًكتمبيتياًكالتعرؼًإلىًنقاطًالق،لممعمميفً

ككضعًتصكرًلبرنامجًالمدرسةًكحدةًتدريبًمفً،الضعؼًكتبلفيياًفيًبرنامجًالمدرسةًكحدةًتدريبً
ًلممعممي ًالميني ًالنمك ً)أجؿ ًمف ًالدراسة ًمجتمع ً.كتككف ًعمىًعدة224ًف ًمكزعيف ًكمعممة ًمعممنا )

ًكعينةًالدراسةً،كات(كقدًتـًاختيارىاًمفًقبؿًالمديريةًعمىًمدارً)ثبلثًسنً،مدارسًفيًمديريةًغزة
ً.(ًفقرة36)كً،تككنتًمفًأربعًمجاالتًاستبانةكانتًأداةًالدراسةً(ًكىـًنفسًمجتمعًالدراسةً،ًًك224)

 -إلى النتائج التالية :  و توصل الباحث من خالل تحميل االستبانة
 .ًالمعمـًيشارؾًفيًاختيارًالمكضكعاتًالتدريبيةًكالمدرييف 
 ًالبرنامجًكيجبًالعمؿًعمىًتقميمياًكتبلفيياً.كجكدًنقاطًضعؼًقميمةًجدناًفي 

ًومن أىم التوصيات في ىذه الدراسة:
 .ًًالعمؿًعمىًاستخداـًاستراتيجياتًكأساليبًمتنكعةًفيًعمميةًالتدريبًفيًالمدرسة
ً
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الدورات التدريبية ودورىا في تحسين أداء مديري المدارس " فبعنوا :(2005)الزميمي، دراسة (16
 .زة "الحكومية في محافظات غ

ًالمدارسً ًمديرم ًأداء ًتحسيف ًفي ًالتدريبية ًالدكرات ًدكر ًعمى ًالتعرؼ ًإلى ًالدراسة ىدفت
شؤكفًالمعمميف،ًالمنياجًالدراسيً،ًخبلؿًالمحاكرًالرئيسةًاآلتيةً:ًًالحككميةًفيًمحافظاتًغزةًمف

ً.كاستخدمتًال ًالقرار ًكاتخاذ ًالمحمي ًكالمجتمع ًاألمكر ًأكلياء ًكالمالية، ًاإلدارية ًالمنيجًالشئكف باحثة
(ًفقرةًمكزعة45ًًالكصفيًالتحميميًفيًدراسةًالمجاالتًالسابقةًمفًخبلؿًتطبيؽًاستبانوًمككنةًمفً)ً

ًمفًمديرمًالمدارسً ًالمككنة ًالدراسة ًعمىًعينة ًتطبيؽًاالستبانة ًكتـ ًالسابقة. ًمحاكر عمىًالخمسة
(140ًةًلمتدريبًكالتأىيؿًالبالغًعددىـً)الحككميةًالذيفًتمقكاًالدكراتًالتدريبيةًالتيًنفذتياًاإلدارةًالعام

ًمديرانًكًمديرة.ً
ً:ًوتوصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية

 ًالتدريبيةًفيًمساعدةًالمديريفًعمىًاكتسابًالمياراتًاإلداريةًكالفنيةًفيًعمميـًًالدكراتنجحت
 بدرجةًكبيرة.

 نسبً معظـًالمجاالتًحيثًأظيرتًنجاحًالدكراتًالتدريبيةًفيًتحسيفًأداءًالمديريفًالجددًفي
 ً.النتائج

ًومن أىم التوصيات في ىذه الدراسة:
 ريبيةًلممياراتًاإلداريةًكالفنيةحسفًاإلعدادًكالتخطيطًلمدكراتًالتد. 

ً

الدورات التدريبية أثناء الخدمة وعالقة ذلك بفعالية المعمم ً"بعنوان :(2005 ،)بركاتدراسة  (17
 ًفمسطينًواتجاىاتو نحو مينة التدريس"

ىذهًالدراسةًلمعرفةًتأثيرًالدكراتًالتدريبيةًالتأىيميةًالتيًيمتحؽًبياًالمعمـًأثناءًالخدمةًىدفتً
ًاليدؼًاختارً ًىذا ًكلتحقيؽ ًالمينة، ًنحك ًلمتدريسًكاتجاىو ًالبلزمة ًلمكفايات ًكممارستو ًامتبلكو في

(ً ًمف ًمككنة ًعينة ًالطبقية ًالعشكائية ًبطريقة ً)347الباحث ًمنيـ ًكمعممة، ًمعممنا ًم185( عممنا،ً(
ًالغرضًأداتيفًىما:162ًك) ًاستخدـًليذا .ًكما (ًمعممةًمفًالمدارسًالحككميةًفيًمحافظةًطكلكـر

 عدادًالباحث.ةًالتدريسًكىماًمفًإقائمةًالكفاياتًالتدريسية،ًكمقياسًاالتجاهًنحكًمين
ًًوقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج:

 ًا ًفي ًالمعمميف ًجكىرمًاللتحاؽ ًتأثير ًكجكد ًالتربيعدـ ًكزارة ًتنظميا ًالتي ةًلدكراتًالتدريبية
ًا ًمدل ًفي ًالخدمة ًأثناء ًالتدريسيةكالتعميـ ًلمكفايات ًأثرًمتبلكيـ ًكجكد ًالنتائج ًبينت ًبينما ،

 جكىرمًليذهًالدكراتًفيًمدلًممارسةًالمعمميفًليذهًالكفايات.ً
 ومن أىم التوصيات في ىذه الدراسة:

 ًدائـً.العمؿًعمىًتكثيؼًالدكراتًالتدريبيةًخا لممعمميفًالجدد،كعقدًكرشًعمؿًليـًبشكؿو ًصةًن
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ً:بعنوان (2005دراسة)العاجز ونشوان، (18 تطوير أداء المعممين في ضوء برنامج المدرسة "
 ".كمركز لمتطوير بمدارس وكالة الغوث الدولية بغزة 

ىدفتًالدراسةًإليًتطكيرًأداءًالمعمميفًفيًضكءًبرنامجًالمدرسةًكمركزًلمتطكير،ًكتككنتً
(800ً)ًمفًمجتمعًالدراسةًالبالغًعددىـالعامميفًفيًالبرنامجًًكمعممةًنًمعمماًنً(223عينةًالدراسةًمف)

ًالدراسةًً،كمعممةًمعمماًن ًالباحثافًالمنيجًالكصفيًالتحميميًمفًخبلؿًاستخداـًأداة تـًحيثًكاستخدـ
ً.تطبيؽًاالستبانةًعمىًعينةًالدراسةً

 يا :دراسة إلي العديد النتائج أىموتوصمت ال
 ًتحديدًرسالةًكرؤيةًيفًفيًالعديدًمفًالممارساتًأىميايسيـًالبرنامجًفيًتطكيرًأداءًالمعمم:

ًالعمميةً ًأثناء ًكالطبلب ًالمعمميف ًبيف ًكدية ًعبلقة ًبناء ًكاضح، ًبشكؿ ًكأىدافيا المدرسة
ًبيفً ًالتكاصؿ ًعمميات ًزيادة ًكاضح، ًبشكؿ ًكالطبلب ًالمعمميف ًنشاطات ًتحديد التعميمية،

ًلدمًالمعمميفًالمعمميفًأ ًتحسيفًالقيـ نفسيـًكمعًالطبلبًكبيفًالمعمميفًكمديرمًالمدارس،
ًلـًيسيـًالبرنامجًفيًتطكيرًأداءً لتصبحًمعيارانًكمرجعيةًلتعديؿًالممارساتًكالسمكؾ،ًبينما

ًبتكنكلكجياًالتعمـًالحديثة،ًالمعمميفًفيًالعديدًمفًالممارساتًكاستخداـًكسائؿًتعميميةًمرتبطة
 .اجاتًالطبلبًكالمنياجًكاألىداؼمكاناتًالماديةًالمتكفرةًمعًحمةًاإلمكاء

ًومن أىم التوصيات في ىذه الدراسة:
 ًًلممعمميف.ضركرةًاستخداـًكسائؿًتعميميةًحديثةًأثناءًعمميةًالتدريب

  :ثانيًا: الدراسات األجنبية
 ستخدام وسيمةإنشاء برامج التدريب والتنمية بابعنوان " :(,2011Mayfield) ماي فيميد دراسة (1

ADDIE 
The establishment of training and development programs using means "ADDIE 

ًالتنفيذً،،التطكيرنمكذجًيعتمدًعمىًخمسًمراحؿًىي:ًالتحميؿ،ًالتصميـ،ًًبأنو:ADDIEًًًًبػًيقصد
تمثؿًالمؤسساتًًمفًالمبلحظًأفًالدراساتًالسابقةًعمىًالنمكذجًفيًبرنامجًالتدريبًفيًكالتقييـ،ًك

ًكأدكاتًدعـ ًالتدريبًالفعاؿ ًلبناء ًالتكجو ًكمرنة ًرؤياً،ًاألداءًدينامية ًتقديـ ًالبحثًييدؼًإلى كىذا
ADDIEًً. كتطبيؽًً،التدريبًالستخداـًالمراحؿًالخمسًلتصميـًكتطكيرًبرامج

 أىميا:وتوصمت الدراسة إلي العديد النتائج 
 ADDIEًمراحؿًفيًرًالتدريبًكتطكيرًالنظـًالقائمةًفيًميمةًفيًتقديـًقاعدةًمنظمةًفيًتك

ًكفيًتبيافًأفًتكرارًاألسمكبًالقائـًعمىًالتغذيةًالراجعةًيخمؽًبيئةًمناسبة.ًالتطبيؽ
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 ومن التوصيات الميمة ليذه الدراسة :
 ًتقديـًخطةًمنظمةًلتطكيرADDIEًبرامجًًأنوًيمكفًلممنظماتًكالمؤسساتًاعتمادًأسمكبًك

 التدريبًالخاصةًبياً
ً

"إثارة حوافز التدريب باستخدام بعنوان  :(,2011Aziz and Ahmad)وأحمد  عزيزراسة د (2
 خصائص التدريب الصحيحة"

Exciting incentives training using the correct properties training 
ًالدراسةًإلىًتزكيدًالمدربيفًبمعمكماتًعفًخصائصًالبرامجًالتدريبيةًالصحيحةًًًًًًًًً تيدؼًىذه

ًال ًالتدريب ًدكافع ًتحفز ً،تي ًكالمنياج ًكالمنيجية ًالبرنامج ًتصميـ ًعمى ًالبحث ًبحثً،كتركز كىك
ً.ً(ـ1986)ً(ًدراسةًمفًعاـ40)مفًًًمستخمص

ًالدراسة:والنتائج التي توصمت إلييا 
 ًعمى ًالتدريبًيعتمد ًالكظيفيًإف ًالبرامجًًكًالتطكير ًلمتدريبًعمىًتصميـ ًالمقدمة الحكافز

ًبرنامجًالتدريبًلياًتأثيرًعمىًدكافعًالمتدرب.ًكٕافًخصائصً،التدريبية
 الدراسة:ومن التوصيات الميمة ليذه 

 الحكافرًًفيًنيايةًالبحثًيكصيًالعاممكفًباختيارًبرامجًالتدريبًالمناسبةًالتيًتؤثرًعمى
 كالدكافعًمفًخبلؿًإعطاءًتفسيرًشامؿًآلثارًالتدريب.

ً

 معممي ميارات تطوير :بعنوان   James & Other)  ، ( 2009 وآخرون جيمس دراسة (3
 .التربوية الكفايات ضوء في الطفولة

–James & Other(2009), Developing Teacher Skills In Light Of Educational 
Competency. 

 منحى كفؽ المدرسة قبؿ ما مرحمة معمـ إعداد كيفية حكؿ تصكر تقديـ إلى  الدراسة ىدفتًًًًًًًً
 يفعمو مما تنطمؽ أف ينبغي المدرسة قبؿ ما معمـ إعداد مجاالت أف الدراسة تينكب كندا،ًفي الكفايات
 كقد االعتبار، بعيف أخذىا ينبغي التي األخرل الفنية المعايير عمى عبلكةًن النشاط،قاعةً في األطفاؿ

 دادإلع كالفرعية الرئيسية الكفايات األمريكية المتحدة بالكاليات التعميـ لمعاييرًالكطني المجمس حدد
 خبلؿ المعممكف يدرسيا عممية كتطبيقات كتفصيمية عامة مساقات خبلؿًمف المدرسة قبؿ ما معمـ
ًإعدادىـً. مرحمة
 كالفرعية الرئيسية الكفايات منحى كفؽ المبكرة الطفكلة معمـ إعداد تبيف التي المعاييرًالمجمس كحدد
ً:التالية

ً :يمي ما المعمميف مف بيتطم كىذاً :الفيـ أجؿ مف التعميـ كتبني التخطيط-1
 االجتماعية كخصائصيـ كثقافتيـ، لؤلطفاؿ، العمرية المرحمة خصائص :ؿ عرض.  
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 التقانة استخداـ مراعاتيا، ينبغي التي القيـ األطفاؿ، بحاجات المحتكل ربط :ؿ عرض.  
 التعميـ في الترابط تحقيؽ عمى العمؿ. 
 مناسبة تٌعمـ بيئة إلعداد التخطيط حسف. 

شاغؿًتعميميةًتراعيًتنكعًالمتعمميفً،ًكاختبلؼًاألداءًفيماًبينيـًمعًاختيارًأسمكبًتعميـًتنفيذًم-2
ًالمياـ،ًكاستخداـًالتقانةًلتحسيفًارتباطاتًالطفؿًبالتٌعمـ،ًكتنفيذًالدرسًفيًخطكاتًتسيؿًالتٌعمـ.

 السنوات خالل المعممات كفايات تطوير أساليب" بعنوان :Barbara ,2009)) باربرا دراسة (4
 ."التدريس من األولى

Barbara (2009), Improving Teachers Competency Based Training Program 
For Beginning The year 

 كفؽ الدراسة أجريت كقد النشاط، غرفة إدارة ميارات عمى المعممات تدريب إلى الدراسة ىدفت       
 خبلؿ مف معممة (120) شممت كقد ريكية،األم المتحدة الكاليات في رياض ست عمى المنيجًالتجريبي
ًتعميمية،  غرفة كٕادارة النشاط، إعداد عمميات عمى تشمؿ األنشطة مف مجمكعة فييا قدمت كرشة

 البرنامج تأثير عمى التعرؼ أجؿ مف كتجريبية، ضابطة :مجمكعتيف إلى تقسيـًالمعممات كتـ النشاط،
 األطفاؿ. كسمكؾ التدريسيًلممعممات السمكؾ عمى

 :أىميا نتائج عدة إلى أشارت الدراسة دوق
 أك لممعمميف، سكاءًبالنسبة كالتجريبية الضابطة المجمكعتيف بيف إحصائياًن دالة فركؽ كجكد 

 .الكفاية ىذه لتنفيذ التجريبية المجمكعة لصالح األطفاؿ
 

"بين التدريب والثقافة ىناك  (Graf and Mertesacker, 2009) وميرتساكر غرافدراسة  (5
 إجراءات لتحديد االحتياجات التدريبية".ستة 

Between training and culture, there are six steps to identify training needs". 
ًإلىًكضعًتكصياتًًتيدؼًًًًًًًً ًفيًمجاؿًإلالدراسة ًاالحتياجاتًالتدريبية ًلتقييـ ًتدابير تخاذ

ًالبشريةًعمىًأساسًعمميًعفًطريؽً ًالمكارد ًالكفاءةًالتدريبًإلدارة ًإجراءاتًلتقييـ كضعًستة
معتمديفًعمىًالتقييماتًالسمككيةًفيًالتماريفًالتفاعميةًلتقييـًجكدةًالقبكؿًالنفسيًكالعمميًلبرنامجً

ًالتدريبً.
كقدًلكحظًأفًنتائجًالمشاركيفًكًالطبلبًمفًنفسًالعينةًمتقاربةًكعمىًذلؾًيجبًإجراءًًًًًًًًًً

يدًالفركؽًالفرديةًالثقافيةًكالخبرةًكيجبًعمىًمدربيًالمكاردًمزيدًمفًالدراساتًعمىًالعيناتًلتحد
ًنقاطً ًلتحديد ًالتدريبية ًاالحتياجات ًلتحديد ًتستخدـ ًتدابير ًأم ًحكؿ ًالمعرفة ًاكتساب البشرية

ًالضعؼًفيًكفاءةًالمتدربيفًكقدرتيـًعمىًاستيعابًالبرامجًالتدريبيةًكاالستفادةًمنيا
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ًالدراسةًفيًالنيايةًتقدًًًًًًًً ًعمىًاالستفادةًكىذه ـًمعمكماتًميمةًعفًنفسيةًالمتدربًكالقدرة
ًالتيًتركزًعمىًاكتسابًالمياراتًكتحديدً ًالمصممة ًالستة ًالتدابير ًمف ًك ًالتدريبية ًالبرامج مف

ًاالحتياجاتًالتدريبية.

 -التدريب نظام مع الحر يممالتع دمج تحديات "بعنوان (Nkirna 2009 ): نكيرنا، دراسة (6
ً "تنزانيا

The challenges of integrating the circular system with free training - Tanzania 

  برامجًالتدريب مع الحر التعميـ دعـ كاجوت التي التحديات عمى التركيز إلى الدراسة ىدفتًىذه      
ً.تنزانيا في

 لعينة جماعيةًببلتكمقا مقابمةًعادية الدراسة أداة كانت كًالتحميمي، الكصفي المنيج الباحث ـاستخد
ً)فةمختم كزرامًمف بطبل ،مدربيف كز،امًر مدارء(ًالتالية عاتًكمجملم الباحث قسميا التي،ًك الدراسة

 :التالية النتائج الدراسة إليو توصمت ما أىم ومن
 الضركرية. الميارات لتعمـ تكفي كالًمحدكدة، الحرة البرامج في التدريب فترة 
 ًكبير الفردية القدرات في فاكتكفمت الحرة البرامج في المتدربيف  .بشكؿو

 يمي: بما الدراسة أوصت وقد
 خرل.األ كالمؤسسات ميالحكًك التدريبيؽًبيفًالتنس زيادة 
 .االىتماـًبتطكيرًبيئةًالتدريبًالمينيًكمعاييرًااللتحاؽًببرامجًالتدريبًالمختمفة 

ً"امج تدريب معممين.إعادة ىيكمة وتطوير بر  "بعنوان :Kiesner, 2008)) كيسنردراسة ( 25
-Kiesner (2008 ):Improving Training Program for Kindergarten Teacher 

 التعميمية كفاياتيـ كزيادة المعممات إعداد برامج تطكير سبؿ عمى التعرؼ إلى الدراسة ىدفتًًًًًًًً
 بنيت كالتي مبكرة،ال الطفكلة تربية في المعاصرة االتجاىات ضكء في األمريكية، بنسمفانياًجامعة في
ً:أىميا كالمعايير، األسس مفًمجمكعة كفؽ

 غنية تٌعمـ بيئة خبلؿ مف تخيمو كتشجيع الطفؿ تصكر تنمية. 
 نظاـ كفؽ معممييـ كبيف بينيـ فيما عبلقات كٕاقامة بعضيـ مع األطفاؿ تفاعبلت تشجيع 

 .معيف
 كاآلباء األطفاؿ حقكؽ مراعاة. 
 الصغيرة المجمكعات ضمف كالتفاعبلت لمعبلقات أكلكية إعطاء. 
 الٌمنظـ التعاكف كاعتماد لمنظاـ، الفقرم العمكد باعتباره التعاكني العمؿ تشجيع. 
 التربكم كالمحيط البيئة تييئة عمى الحرص. 
 الطفؿ حياة في كأىميتو الكقت دكر تقدير. 
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ًًك ًالكصفيًالتحميميً، ًالباحثًالمنيج ًاستخدـ  اًنمعمم (322) مف الدراسة عينة تككنتكقد
 كأداة االستبانة كاستخدـًالباحث تدريسية، ىيئة أعضاءً (4)جامعيان، مدرساًن (14) متعاكنان،
 الطمبة كتقكيـ الجامعة قبؿ مف المعمميف / الطمبة تقكيـ) :أىميا أبعاد عدة إلى مقسمة لمدراسة،
 مع كالتشاكر التعاكف .الجامعة في المستخدمة التدريس طرائؽ .الٌصفي التخطيطً.ألنفسيـ
 كالمشرفيف المتعاكنيف المعمميف مف الراجعة التغذية .المتعاكنيف كالمعمميف الجامعييف المشرفيف
ً.المعمميف( /لمطمبة كالمراقبة المبلحظة.التربكييف

 :أىميا النتائج من مجموعة إلى الدراسة وتوصمت
 لمتدريس لبلزمةا بالكفايات كالتزكد التدريس مينة لممارسة العممي التطبيؽ فترة عدـًكفاية. 
  كالمبلحظة المتابعة، زيادة كالتكجيو، التخطيط، كالبعدم، القبمي التقكيـ إيبلءعممية ضركرة 

 .أثناءًالتطبيؽ المعمميف / لمطمبة
الميني  النمو برامج في تدريبي نموذج فاعمية ":بعنوان (Franks, 2007) فرانكس( دراسة 26

 Effectiveness of the training module in professional growth " الدبموم لمعممي
programs for teachers of diplomaً

ًالمينية تنمية فى لممدربيف تدريبي نمكذج فاعمية تحديد الى الدراسة ىدفتًًًًًًًً  لمعممي الكفاءة
 افكك،ً كقدًاستخدـًالباحثًمنيجًدراسةًالحالة، األمريكية تكساس بكالية االبتدائية بالمرحمة العمـك
ً. كاحدة تعميمية إدارة يتبعكف ابتدائية مدارس خمس النمكذج ىذا فييا التيًطبؽ المدارس عدد
 سةاالدر  نتائج ىذه أظيرت وقد

 ًلممدربيف. المستكلًالميني ارتفاع نتيجة لممعمميف الميني المستكل ارتفاع بيف الكثيؽ االرتباط

" أثر الصالح اللزامي عمى  بعنوان:EadyK & Zepeda) ،2007)دراسة ايدي وزبيدة( 27
 .التقييم والشراف وتطوير المعممين "

 The impact of reform on compulsory evaluation, supervision and 
development of teachers. 

ىدفتًىذهًالدراسةًإلىًالتعرؼًعمىًأثرًاإلصبلحًاإللزاميًعمىًالتقييـًكاإلشراؼًكتطكيرًًًًًًًًًً
ً،حيث ًقانكفًًالعامميف ًيطبقكف ًكانكا ًبينما ًريفية ًمدارسًمتكسطة ًمديريف ًثبلثة ًتصكرات ًبحث تـ

،ًكقدًاستخدـًمنيجًدراسةًالحالةًباستخداـًتحميؿًكؿًمفًداخؿًالحالة2000ًاإلصبلحًالتربكمًلعاـً
ًركيفًالثبلثًبمجمكعًتسعًمقاببلتً.كعبرًالحالةً،ًكأجريتًثبلثًمقاببلتًمعًكؿًمفًالمشا

ً:ًت خمس تصوراتوأظيرت البيانا ًبًكً-كىي ًفقط ًالمعمـ ًكفاءة ًتقييـ ًاالختباراتًيتـ ًنتائج اسطة
ً ًيتً-القياسية ًاإلشراؼًعفًطريؽًزياراتًفصمية التمكيؿًً-ثرًالريفيةًعمىًتطكيرًالعامميفًتًؤً-ـ
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تطبيؽًالقانكفًبصكرةًعكسيةًعمىًجدكؿًالمدرسةًالمتكسطةًً-دًيحدًمفًفعاليةًتقييـًالمعمميفًالمحدًك
ًدمً.التقمي

 بعنوان :"وسائل تحديد االحتياجات التدريبية في شركة الخطوط: Sega)،2006)سيجادراسة ( 28
 الجوية في والية ويسكنسون األمريكية" 

Means of identification of training needs in the airline in the state of 
Wisconsin and the U.S" . 

رؼًعمىًآليةًتطبيؽًاساليبًالتدريبًكتحديدًاالحتياجاتًالتدريبيةًىذهًالدراسةًإلىًالتعىدفتًًًًًًًً
ًالخطكطًالجكيةًفيًكاليةًكيسكنسكفًاألمريكيةً ًاستخدلمعامميفًفيًخدماتًالزبائفًفيًشركة اـًكتـ

ًأسمكبًالمبلحظةًلمدةًخمسًشيكر.
 وتوصمت لمنتائج التالية :

 يبيةً.عدـًدعـًاالدارةًالعمياًلعمميةًتحديدًاالحتياجاتًالتدًر .1
 عدـًكجكدًبرنامجًتدريبيًمنتظـًلمعامميفًبالشركةً. .2
 افتقارًاالدارةًكصانعيًالقرارًبالشركةًإلىًالخبراتًفيًتحديدًاالحتياجاتًالتدريبيةًلمعامميفً .3

 وقد أوصت الدراسة بما يمي:
 ًكتـ،ً ًلمعامميف ًالتدريبية ًاالحتياجات ًاساسًتحديد ًعمى ًتدريبي ًبرنامج ًأم ًاعتماد ضركرة

ًلتحديدًاالحتياجاتًالتدريبيةً.ADDIEًنمكذجًًاقتراح

لدى  بعنوان :"محددات المشاركة في التدريب غير االلزاميRenaudً)،2004) رينودراسة ( 29
 احدى المؤسسات الكندية لمخدمات المالية "

Determinants of participation in training is mandatory at one of the 
institutions of the Canadian financial services  "  
ىدفتًىذهًالدراسةًلمتعرؼًعمىًمحدداتًالمشاركةًفيًالتدريبًغيرًااللزاميًلدلًاحدلًالمؤسساتً

.1918الكنديةًلمخدماتًالماليةً،كتمثؿًمجتمعًالدراسةًبمكظفيًالمؤسسةًالبالغًعددخـً) ً(ًمكظفاًن
 وتوصمت ىذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج كما يمي :

 ًاالجتماعيًاؾًمجمكعةًمفًالمحدداتًتفسرًالمشاركةًفيًالتدريبًالغيرًالزاميً:الىن محدد
ً)بثقافةً ًكالمتمثؿ ًبالكظيفة ًمرتبط ًكالثاني )ً ً ًالمؤىؿ ،ً ًالتعميـ ً،الجنسً، ً)بالعمر كالمتمثؿ

ً،ًكالكضعًالكظيفي(.  المؤسسة،ًالمستكلًالكظيفيًفيًاليـر
 ًفيًالتدريبًالغيرًالزامي.أفًالعمرًيؤثرًبشكؿًسمبيًكمحددًلممشاركة 
 ًًأكبرًمفًالرجاؿ  فيًالتدريبًالغيرًااللزاميً.أفًالنساءًيشاركفًبشكؿو
 .ًأفًالمؤىؿًالعمميًيؤثرًسمبانًكمحددًلممشاركةًفيًالتدريبًغيرًااللزامي
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 وأوصت الدراسة بضرورة :ً
 ًرًالتدريبًبتشجيعًالعامميفًعمىًتنميةًمياراتيـًعبقياـًاتحادًالعماؿًكالسمطاتًالحككمية

 االلزاميًكالتدريبًالغيرًالزاميً)االختيارمً(.
 .ًًاالىتماـًبرأسًالماؿًالمتمثؿًبالبشرًكعامؿًمتناميًيجبًالنيكضًبوًكدعمو
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 ة التعقيب عمى الدراسات السابق
 جكانب مف الكثير رصد يمكف الرئيسة كعناصرىا السابقة الدراسات كتحميؿ عرض خبلؿ مفً

ً.الدراسة ىذه إعداد في األثر بالغ ليا كاف كالتي الدراسة، ىذه كبيف بينيا بلؼاالخت التشابوًكجكانب
ىذهً عمي الضكء نمقي الدراساتً،ثـ ىذه مف نكع كؿ عمي تحميمية نظرة نمقي النقاط ىذه كلرصد
 ، االستفادة االختبلؼً،كجكانب التشابو،ًجكانب أكجو حيث مف السابقة بالدراسات لنقارنيا الدراسة
ًالعناصر كذلؾ ًالمنيج الدراسة مكضكع( التالية في  الدراسة أداة الدراسة، في المستخدـ كأىدافيا،

ً.الدراسة ىذه يميز ما أىـ ككذلؾ كعينةًالدراسة( ،مجتمع
 :العربية السابقة الدراسات عمي تحميمية نظرة-1
 :وأىدافيا الدراسة موضوع حيث من _ا
 كمف المعمـ أداء تطكير في يمعبو الذم كالدكر التدريب ميةأى بإبراز العربيةً الدراسات معظـ اىتمت-

 عمى الخدمة أثناء التدرب كاقع درست كالتيً،(2006صبح،ً(ًدراسة مثؿ ، الطمبة أداء ثـًتحسيف
 كبينت ، غزة بمحافظات كالتعميـ التربية بكزارة األساسية المرحمة لمعممي الحديثة المناىجًالفمسطينية

 عمييا التغمب ككيفية الخدمة أثناء التدريب عممية تكاجو التي كالصعكبات بعضًالعكائؽ الدراسة
ً. المعمميف آراء مفًخبلؿ المعكقات كأىـ الخدمة

(ًكالتيًىدفتً 2013مثؿًدراسةً)ًالفراً،ً ، التدريبية البرامجفعاليةًً عمى الدراسات بعض ركزت-
اممةً،كدراسةًتكافرًمعاييرًالجكدةًالشًلمكشؼًعفًفعاليةًبرنامجًتدريبًلممعمميفًكالتعرؼًعمىًمدل

(ًلتحقؽًمفًفعاليةًبرنامجًتدريبيًقائـًعمىًالكفاياتًفيًاتقافًأداءًالمعمماتً،كدراسة2013ً)رمك،ً
دلًالطمبةًمعمميً(ًلمتعرؼًعمىًفعاليةًبرنامجًتدريبيًلتطكيرًالكفاياتًالمينيةًل2011)العجرميً،

(2006ًدراسةًسمكر، مثؿ) التدريبية االحتياجات بتحديد الدراسات بعض قامت كما،ًالتعميـًاألساسي
 أىمية الدراسة كبينت لممعمميف الميني النمك في تدريب كحدة المدرسة برنامج دكر دارتًحكؿ كالتي

كفؽً تدريب كحدة المدرسة لبرنامج تصكر ككضع كتمبيتيا لممعمميف، التدريبية االحتياجات التعرؼًإلى
ً.عمميفلمم التدريبية االحتياجات
كدراسةً)رمكًً(2013ًالفرا،(ًدراسة مثؿ التدريب عممية بتقكيـ الدراسات بعض قامت كذلؾً
فعاليةًبرنامجًمقترحً حكؿ كانت كالتيً(2011كدراسةً)العجرمي،ًً،(2012(ًكدراسةً)الزناتيً،2013

ًً.2008مميفًلتطكيرًالكفاياتًالمينيةًلطمبةًمعمميًالتعميـًاألساسيًفيًضكءًاستراتيجيةًاعدادًالمع
ًًً ًالدراسات ًالمبعض ًالتطكير ًفي ًالتربكية ًالدكرات ًدكر ًعمى ًكدراسةًركزت ًلممعمـ يني
ً)المصدر،ً،(2010ً)شقفة، ً،ً،(2010ًكدراسة ً)نتيؿ ً)بركات،ً،(2007كدراسة ً،(2005ًكدراسة

ً.(2005ًك)دراسةًالزميميً،
تطكيرًاألداءًاالدارمًلمديرمًدراساتًركزتًعمىًدكرًمركزًالتطكيرًبككالةًالغكثًفيًكيكجدًًًًًًًً

ً.(2010ةًالغكثًمثؿً)دراسةًصالحة،المدارسًالتابعةًلككال
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كبعضً،(2008أماًبعضًالدراساتًركزتًعمىًمعكقاتًالتدريبًمثؿًدراسةً)أبكًعطكافً،ً
ً.(2011،كآخركفًحكًالدكراتًالتدريبيةً)حمادالدراساتًركزتًعمىًاتجاهًالمعمميفًن

ً:الدراسة في المستخدم المنيج حيث من -ًأ
ىذهً طبيعة يناسب منيج كىكً، السابقة الدراسات كمعظـ التحميمي الكصفي المنيج الدراسة استخدمت
ً.الدراسة

ً:الدراسة أداة حيث منً-ج
مفتًمعًكاختً،ًلمدراسة كأداة االستبانة استخداـ في السابقة الدراسات معظـ مع الدراسة ىذه اشتركت -

ً. كأداةًلمدراسةخدمتًاختبارًتحصيميًكبطاقةًمبلحظةًالتيًاستً(2011،العجرميً)دراسةً
ً:الدراسة وعينة مجتمع حيث منً-د

 المدارسمدارسًككالةًالغكثً معممي اختيار في السابقة الدراسات معظـ مع الدراسة ىذه اشتركت
ك)أبكًً،ً(2010ً،ك)صالحةً،(2010ًشقفة، (مثؿ كعينة كمجتمع غزة محافظاتًقطاع في الحككمية
كاختمفتًمعًبعضًالدراساتًالتيًً،(2005ً،ك)العاجزًكنشكاف،ًً(2007كً)نتيؿً،ً،(2008عطكافً،

ً ًمثؿ ًالحككمية ًالمدرس ًمعممي ًالفرااختارت ًدراسةًك، (2012ًك)الزناتي،ً،(2013ً،)دراسة
ًكالمكح،ً،(2006 سمكر،(كً(،2006صبح،( ًك)بركات،ً،(2005ًك)الزميمي،ً،(2010ًك)العاجز

ًعمىًمعمميًرياضًاألطفاؿًكدراسةًً(2013سةً)رمكً،دراً مع كاختمفتً،(2005 اقتصرتًعينتيا
ًً(2012)سكر، ًالميني ًالتدريب ًمراكز ًفي ًالمعمميف ًعمى ً،،اقتصرت ً)العبيدم ًدراسة ً(2013أما

المحافظاتً عمي عينتيا (2010ً،)دراسةًالمصدراقتصرتًكً،فكانتًعينتياًالعامميفًفيًشركةًالنفظ
ً.غزة مديرية في(2006ًسمكر، (كدراسة، فقطالجنكبيةً

 :األجنبية الدراسات عمي تحميمية نظرة-2
 : الدراسة أغراض حيث من -ا

ًأثناء المعمميف تدريب لمكضكع تناكليا في السابقة األجنبية الدراسات معظـ مع الدراسة ىذه اشتركت
 ،ً(Eddie and Rbeidh،2007ايدمًكربيدةً)ًدراسة مثؿ  ـمعظ مع اختمفت حيف فيًالخدمةً

 أثناء المعمميف تدريب معكقات عمي تركيزىا حيث مف الدراسات تمؾ(Ahlinً،2000ًً)ًراسةأىميفكد
  .الخدمة
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 : المستخدم المنيج حيث من -ب
 مثؿ التحميمي الكصفي لممنيج استخداميا في السابقة األجنبية الدراسات بعض مع الدراسة ىذه اتفقت
James،ً2009ً)ًجميسًسةدرا ًباربرا(Kesberً،2008 )كيسبر(،كدراسة Barbaraً )،كدراسة
،2009). 

 :الدراسة أداة حيث من -ج
مثؿً لمدراسة كأداة لبلستبانة استخداميا في السابقة األجنبية الدراسات مف العديد مع الدراسة اشتركت

ً ًجميس) ًكيسبرJamesً،2009دراسة ًباربرا)Kesberً،2008 )(،كدراسة Barbaraً (،كدراسة
،2009ً.)ً
 : الدراسة جتمعم حيث من -د

 كعينة كمجتمع لممعمميف اختيارىا في السابقة األجنبية الدراسات مف العديد مع الحالية الدراسة اشتركت
 .(Kesberً،2008ً )ربكيسًدراسة مثؿ لمدراسة

 :السابقة والدراسات الحالية الدراسة بين التشابو أوجو -3
 :وأىدافيا الدراسة موضوع حيث من -ا

 عمىًدكرًمركزًالتطكيرًالتربكمًفي التعرؼ في كأىدافيا مكضكعيا حيث مف سةالدرا ىذه تشابو
 كالتيً،(2010سةً)صالحةً،درا مثؿ السابقة الدراسات مف العديد الخدمةًأثناء في المعمميف تدريب
ً ىدفت ًدكر ًعف ًلمديرمًلمكشؼ ًاإلدارم ًاألداء ًتطكير ًفي ًالغكث ًبككالة ًالتربكم ًالتطكير مركز

 التي التيًركزتًعمىًتدريبًالمعمميف (العربية الدراسات مف ككذلؾ)، لككالةًالغكثًالمدارسًالتابعة
 أىـ عمي ،كالتعرؼًالخدمة أثناء المعمميف إعداد كأساليب كأسس أىداؼ عميًأىـ الكقكؼ إلي ىدفت

ًكالتدريب برامج في المعكقات ً)الفرا،ًالخدمة أثناء اإلعداد ًدراسة كدراسةً،ً(2013مثؿ
ً)العجرميً،ًك،(2013)رمك، Segaً)،2006) سيجا دراسة األجنبية الدراسات كمف ،(2011دراسة

ًكالتيًىدفتًإلىًالتعرؼًعمىًآليةًتطبيؽًأساليبًالتدريبًكتحديدًاالحتياجاتًالتدريبيةًلمعامميف.
 :الدراسة وعينة مجتمع حيث من -ب

الغكثًككالةًل التابعة ارسمدجميعًالمعمميفًفيًالًمف الدراسة ىذه في كعينتيا الدراسة مجتمع يتككف
ك)أبكًً،(2010ك)صالحةً،،(2010ًشقفةً، (مف كؿ دراسة مع تتفؽ بذلؾ كىيالدكليةًفيًقطاعًغزةً

 كدراسةً(،2006صبح،كدراسةً) (،2005ًك)العاجزًكنشكافً،،(2007ًكً)نتيؿً،،(2008ًعطكافً،
ً.كالعينة المجتمع نفس مع تعاممت حيث ، (2006،سمكر(

 :الدراسة في المستخدم المنيج حيث من -ج
كؿً دراسة مثؿ التحميمي الكصفي لممنيج استخداميا في العربية الدراسات معظـ مع الدراسة ىذه اتفقت
ً.( 2005ك)العاجزًكنشكافً،ً،(2007كً)نتيؿً،ً،(2008ك)أبكًعطكافً،،(2010ً)صالحةً،ًمف
ً
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 :الدراسة أداة حيث من -د
ًكأدكاتًلدراسةًالمجم كًاالستبانة مف الدراسة ىذه اتخذت ًالمقترحة ًلكضعًاالستراتيجية ًالبؤرية كعة
 الفرا(كً(،2006سمكر، )ً(،2006صبح،( دراسة مثؿ المحمية الدراسات مف العديد مع تتفؽ بذلؾ كىي
ًكدراسة2013، ًكً( ًًميرتساكر غراؼ (Graf and Mertesacker, 2009ً ًدراسة ًمايفيمد(،ك
(2011Mayfield,ً.ًً)ً

 لدراسة :من حيث متغيرات ا–ج 
 . الخدمة سنكات عدد ، العممي المؤىؿً، الجنس : ىي متغيراتثبلثةًًالدراسة استخدمت

 : السابقة والدراسات الحالية الدراسة بين االختالف أوجو-4
 :وأىدافيا الدراسة موضوع حيث من -أ

تحسيفًأداءًفيًًقاءًبدكرًمركزًالتطكيرًالتربكمت)استراتيجيةًمقترحةًلبلًر الدراسة ىذه مكضكع كاف
(2010ً)صالحة،دراسة مثؿ السابقة بعضًالدراسات مع مختمفا منو يجعؿ الذم األمر ،(المعمميف
مركزًالتطكيرًالتربكمًبككالةًالغكثًفيًتطكيرًاألداءًمركزًالتطكيرًلمكشؼًعفًدكرً ىدفت كالتي

 مكضكعيا في تركًز كالتي (2006،سمكر( ًكدراسةً،اإلدارمًلمديرمًالمدارسًالتابعةًلككالةًالغكث
التيًىدفتًاليًدراسةًكاقعًتدريبًً(2010)العاجزًكالمكح، ،كدراسة كحدةًتدريب المدرسة برنامج عمي

دكرًالدكراتًالتدريبيةًً(التيًىدفتًإلىًالتعرؼًعمى2010المعمميفًأثناءًالخدمةًأماًدراسةً)شقفةً،
ًفيًتطكيرًالنمكًالمينيًلممعمميفً.

 :الدراسة وعينة مجتمع حيث من -ب
ً،العامميفًفيًمدارسًككالةًالغكثًالدكليةًفيًقطاعًغزة معممي في كمجتمعيا الدراسة عينة تمثمت
دراسةًمثؿً اآلخر البعض مع اختمفت حيف ،في الدراسات بعض مع يجعمياًمتشابو الذم األمر كىك

 بقتط كالتي(ً(2010كدراسة)ًالمصدرً،,، غزة مديرية عمي عينتيا اقتصرت كالتي(2006ً)سمكرًً،
ًالمحافظاتًالجنكبيةًفقط. عمي

 :الدراسة في المستخدم المنيج حيث من -ج
التيًً(2009باربرا،)دراسة مع اختمفت حيف في ، التحميمي الوصفي المنيج الدراسة استخدمت

ًاستخدمتًالمنيجًالتجريبيًكمنيجًلدراسةً.
 :الدراسة أداة حيث من -د

 مثؿًدراسة السابقة الدراسات بعض مع اختمفت حيف في لمدراسة، كأداة االستبانة الدراسة استخدمت

 (ًالتيًاستخدمتًالمقاببلتًأداةًلدراسةً.Eady & Zepeda)ً،2007سادمًزبيداك
 : السابقة الدراسات من االستفادة أوجو-5

ً:منيا الجكانب مف العديد في السابقة الدراسات مف ةالباحث تاستفاد
 التحميمي الكصفي نيجالم كىك المستخدـ الدراسة منيج اختيار . 
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 كفقراتيا مجاالتيا االستبانةً،كتحديد كىي الدراسة أداة بناء . 
 لمدراسة النظرم اإلطار 
 المناسبة اإلحصائية المعالجات نكع إلي التعرؼ . 
 الدراسة المناسبة اإلجراءات إلي التعرؼ . 
 كتفسيرىا النتائج كمناقشة عرض. 
 ًكالمقترحات التكصيات تقديـ. 

 : السابقة الدراسات عن الحالية الدراسة يميز ام أىم -6
ًطكيرتلًكأداتيفًاالستبانةًكالمجمكعةًالبؤريةً،الدراسةًباستخدامياًمنيجيفً)الكصفيًكالبنائي( تميزت-

 تطبيؽ ،ًككذلؾًاستراتيجيةًمقترحةًلبلرتقاءًبدكرًمركزًالتطكيرًالتربكمًفيًتحسيفًأداءًالمعمميف
ًالدراسي. العاـ في زةغ محافظات جميع عمي الدراسة
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ًالدراسةًًتمييد: ًالدراسة،ًمفًحيثًمنيجًالدراسةًكمجتمعًالدراسةًكعينة ًالفصؿًمنيجية يتناكؿًىذا
 كأداةًالدراسةًكالتأكدًمفًصدقياًكثباتياًكاألساليبًاإلحصائيةًالمستخدمة.

 منيج الدراسة: 
ً:ىمافًيمنيجيفًأساسيالدراسةًعمىًًاعتمدت

فيًالذمًيدرسًظاىرةًأكًحدثانًمفًخبلؿًالحصكؿًعمىًالمعمكماتًالتيًتجيبًعفًأكالنًالمنيجًالكص
 (83:1999ً)األغاًكاألستاذ،أسئمةًالدراسةً

ىًجديدةًمفًخبلؿًاالطبلعًعمىًالكاقعًكالكقكؼًعمًاستراتيجيةثانيانً:المنيجًالبنائيًالذمًيقكـًبكضعً
ًكالضعؼًكمفًثـ ًًاستراتيجيةًاقتراحًنقاطًالقكة ً،لبلرتقاء  أنكاع أحد البنائي المنيج كيعتبر"بالكاقع

 أك معيارية أدلة أك جديدة معرفية ىياكؿ لبناء باستخداموًالباحث يقـك التي التجريبي البحث مناىج
ً(.3-2001ً:2السابقةً")األغا،ً الدراسات إلييا تتطرؽ لـ كأساليب مناىج تطكير

ًكقدًاستخدمتًالباحثةًمصدريفًأساسيفًلممعمكماتً:
صادرًاألكليةً:تـًجمعًالبياناتًمفًخبلؿًاالستبانةًكأداةًرئيسيةًلمدراسةً؛لمعالجةًالجكانبًالم .1

 .التحميميةًلمكضكعًالدراسةًالتيًصممتًخصيصانًليذاًالغرض
المصادرًالثانكيةً:تـًالرجكعًإلىًمصادرًالبياناتًالثانكيةً؛لمعالجةًاالطارًالنظرمًلمدراسةً .2

ذاتًالعبلقةً،كالدكرياتًكالمقاالتًكالتقاريرًًكاألجنبيةعًالعربيةً،كالتيًتتمثؿًفيًالكتبًكالمراج
ًمكاقعًً،كاألبحاث ًفي ًكالمطالعة ً،كالبحث ًالدراسة ًمكضكع ًتناكلت ًالتي ًالسابقة كالدراسات

ًاالنترنتًالمختمفةً.

ًًمجتمع الدراسة :
ً ًمف ًالدراسة ًالمجتمع ًالغتككف ًككالة ًمدارس ًفي ًالعامميف ًكالمعممات ًالمعمميف ًالدكليةًجميع كث

حصائياتًمركزًالتطكيرًالتربكمً،كفقانًإلًكمعممةًً(ًمعمماًن8058غزةًكالبالغًعددىـً)ًبمحافظاتًقطاع
ً،كالجدكؿًالتاليًيمثؿًتكزيعًالمجتمعًعمىًالمحافظاتًفيًقطاعًغزة.ـ2014ًلمعاـً

ً  
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 (1جدول رقم )
 م(2014-2013) توزيع مجتمع الدراسة في ضوء متغيري الجنس والمنطقة التعميمية لمعام

 (2014،المصدر)مكتب التعميم في وكالة الغوث بغزة
 مجموع معممات معممين أعداد المدارس اسم المنطقة التعميمية

 629 322 307 20 منطقةًجنكبًرفح
 668 440 228 18 منطقةًشماؿًرفح

 743 477 266 26 منطقةًغربًخانيكنس
 769 488 281 23 منطقةًشرؽًخانيكنس

 1041 670 371 32 صيراتًكالبريجمنطقةًالن
 598 387 211 20 منطقةًديرًالبمحًكالمغازم

 639 490 149 22 منطقةًغربًغزة
 896 668 228 22 منطقةًجنكبًغزة
 591 285 306 19 منطقةًشرؽًغزة

 794 469 325 22 منطقةًجباليا
 690 490 200 21 منطقةًبيتًحانكفًكًبيتًالىيا

 8058 5186 2872 245 المجموع

  
 ( 5شكل رقم )  

 شكل بياني يوضح توزيع مجتمع الدراسة في ضوء متغيري الجنس والمنطقة التعميمية

(402ًبكاقعً)ًلمدراسةالمجتمعًاألصميًًمف(ً%  (5نسبتيا طبقية عشكائية عينة كىيًعينة الدراسة:
ً.ةفيًقطاعًغًزتعميميةًمفًكؿًمنطقةًً،حيثًتـًأخذىاًبشكؿًنسبيًمعممانًكمعممة

 كقد ستبياننا،ا(390ً )منيا المسترد كاف استبياننا(400ً) بتكزيع ذلؾ ضكء في الباحثةً قامت 
 عدـل (ًاستبانات3ك) البيانات اكتماؿ عدـ بسبب صالحة غير استبيانات(7) ىناؾ أف الباحثة كجدت
ً. كمعممة عممنام(390ًً)ًالعينة أفراد عدد ليصبح االستبيانات تمؾ استبعاد تـف االستجابة في الدقة
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 (2جدول رقم )
 يوضح خصائص عينة الدراسة

 النسبة العدد متغيرات الدراسة م

ًالجنس 1
 33.846 132ًذكر
 66.154 258ًأنثى

ًالمؤىؿًالعممي 2
 80.000 312ًبكالكريكسًفأقؿ
78ً20.000ًًماجستيرًفأعمى

ًعددًسنكاتًالخدمة 3
 34.615 135ًسنكات5ًأقؿًمفً

 33.590 131ًاتسنًك10ً-5مفً
 31.795 124ًسنكات10ًأكثرًمفً

 %100 390 العدد الكمي

ًأداتيفًلجمعًالمعمكماتًكىماً:ًالباحثةًتاستخدامالدراسة :  أداتا
درجة ممارسة مركز التطوير التربوي بوكالة الغوث في قامتًالباحثةًباستخداـًاستبانوًً:ًاالستبانو(1

،ًكلقدًتـًبناءًاالستبانةًًلتابعة لوكالة الغوث بمحافظات غزةتحسين أداء المعممين  في المدارس ا
ًضمفًالخطكاتًالتالية:

المتعمقةًبمشكمةًً(2010كدراسةً)صالحةً،ًطبلعًعمىًاألدبًالتربكمًكالدراساتًالسابقةبعدًاإل
 الدراسةًكاستطبلعًرأمًعينةًمفًالمتخصصيفًقاـًالباحثًببناءًاالستبانةًكفؽًالخطكاتًاآلتية:

 مجاالتًرئيسيةًشممتياًاالستبانة.ًةثبلثتحديدً -
 صياغةًالفقراتًالتيًتقعًتحتًكؿًمجاؿ. -
االستبانةًبصكرتياً(ًيبيف1ًًكالممحؽًرقـً)ًً،نةًفيًصكرتياًاألكليةًبشكؿًمناسبإعدادًاالستبا -

 .األكليةً
ينية،ًعرضًاالستبانةًعمىًعددًمفًالمحكميف،ًمفًأعضاءًىيئاتًالتدريسًبالجامعاتًالفمسط -

 .(ًيبيفًأعضاءًلجنةًالتحكيـ1ًكالممحؽًرقـً)ًً،صيفًفيًأصكؿًالتربيةكمتخص
بعدًإجراءًالتعديبلتًالتيًأكصىًبياًالمحكمكفًتـًإضافةًكحذؼًكتعديؿًكصياغةًبعضًالفقراتً -

مجاالتًىي:ً"ًًةعةًعمىًثبلث(ًفقرةًمكًز48كقدًبمغًعددًفقراتًاالستبانةًبعدًصياغتياًالنيائيةً)
"،ًحيثًأعطيًلكؿًفقرةًكزفًالمينيًاألدائي،ًالمجاؿًاإلنسانيًالكجدانيًالمجاؿًمعرفي،ًالمجاؿً

مدرجًكفؽًسمـًمتدرجًخماسيً)كبيرةًجدان،ًكبيرة،ًمتكسطة،ًقميمة،ًقميمةًجدا(ًأعطيتًاألكزافً
التيًتتككفًمفًًالنيائيةفيًصكرتياًً( يبين االستبانة3والممحق رقم )(5ً،4ً،3ً،2ً،1ًالتاليةً)

 الجدول التالي:مجاالتًكماًيكضحياًًةمىًثبلث(ًفقرةًمكزعةًع48)
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 (3جدول رقم )
 عدد الفقرات في كل مجال من مجاالت االستبانة

 عدد الفقرات المجال م
17ًًالمجاؿًالمعرفي 1
 16ًالمجاؿًالمينيًاألدائي 2
 15ًالمجاؿًاإلنسانيًالكجداني 3
 48 الدرجة الكميةً

 :صدق االستبانو
 :صدق المحكمين 

(ًمفًالمحكميفًمفًذكلًاالختصاص،ًمفًأجؿًالتأكدًمفًسبلمة15ًاالستبانةًعمىًعددً)ًتـًعرض
الصياغةًالمغكيةًلبلستبانة،ًكضكحًتعميماتًاالستبانة،ًانتماءًالفقراتًألبعادًاالستبانة،ًكمدلًصبلحيةً

ًبذلؾًتـًالتأكدًمفًصدؽًالمحكميف.ىذهًاألداةًلقياسًاألىداؼًالمرتبطةًبيذهًالدراسة،ًًك
 ًاالتساق الداخمي: صدق

ثـًسحبيـًً(34تـًحسابًصدؽًاالتساؽًالداخميًبعدًتكزيعًاالستبانةًعمىًعينةًاستطبلعيةًعددىاً)
ًىكًمفًمجتمعًالدراسةً ،ًكذلؾًمفًخبلؿًإيجادًمعامبلتًاالرتباطًلمجاالتًكفقراتًاالستبانة،ًكما

ًمكضحًفيًالجداكؿًالتالية:
 (4جدول رقم )

 االت االستبانةيوضح معامالت االرتباط لمج
 مستوى الداللة معامل االرتباط المجال م
 α≤0.01 دالةًإحصائياًعندً 0.824ًالمجاؿًالمعرفي1ً
 α≤0.01 دالةًإحصائياًعندً 0.643ًالمجاؿًالمينيًاألدائيًً
 α≤0.01 دالةًإحصائياًعندً 0.919ًالمجاؿًاإلنسانيًالكجداني3ً

انةًمػػػعًاالسػػػتبانةًككػػػؿًتتمتػػػعًبمعػػػامبلتًارتبػػػاطًدالػػػةًيتضػػػحًمػػػفًالجػػػدكؿًالسػػػابؽًأفًمجػػػاالتًاالسػػػتب
ًإحصائيا،ًكىذاًيدؿًعمىًأفًجميعًالمجاالتًتتمتعًبمعامبلتًصدؽًعالية.

 (5جدول رقم )
 يوضح معامالت االرتباط لفقرات المجال األول

 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة م
 α≤0.01 دالةًإحصائياًعندً 0.621ًإدارةًالصؼًزكدنيًمركزًالتطكيرًالتربكمًبالنظرياتًالحديثةًفي 1
 α≤0.05 دالةًإحصائياًعندً 0.394ًزكدنيًبمعمكماتًحكؿًكيفيةًاستخداـًتكنكلكجياًالمعمكمات 2
 α≤0.01 دالةًإحصائياًعندً 0.506ًقدَّـًليًإرشاداتًاإلعدادًالسميـًكالتخطيطًالجيدًلمحصة 3

ناتوًاألساسيةًمفًحقائؽًكمفاىيـًساعدنيًعمىًتحميؿًمحتكلًالدرسًإلىًمكًك4ً
 α≤0.01 دالةًإحصائياًعندً 0.621ًكقكانيفًكتعميمات

 α≤0.01 دالةًإحصائياًعندً 0.663ًزكدنيًبمعمكماتًحكؿًاختيارًأساليبًالتدريسًالمناسبة5ًً
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 α≤0.05 دالةًإحصائياًعندً 0.371ًزكدنيًبمعمكماتًحكؿًتنظيـًالمادةًالدراسيةًمنطقياًن6ً

عمىًربطًالمادةًالتيًأدرسياًبغيرىاًمفًالمكادًاألخرلًلتحقيؽًالتكامؿًدربني7ًً
 α≤0.05 دالةًإحصائياًعندً 0.382ًبيفًالمناىج

 α≤0.01 دالةًإحصائياًعندً 0.536ًساعدنيًفيًإتقافًمادةًالتخصصًكٕادراؾًبنيتياًالمنطقية8ً
 α≤0.05 حصائياًعندًدالةًإ 0.429ًزكدنيًبالمعمكماتًالبلزمةًلتطكيرًالخططًالعبلجية9ً
 α≤0.01 دالةًإحصائياًعندً 0.471ًعٌرفنيًبأنكاعًالتقكيـًالمختمفةًككسائؿًتحقيقيا10ً
 α≤0.05 دالةًإحصائياًعندً 0.361ًكجينيًإلىًكيفيةًالتخطيطًلؤلنشطةًالمدرسيةًالمنيجيةًكالبلمنيجية11ً
 α≤0.01 دالةًإحصائياًعندً 0.443ًطكَّرًكعييًبدكرمًكمعمـًكمكجوًكمرشدًداخؿًغرفةًالصؼ12ً
 α≤0.05 دالةًإحصائياًعندً 0.390ًقٌدـًليًالمعرفةًحكؿًطبيعةًالمرحمةًالنمائيةًلمطبلبًكأساليبًالتعامؿًمعيـ13ً
 α≤0.01 دالةًإحصائياًعندً 0.662ًأكضحًليًطرؽًكتابةًالسجبلتًالمدرسيةًكالتقاريرًالخاصةًبالطبلب14ً
 α≤0.01 دالةًإحصائياًعندً 0.480ًمتعمقةًبالكسائؿًالتعميميةزكدنيًبالمعارؼًالحديثةًال15ً
 α≤0.01 دالةًإحصائياًعندً 0.583ًمكننيًمفًمعرفةًاستراتيجياتًتعديؿًالسمكؾًكطرؽًحؿًالمشكبلت16ً
 α≤0.01 دالةًإحصائياًعندً 0.749ًكضحًليًالقكانيفًكالمبادئًالتيًتسيرًعميياًالمؤسسةًالتعميمية17ً

كؿًالسابؽًأفًفقراتًالمجاؿًاألكؿًمعًالمجاؿًاألكؿًككؿًتتمتعًبمعامبلتًارتبػاطًدالػةًيتضحًمفًالجد
ًإحصائيا،ًكىذاًيدؿًعمىًأفًجميعًفقراتًالمجاؿًاألكؿًتتمتعًبمعامبلتًصدؽًعالية.

 (6جدول رقم )
 يوضح معامالت االرتباط لفقرات المجال الثاني

 

معامل  الفقرة م
 مستوى الداللة االرتباط

1 
يًبميارةًصياغةًأسئمةًتنميًمياراتًالتفكيرًاإلبداعيًكالناقدًلدلًزكدن

ًالطبلب
 α≤0.01 دالةًإحصائياًعندً 0.845

2 
ًنفكسً ًفي ًاالستطبلع ًحب ًتنمي ًكسائؿ ًإعداد ًفي ًقدرتي ًمف طٌكر

ًالطبلب
 α≤0.01 دالةًإحصائياًعندً 0.738

 α≤0.01 دالةًإحصائياًعندً 0.781ًمكننيًمفًتييئةًالمناخًالتعميميًالمبلئـًكالمشجعًلئلبداع 3
 α≤0.01 دالةًإحصائياًعندً 0.727ًمكننيًمفًاستخداـًالكقتًبفاعميةًلتحقيؽًأىداؼًالدرس4ً
 α≤0.01 دالةًإحصائياًعندً 0.733ًحٌسفًمفًقدرتيًعمىًتييئةًبيئةًتعميميةًفاعمةًداخؿًحجرةًالدراسة5ً
 α≤0.01 دالةًإحصائياًعندً 0.542ًمكننيًمفًتطكيرًكسائؿًتعميميةًمتنكعةًكمستجدة6ًً

7ً
ًالتعمـً ًمثؿ ًالتدريس ًاستراتيجيات ًاستخداـ ًعمى ًالقدرة ًلدم طكر

ًالتعاكني،ًكالتعمـًالمصغر
 α≤0.01 دالةًإحصائياًعندً 0.617

 α≤0.01 دالةًإحصائياًعندً 0.692ًمكننيًمفًاستخداـًأساليبًالتقكيـًالمختمفة8ً
 α≤0.01 دالةًإحصائياًعندً 0.674ًيةًلنتائجًاالختباراتًمكننيًمفًتكظيؼًالتطبيقاتًالعمم9ً

ًكالمتأخريف10ًً ًالتعمـ ًبطيئي ًلمطمبة ًعبلجية ًبرامج ًإعداد ًفي ساعدني
ًدراسيانًكلذكمًصعكباتًالتعمـً

 α≤0.01 دالةًإحصائياًعندً 0.616

 α≤0.01 دالةًإحصائياًعندً 0.742ًأرشدنيًإلىًطرؽًالتعامؿًمعًأخطاءًالطمبةًكمشكبلتيـ11ًً
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 α≤0.01 دالةًإحصائياًعندً 0.659ًمكننيًمفًتحديدًصعكباتًتنفيذًميماتًالتدريس12ً
 α≤0.01 دالةًإحصائياًعندً 0.730ًزكدنيًباستراتيجياتًتنفيذًالدركسًكفؽًاألساليبًالتربكيةًالحديثة13ً
 α≤0.01 ياًعندًدالةًإحصائ 0.560ًساعدنيًفيًتكظيؼًأساليبًالبحثًالعمميًفيًتفسيرًسمكؾًالطفؿ14ً
 α≤0.01 دالةًإحصائياًعندً 0.845ًدربنيًعمىًاستخداـًطرؽًتييئةًكٕاثارةًالطمبة15ً
 α≤0.01 دالةًإحصائياًعندً 0.885ًمكننيًمفًإتباعًخطكاتًالدرسًبتسمسؿ16ً

معًالمجاؿًالثانيًككؿًتتمتعًبمعامبلتًارتباطًدالةًًالثانييتضحًمفًالجدكؿًالسابؽًأفًفقراتًالمجاؿً
ًلثانيًتتمتعًبمعامبلتًصدؽًعالية.حصائيا،ًكىذاًيدؿًعمىًأفًجميعًفقراتًالمجاؿًاإ

ً(7جدول رقم )
 يوضح معامالت االرتباط لفقرات المجال الثالث

 

معامل  الفقرة م
 االرتباط

 مستوى الداللة

 α≤0.01 دالةًإحصائياًعندً 0.785ًطكَّرًمفًقدرتيًفيًبناءًعبلقاتًإنسانيةًمعًاآلخريف 1

2ً
ًالطمبةً ًنفكس ًفي ًاإليجابية ًاالتجاىات ًغرس ًمف مكنني

ًنحكًاالنضباطًالذاتي
 α≤0.01 دالةًإحصائياًعندً 0.801

3ً
ًكأسرً ًالمدرسة ًبيف ًالتعاكف ًأساليب ًتطكير ًفي ساعدني

 α≤0.01 دالةًإحصائياًعندً 0.567ًالطمبة

 α≤0.01 دالةًإحصائياًعندً 0.630ًمكننيًمفًتعريؼًطمبتيًبحقكقيـًككاجباتيـ4ًً
 α≤0.01 دالةًإحصائياًعندً 0.699ًمكننيًمفًإقامةًعبلقةًإنسانيةًمعًالطمبة5ً

6ً
ًالشعكرً ًلتنمية ًالتعميمية ًالمكاقؼ ًتكظيؼ ًفي ساعدني

ًباآلخريف
 α≤0.01 دالةًإحصائياًعندً 0.576

 α≤0.01 دالةًإحصائياًعندً 0.620ًالصؼًداخؿًمكننيًمفًتبنيًجكانًمفًاألماف7ً
 α≤0.01 دالةًإحصائياًعندً 0.703ًاممةًًالتبلميذًبعدالةًكمساكاةأرشدنيًلمع8ً
 α≤0.01 دالةًإحصائياًعندً 0.600ًدربنيًعمىًتقبؿًآراءًاآلخريفًكالمركنةًمعيـ9ً
 α≤0.01 دالةًإحصائياًعندً 0.595ًساعدنيًأفًأككفًقدكةًصالحةًلطبلبي10ًً

11ً
ًبما ًقيمتو ًكتقدير ًالعمؿ ًبكقت ًااللتزاـ ًعمى يحقؽًًدربني

 α≤0.01 دالةًإحصائياًعندً 0.826ًأىداؼًالعمميةًالتعميمية

 α≤0.01 دالةًإحصائياًعندً 0.753ًدربنيًعمىًإشاعةًجكًمفًالديمقراطيةًداخؿًالصؼ12ً

13ً
ًأمكرً ًأكلياء ًمع ًكالتكاصؿ ًاالتصاؿ ًفي ًمياراتي نمى

ًالطبلب
 α≤0.01 دالةًإحصائياًعندً 0.809

 α≤0.01 دالةًإحصائياًعندً 0.830 ؽًالمينةًحثنيًعمىًااللتزاـًبأخبل14ً
 α≤0.01 دالةًإحصائياًعندً 0.886ًعززًلدمًااللتزاـًبقيـًالمجتمعًداخؿًالمدرسةًكخارجيا15ً
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مػػعًالمجػػاؿًالثالػػثًككػػؿًتتمتػػعًبمعػػامبلتًارتبػػاطًًدكؿًالسػػابؽًأفًفقػػراتًالمجػػاؿًالثالػػثيتضػػحًمػػفًالجػػ
ً.المجاؿًالثالثًتتمتعًبمعامبلتًصدؽًعاليةًدالةًإحصائيا،ًكىذاًيدؿًعمىًأفًجميعًفقرات

ً:االستبانة ثبات
 :الثبات بطريقة ألفا كرونباخ Cronbach Alpha 

"،ًكماًىكًمبيفًفيًمعامل ألفا كرونباخلقدًتـًالتأكدًمفًثباتًأداةًالدراسةًمفًخبلؿًحسابًقيمةً"
ًالجدكؿًالتالي:

(8جدول رقم )  

 تبانة ولالستبانة ككليوضح معامالت ألفا كرونباخ لمجاالت االس
 معامل ألفا كرونباخ المجال م
 0.937ًالمجاؿًالمعرفي 1
 0.958ًالمجاؿًالمينيًاألدائي2ً
 0.963ًالمجاؿًاإلنسانيًالكجداني3ً
 0.884ًجميعًمجاالتًالدراسةًمعاً

مبلتًيتضحًمفًالجدكؿًالسابؽًأفًمعامبلتًألفاًكركنباخًلمجاالتًاالستبانةًكلبلستبانةًككؿًىيًمعا
 ثباتًعالية،ًكتفيًبأغراضًالدراسة.

  :الثبات بطريقة التجزئة النصفية Split _Half Methods 
لقدًتـًالتأكدًمفًثباتًأداةًالدراسةًمفًخبلؿًحسابًمعامؿًاالرتباطًبطريقةًالتجزئةًالنصفية،ًكماًىكً

ًمبيفًفيًالجدكؿًالتالي:
 (9جدول رقم )

 النصفية يوضح معامالت االرتباط بطريقة التجزئة

 المجال م
 معامل االرتباط

 بعد التعديل قبل التعديل
 0.832 0.712ًالمجاؿًالمعرفي1ً
 0.875 0.778ًالمجاؿًالمينيًاألدائي2ً
0.876ً 0.779ًالمجاؿًاإلنسانيًالكجداني3ً
 0.840 0.724ًجميعًمجاالتًالدراسةًمعاً

ًككؿًىيًمعامبلتًيتضحًمفًالجدكؿًالسابؽًأفًمعامبلتًاالرتباطًلمجاالتً االستبانةًكلبلستبانة
 ارتباطًعالية،ًكتفيًبأغراضًالدراسة.
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ًالتربكمًفيًًمجموعة بؤرية (2 ًالتطكير ًبدكرًمركز ًلبلرتقاء ًالمقترحة ًاالستراتيجية لتطكيرًككضع

 مف مجمكعةًمركزة نقاش عف عبارة ىي المركزة البؤرية المجمكعة تحسيفًأداءًالمعمميفً،فأداة
 يمكفًاالعتماد رأينا تمثؿ تكافقية أحكاـ كٕاصدار ، حكلو االتفاؽ يراد جديد كرمح حكؿ الخبراء
ً قامت حيث عميو، ًالتطكيرً فكرة بتطكير الباحثة ًمركز ًبدكر ًلبلرتقاء ًالمقترحة االستراتيجية

 :اآلتية الخطكات ةالباحث تاتبع ذلؾ التربكم،ًكلتحقيؽ
ًلممركزًالبيئيًالتحميؿًكعمؿًالمسئكليفًمةكمقابًالتربكمًالتطكيرًلمركزًًزيارةًبعمؿًالقياـ (1

 (6ًرقـًممحؽ.)ًالمكجكدةًكالضعؼًالقكةًنقاطًعمىًلمكقكؼ

 الجامعةًكخارجيا داخؿ الخبراء مف مجمكعة كدعكة األكلية صكرتيا في إعدادًاالستراتيجية (2
 .عمييـ لعرضيا

ً،كمدرا,المدراء، مف المختمفة لمكظائؼ ممثمة بمجمكعة االجتماع (3 ًكالمشرفيف ًالمناطؽ  ء
ًكالمبادئ في لمناقشتيـ ًكاالجراءات ستتضمنياً التي المرغكبة كالمؤشرات االستراتيجية

 . االستراتيجية
 .مجمكعة كؿ في أفراد، (3 ) عددىا يتجاكز ال صغيرة مجمكعات إلى الخبراء مجمكعة تقسيـ (4
 .الصكرةًاألكليةًلبلستراتيجيةًكمناقشتيا عمى مجمكعة إطبلعًكؿ (5
 إعادة -اإلضافة -الدمج– بالحذؼ( المحاكر بنكد عمى التعديؿ مجمكعاتال مف الطمب (6

 .ً)الصياغة
 .المجمكعاتًاألخرل أماـ نتائج مف إليو التكصؿ تـ لما عمني عرض بعمؿ المجمكعات قياـ (7
 إلييا التكصؿ تـ التي النتائج عمى لمتعميؽ األخرل المجمكعات في لممشاركيف المجاؿ إتاحة (8

 .مجمكعة كؿ في
ً.لمتكصيات االستراتيجيةًالمقترحةًكفقنا عمى التعديبلت كعمؿ الكرشة نتائج يؽتكث (9

 األساليب الحصائية المستخدمة:
ًكركنباخ،SPSSًتـًاستخداـًالرزمةًاإلحصائيةًلمعمكـًاالجتماعيةً)ً (ً)اختبارًبيرسكف،ًاختبارًألفا

 T-Test كزفًالنسبي،ًاختبارًاختبارًالتجزئةًالنصفية،ًالمتكسطًالحسابي،ًاالنحراؼًالمعيارم،ًال
ً لعينتين مستقمتين ًاختبار ،One-Way ANOVAًًالبلزمة ًاإلحصائية ًالتحميبلت ًإجراء ًفي )

ًلمدراسة،ًكىيًكالتالي:
 لمتأكدًمفًصدؽًأداةًالدراسةً)االستبانة(.ًاختبار بيرسون: .1
 لمتأكدًمفًثباتًأداةًالدراسةً)االستبانة(.ًاختبار ألفا كرونباخ: .2
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 لمتأكدًمفًثباتًأداةًالدراسةً)االستبانة(.ًئة النصفية:اختبار التجز  .3
لمتعرؼًعمىًدرجةًممارسةًمركزًًالمتوسط الحسابي، االنحراف المعياري، الوزن النسبي: .4

ًنظرىـً ًالمعمميفًمفًكجية ًأداء ًفيًتحسيف ًالغكثًبمحافظاتًغزة ًالتربكمًبككالة التطكير
 )السؤاؿًاألكؿ(.

لمكشؼًكالمقارنةًبيفًالفركؽًذاتًداللةًإحصائيةًدرجةًً:لعينتين مستقمتينT-Test اختبار  .5
ًفيًتحسيفًأداءًالمعمميفًمفً ًالغكثًبمحافظاتًغزة ممارسةًمركزًالتطكيرًالتربكمًبككالة

 كجيةًنظرىـًتعزلًلمتغيرًالجنسًكالمؤىؿًالعمميً)السؤاؿًالثانيًكالثالث(.
ًإحصائيةً:One-Way ANOVAاختبار  .6 ًذاتًداللة ًالفركؽ ًممارسةًًلمكشؼًعف درجة

ًكجيةً ًمف ًالمعمميف ًأداء ًتحسيف ًفي ًالغكثًبمحافظاتًغزة ًبككالة ًالتربكم ًالتطكير مركز
 نظرىـًتعزلًلمتغيرًعددًسنكاتًالخدمةً)السؤاؿًالرابع(.

%(ًفيًاختبارًكؿًالفركضًاإلحصائيةًلمدراسة،ًبماًيعنيًأفًاحتماؿ95ًكقدًتـًاستخداـًدرجةًثقةً)
ًسبةًالمناسبةًلطبيعةًالدراسة.%(،ًكىيًالن5الخطأًيساكمً)

ً
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 الفصل الخامس
 نتائج الدراسة ومناقشتيا

 
 تمييد 

 مجمكعةًمفًالنتائجًكمناقشتياًكماًيميً:ًًالفصؿيتناكؿًىذاً
 نتائج السؤال األول ومناقشتيا 
 نتائج السؤال الثاني ومناقشتيا 
 نتائج السؤال الثالث ومناقشتيا 
 ممخص النتائج 

 :نتائج السؤال األول
ًينصًالسؤاؿًاألكؿًعمىًماًيمي:ً

في تحسين أداء  لدورهما درجة ممارسة مركز التطوير التربوي بوكالة الغوث بمحافظات غزة 
 ؟نظرىمالمعممين من وجية 

كلقدًتـًاإلجابةًعمىًىذاًالسؤاؿًباستخداـًالمتكسطاتًكاالنحرافاتًالمعياريةًكالكزفًالنسبي،ًكماًىكً
ًمبيفًفيًالجداكؿًالتالية:

 (10جدول رقم )
 يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لممجاالت واالستبانة ككل

المتوسط  المجال م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الدرجة الترتيب النسبي

 متكسطة 1 66.026 0.787 3.301ًالمجاؿًالمعرفي 1
سطةمتًك 3 63.436 0.911 3.172ًالمجاؿًالمينيًاألدائي 2  
 متكسطة 2 65.359 0.905 3.268ًالمجاؿًاإلنسانيًالكجداني 3
 متوسطة  65.692 0.756 3.285 االستبانة ككل 

قدًتـًحسابًدرجةًممارسةًمركزًالتطكيرًالتربكمًبككالةًالغكثًبمحافظاتًغزةًفيًتحسيفًًإنوحيثً
لباحثةًعمىًالمحؾًالتاليًكستعتمدًا،ًبحسبًمقياسًخماسيًالتدريج،ًًمفًكجيةًنظرىـأداءًالمعمميفً

ً:ًفيًتفسيرًالنتائج
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 (11جدول رقم )
 يوضح مقياس خماسي التدريج

 (42: 2004)التميمي،

 الدرجة
 الوزن النسبي المتوسط الحسابي

 إلى من إلى من
1ً1.79ً20.00ً35.99ً قميمة جدا

1.8ً2.59ً36.00ً51.99ً قميمة
2.6ً3.39ً52.00ً67.99ً متوسطة

3.4ً4.19ً68.00ً83.99ً كبيرة
4.2ً5ً84.00ً100.00ً كبيرة جدا

ً(ًماًيمي:10مفًجدكؿًرقـً)كقدًتبيفً
فيًتحسيفًأداءًالمعمميفًًلدكرهدرجةًممارسةًمركزًالتطكيرًالتربكمًبككالةًالغكثًبمحافظاتًغزةًً-

ًنظًر ًكجية ً)ًىـمف ًحسابي ًبمتكسط ً)3.285،جاءت ًنسبي ًككزف ًبدرجة65.692ً( ًكىي ،)
ً)متكسطة(.

ً)التًرً- ًحسابي ًبمتكسط ًجاء ًالمعرفي(، ً)المجاؿ ًمجاؿ ًىك ًاألكؿ ًنسبي3.301ًتيب ًككزف )
ً(،ًكىكًبدرجةً)متكسطة(.66.026)
(ًككزفًنسبي3.268ًالترتيبًالثانيًىكًمجاؿً)المجاؿًاإلنسانيًالكجداني(،ًجاءًبمتكسطًحسابيً)ً-
ً(،ًكىكًبدرجةً)متكسطة(.65.359)
(ًككزفًنسبي3.172ًنيًاألدائي(،ًجاءًبمتكسطًحسابيً)الترتيبًالثالثًىكًمجاؿً)المجاؿًالميً-
ً(،ًكىكًبدرجةً)متكسطة(.63.436)
-ًً ًأف ًإلى ًاإلشارة ًتجدر ًكىنا ًالمعرفي ًالمجاؿ) ًفي ًالمعمميف ًالكجداني-تدريب المينيً-االنساني

فيًالتيًذكرتًًأظيرتًنتائجًالدراسةً،ًفجميعًالمجاالتًكمااآلدائي(ًدلتًعمىًكجكدًضعؼًعاـً
ًالد ًجىذه ً"اءتًمتكسطةراسة ًلػ ًتأثيران ًأكثر ًالمجاالت ًأم ًكبدراسة ًالتطكيرً ، ًمركز ًممارسة درجة

ًسيتـًترتيبياًتنازليانًكالتالي:ً"التربكمًبككالةًالغكثًبمحافظاتًغزةًفيًتحسيفًأداءًالمعمميفً
 .المجاؿًالمعرفي

ً.المجاؿًاإلنسانيًالكجداني
ً.المجاؿًالمينيًاألدائي

مع بيان قيمة المتوسط  بمجاليا تم تناول كل مجال عمى حدهكثر تأثرًا وبدراسة أي الفقرات أ
 كما يمي: حدهالحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لكل فقرة من الفقرات بكل مجال عمى 
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المتكسطًالحسابيًكاالنحراؼًالمعيارمًكالكزفًالنسبيًكالترتيبًًكقدًتـًحسابالمجال المعرفي:  أواًل:
 (.12الجدكؿًرقـً)كماًيكضحياً

 (12جدول رقم )
 األول يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لفقرات المجال

 المجال المعرفي

المتوسط  المجال م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الدرجة الترتيب النسبي

1 
ًإدارةً ًفي ًالحديثة ًبالنظريات ًالتربكم ًالتطكير ًمركز زكدني

ًالصؼ
 متكسطة 3* 67.128 0.926 3.356

 متكسطة 7 65.846 0.831 3.292ًزكدنيًبمعمكماتًحكؿًكيفيةًاستخداـًتكنكلكجياًالمعمكمات 2
 كبيرة 1* 68.769 0.983 3.438ًقدَّـًليًإرشاداتًاإلعدادًالسميـًكالتخطيطًالجيدًلمحصة 3

4 
ًاألساسيةً ًمككناتو ًإلى ًالدرس ًمحتكل ًتحميؿ ًعمى ساعدني

ًاىيـًكقكانيفًكتعميماتمفًحقائؽًكمف
 متكسطة 5 66.821 0.993 3.341

 متكسطة 2* 67.231 0.954 3.362ًزكدنيًبمعمكماتًحكؿًاختيارًأساليبًالتدريسًالمناسبةً 5
 متكسطة 11 64.821 0.948 3.241ًزكدنيًبمعمكماتًحكؿًتنظيـًالمادةًالدراسيةًمنطقياًن 6

7 
مفًالمكادًاألخرلًًدربنيًعمىًربطًالمادةًالتيًأدرسياًبغيرىا

ًلتحقيؽًالتكامؿًبيفًالمناىج
 متكسطة 4 67.077 1.013 3.354

 متكسطة 9 65.795 1.012 3.290ًساعدنيًفيًإتقافًمادةًالتخصصًكٕادراؾًبنيتياًالمنطقية 8
 متكسطة 13 64.410 0.966 3.221ًزكدنيًبالمعمكماتًالبلزمةًلتطكيرًالخططًالعبلجية 9
 متكسطة 6 66.051 1.004 3.303ًكيـًالمختمفةًككسائؿًتحقيقياعٌرفنيًبأنكاعًالتق 10

ًالمنيجيةً 11 ًالمدرسية ًلؤلنشطة ًالتخطيط ًكيفية ًإلى كجيني
ًكالبلمنيجية

 متكسطة 14 63.846 0.989 3.192

 متكسطة 8 65.846 0.974 3.292ًطكَّرًكعييًبدكرمًكمعمـًكمكجوًكمرشدًداخؿًغرفةًالصؼ 12

13 
طبيعةًالمرحمةًالنمائيةًلمطبلبًكأساليبًًقٌدـًليًالمعرفةًحكؿ

ًالتعامؿًمعيـ
 متكسطة 12 64.718 0.999 3.236

14 
أكضحًليًطرؽًكتابةًالسجبلتًالمدرسيةًكالتقاريرًالخاصةً

ًبالطبلب
 متكسطة 16* 62.667 1.030 3.133

سطةمتًك 15* 62.821 0.987 3.141ًزكدنيًبالمعارؼًالحديثةًالمتعمقةًبالكسائؿًالتعميمية 15  

ًحؿً 16 ًكطرؽ ًالسمكؾ ًتعديؿ ًاستراتيجيات ًمعرفة ًمف مكنني
ًالمشكبلت

 متكسطة 17* 61.795 0.993 3.090

17 
ًالمؤسسةً ًعمييا ًتسير ًالتي ًكالمبادئ ًالقكانيف ًلي كضح

ًالتعميمية
 متكسطة 10 64.923 1.037 3.246

 متوسطة  66.026 0.787 3.301 المجموع 
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:أفًالسابؽًالجدكؿًنتائجكقدًتبيفًمفً  

مفًدرجةًممارسةًمركزًالتطكيرًالتربكمًبككالةًالغكثًبمحافظاتًغزةًفيًتحسيفًأداءًالمعمميفً -
(ًككزفًنسبي3.301ًفيًالمجاؿًاألكؿً)المجاؿًالمعرفي(ًجاءتًبمتكسطًحسابيً)ىـًكجيةًنظًر

 (،ًكىيًبدرجةً)متكسطة(.66.026%)
ًىي:ًأعمىًفقرتيف

(3.438ً(،ًجاءتًبمتكسطًحسابيً)التخطيطًالجيدًلمحصة)قدَّـًليًإرشاداتًاإلعدادًالسميـًًكفقرةً -
 (،ًكىيًبدرجةً)كبيرة(.68.769ككزفًنسبيً)

(3.362ً(،ًجاءتًبمتكسطًحسابيً)زكدنيًبمعمكماتًحكؿًاختيارًأساليبًالتدريسًالمناسبةفقرةً) -
 (،ًكىيًبدرجةً)متكسطة(.67.231ككزفًنسبيً)

ًإرشاداتًاإلعدا ًذلؾًإلىًأفًتقديـ ًالباحثة ًكتعزك ًلمحصة ًكالتخطيطًالجيد ًالسميـ ًأىـًد أحد
ًالتربكمًفيًتدريبًالمعمميف ًالتطكير ًمركز ًعمييا ًالتيًيركز ًيأتيًذلؾاألمكر ًكأيضان ًعمميةًألً، ف

دراسةً)صالحةًًنتائجًكىذاًيتفؽًمعاسًالذمًيقكـًعميوًعمميةًالتدريب،ًالتخطيطًلمحصصًىيًاألس
حصؿًعمىًدرجةًًكمًفيًالمجاؿًالمتعمؽًبالتخطيط(ًكالتيًبينتًأفًدكرًمركزًالتطكيرًالترب2010،

 النظرة كتغير الجيد، بالتخطيط الخاصة التعميمات كثرة %(ًبسبب80.06بكزفًنسبيً)ًمكافقةًكبيرة
 كتارة ، طكارئ خطة تككف أخرل كتارة تطكيرية خطة تككف فتارةً، المدرسية الخطة إعداد كيفية إلى
ًأيضانمعكىكذا،ًكفقطً مجاليف عمى التركيز يككف ًًدراسةًنتائجًتتفؽ ،ً ً ًىاشـ ًأبك ً ًالتي2007ً) )

التيًبينتًأفًأىـًميارةً( 2009)جميسًكآخركفً،التخطيطًالسميـًلمحصصً،كدراسةًًأظيرتًأىمية
ًأجؿًبيئةًتعميميةًجيدةً.لتطكيرًيجبًتطكيرىاًعندًالمعمميفًىيًميارةًالتخطيطً

(ً ًرقـ ًالفقرة ًأما ًزكدنيًبمعمًك5ك ًكالتيًنصتًعمىً" ًأساليبًالتدريسً( ًاختيار ماتًحكؿ
كتعزكًً)،ًأمًبدرجةًممارسةًمتكسطةًً%(67.23المناسبةً"ًاحتمتًالمرتبةًالثانيةًبكزفًنسبيًقدرهً)

كدراسةًعطاءًالدكراتًفيًيبذلياًمركزًالتطكيرًالتربكمًفيًإأنوًعمىًالرغـًمفًالجيكدًالتيًًالباحثة
عطاءًدكراتًمتخصصةًفيًالًيتـًإاسيةًلكفًسبًالمرحمةًالدًرضبطًالصؼًكالتعامؿًمعًالطبلبًح

ًكأساليبً ًالدراسية ً،فييًتركزًعمىًاالطارًالنظرمًكليسًالعمميًلممكاد ًلكؿًمادة أساليبًالتدريسية
2008ًدراسةً)أبكًعطكافً،نتائجًتفؽًمعًكىذاًيً،(ًالتدريسًالجانبًاألكبرًمنياًعمميًكليسًنظرم

لتدريسًالحديثةًكعدـًاالقتصارًعمىًالمحاضرةًككرشًضركرةًًالتركيزًعمىًأساليبًا(التيًدعتًإلىً
ًالحديثةًمثؿًالحاسكبً) ًالتكنكلكجية دراسةًنتائجً(،ككذلؾًتتفؽًمعLCDًًًالعمؿًكتكظيؼًاألجيزة

،كتتفؽًمعًالتدريسيةًكالتدريبيةً(ًكالتيًأكصتًبالعمؿًعمىًالتنكعًفيًاستخداـًاألساليب2007)نتيؿً،
ً)باربرا، ًىدفت2009دراسة ًكالتي ًالنشطًً( ًالتعمـ ًكاستراتيجيات ًأساليب ًعمى ًالمعممات ًتدريب إلى
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،ككافًمفًنتائجياًكجكدًفركؽًذاتًداللةًاحصائيةًبيفًالمجمكعةًالضابطةًكالتجريبيةًسكاءًبالنسبةً
ً.ًأكًاألطفاؿًلصالحًالمجمكعةًالتجريبيةًلتنفيذًىذهًاألساليبلممعمميفً،

ًىي:ًفقرتيفأدنيً
(،ًجاءتًبمتكسطًحسابيًراتيجياتًتعديؿًالسمكؾًكطرؽًحؿًالمشكبلتمكننيًمفًمعرفةًاستفقرةً)-
 (،ًكىيًبدرجةً)متكسطة(.61.795(ًككزفًنسبيً)3.090)

وًبالرغـًمفًتنكعًالدكراتًالتيًتعطىًلممعمميفًإالًأنياًتفتقرًإلىًلميارةًتعديؿًكيمكفًتفسيرًذلؾًبأن
ًإلى ًتحتاج ًميارة ًأنيا ًإلى ًالمشكبلتً،باالضافة ًكحؿ ًالمياراتًًالسمكؾ ًأكثر،كىذه ًالعممي الجانب

بعضًالمعمميفًيستخدمكنياً،ًكماًأفًارسةًكالخبرةًفيًمجاؿًالتدريسمعقدةًتحتاجًإلىًالكثيرًمفًالمم
ًأ ًالسمكؾدكف ًتعديؿ ًاستراتيجيات ًيستخدمكف ًأنيـ ًيعرفكف ًماًف ًً،كىذا ًعميو ًأكدت بعضًنتائج
ًالدًر ًاسات ً،)كدراسة ً،ً(2013حسكنة ًدؼًكالديب 2009ًك)أبك ًاعطاءًًاأكدتًالذم( ًضركرة عمى
ًاتًتدريبيةًفيًمجاؿًتعديؿًالسمكؾ.دكًر
- ً ًبالطبلب(،فقرة ًالخاصة ًكالتقارير ًالمدرسية ًالسجبلت ًكتابة ًطرؽ ًلي ًبمتكسطًً)أكضح جاءت

 (،ًكىيًبدرجةً)متكسطة(.62.667(ًككزفًنسبيً)3.133حسابيً)
ًذًركتفس ًالتالباحثة ًالتطكير ًمركز ًاعطاء ًبقمة ًالمعملؾ ًربكم ًعمميةًكمات ًتسبؽ ًالتي كالمعارؼ

اىيـً،كبالتاليًيمكفًإرجاعًذلؾ،ًإلىًأفًالعمؿًفيًكتابةًالتقاريرًيتـًفيًالغالبًالممارسةًالعمميةًلممف
بعضًالدراساتًكدراسةًًنتائجًًأكدتًعميوًما،كىذاًًاإلدارةًالمدرسيةًكليسًالمعمميفًمفًصميـًعمؿ

ًىتماـًبميارةًكتابةًالتقاييرًكالسجبلتًلدلًالمعمميفً.التيًكافًمفًنتائجياًقمةًاالً(2010)ًعرفةً،
ًالميني االدائي: مجاللاثانيًا: 

ًتـًحساب ًالجدكؿًًكقد ًيكضحيا المتكسطًالحسابيًكاالنحراؼًالمعيارمًكالكزفًالنسبيًكالترتيبًكما
(13.) 
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 (13جدول رقم )
 ال الثانييوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لفقرات المج

 المجال الميني األدائي

المتوسط  المجال م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الدرجة الترتيب النسبي

1 
ًالتفكيرً ًميارات ًتنمي ًأسئمة ًصياغة ًبميارة زكدني

ًاإلبداعيًكالناقدًلدلًالطبلب
 متكسطة 8 63.179 1.029 3.159

2 
ًطٌكرًمفًقدرتيًفيًإعدادًكسائؿًتنميًحبًاالستطبلع

ًفيًنفكسًالطبلب
 متكسطة 13 62.205 0.910 3.110

3 
ًكالمشجعً ًالمبلئـ ًالتعميمي ًالمناخ ًتييئة ًمف مكنني

ًلئلبداع
 متكسطة 3* 65.026 0.940 3.251

 متكسطة 2* 65.231 0.987 3.262ًمكننيًمفًاستخداـًالكقتًبفاعميةًلتحقيؽًأىداؼًالدرس 4

ًفا 5 ًتعميمية ًبيئة ًتييئة ًعمى ًقدرتي ًمف ًداخؿًحٌسف عمة
ًحجرةًالدراسة

 متكسطة 1* 65.487 0.985 3.274

 متكسطة 9 63.179 0.938 3.159ًمكننيًمفًتطكيرًكسائؿًتعميميةًمتنكعةًكمستجدةً 6

7 
طكرًلدمًالقدرةًعمىًاستخداـًاستراتيجياتًالتدريسًمثؿً

ًالتعمـًالتعاكني،ًكالتعمـًالمصغر
 متكسطة 7 63.282 0.972 3.164

 متكسطة 4 64.051 0.966 3.203ًخداـًأساليبًالتقكيـًالمختمفةمكننيًمفًاست 8
 متكسطة 11 62.359 0.949 3.118ًمكننيًمفًتكظيؼًالتطبيقاتًالعمميةًلنتائجًاالختباراتً 9

10 
ًالتعمـً ًبطيئي ًلمطمبة ًبرامجًعبلجية ساعدنيًفيًإعداد

ًكالمتأخريفًدراسيانًكلذكمًصعكباتًالتعمـً
 متكسطة 14* 62.103 0.955 3.105

 متكسطة 10 62.513 0.922 3.126ًأرشدنيًإلىًطرؽًالتعامؿًمعًأخطاءًالطمبةًكمشكبلتيـً 11
 قميمة 15* 61.436 0.913 3.072ًمكننيًمفًتحديدًصعكباتًتنفيذًميماتًالتدريس 12

13 
ًاألساليبً ًكفؽ ًالدركس ًتنفيذ ًباستراتيجيات زكدني

ًالتربكيةًالحديثة
سطةمتًك 6 63.333 0.907 3.167  

14 
ساعدنيًفيًتكظيؼًأساليبًالبحثًالعمميًفيًتفسيرً

ًسمكؾًالطفؿ
 قميمة 16* 59.231 0.890 2.962

 متكسطة 12 62.256 0.966 3.113ًدربنيًعمىًاستخداـًطرؽًتييئةًكٕاثارةًالطمبة 15
 متكسطة 5 63.692 1.035 3.185ًمكننيًمفًإتباعًخطكاتًالدرسًبتسمسؿ 16
 متوسطة  63.436 0.911 3.172 المجموع 

ًكقدًتبيفًمفًالنتائجًالسابقةًأف:
درجةًممارسةًمركزًالتطكيرًالتربكمًبككالةًالغكثًبمحافظاتًغزةًفيًتحسيفًأداءًالمعمميفًمفً -

(ًككزف3.172ًكجيةًنظرىـًفيًالمجاؿًالثانيً)المجاؿًالمينيًاألدائي(ًجاءتًبمتكسطًحسابيً)
 (،ًكىيًبدرجةً)متكسطة(.63.436نسبيً)
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ًىي:ًيففقراتأعمىً
-ً ًالدراسةفقرة ًحجرة ًداخؿ ًفاعمة ًتعميمية ًبيئة ًتييئة ًعمى ًقدرتي ًمف ًجاءتًبمتكسطً)حٌسف ،)

 (،ًكىيًبدرجةً)متكسطة(.65.487(ًككزفًنسبيً)3.274حسابيً)
كأفًعممياتًكيمكفًتفسيرًذلؾًبأفًمفًأساسياتًعمميةًالتعميـًتييئةًالبيئةًالصفيةًالفاعمةًً،ً

ًتعطيً ًأالمعالتدريبًالفاعمة ًعمىًضبطًالصؼًكمعرفة ًالقدرة ًيتفؽًمعًدراسةًًساليبوممة ،كىذا
،ً (ًكالتيًبينتًأفًمفًآثارًعمميةًالتدريبًلممعمماتًتييئةًبيئةًتعميميةًفاعمةًمف2009ً)باربرا

 خبلؿًاستخداـًاستراتيجياتًالتعمـًالنشطًداخؿًحجرةًالدراسةً.ً
- (ً ًأىفقرة ًلتحقيؽ ًبفاعمية ًالكقت ًاستخداـ ًمف ًالدرسمكنني ًحسابيًداؼ ًبمتكسط ًجاءت ،)

 (،ًكىيًبدرجةً)متكسطة(.65.231(ًككزفًنسبيً)3.262)
،كأىميةًتكزيعًأنوًعمىًالرغـًمفًالجيكدًالمبذلةًفيًاعطاءًدكراتًفيًادارةًالكقتًكيمكفًتفسيرًذلؾً

ًالدكراتًغيرًكافيةًكىيًنظريةًفيًمعظمياًحيثًإفً كقتًالحصةًعمىًأىداؼًالدرسًإالًأفًىذه
جادتياًكتحديدانًفيًالسنكاتًاألكلىًكقتًالحصةًمفًاألمكرًالتيًيجدًالمعممكفًصعكبةًفيًاضبطً

كيسنرًكدراسةً)ً،(2009ًًاألسطؿً،بعضًالدراساتًكدراسةً)ًًنتائجًأكدتًعميوًًكىذاًماً،لتعينيـًً
ًىيكمةًكتطكيرًبرامجًتدريبًمعممي2008، ًكالتيًدعتًإلعادة ًتقديرًدكرًًأكدتًعمىًك،فً( ضركرة
ً.تحقيؽًأىداؼًالدرسًفيًتًقًكال

ًىي:فقرتيفًأدنيًأماً
- (ً ًالطفؿفقرة ًسمكؾ ًتفسير ًفي ًالعممي ًالبحث ًأساليب ًتكظيؼ ًفي ًبمتكسطًساعدني ًجاءت ،)

 (،ًكىيًبدرجةً)قميمة(.59.231(ًككزفًنسبيً)2.962حسابيً)
ًإل ًذلؾ ًارجاع ًكيمكف ًى ًضعؼ ًالمعمميف ًالبعضًمف ًكالمامتبلؾ ،ً ًالبحثية ًالجلمميارات يدةًعرفة

اىتماموًًقمةجانبًب،ًكمركزًالتطكيرًالتربكمًأيضانًيقعًعميوًًبأساليبًتفسيرًالسمكؾً،ًىذاًمفًجانب
ً.ًعطاءًدكراتًبيذاًالمجاؿًفًمركزًالتطكيرًالتربكمًاليقكـًبإضافةًإلىًأباإل،أساليبًالبحثًالعمميب
(ًككزف3.072ً)ً(،ًجاءتًبمتكسطًحسابيمكننيًمفًتحديدًصعكباتًتنفيذًميماتًالتدريسفقرةً) -

 (،ًكىيًبدرجةً)قميمة(.61.436نسبيً)
أكدتًعميوًً،كىذاًماىذاًاألمرًيأتيًبالممارسةًكالتطرؽًإليوًنظريانًالًيكفيًتعزكًالباحثةًذلؾً،ًأفًً

التيًبينتًأفًصعكباتًالتدريسًيتـًالتغمبًعميياًمفً(2014ًً)العكة،ًكدراسةبعضًالدراساتًنتائجً
ً.عمميةًًًخبلؿًالتدريبًكالممارسةًال
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المتكسطًالحسابيًكاالنحراؼًالمعيارمًكالكزفًالنسبيًًكقدًتـًحسابالنساني الوجداني:  ثالثًا: المجال
 (.14كالترتيبًكماًيكضحياًالجدكؿًرقـً)

 (14جدول رقم )
 يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لفقرات المجال الثالث

 المجال النساني الوجداني

المتوسط  المجال م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الدرجة الترتيب النسبي

 متكسطة 4 64.615 1.031 3.231ًطكَّرًمفًقدرتيًفيًبناءًعبلقاتًإنسانيةًمعًاآلخريف 1

2 
مكننيًمفًغرسًاالتجاىاتًاإليجابيةًفيًنفكسًالطمبةً

ًنحكًاالنضباطًالذاتي
 متكسطة 5 64.410 1.035 3.221

3 
نيًفيًتطكيرًأساليبًالتعاكفًبيفًالمدرسةًكأسرًساعد
ًالطمبة

 متكسطة 13* 62.205 1.047 3.110

 متكسطة 11 62.821 1.011 3.141ًمكننيًمفًتعريؼًطمبتيًبحقكقيـًككاجباتيـً 4
 متكسطة 15* 62.154 1.053 3.108ًمكننيًمفًإقامةًعبلقةًإنسانيةًمعًالطمبة 5

6 
ًالتع ًالمكاقؼ ًتكظيؼ ًفي ًالشعكرًساعدني ًلتنمية ميمية

ًباآلخريف
 متكسطة 14* 62.205 1.024 3.110

 متكسطة 6 63.590 1.056 3.179ًالصؼًداخؿًمكننيًمفًتبنيًجكانًمفًاألماف 7
 متكسطة 7 63.590 1.033 3.179ًأرشدنيًلمعاممةًًالتبلميذًبعدالةًكمساكاة 8
 متكسطة 12 62.359 1.037 3.118ًدربنيًعمىًتقبؿًآراءًاآلخريفًكالمركنةًمعيـ 9
 متكسطة 8 63.590 1.094 3.179ًساعدنيًأفًأككفًقدكةًصالحةًلطبلبيً 10

دربنيًعمىًااللتزاـًبكقتًالعمؿًكتقديرًقيمتوًبماًيحقؽً 11
ًأىداؼًالعمميةًالتعميمية

 متكسطة 3* 65.333 1.054 3.267

 متكسطة 9 63.436 1.038 3.172ًدربنيًعمىًإشاعةًجكًمفًالديمقراطيةًداخؿًالصؼ 12

13 
ًأمكرً ًأكلياء ًمع ًكالتكاصؿ ًاالتصاؿ ًفي ًمياراتي نمى

ًالطبلب
 متكسطة 10 63.231 0.963 3.162

 متكسطة 2* 65.487 1.044 3.274 حثنيًعمىًااللتزاـًبأخبلؽًالمينةً 14
 متكسطة 1* 66.103 1.025 3.305ًعززًلدمًااللتزاـًبقيـًالمجتمعًداخؿًالمدرسةًكخارجيا 15
موعالمج   متوسطة  65.359 0.905 3.268 

ًكقدًتبيفًمفًالنتائجًالسابقةًأف:
درجةًممارسةًمركزًالتطكيرًالتربكمًبككالةًالغكثًبمحافظاتًغزةًفيًتحسيفًأداءًالمعمميفًمفً -

(3.268ًفيًالمجاؿًالثالثً)المجاؿًاإلنسانيًالكجداني(ًجاءتًبمتكسطًحسابيً)ىـًكجيةًنظرً
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ًالممارسةًلمركزًًدرجةً)متكسطة((،ًكىيًب65.359ككزفًنسبيً) ًمؤشرًسمبيًنحكًدرجة كىذا
 .التطكيرًكسيعتمدًعميوًفيًبناءًاالستراتيجيةًكتحديدًأكليًلنقاطًالضعؼًكالقكةًفيًدراسةًالكاقعً

ًىي:ًأعمىًفقرتيف
(3.305ًجاءتًبمتكسطًحسابيً)ًعززًلدمًااللتزاـًبقيـًالمجتمعًداخؿًالمدرسةًكخارجيا(،فقرةً) -

ً(،ًكىيًبدرجةً)متكسطة(.66.103ككزفًنسبيً)
- (ً ًفقرة ًالمينة(، ًبأخبلؽ ًااللتزاـ ًعمى ً)حثني ًحسابي ًبمتكسط ًنسبي3.274ًجاءت ًككزف )

 ((،ًكىيًبدرجةً)متكسطة65.487)
فًالتزاـًالمعمميفًبأخبلقياتًالمينةًمفًشركطًبقاءًالمعمميفًداخؿًمدارسًكترجعًالباحثةًذلؾًإلىًأ

ًيتـًفص (2012ًكىذاًماأكدتًعميوًبعضًالدراساتًكدراسةً)ًسممافًً،ً،موككالةًالغكثًكمفًالًيمتـز
،ً ً)العاجز ًدراسة ًمفًً(2004ك ًالكثير ًالمعمميف ًعممياتًالتدريبًتكسبًالمتدربيف ًأكدتًأف التي

ًً.أخبلقياتًالمينةًكاإللتزاـًكالتعاكفًكالعمؿًبركحًالفريؽً
ًىي:ًفقرتيفًأدنيً

(ًككزفًنسبي3.108ً(،ًجاءتًبمتكسطًحسابيً)طمبةمكننيًمفًإقامةًعبلقةًإنسانيةًمعًالفقرةً) -
 (،ًكىيًبدرجةً)متكسطة(.62.154)

- (ً ًالشعكرًباآلخريففقرة ًلتنمية ًجاءتًبمتكسطًحسابيًساعدنيًفيًتكظيؼًالمكاقؼًالتعميمية ،)
 (،ًكىيًبدرجةً)متكسطة(.62.205(ًككزفًنسبيً)3.110)

ًذلؾًإلىًالمعمميفًيكظفكفًالمكاقؼًالتعمي ًالباحثة ًلمطبلبًكترجع ًفيًتكصيؿًالمعارؼًالمختمفة مية
تجدًعمميةًتنميةًالشعكرًباآلخريفًأمرًيحتاجًلفترةًطكيمةًلقياسوًًفمعًكجكدًىذاًاألمرًلدمًالمعمميف

ً ًأثره ًماكمعرفو ًً،كىذا ً (ً ًكدراسة ًبعضًالدراسات ًعميو ًً(2008ً،أحمدأكدت ،ً ًقنديؿًكدراسة (
،2001ً)ً.ً

ًومناقشتيا النتائج التي تتعمق بالسؤال الثاني
 نتائج السؤال الثاني:

ًينصًالسؤاؿًالثانيًعمىًماًيمي:
ًالفرضيةًاألكلى:

( في درجة ممارسة مركز α≤0.05ىل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
تعزى من وجية نظرىم التطوير التربوي بوكالة الغوث بمحافظات غزة في تحسين أداء المعممين 

 أنثى(؟ لمتغير الجنس )ذكر،
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ًكتمتًصياغةًىذاًالسؤاؿًبالفرضيةًالتالية:ً
(ًفيًدرجةًممارسةًمركزًالتطكيرα≤0.05ًالًيكجدًفركؽًذاتًداللةًإحصائيةًعندًمستكلًداللةً)

تعزلًلمتغيرًالجنسًىـًالتربكمًبككالةًالغكثًبمحافظاتًغزةًفيًتحسيفًأداءًالمعمميفًمفًكجيةًنظًر
ً)ذكر،ًأنثى(.

(،ًكماًىكT-Testًىذاًالسؤاؿًكاختبارًىذهًالفرضية،ًعفًطريؽًاختبارً"ت"ً)ًكلقدًتـًاإلجابةًعمى
ًمبيفًفيًالجدكؿًالتالي:

 (15جدول رقم )
 " ومستوى الداللة،.Sigيوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" وقيمة "

 تعزى لمتغير الجنس

 المتوسط العدد الجنس المجال
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 ةقيم
 "ت"

ًقيمة
Sig.. 

مستوى 
 الداللة

ًالمجاؿًالمعرفي
 0.755 3.265 132 ذكر

-0.648 0.517 
غيرً
 0.803 3.320 258 أنثى دالة

ًالمجاؿًالمينيًاألدائي
 0.842 3.193 132 ذكر

0.331 0.741 
غيرً
 0.945 3.161 258 أنثى دالة

ًالمجاؿًاإلنسانيًالكجداني
 0.806 3.220 132 ذكر

-0.753 0.452 
غيرً
 0.951 258ً3.293 أنثى دالة

 االستبانة ككل
 0.693 3.242 132 ذكر

-0.788 0.431 
 

غيرً
 0.786 3.306 258 أنثى دالة

1.96ً(ً=0.05ً(ًكعندًمستكلًداللةً)388*ًقيمةً"ت"ًالجدكليةًعندًدرجةًحريةً)
2.58ً(ً=0.01ً)(ًكعندًمستكلًداللة388ً*ًقيمةً"ت"ًالجدكليةًعندًدرجةًحريةً)

ًكقدًتبيفًمفًالنتائجًالسابقة:ً
 ًًالجدكليةًفيًاالستبانةًككؿ،ًكىذاًيدؿًعمىًعدـ ًالمحسكبةًأقؿًمفًقيمةً"ت" أفًقيمةً"ت"

(ً ًداللة ًمستكل ًعند ًإحصائية ًداللة ًذات ًفركؽ ًمركزα≤0.05ًكجكد ًممارسة ًدرجة ًفي )
ًال ًأداء ًفيًتحسيف ًالغكثًبمحافظاتًغزة ًالتربكمًبككالة ًنظًرالتطكير ًىـًمعمميفًمفًكجية

 .تعزلًلمتغيرًالجنس
 ًًيدؿ ًالجدكليةًفيًجميعًمجاالتًاالستبانة،ًكىذا ًالمحسكبةًأقؿًمفًقيمةً"ت" أفًقيمةً"ت"

(ًفيًدرجةًممارسةα≤0.05ًعمىًعدـًكجكدًفركؽًذاتًداللةًإحصائيةًعندًمستكلًداللةً)
ًأد ًتحسيف ًفي ًالغكثًبمحافظاتًغزة ًبككالة ًالتربكم ًالتطكير ًكجيةًمركز ًمف ًالمعمميف اء

 .تعزلًلمتغيرًالجنسًىـنظًر
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ًالدكراتًالتيً ًمف ًالعديد ًبعمؿ ًالتربكمًبقكـ ًالتطكير ًبأفًمركز ًالنتيجة ًىذه ًالباحثة كتعزك
ًتمكي ًسياسة ً ًمع ًانسجامان ًيأتي ًكمو ًكالمعمماتً،كىذا ًالمعمميف ًبشكؿًتخدـ ًكالمعممات ًالمعمميف ف

ساسًفيًالتدريبًاألًلجانبيفًبالتساكمً،ًكًتعدًالمساكاةًالمبدأتعطىًالدكراتًالتدريبيةًلكبلًاً،ًكمتساكًو
كبناءًالقيـًكاألخبلؽًمفًخبلؿًمركزًالتطكيرًالتربكمً،ًكىيًاألساسًفيًبناءًثقافةًالمجتمعًعمكمانً

ًكٕاناثاًن ًًذككران ًاإلنساني ًأك ًالميني ًالجانب ًأك ًالمعرفي ًالجاب ًفي ًبعضًسكاء ًعميو ًماأكدت ،كىذا
ً(2010ًًًًًًًًًصالحةً،ً)الدراساتًكدراسةً
ًالفرضيةًالثانيةً:

( في درجة ممارسة مركز α≤0.05ىل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
تعزى  ىمالتطوير التربوي بوكالة الغوث بمحافظات غزة في تحسين أداء المعممين من وجية نظر 

 لمتغير المؤىل العممي )بكالوريوس فأقل، ماجستير فأكثر(؟
ًتمتًصياغةًىذاًالسؤاؿًبالفرضيةًالتالية:ًًك

(ًفيًدرجةًممارسةًمركزًالتطكيرα≤0.05ًالًيكجدًفركؽًذاتًداللةًإحصائيةًعندًمستكلًداللةً)
تعزلًلمتغيرًالمؤىؿًنظرىـًالتربكمًبككالةًالغكثًبمحافظاتًغزةًفيًتحسيفًأداءًالمعمميفًمفًكجيةً

 العمميً)بكالكريكسًفأقؿ،ًماجستيرًفأكثر(.

 (16ول رقم )جد
 " ومستوى الداللة،.Sigيوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" وقيمة "

 تعزى لمتغير المؤىل العممي

 المتوسط العدد المؤىل العممي المجال
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 قيمة
 "ت"

ًقيمة
Sig.. 

مستوى 
 الداللة

ًالمجاؿًالمعرفي
 0.801 3.306 312 بكالكريكسًفأقؿ

0.241 0.810 
غيرً
 0.732 3.282 78 ماجستيرًفأكثر دالة

ًالمجاؿًالمينيًاألدائي
 0.925 3.199 312 بكالكريكسًفأقؿ

1.168 0.243 
غيرً
 0.847 3.064 78 ماجستيرًفأكثر دالة

ًالمجاؿًاإلنسانيًالكجداني
 0.931 3.316 312 بكالكريكسًفأقؿ

ًدالة* 0.037 2.094
 0.765 78ً3.077 ماجستيرًفأكثر

 االستبانة ككل
 0.775 3.311 312 بكالكريكسًفأقؿ

1.375 0.170 
غيرً
0.668ً 3.179 78 ماجستيرًفأكثر دالة

1.96ً(ً=0.05ً(ًكعندًمستكلًداللةً)388*ًقيمةً"ت"ًالجدكليةًعندًدرجةًحريةً)
2.58ً(ً=0.01ً(ًكعندًمستكلًداللةً)388*ًقيمةً"ت"ًالجدكليةًعندًدرجةًحريةً)

ً
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ًكقدًتبيفًمفًالنتائجًالسابقة:ً
 ًًالجدكليةًفيًاالستبانةًككؿ،ًكىذاًيدؿًعمىًعدـ ًالمحسكبةًأقؿًمفًقيمةً"ت" أفًقيمةً"ت"

(ً ًداللة ًمستكل ًعند ًإحصائية ًداللة ًذات ًفركؽ ًمركزα≤0.05ًكجكد ًممارسة ًدرجة ًفي )
ًالمعمميفًم ًأداء ًفيًتحسيف ًالغكثًبمحافظاتًغزة ًالتربكمًبككالة ًنظًرالتطكير ًىـفًكجية

 .تعزلًلمتغيرًالمؤىؿًالعممي
 ًاألكؿًكالثاني،ًكىذاًيدؿًعمىًًالمجاؿأفًقيمةً"ت"ًالمحسكبةًأقؿًمفًقيمةً"ت"ًالجدكليةًفي

(ًفيًدرجةًممارسةًمركزα≤0.05ًعدـًكجكدًفركؽًذاتًداللةًإحصائيةًعندًمستكلًداللةً)
ًأداء ًفيًتحسيف ًالغكثًبمحافظاتًغزة ًالتربكمًبككالة ًًالتطكير ًنظرىـالمعمميفًمفًكجية

 .تعزلًلمتغيرًالمؤىؿًالعممي
 كىذاًيدؿًعمىًكجكدًالثالث،ًًجاؿأفًقيمةً"ت"ًالمحسكبةًأكبرًمفًقيمةً"ت"ًالجدكليةًفيًالم

ًفيًدرجةًممارسةًمركزًالتطكيرً≥0.05αفركؽًذاتًداللةًإحصائيةًعندًمستكلًداللةً) )
تعزلًلمتغيرًنظرىـًًءًالمعمميفًمفًكجيةالتربكمًبككالةًالغكثًبمحافظاتًغزةًفيًتحسيفًأدا

 .(أقؿًالمؤىؿًالعممي،ًكلصالحًحممةً)البكالكريكسًف

حصمكاًعمىًمعمكماتًحممةًالماجستيرًمفًخبلؿًدراساتيـًًابقةًًأفكتعزكًالباحثةًالنتائجًالس
ًماأكثرًتمكنيـًمفًتفسيرًاألمكرًأفضؿًمفًخبلؿًتطكرًفيميـً أكدتًعميوًبعضًالدراساتًًكىذا

ً(ً.2010ًًصالحةً،سةً)ًكدرا

 الفرضية الثالثة :
( في درجة ممارسة مركز α≤0.05ىل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

تعزى ىم التطوير التربوي بوكالة الغوث بمحافظات غزة في تحسين أداء المعممين من وجية نظر 
 سنوات(؟ 10أكثر من سنوات،  10-5سنوات، من  5لمتغير عدد سنوات الخدمة )أقل من 

ًكتمتًصياغةًىذاًالسؤاؿًبالفرضيةًالتالية:ً
(ًفيًدرجةًممارسةًمركزα≤0.05ًالًيكجدًفركؽًذاتًداللةًإحصائيةًعندًمستكلًداللةً)

ًتعزلً ًنظرىـ ًكجية ًمف ًالمعمميف ًأداء ًتحسيف ًفي ًغزة ًبمحافظات ًالغكث ًبككالة ًالتربكم التطكير
ًسنكات(.10ًسنكات،ًأكثرًمف10ًً-5كات،ًمفًسن5ًلمتغيرًعددًسنكاتًالخدمةً)أقؿًمفً

،ًكماًىكًمبيفًفيOne-Way ANOVAًكلقدًتـًالتحقؽًمفًصحةًىذهًالفرضيةًباستخداـًاختبارً
ًالجدكؿًالتالي:
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 (17جدول رقم )
" ومستوى .Sigيوضح مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" وقيمة "

 لمتغير عدد سنوات الخدمة الداللة تعزى

 مجموع المصدر المجال
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
 "ف"

 قيمة
Sig.. 

 مستوى
 الداللة

ًالمجاؿًالمعرفي
 0.703 2 1.406 بيفًالمجمكعات

1.136 
 

0.322 
 

غيرً
 دالة

 0.619 387 239.443 داخؿًالمجمكعات
  389 240.849 المجمكع

ًلمينيًاألدائيالمجاؿًا
 1.685 2 3.370 بيفًالمجمكعات

2.043 
 

0.131 
 

غيرً
 دالة

 0.825 387 319.120 داخؿًالمجمكعات
  389 322.490 المجمكع

المجاؿًاإلنسانيً
ًالكجداني

 1.516 2 3.032 بيفًالمجمكعات
1.861 

 
0.157 

 
غيرً
 دالة

 0.815 387 315.217 داخؿًالمجمكعات
  389 318.249 المجمكع

 االستبانةًككؿ
 0.085 2 0.170 بيفًالمجمكعات

0.148 
 

0.862 
 

غيرً
 دالة

 0.574 387 221.988 داخؿًالمجمكعات
  389 222.158 المجمكع

3.00ً(ً=0.05ً(ًكعندًمستكلًداللةً)2ً،387*ًقيمةً"ؼ"ًالجدكليةًعندًدرجةًحريةً)
4.61ً(ً=0.01ً(ًكعندًمستكلًداللةً)387ً،2*ًقيمةً"ؼ"ًالجدكليةًعندًدرجةًحريةً)

ًكقدًتبيفًمفًالنتائجًالسابقة:ً
 ًأفًقيمةً"ؼ"ًالمحسكبةًأقؿًمفًقيمةً"ؼ"ًالجدكليةًفيًاالستبانةًككؿ،ًكىذاًيدؿًعمىًعدـ

(ً ًداللة ًمستكل ًعند ًإحصائية ًداللة ًذات ًفركؽ ًمركزα≤0.05ًكجكد ًممارسة ًدرجة ًفي )
ًالغكثًبمحافظ ًالتربكمًبككالة ًنظرىـًالتطكير ًالمعمميفًمفًكجية ًأداء ًفيًتحسيف اتًغزة

 تعزلًلمتغيرًعددًسنكاتًالخدمة.
 ًًيدؿ ًالجدكليةًفيًجميعًمجاالتًاالستبانة،ًكىذا ًالمحسكبةًأقؿًمفًقيمةً"ؼ" أفًقيمةً"ؼ"

ً ً)عمى ًداللة ًمستكل ًعند ًإحصائية ًداللة ًذات ًفركؽ ًكجكد ًدرجةً≥0.05αعدـ ًفي ًب )
ًفيًتحسيفًأداءًالمعمميفًمفًممارسةًمركزًالتطكيرًالتربكمًبًك ًالغكثًبمحافظاتًغزة كالة

 .كجيةًنظرىـًتعزلًلمتغيرًعددًسنكاتًالخدمة

ًالنتيجةًمنطقيةًمقبكلةً، دوره في حين يمارس فمركز التطوير التربوي  كتعتبرًالباحثةًىذه
العمرية دون األخرى ، وعند المالحظة إلى  الفئات  فئةًعمرية، ال يميز بيا تحسين أداء المعممين

التيًأجريتًعميياًالدراسةً،ًتجدًأنياًكصمتًإلىًمستكلًالنضجًاالجتماعي،ًكاإلحساسًبالمسؤكليةً
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رسةًمركزًالتطكيرًالتربكمًاالجتماعيةًتجاهًاآلخريف،ًكقدرةًعمىًإصدارًأحكاـًمكضكعيةًحكؿًمما
ً ًلمجدد ًالخدمة ًفترة ًطكاؿ ًأفًيككفًمستمرا ًالتدريبًالبد ًكأيضان ،ً ًتجاىيـ كالقدامىًلكيًيبقىًلدكره
ً ًبفاعمية ًالمينة ًلممارسة ًالتيًتؤىمو ًالكفاءة ًالكافيًمف ًبالقدر ًمحتفظان ًماالمعمـ أكدتًعميوًً،كىذا

ً(2008ًًًًًًًًًًًالديراكم،بعضًالدراساتًكدراسةً)ًً

 :الثالثنتائج السؤال 
ي تحسين أداء ما االستراتيجية المقترحة لالرتقاء بدور مركز التطوير التربوي ف والذي ينص عمى

 المعممين؟
ًالمعمميفلتطكيرً ًلبلرتقاءًبدكرًمركزًالتطكيرًالتربكمًفيًتحسيفًأداء ًالمقترحة قامتًًاالستراتيجية

 حكؿ الخبراء مف مجمكعةًمركزة نقاش عف عبارة ىيًك المركزة البؤرية المجمكعة أداةالباحثةًباستخداـً
 ذلؾ كلتحقيؽ، عميو يمكفًاالعتماد رأينا تمثؿ يةتكافق أحكاـ كٕاصدار ، حكلو االتفاؽ يراد جديد محكر
 :اآلتية الخطكات ةالباحث تاتبع

ًالبيئيًلممركزً (1 ًالتحميؿ ًالمسئكليفًكعمؿ ًالتربكمًكمقابمة ًالتطكير ًلمركز ً ًبعمؿًزيارة القياـ
 (6لمكقكؼًعمىًنقاطًالقكةًكالضعؼًالمكجكدةً.)ممحؽًرقـً

ًإًكضعًاطار (2 لىًمجمكعةًمفًالخبراءًكدعكتيـًلبلجتماعًمبدئًمقدـًلبلستراتيجيةًكارساليا
 لمناقشتيا.

ً،كمدراءً,المدراء، مف المختمفة لمكظائؼ ممثمةال ءالخبراًبمجمكعة االجتماع (3 كالمشرفيف
 .(5كاجراءاتًتنفيذىاً)ممحؽًرقـًًاالستراتيجية في لمناقشتيـكأساتذةًالجامعاتًًالمناطؽ

 .مجمكعة كؿ في أفراد، (3 ) عددىا اكزيتج ال صغيرة مجمكعات إلى الخبراء مجمكعة تقسيـ (4
 .الصكرةًاألكليةًلبلستراتيجيةًكمناقشتيا عمى مجمكعة كؿ إطبلع (5
ًعمى المجمكعات مف الطمب (6  إعادة -اإلضافة -الدمج– بالحذؼ( المحاكر بنكد التعديؿ

 ً)الصياغة
 .رلالمجمكعاتًاألخ أماـ نتائج مف إليو التكصؿ تـ لما عمني عرض بعمؿ المجمكعات قياـ (7
 إلييا التكصؿ تـ التي النتائج عمى لمتعميؽ األخرل المجمكعات في لممشاركيف المجاؿ إتاحة (8

 .مجمكعة كؿ في
 .ًلمتكصيات االستراتيجيةًالمقترحةًكفقنا عمى التعديبلت كعمؿ الكرشة نتائج تكثيؽ (9

ربكمًكفؽًمنحىًكقدًبنيتًاالستراتيجيةًلتطكيرًالنظاـًالتدريبيًكاالرتقاءًبأداءًمركزًالتطكيرًالت
ًثبلثةًعناصرًرئيسيةًىي:النظـًالذمًيتككفًمفً

ً(Inputًالمدخبلتً)ً -
 (Processes العممياتً)ً -
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 (Out putًالمخرجاتً) -
 (18جدول رقم ) 

 النظام التدريبي وفق منحى النظم
 (33: 2006)العزاوي ،

 المخرجات العمميات المدخالت
ًإداريكف،ًً- ًمتدربكف، ً)مدربكف، ًالبشرية القكل

ًفنيكف،ًمساعدكف(.
المعمكماتً)المكادًالتدريبية،ًالنظريات،ًالبحكثًً-

ًكالتجارب(.
ًالتدريبية،ًً- ًالمكاد ًاألدكات، ً)األجيزة، التقنيات

ًأساليبًالعمؿًكالمعرفةًالفنية(.
ًالتمكيؿ.ً-
ًالتسييبلتًالتربكية.ً-
ًبيئةًالتدريب.ً-

ًاحتياجاتًتدريبية.ً-
ًأىداؼ.ً-
ًإمكانات.ً-
ًبية.مكاقؼًتدريً-
ًخبراتًتدريبية.ً-
ًأساليبًكنشاطات.ً-

ًمعارؼًكمياراتًكاتجاىاتًجديدة.ً-
ًارتفاعًمستكلًاألداء.ً-
ًازديادًالمردكد.ً-
ازديادًإحساسًالعامميفًبمشكبلتيـًً-

ًكمشكبلتًالمنظمة.
ًاالتجاىاتًاإليجابيةًنحكًالعمؿ.ً-

ًكتتحددًاالستراتيجيةًالمقترحةًبالمحاكرًالتاليةً:ًًًًًً
ًالتربكمتطكي .1 ًالتطكير ًمركز ًفي ًالتدريبية ًالعممية ًمنظكمة ًر ًعف ًالتخمي ًإلى المنظكمةً:كتشير

كتحسيفًالمكاءمةًبيفًاالحتياجاتًالتدريبيةًركزًعمىًالتفردًفيًالتخطيطًتيًتالتدريبيةًالتقميديةًال
 كالدكراتًالتيًتعطىًفيًمجاؿًالتعميـً،ًكتطكيرًالجكانبًالنكعيةًلبرامجًالتدريب.

ًا .2 ًأداءًتدعيـ ًفعالية ًلزيادة ًالتدريبية ًالمؤسسات ًدكر ًتفعيؿ ًبو ًكيقصد ًالبلمركزية: ًنحك لتكجو
 المعمميف.

داء:ًكيقصدًبوًاالستجابةًلمظركؼًالبيئيةًالمحيطةًكٕازالةًلنظاـًاالشرافيًلزيادةًفعاليةًاألتمكيفًا .3
لمسئكلياتًالتيًتمكنيـًالحدكدًاإلداريةًكالتنظيميةًبيفًالقيادةًكالعامميفًكمنحًاألفرادًالصبلحياتًكا

 مفًأداءًاألعماؿًالمككمةًإلييـًبفاعميةً.
ًبيا .4 ً:كيقصد ًالمعمميف ًأداء ًكالعممياتًًتحسيف ًلممدخبلت ًالمستمرة ًكالتجديد ًالتحديث عمميات

ًكاالجراءاتًكاآللياتًداخؿًمنظكمةًالمدرسةًلتحسيفًجكدةًلتعميـًالمدرسي.
 

 

ًأكالنً:الرؤيةً:
ًرفيانًكاجتماعيانًقادركفًعمىًالتفاعؿًمعًالمتغيراتًاالنسانيةًكالتقنيةً.معممكفًممكنكفًمينيانًكمع

ً
ً

 االستراتٌجٌة المقترحة لالرتقاء بدور مركز التطوٌر التربوي فً تحسٌن أداء المعلمٌن
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ًثانيانً:الرسالةً:
ً ًالتربكمًيسعى ًالتطكير ًمركز ًالغكثًالدكلية ًفمسطينيًبككالة كمركزًعصرمًعربيًاالنتماء

اليةًفيًعمىًالتكيؼًمعًمتطمباتًعصرًالتعقدًكتداعياتوً،مفًخبلؿًزيادةًالفعًبناءًمعمـًًقادراليكيةًل
ًأداءً ًتحسيف ًعمى ً،كبقدرتو ًالمتاحة ًاالمكانات ًاستثمار ًفي ًالكفاءة ًكتحقيؽ ًالتدريب ًعمميات قيادة

ً،كتمكينوًكفقانًلمبدأًالتطكيرًالمينيًالمستمر.معرفيانًكمينيانًكاجتماعياًنالمعمميفً
ًغاياتًاالستراتيجيةًالمقترحةًكأىدافياً:ثالثان:

 األىداف الغايات
ً(1المجاؿ)
ً ًالعمميةًتطكير منظكمة

التدريبيةًفيًمركزًالتطكيرً
 .التربكم

ًً
ً

ً(:1-1اليدؼً)
ًتدريبًالمعمميفًتعزيز .1 ًفي ًالتخطيط ًاالحتياجاتًًعممية ًبيف ًالمكاءمة كتحسيف

ًالتدريبيةًكالدكراتًالتيًتعطىًفيًمجاؿًالتعميـًً.
ً

ً(:1-2اليدؼ)
2. ً ًكمخرجاتيا، ًكعممياتيا ًالتدريب ًلبرامج ًالنكعية ًالجكانب ًإلىًتطكير ًيؤدم بما

ًزيادةًإنتاجيةًالمعمميف.
ً(2المجاؿً)

ًنحكً ًالتكجو تدعيـ
ًالبلمركزية

ً(:2-1اليدؼ)
ً.ايجادًمركزًتدريبًلكؿًمنطقةًتعميميةً

ً(2-2اليدؼ)
ً.تفعيؿًدكرًالمدرسةًكمركزًتدريبًدائـً

ً(3المجاؿً)
ًالتطكيرً ًمركز تمكيف

ًكتكييفوًالتربكمًذاتياًن

ً(3-1اليدؼ)
ًلمدربيفًكالعامميفًفيًمركزًالتطكير.زيادةًفاعميةًاً

ً(:3-2اليدؼً)
ًيزًقدرةًمركزًالتطكيرًالتربكمًعمىًالتكيؼًمعًالتطكراتًالمحميةًكالتقنيةً.تعًز

ً(4ًالغايةً)ً
ًتحسيفًأداءًالمعمميف

ًتحديدًمعاييرًكاضحةًألداءًالمعمميف.ًً(4-1ؼ)اليد
ً

ًدارًالعاـً(ًالتقييـًالمستمرًألداءًالمعمميفًعمىًم4-2اليدؼً)
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 آليات تحقيق الغايات واألىداف :
 (1الغاية )

 اجراءات التطبيق وآلياتو األىداف
ً(1-1اليدؼ)

تعزيزًعمميةًالتخطيطًفيً
ًكتحسيفً ًالمعمميف تدريب
ًاالحتياجاتً ًبيف المكاءمة
ًالتيً ًكالدكرات التدريبية
ًتعطىًفيًمجاؿًالتعميـًً

ً

ًاأل - قساـًكاألفرادًبالمشاركةًفيًالتدريبًرسـًأىداؼًالتدريبًبكضكح،ًحتىًتقـك
 كتسيؿًعمميةًتحقيؽًاليدؼًمنو.

ًنفسً - ًفي ًالمختمفة ًالعمؿ ًأجزاء ًكتكضيح ًالتدريب، ًلمخطط ًالكمية ًالصكرة رسـ
 الكقتً،ًككيفيةًربطًاألجزاءًمعًبعضياًلتحقيؽًاألىداؼًفيًالكقتًالمحدد.

ًت - ًأك ًالمشكبلتًكالعقباتًالتيًتكاجو ًلو ًالتدريبًالمخطط ًتنفيذًتكقع ًدكف حكؿ
 العممياتًمماًيمكفًمفًاالستعدادًلمتعامؿًمعيا.

ًتحقيقوً - ًتـ ًما ًعمى ًكالتعرؼ ًالتدريب ًألنشطة ًالدكرية ًلممتابعة ًالظركؼ تييئة
 كمقارنتوًبالمستيدؼ.ً

 تحديدًإطارًعمميةًالتقييـًفيًضكءًاألىداؼًكاإلمكاناتًكالكقتًالمسمكحًبو. -
 .لتخصصاتًالمطمكبةًفيًالتعميـتمؼًاتكفيرًالخبراتًالعمميةًكالعمميةًفيًمخ -
ًالتدريب:ً - ًلمنظكماتًكبرامج ًفيًالتخطيط ًعمىًركيزتيف ًيقـك ًشامؿ تبنيًإطار

 حاجاتًالمتعمـًكالمتدربًكانسافًكمكاطفًفيًضكءًقدراتوًكاستعداداتوًكرغباتو.
ًالتدريبًً - ًكقضايا ًكبرامج ًلنظـ ًالتخطيط ًفي ًالحككمي ً ًالقطاع ًمشاركة تفعيؿ

ًالمركزيةًكالمؤسسيةعمىًالمستكياتً
ً(1-2اليدؼ)

ًالنكعيةً ًالجكانب تطكير
ًكعممياتياً ًالتدريب لبرامج
كمخرجاتيا،ًبماًيؤدمًإلىً

ًزيادةًإنتاجيةًالمعمميف

 مكاكبةًالتطكراتًفيًمجاالتًالتنميةًكالتدريب. -
لكضعًًؼًالمستكياتًكالمجاالتإيجادًنخبةًمفًالخبراءًكالمتخصصيفًفيًمختم -

 .ساىـًفيًتحسيفًأداءًالمعمميفمدركسةًتًبرامجًتدريب
تقديـًلقاءاتًعمميةًكمؤتمراتًكندكاتًككرشًعمؿًكحمقاتًنقاشيةًكذلؾًلمتحاكرً -

ً ًتيـ ًالتي ًالقضايا ًلمناقشةًالحكؿ ًفرصة ًيكفر ًمما ًمصالحيـ ًكتخدـ معمميف
 األعماؿًالبحثيةًكتبادؿًاآلراءًكاألفكار.

ًالمخرجاتًم - ًمستكل ًبيف ًكالتطابؽ ًالتكافؽ ًمف ًنكع ًماًإيجاد ًالكفاءاتًكبيف ف
 يتطمبوًكاقعًالتدريس

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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 (2الغاية )
ًالتوجو نحو الالمركزيةتدعيم 
ً(2-1اليدؼ)

ًلكؿً ًتدريب ًمركز ايجاد
 منطقةًتعميمية

ً

 إقرارًإطارًمرجعيًيحددًنكعًالبلمركزيةًالبلزمةًلزيادةًفعاليةًالتدريب. -
 إعطاءًالمعمميفًحؽًالمشاركةًفيًصياغةًخططًالتدريب. -
 لقاءاتًكندكاتًلتنميةًالكعيًالعاـًببلمركزيةًالتدريبًكأىميتياًفيًالمدارسًعقدً -
ًتطبيؽً - ًفي ًالمتقدمة ًالدكؿ ًلعرضًتجارب ًمركزية ًمحاضراتًككشًعمؿ عقد

 البلمركزيةًفيًتدريبًالمعمميفً
 تنظيـًبرامجًتدريبيةًلممديريفًإلكسابيـًالمياراتًالبلزمةًلتحسيفًاداءًالمعمميفً -
ًييـًالمستمرًلمقيادةًالبلمركزيةًفيًالمدارسً.كضعًبرنامجًلمتق -

ً(2-2اليدؼً)
ًالمدرسةً ًدكر تفعيؿ

ًكمركزًتدريبًدائـً

ًعقدًلقاءاتًلتكعيةًالمعمميفًبأىميةًالعمؿًالقائـًعمىًالفريؽً-
ًتكفيرًقنكاتًاتصاؿًمفتكحةًبيفًالمعمميفًكمركزًالتطكيرً-
ًبيفًالمعمميفًكمركزًالتطكيرًلممن- ًلقاءاتًدكرية ًإلىًتبادؿًعقد ًاليادفة ًالحرة اقشة

ً ًالتدريبيةًًكاألفكار ًالدكرات ًفي ًالعامميف ًلجميع ًالفاعمة ًالمشاركة ًكتعزيز المقترحات
ًكتحديدًأىدافياًكتطكيرىاًكتحسينياً.

ًتنظيـًأياـًدراسيةًحكؿًالدكراتًالتدريبيةًكاثرىاًكزيادةًفعاليتياً.ً-
ثًفيًسبؿًالتفعيؿًالمستمرًألدكارًتنظيـًلقاءاتًدكريةًبيفًالمركزًكالعامميفًلمبحً-

ًالمعمميفًبماًيدعـًالعمؿًالجماعيًالذمًيفيدًالمدرسةًككؿً.
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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 (3الغاية رقم )
ًتمكيفًمركزًالتطكيرًالتربكمًذاتيانًكتكيفو

ً
ً(3-1اليدؼً)

ًالمدربيفً ًفاعمية زيادة
ًمركزً ًفي كالعامميف

ًالتطكيرً

ًعم - ًمفًدينامياتًالتفاعؿًفيًتمكيفًتدريبًمدربيًالدكراتًالتربكية ىًاالستفادة
 العامميفًلتحسيفًادائيـً.

تعميـًاألنظمةًكالتعميماتًعمىًجميعًالعامميفًفيًالمركزً،كاعتمادًمبدأًالشفافيةً -
 كعدـًحجبًالمعمكماتً.

ًلقراءاتً - ً،كتكجيييـ ًالعامميف ًعمى ًالعممية ًبالمستجدات ًالمتعمقة ًالنشرات تكزيع
يـًكتطكيرًأدائيـً،كحثيـًعمىًالمشاركةًفيًالمؤتمراتًكمراجعًتفيدىـًفيًعمم

 كالندكاتًكاالياـًالدراسيةً.
ًقدراتيـً - ًمع ًيتناسب ًكبما ًالعامميف ًجميع ًعمى ًعادلة ًبصكرة ًاألعباء تكزيع

،كتطبيؽًالقراراتًالمتخذةًعمىًالجميعًدكفًاستثناءً،ًكتشجيعًالعامميفًكمكافأتيـً
 عمىًاألداءًالجيدً.

يًالمركزًبالصبلحياتًالتيًتمكنيـًمفًأداءًكاجباتيـًبفاعميةًتفكيضًالعامميفًف -
. 

ًكمناقشتيـً - ًالتدريبية ًاحتياجاتيـ ًلتحديد ًالمعمميف ًمع ًالدكرية ًاالجتماعات عقد
 كحؿًالمشكبلتًالتيًتكاجييـً،كتمكينيـًمفًخبلؿًدعميـًكالتعاطؼًمعيـً.

ًكضعًأنظمةًكأدلةًعمؿًكجداكؿًتكضحًسيرًالعمؿًفيًالمركزً. -

ً(3-2دؼ)الي
تعزيزًقدرةًمركزًالتطكيرً
ًمعً ًالتكيؼ ًعمى التربكم
ًالتطكراتًالمحميةًكالتقنية

- ً ًكنمطًًالمدربيفتدريب ًالتكيفية ًلمممارسات ًالدقيؽ ًالعممي ًالتشخيص عمى
 العبلقاتًالتيًتسكدًأجزاءًالنظاـًالتدريبي.

كاآللياتًعقدًلقاءاتًتكعيةًلمدربيًالدكراتًالتدريبيةًحكؿًالتنظيـًالذاتيًلمتدريبً -
 التيًيمكفًاتباعياًلزيادةًقدرتوًعمىًالتكيؼ.

ًكمساعدتيـً - ًالمعمميف ًمع ًلمتعامؿ ًالتطكير ًمركز ًىدؼًخاصًفيًخطة كضع
 عمىًالتكيؼًمعًالبيئةًالمدرسيةً.

 رًالمتكقعةً.مشكبلتًغيمكاجيةًاألزماتًكالكضعًاستراتيجياتًعمؿًبديمةًل -
كمطالبًًمطالبيـتكازفًبيفًقيؽًالتنظيـًندكاتًكٕارشاداتًلمعامميفًفيًالمركزًلتح -

 معًبعضيـًالبعض.البيئةًالمحيطةًكنسجًعبلقاتًإيجابيً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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 ( 4الغاية )
ًتحسين أداء المعممين

ً
ً(4-1اليدؼًً)

ًتحديدًمعاييرًكاضحةً
ًألداءًالمعمميفً

ً
ً
ً
ً

 إقرارًمعاييرًكاضحةًلؤلداءًكتعميمياًعمىًكافةًالعامميفًبالمدرسةً. -
 كرسالةًداعمةًلتحسيفًاألداءًاعتمادًرؤيةًكاضحة -
 يرإلجادةً،كالمسائمةًعمىًقدرًالتقصاعتمادًمبدأًالشفافيةًكاإلثابةًعمىًقدرًا -
ًإحداثً - ًعمى ً،كتشجيعيـ ًالكظيفي ًأدائيـ ًلتحسيف ًلممعمميف ًدكراتًتدريبية عقد

 التغييرًفيًطرؽًأدائيـًألعماليـً.
مميفًلكضعًخطةًكالعاًالمدربيفعقدًلقاءًخاصًفيًبدايةًكؿًفصؿًدراسيًبيفً -

شاممةًلمجاالتًالعمؿًفيًالمدرسةً،كتحديدًأطرًزمنيةًإلنجازًالمياـًكاألعماؿً
 كذلؾًلضمافًجكدةًاألداءً.

ًتفعيؿًدكرًالمدارسًالمدارةًذاتيانًلتطكيرًأداءًالعامميفًفيياً. -
ً(4-2اليدؼً)

ًالمستمرً ًالتقييـ تفعيؿ
ألداءًالمعمميفًعمىًمدارً

ًالعاـ
ً

 لتقييـًاألداءًالعاـًلممعمميفً.ًإقرارًمعاييرًكاضحة -
تأخذًباعتبارىاًًإقرارًمعاييرًكآلياتًكاضحةًلممحاسبيةًفيًمركزًالتطكيرًالتربكم -

 نتائجًالمعمميفًكانجازاتيـً.
 تدريبًالمدربيفًعمىًالتشخيصًالعمميًالدقيؽًلممعمميف -
ًأسمكبًالتقييـً - ًممارسة ًنحك ًالعامميف ًلتكجيو ًالمركز ًلقاءاتًكندكاتًداخؿ عقد

 الذاتي.
ًلنظاـً - ًكالمكضكعي ًالدقيؽ ًالتطبيؽ ًآليات ًحكؿ ًلممعمميف ًتكعية ًلقاءات عقد

 التقكيـًالشامؿً.
ً
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 :ممخص نتائج الدراسة
بناءنًعمىًالدراسةًالتيًقامتًبياًالباحثةًكالتيًتناكلتً"استراتيجيةًمقترحةًلبلرتقاءًبدكرًمركزًًًًًًً

ثًقامتًبتحميؿًخدمتًفيياًالباحثةًأداةًاالستبانةً،ًحيالتربكمًفيًتحسيفًأداءًالمعمميفً"،كالتيًاست
نتائجًالدراسةًكتفسيرىاً،ككضعًاالستراتيجيةًالمقترحةً،كبالتاليًقامتًالباحثةًبكضعًخبلصةًالنتائجً

ًيًتكصمتًإليياًالدراسةً،كىىًكاآلتيً:الت
ًالمعممي .1 ًأداء ًتحسيف ًفي ًالتربكم ًالتطكير ًمركز ًبدكر ًلبلرتقاء ًاستراتيجية ًتتضمفًتطكير ف

 رؤيةًكرسالةًلممركزًكغاياتًكأىداؼًكاجراءاتًمحددةًلتطكيرًاألداء.
درجةًممارسةًمركزًالتطكيرًالتربكمًبككالةًالغكثًبمحافظاتًغزةًفيًتحسيفًأداءًالمعمميفً .2

ًجاءتًبمتكسطًحسابيً) ًنظرىـ ًككزفًنسبيً)3.285مفًكجية ًكىيًبدرجة65.692ً( ،)
ً)متكسطة(.

3. (ً ًمجاؿ ًىك ً)الترتيبًاألكؿ ًحسابي ًبمتكسط ًجاء ًالمعرفي(، ًنسبي3.301ًالمجاؿ ًككزف )
 (،ًكىكًبدرجةً)متكسطة(66.026)

(ًككزف3.268ًالترتيبًالثانيًىكًمجاؿً)المجاؿًاإلنسانيًالكجداني(،ًجاءًبمتكسطًحسابيً) .4
 (،ًكىكًبدرجةً)متكسطة(.65.359نسبيً)

ًبمتكسطً .5 ًجاء ًككزف3.172ًحسابيً)الترتيبًالثالثًىكًمجاؿً)المجاؿًالمينيًاألدائي(، )
 (،ًكىكًبدرجةً)متكسطة(.63.436نسبيً)

(ًفيًدرجةًممارسةًمركزα≤0.05ًعدـًكجكدًفركؽًذاتًداللةًإحصائيةًعندًمستكلًداللةً) .6
ًنظرىـً ًالمعمميفًمفًكجية ًأداء ًفيًتحسيف ًالغكثًبمحافظاتًغزة ًالتربكمًبككالة التطكير

 تعزلًلمتغيرًالجنس
(ًفيًدرجةًممارسةًمركزα≤0.05ًئيةًعندًمستكلًداللةً)عدـًكجكدًفركؽًذاتًداللةًإحصا .7

ًنظرىـً ًالمعمميفًمفًكجية ًأداء ًفيًتحسيف ًالغكثًبمحافظاتًغزة ًالتربكمًبككالة التطكير
 .تعزلًلمتغيرًالمؤىؿًالعممي

8. (ً ًداللة ًمستكل ًعند ًإحصائية ًداللة ًذات ًفركؽ ًمركزα≤0.05ًكجكد ًممارسة ًدرجة ًفي )
ًالغكث ًالتربكمًبككالة ًنظرىـًًالتطكير ًالمعمميفًمفًكجية ًأداء ًفيًتحسيف بمحافظاتًغزة

 .تعزلًلمتغيرًالمؤىؿًالعممي،ًكلصالحًحممةً)البكالكريكسًفأكثر(
(ًفيًدرجةًممارسةًمركزα≤0.05ًعدـًكجكدًفركؽًذاتًداللةًإحصائيةًعندًمستكلًداللةً) .9

ًالمعمميفًمفً ًأداء ًفيًتحسيف ًالغكثًبمحافظاتًغزة ًالتربكمًبككالة ًنظالتطكير رىـًكجية
 .تعزلًلمتغيرًعددًسنكاتًالخدمة

ًحسابيً .10 ًجاءتًبمتكسط ًلمحصة(، ًالجيد ًكالتخطيط ًالسميـ ًإرشاداتًاإلعداد ًلي ً)قدَّـ فقرة
 (،ًكىيًبدرجةً)كبيرة(.68.769(ًككزفًنسبيً)3.438)
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فقرةً)أكضحًليًطرؽًكتابةًالسجبلتًالمدرسيةًكالتقاريرًالخاصةًبالطبلب(،ًجاءتًبمتكسطً .11
 (،ًكىيًبدرجةً)متكسطة(.62.667(ًككزفًنسبيً)3.133حسابيً)

فقرةً)حٌسفًمفًقدرتيًعمىًتييئةًبيئةًتعميميةًفاعمةًداخؿًحجرةًالدراسة(،ًجاءتًبمتكسطً .12
ً(،ًكىيًبدرجةً)متكسطة(65.487(ًككزفًنسبيً)3.274حسابيً)

فقرةً)ساعدنيًفيًتكظيؼًأساليبًالبحثًالعمميًفيًتفسيرًسمكؾًالطفؿ(،ًجاءتًبمتكسطً .13
ً(،ًكىيًبدرجةً)قميمة(.59.231(ًككزفًنسبيً)2.962سابيً)ح
ًحسابيً .14 ًبمتكسط ًجاءت ًكخارجيا(، ًالمدرسة ًداخؿ ًالمجتمع ًبقيـ ًااللتزاـ ًلدم ً)عزز فقرة

 (،ًكىيًبدرجةً)متكسطة(.66.103(ًككزفًنسبيً)3.305)
(ًككزف3.108ًفقرةً)مكننيًمفًإقامةًعبلقةًإنسانيةًمعًالطمبة(،ًجاءتًبمتكسطًحسابيً) .15
ً(،ًكىيًبدرجةً)متكسطة(.62.154سبيً)ن
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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 البحث: توصيات
 خبلؿًكفيًضكءًنتائجًالدراسةًكمناقشتياًخمصتًالدراسةًإلىًمجمكعةًمفًالمقترحاتًكالتكصياتًمف

ًًأىميا:فيًالدراسةً المستخدمة المعايير
 في المجال المعرفي :أوالً 
ًدىاًكأساسًلمتطكيرًالمستقبميًلمركزًالتطكيرًالتربكم.دراسةًاالستراتيجيةًكتطكيرىاًكاعتماً-1
ً،ةًرؤيةًكرسالةًالبرامجًالتدريبيةكضعًآلياتًمحددةًكمنيجيةًتضمفًمشاركةًالمعمميفًعندًصياغً-2

ًالع ًجكانب ًفي ًأثر ًمف ًلو ًإلما ًخبلؿ ًمف ً،كذلؾ ًالمختمفة ًشرائحًمؿ ًعف ًكممثميف ًالمعمميف شراؾ
ًطيطًكالتطكيرً.مجتمعيةًذاتًعبلقةًفيًعمميتيًالتخ

كاألىداؼًالتيًلـًلمعرفةًاالىداؼًالتيًتـًتحقيقياًًمراجعةًرؤيةًمركزًالتطكيرًالتربكمًكاىدافوً،-3
ً.ًتيحقؽًكاألسبابًالتيًحالتًدكفًتحقيقيا

ًاعتمادًالبرامجًالتدريبيةًالقائمةًعمىًأساسًالكفاياتًفيًتدريبًالمعمميفًلماًأثبتتوًمفًتحسفًفيً-4
ًقبؿًتنفيذًتمؾًالبرنامج.ًأدائوبشكؿًكاضح،ًإذاًماًتـًمقارنةًأداءًالمعمماتًًك

 المعمـاإلفادةًمفًقائمةًالكفاياتًالتيًتضمنتياًبطاقةًالمبلحظةًكمعاييرًلؤلداءًالمطمكبًمفًقبؿًً-5
 كاالستفادة لمركزًالتطكيرًالتربكم، التطكيرية الخطط كضع في اإلدارة مجاؿ في  إشراؾًخبراءً-6
ً.يتبعكنيا التي التطكير كخطط المتقدـ، العالـ بمداف في بأنظمةًالتدري مف

  كالدكلية كاإلقميمية المحمية معًالمؤسسات بالتعاكف جديدة دريبيةت برامج فتح إمكانية تطكير6 -

 في المجال الميني األدائي ثانيًا:
ًالكطني كلالمست عمى القدرات كتطكير البرنامجًالتدريبية، متطمبات لمناقشة عمؿ كرشات عقد -1

ً.اإلدارم التخطيط في كالمؤسساتي
ًبالدكراتً كالمؤتمرات العمؿ كرش في المشاركة عمى كالمراقبة المساءلة ثقافة تعزيز-2 المتعمقة

ًالتدريب. عممية نتائج عمى بناءًن كالعقاب كالثكاب المساءلة تككف كأف التدريبية،
 عمى ،كالكقكؼًالتدريس فاعمية مف التأكد أجؿ مف ،المعمميفً ألداء كمنتظـ رسمي تقييـ إجراء -3

ًفاعميةًالدكراتًالتدريبية. درجة
ً.عمىًنكعيةًالبرامجًالتدريبيةًالمقدمةًلممعمميف لبلتفاؽ عمؿ كرش عقد-4
ًالتدريبيةً راجعةم-5  الجزءًبيف كالتكازف حمياراكم البرامجً كمستكل نكعية عمى التركيز مع المكاد

ً.العمؿ التنفيذًك الخطة كبيف كالعممي النظرم
 .المختمفة كالتعمـ التعميـ أساليب حكؿ لممعمميف تدريبية دكرات إقامة-6
ًالتدريبًكمتطكرة متنكعة كتعمـ تعميـ أساليب تطبيؽ -7 ًعممية  التعمـ الذاتي، التعمـ :مثؿ ،في

 .المستقؿ كالتفكير االبتكار المشكبلت،كحؿً التعاكني،
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ً.التدريب في كتكظيفيا الحديثة التعمـ تكنكلكجيا استخداـ-8
 الحكاسيب أجيزة ذلؾ في بما ( مناسبة أجيزة تكفير المعمميفًك ألعداد ككافية مبلئمة قاعات تكفير-9

ً.العمميةًالتدريبية المتطمبات تحقيؽ أجؿ مف استخداميا،لممعمميفً يمكف التي )تاًرالمختب كأجيزة

 في المجال االنساني ثالثًا:
 تعديبلت إلجراءً كتجاربيـًأفكارىـ مف كاالستفادةاجاتًالمعمميفًالتدريبيةً،الحتي دقيؽ تحميؿراءًإج-1

ً.كالبرامجًالتدريبية الخطط عمى
البرامجًًعمى لئلبقاء البلزمة المعمكماتية كالمصادر المبلئـ، كاإلدارم كالمادم، المالي، الدعـ تكفير -2

 التطكيرًالتربكممركزً رسالة مع يتسؽ كؿبش كالدكلية، المحمية العمميةالمؤتمراتً كحضكر ،التدريبية
ً.كأىدافو

 بو المنكط بالدكر القياـ مف تمكفي حتى لمركزًالتطكيرًالتربكمًًالجكدة ضمافل نيةاميًز تخصيص -3
 . التدريبية الدكرات مجاؿ في النقص إلى النتائج تشير حيث ،بالمعمميف متعمقة كلقاءاتًأنشطة مف
 التقييـ، نتائج إلى التعرؼًمف لممعمـ يمكف بحيث التدريب عممية يتبع جعةرا تغذية نظاـ كجكد-4

ً.كتعزيزىا القكة كمكاطف كتبلفييا، الضعؼ مكاطف كتحديد

 الدراسة مقترحات:  ثانياً 
 العربية، الدكؿًمع بالتعاكف تدريبًالمعمميف محاكر تتناكؿ دراسية كأياـ سنكية مؤتمرات عقد (1

 .كالنكعية الجكدةًكضماف التدريب في كتجاربيـ خبراتيـ مف لبلستفادة
 .مراكزًتدريبًأخرل عمى كتطبيقيا الحالية لمدراسة مشابية جراءًدراسةًإ (2
مراكزً كأداء مركزًالتطكيرًالتربكم أداء في تدريبًالمعمميفً أثر حكؿ مقارنةجراءًدراسةًإ (3

 .تدريبًأخرل
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 المراجعالمصادر و 

 أواًل: قائمة المراجع العربية
 .ريم *القرآن الك

1. (ً ًعطيو ً،أحمد ًلدكؿ2008ً.أحمد ًالعربي ًالتربية ًبمكتب ًاالعضاء ًبعضًدكؿ (:"تجارب
ً..الجامعةًاألمةً،غزةًرسالة ماجستير الخميجًفيًتطكيرًاستراتيجياتًالتعميـًكالتعمـً"ً

(:ً"تحديدًاالحتياجاتًالتدريبيةًلمعمـًالصفكؼًاالربعةًاالساسية2001ًًأبكًالركس،ًفضؿً)ً .2
 :ًنابمسً.جامعةًالنجاحًالكطنيةًكميةًالتربية،،ًرسالة ماجستيرافظةًنابمس"ً.ًاالكلىًفيًمح

تخطيط وتنفيذ وتقويم البرامج التدريبية  مراحل العممية التدريبية("2012أبكًالنصرً،مدحت) .3
ً:عماف.طبعةًاالكلىً،المجمكعةًالعربيةًلمتدريبًكالنشرالً"
ًفعاليةًاألساليبًاإلشًر2009أبكًشممةً،كامؿ) .4 افيةًفيًتحسيفًأداءًمعمميًمدارسًككالةً(:"

 ..الجامعةًاالسبلميةً،غزةًرسالة ماجستير الغكثًبغزةًمفًكجيةًنظرىـًكسبؿًتطكيرىا"ً
(:ً"ًمعكقاتًتدريبًالمعمميفًأثناءًالخدمةًكسبؿًالتغمبًعمييا2008ًأبكًعطكافً،مصطفىً) .5

ً.يةً،غزةً،ًكميةًالتربية،ًالجامعةًاالسبلمرسالة ماجستير بمحافظاتًغزةً"ً
6. (ً ًخميؿ ً،محمد ًىاشـ ًفيً"(2007أبك ًالغكث ًمدارسًككالة ًفي ًاالستراتيجي ًالتخطيط كاقع

ًالجامعةًاالسبلميةً:غزة.كميةًالتربيةً،،ًرسالة ماجستير كسبؿًتطكيرهً"ًقطاعًغزة
7. (ً ًحمد ًماجد ًكالديب، ًخميؿ ً،محمكد ًالثانكية2009ًأبكدؼ ًالمرحمة ًمعممي ًممارسة ("مدل

ًالسم ًتعديؿ ًالتربكييفًألساليب ًكالشرفيف ًالمديريف ًكجية ًمف ًالنبكية ًالسنة ًفي ًجاءت ككما
ً(المجمدًالسابعًعشر،ًمجمة الجامعة االسالمية )سمسمة الدراسات النسانية "بمحافظاتًغزة
ً.:غزة486ًًًص-453العددًاألكؿ،ص

ً،أاأل .8 ًالخالؽ)ًميمةسطؿ ًلمديرم2009ًعبد ًالقيادية ًباألنماط ًكعبلقتيا ًالكقت (:"فاعمية
ًنظرىـ".ا ًمفًكجيو ًغزة ًبمحافظة ً،.رسالة ماجستير  لمدارسًالثانكية ًالتربية الجامعةًكمية

ً.االسبلميةً،غزةً
9. ً ً،محمكد) ً،كاألستاذ ًإحساف 1999ًًاألغا، "ً :ً ًاألكلىًتصميم البحث التربوي( ًالطبعة ،ً "

 ،مطبعةًالرنتيسيً،غزةً.
10. ً (ً ًإحساف 2001ًًاألغا، ربوية المقترحة منيج البحث البنائي في البرامج الت(،

 لطبعةًاألكلى،ًدارًالمقدادًلمطباعةً:ًفمسطيف.لممستقبل، ا
11. (ً ً،زياد 2005ًبركات ًالمعمـً:"( ًبفعالية ًذلؾ ًكعبلقة ًالخدمة ًأثناء ًالتدريبية الدكرات

 .طكلكـرً:ًجامعةًالقدسًالمفتكحة،بحث محكم ً"كاتجاىاتوًنحكًمينةًالتدريس
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،ًً، مجمة المعمم/الطالبالثقافيةًالفمسطينيةًًمعيدًالتربيةًاليكية( 1984ًبمقيس،ًاحمد)ً .12
ًرئاسةًاألنركاً/ًاليكنسككً،ًعمافًاألردف.

ًدارًالنيضةًالعربية،ًالثانيةً،الطبعةً"،إدارة الموارد البشرية("2002بمكطً،حسفًإبراىيـ) .13
 .بيركت

المعمم في  المعمم الجديد: دليل("2006ًالترتكرم،ًمحمدًعكضًكالقضاه،ًمحمدًفرحافً) .14
 .،ًدارًالحامدًلمطباعةًكالنشر،ًعٌمافدارة الصفية الفعالةال
ً(2014ًً)ًفكازًالتميمي، .15 ًفيً(9001ًً)آيزكًالجكدةًإدارةًنظاـًاستخداـً"فاعمية:

ًأداء ًالعامميفًنظرًكجيةًمفًاألردفًفيًكالتعميـًالتربيةًكزارةًفيًاإلداريةًالكحداتًتطكير
ً.عمافًجامعةً،اهدكتور  رسالة النظاـ، ىذا عف رضاىـ كدرجةفييا

16. (ً ًالرحمف ً،عبد ً،"ًتحديد االحتياجات التدريبية بين اليدر و االسثمار("2007تكفيؽ
 .:القاىرةمركزًالخبراتًالمينيةًلئلدارةً،الجزءًالثامفً

17. ً ًداكد) ًأثناء2002ًًجبر،نبيؿ ًالدنيا ًاألساسية ًالمرحمة ًتدريبًمعممي ًبرامج ًتقكيـ "،)
ًالجامعةًاالسبلميةً:غزة.يةً،ًكميةًالترب،ًرسالة ماجستير" الخدمة

(:"درجةًتقيييـًالمشرؼًاألكاديميًكالمعمـًالمتعاكفًألداء2008ًجكازانو،محمدًكآخركفً) .18
"ً ًالياشمية ًالجامعات ًفي ًالعممية ًالتربية ًبرنامج ًؼ ًالمعمميف مجمة اتحاد الجامعة الطمبة

 .:األردف290ًً-203:ص51ً،العددًًالعربية
الحتياجاتًالتدريبيةًلمعمميًالرياضياتًفيًالمدارسً(ًتحديدًا2002ًحجازم،ًكجيو)ً .19

ًًنابمسً.:ًجامعةًالنجاحًالكطنية،ًً رسالة ماجستيرالحككميةًفيًمحافظاتًشماؿًفمسطيف.ً
20. (ً ًابراىيـ ً،رامز ًالسمكؾ2013ًحسكنة ًتعديؿ ًفي ًمعرفي ًسمككي ًبرنامج (:"فاعمية

"ً ًغزة ًفيًمحافظة ً،،ًرسالة ماجستيرالعدكانيًلدمًالطبلبًالجانحيف ًالتربية الجامعةًكمية
 االسبلميةً:غزةً.

ًالتي2011ً)كآخركفًسفًحماد،ًح .21 ًاتجاىاتًمعمميًالحككمةًنحكًالدكراتًالتدريبية ")
ً ًغزة" ًبمحافظات ًالخدمة ًأثناء ًاالنسانيةًمجمة الجامعة االسالمية تمقكىا ًالدراسات سمسمة

ً.:غزة396ً-343)المجمدًالتاسعًعشرً(ً،ًالعددًالثانيً:صً
ًغ .22 ًكآخركفًازمًخضر، ًفي2006ًً) ًبرامجًتدريبًالقياداتًالتربكية ًفاعمية ًدرجة ":)

ً –ككالةًالغكثًالدكليةًفيًاألردفًفيًأثناءًالخدمةًمفًكجيةًنظرًالقياداتًالتربكيةًنفسيا
 :عماف.األردف،جامعة.رسالة ماجستيركتطكرىاًمستقببلً

ًحسيف حسنيف، .23 ًمجدالكلًً( أدوات تحديد االحتياجات التدريبية2001)ًمحمد ًدار ،
 لمنشرًكًالتكزيع:ًعماف.
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24. (ً ًالخطيبً،أحمد 2004ًالخطيبً،رداحًك ًالطبعةًًاتجاىات حديثة في التدريب(." "
ً.عمافً:الثالثةً،ًجامعةًاليرمكؾ

جامعةًاليرمكؾ:ًاألردفً،ًالتدريب الفعال"(."2006ًالخطيبً،رداحًكًالخطيبً،أحمد) .25
ًعماف.

"ًتخطيطًكتصميـًبرنامجًلتدريبًالمعمميفً(،1998ًالخطيب،ًعامر،ًكالعيمةً،رياض)ً .26
العددًً،المجمدًاألكؿمجمة البحوث والدراسات التربوية الفمسطينية أثناءًالخدمةًفيًفمسطيف"ً

ً.،غزةًالثاني
تحديد االحتياجات التدريبية لضمان فعالية ("2010الخميفاتً،عصاـًعطًاهللًحسيفً) .27

ً.ً:عمافًدارًالصفاًلمنشرًكالتكزيعًالبرامج التدريبية "
ً)ًدرباس .28 ًسعيد ًالمدارس1994ً،أحمد ًمديرك ًيراىا ًكما ًالمدرسية ًاالجتماعات (:"ادارة

31ً:العدد8ًجمدً.المًالمجمة التربويةدراسةًميدانيةً.ًالمتكسطةًكًالثانكيةًفيًمدينةًالطائؼ:
 :السعكدية.194ًً-169،صً

29. ً ًفيد) ً(:" 1984ًالدقاؽً، ،ً ًلمحةًتاريخية" ًالتربية ًالمعمم/ الطالب مجمة نشأتًمعيد
ً،عمافً:األردفً.

30. ً ً،ابراىيـ) "جدةًًالتطوير الميني في المؤسسات التعميمية الحديثة(:"2007الديب
 :السعكديةً.

31. ً ًعيد) ًمحمد ًتحسيف1995ًًديراني، ًفي ًلممعمميف ًالتربكم ًالتأىيؿ ًبرنامج (،"فعالية
35ً،صًص)1،ع24ًًًمج0الجامعةًاألردنيةًً،دراسات لمعموم التربويةممارساتيـًالتعميمية"ً

ً.ً:األردف(22–
32. (ً ًابراىيـ ًالمعمميف2008ًالديراكمً،اسماعيؿ ًأداء ًاالشراؼًالكقائيًفيًتحسيف (:"دكر

"ً ًغزة ًبمحافظات ًالحككمية ًالمدارس ًفي ً.رسالة ماجستير  الجدد ًالتربية، الجامعةًكمية
ًاالسبلميةً،غزةً

 ، " البشرية الموارد ادارة " محمد، المتعاؿ عبد: ترجمة ،( 2003 )جارم ، ديسمر .33
 . لمنشر المريخ دار : الرياض

ًحمدمً) .34 ً،ىاشـ ًاألكلىً_ًًالتدريب االداري المفاىيم واالساليب("2013رضا "،الطبعة
ً.عمافً:دارًالرايةًلنشرًكالتكزيع

35. (ً ً،لمى ًعم2013رمك ًقائـ ًتدريبي ًبرنامج ًمعمماتًىًك(:"فاعمية ًأداء ًاتقاف فاياتًفي
ًسكريا.–،جامعةًدمشؽًًدكتوراهرسالة بكيةً،رياضًاألطفاؿًألدكارىفًالتًر
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36. (ً ًفتحي ً،تماـ ًمديرم2005ًالزميمي ًأداء ًتحسيف ًفي ًدكرىا ًك ًالتدريبية ً:"الدكرات )
جامعةًعيفًشمسًكميةًالتربيةً،ً،رسالة ماجستيرالمدارسًالحككميةًفيًمحافظاتًغزةً"ً،ً

ًباالشتراؾًمعًجامعةًاألقصىً،غزة.
يـًبرنامجًتدريبيًمعمميًالعمكـًبالمدارسًالحككميةً(:"تقًك2012،محمدًمحمكدً)ًالزناتي .37

ًالجامعةًاالسبلميةً،غزةًكميةًالتربيةً،ً،ًرسالة ماجستير"ًفيًضكءًمعاييرًالجكدةًالشاممة
"ًلمعممي التدريسية الميارات تطكير في التدريبية الدكرات :"دكر (2009)بندر ، الزىراني .38

 ميةً:غزة.الجامعةًاالسبلكميةًالتربية،ً،ًرسالة ماجستير
39. (ً ًحرحكش ً،عادؿ ًكالصالح ًسعيد ً،مؤيد ً"2006السالـ "،عمـًًإدارة الموارد البشرية(

ًالكتبًالحديثً،إربد.ً
ً.عمافً:"،دارًالميسرة "طرق ابداعية في التدريب(.2011السكارنوً،ببلؿًخمؼً) .40
ًعمافً.ً–"األردفً اتجاىات حديثة في التدريب(ً"2006ًالسكارنوً،ببلؿًخمؼً) .41
ً،أحمد .42 ً)ًسكر ًالعمؿ2012ًمصطفى ًلسكؽ ًمبلءمتو ًكمدل ًالميني ًالتديب ("كاقع

ً،الجامعةًاالسبلميةً:غزة.ًرسالة ماجستيرالفمسطينيً"
(:"درجةًالتزاـًمعمميًالمدارسًاالعداديةًفيًككالةًالغكث2012ًسممافً،عطاًابراىيـً) .43

ًتفعيميا ًكسبؿ ًالمديريف ًنظر ًكجية ًمف ًالمينة ًبأخبلقيات ًغزة ًبمحافظات ًالدكلية رسالة "
ً..الجامعةًاالسبلميةً،غزةًماجستير 

ً.غريب ،مكتبةًالقاىرة"النتاجية والكفاءة األفراد إدارة" (،1985ً،عمي) السممي .44
ً،ًدارًالنيرييفأحاديث عن التعميم أداء وجودة "  ("2005السمكـً،ًحمدًبفًإبراىيـً) .45

ً:الرياض،السعكديةً.
46. ً ًرياضً) ًًك2006ًسمكر، ًالمدرسة ًبرنامج ً،"دكر ًالمينيً( ًالنمك ًفي ًتدريب حدة

 فمسطيف.ً،العددًالثاني،ًغزة،ً،المجمدًالرابعًعشر مجمة الجامعة السالميةلممعمميف"ً
47. (ً ًصبحي ً،كائؿ ًميارات2006ًشببلؽ ًتنمية ًفي ًالمدرسي ًالتطكير ًبرنامج (:"دكر

ً،الجامعةًاالسبلميةًرسالة ماجستيرالتخطيطًلدلًمديرمًالمدارسًالثانكيةًبمحافظاتًغزةً"ً
ً:غزةً.

ًشاكر) .48 ًالرؤكؼ ًالميني2010ًًشقفة،عبد ًالنمك ًتطكير ًفي ًالتدريبية ًالدكرات (:"دكر
ًفيًمدارسًالككالةًبغزةًكسبؿًتفعيموً ميةًالتربيةً،الجامعةً،ًك" رسالة ماجستيرلمعمميًالعمـك

 غزةً.االسبلميةً:
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 لحديثةا الفمسطينية المناىج عمى الخدمة أثناء التدريب:"ً )2006) أحمد فتحي ، صبح .49
 األول العممي المؤتمر ، غزة بمحافظات كالتعميـ الترية بكزارة األساسية المرحمةًلمعممي

 .غزة ، األزىر جامعة.والتطمعات الواقعالمناىج،ً إعداد في الفمسطينية التجربة ، لكميةالتربية

رً(:"دكرًمركزًالتطكيرًالتربكمًبككالةًالغكثًالدكليةًبغزةًفيًتطكي2010صالحةً،فايز) .50
ً ًتفعيمو ًكسبؿ ًالمدارس ًلمديرم ًاالدارم ًكميً." رسالة ماجستيراألداء ًالتربية الجامعةًة

ًاالسبلميةً،غزةً.
51. ً (ً ًأحمد ًالمنعـ ًعبد ًالخدمة1993ًًطرخاف، ًأثناء ًتدريبًالمديريف ًبرنامج ًأثر "ً .ً )

دييـً"ًبمدارسًككالةًالغكثًالدكليةًباألردفًعمىًتطكيرًالبنىًالمفاىميةًاإلداريةًكاإلشرافيةًل
 .،ًكميةًالتربيةً،ًالجامعةًاألردنيةً،ًالمممكةًاألردنيةًالياشميةرسالة ماجستير 

52. ً ًالقادر) ًعبد ًمحمد ً،"1999ًطرخاف، معيد التربية ،نشأتو وتطوره ،فمسفتو (
ً"،عمافً،األردفً.ًوبرامجو التدريبية الرئاسة العامة لوكالة الغوث الدولية

دارًالمسيرةً–"،الطبعةًالثانيةًاالداري المعاصر التدريب ("2010الطعانيً،حسفًأحمدً) .53
ً.عمافً:لمنشرًكالتكزيع

54. (ً ًحسف ً،عصاـ ًكالمكح ًعمي ً،فؤاد ًكمعممات2010ًالعاجز ًمعممي ًتدريب ًكاقع ":)
ً "ً ًبمحافظاتًغزة ًالخدمة ًأثناء ًالثانكية ًالدراساتًمجمة الجامعة السالمية المرحمة )سمسمة

ً.الثاني،ًغزةًمفًعشر،ًالعددًاإلنسانية(ًالمجمدًالثا
("تقكيـًدكراتًتدريبًمعمميفًالمرحمةًالثانكيةًأثناءًالخدمة2004ًالعاجزً،فؤادًعمي) .55

مجمة الجامعة السالمية ًمفًكجيةًنظرًالمعمميفًكالمشرفيفًالتربكييفًفيًمحافظاتًغزة،
 )سمسمةًالدراساتًاإلنسانية(ًالمجمدًالثامفًعشر،ًالعددًالثاني،ًغزةً.

ًكنً .56 ً،فؤاد ًك ً)العاجز ًجميؿ ًبرنامجً" (:2005شكاف، ًضكء ًفي ًالمعمميف ًأداء تطكير
ًلممؤتمر العممي السادس.بحث مقدم  المدرسةًكمركزًتطكيرًالتابعًلككالةًالغكثًالدكليةًبغزة

 .:غزةًًبعنكاف"ًالتنميةًالمينيةًالمستدامةًلممعمـًالعربي"
57. ً ًمحمد) ً،كالبنا، ًعمى ًفؤاد ًإ2003ًالعاجز، ًلبرنامج ًمقترح ًتصكر ًالمعمـً(:" عداد

"ً ًاألداء ًمفيكـ ًضكء ًفي ًالكظيفية ًحاجاتو ًكفؽ العددًًمجمة الجامعة السالميةالفمسطيني
 ،غزة.ًاألكؿ

58. (ً ًالبدرم ً،أحمد ًالعزيز ًلمشركعًًاالتجاىات الحديثة في التدريب("2010عبد "مقدـ
  .:السعكديةً)ًتدريبًالمدربيف(ًيالطرؽًالمؤديةًإليًالتعميـًالعال

"الطبعةًالثانية،ًمكتبةًالتربية العممية ("1989ًاألغاً،إحساف)ًًكًاهللعبدًالمنعـ،ًعبدً .59
ًاليازجي،ًغزةً.
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العربيةً،ًالقاىرةً،ًدارًالنيضةًً" تقييم األداء "(ً.1997ًًعبدًالمحسفً،ًتكفيؽً)ً .60
 السعكدية.

"رسالة (:"أثرًالتكجوًاالبداعيًكاستراتيجيةًالتدريب2013ًالعبيدمً،جكاىرًعبدًاليادمً) .61
ًجامعةًالشرؽًاألكسط:ًالسعكدية.كميةًالتربيةً،،ًيرماجست

(:"فعاليةًبرنامجًتدريبيًمقترحًلتطكيرًالكفاياتًالمينية2011ًًالعجرميً،باسـًصالحً)ً .62
ًاألزىر ًبجامعة ًاألساسي ًالتعميـ ًمعممي ًاعدادًً–لطمبة ً ًاستراتيجية ًضكء ًفي غزة

 ىر،ًغزة.ًعةًاالًز،كميةًالتربيةً،جام رسالة ماجستير  ("2008المعمميف)
ًالغكثًالدكلية2010ًعرفةً،خضرًحسني) .63 ً"دكرًمديرمًالمدارسًاإلعداديةًبككالة )

"ً ًالبلصفية ًالمدرسية ًاألنشطة ًالتربية،ً،ًرسالة ماجستيرفيًالتغمبًعمىًمعيقاتًتنفيذ كمية
ًالجامعةًاالسبلميةً:غزةً.

64. ً ًالعزاكم األيزو جودة التدريب الداري ومتطمبات المواصفة الدولية ("2010)،نجـ
ً.األردف–:عمافًدارًاليازكرمًلمنشرًكالتكزيع10015ًً

ًاألردف.–"ًاليازكرمًلمنشرًكالطباعة:ًعمافًالتدريب االداري ("2006العزاكمً،نجـً) .65
 "وتطبيقاتيا أصوليا التربوي والشراف التعميمية الدارة"(،2001ً(عزت عطكمً،جكدت .66

ً.،األردف عمافكالتكزيعً: لمنشر الثقافة دار الدكليةً،مكتبة الدارًالعممية
("فاعميةًالتدريسًبدكرةًالتعميـًالخماسيةًكالقبعاتًالستًفي2014ًأحمدًأميفً)ًًالعكة، .67

ً ًلدلًطبلبًالصؼًالثامفًبغزة" كميةًرسالة ماجستير تنميةًمياراتًحؿًالمسائؿًاليندسية
 .الجامعةًاالسبلميةً،غزةً.التربية

 ."دارًالحكمة،ًبغدادًراتيجية المعاصرةالنظرية االست(:"2013عبلكمً،حسيفًخميفةً) .68
69. (ً ًناصر ً،صالح ً"2004عميمات إدارة الجودة الشاممة في المؤسسات التربوية ـ(

ً.عمافًً،األردفدارًالشركؽ:ًًالتطبيق ومقترحات التطوير"،
نطقةًالعربيةًم("نظرةًاستراتيجيةًعمىًمممكةًالبحريفًكال2004الغتـً،محمدًبفًجاسـً) .70

 .258-252،الجامعةًاالسبلميةً:صًًة شؤون عربيةمجمفيًاطارًدكليً"ً
71. (ً ًرفيؽ ً،غادة ًالتعميـ2013ًالفرا ًفي ًالخدمة ًأثناء ًالمعمميف ًتدريب ًبرامج (:"تقكيـ

،ً ًمقارنة ً:دراسة ًالغكثًالدكلية ًكمدارسًككالة ًكالتعميـ ًالتربية رسالة األساسيًبمدارسًكزارة
ًالجامعةًاالسبلميةً،غزةً.كميةًالتربيةً،ً.ًماجستير

ً)ق .72 ًعطية ً،انيسة ًالفكر2001ًنديؿ ًفي ًكطمبتيـ ًالمعمميف ًبيف (:"العبلقاتًاالنسانية
.الجامعةًرسالة ماجستير  التربكمًاالسبلميًكمدلًتمثمياًفيًالمدارسًالثانكيةًالحككميةًبغزة"

ًاالسبلميةً،غزةً.
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ًالديفًصبلحًالكبيسى، .73 ًالقاىرةً،"المعرفة إدارة" :(2005ً) ًلمتنميةًالعربيةًالمنظمة:
 .ًاإلدارية

،الدارًاالستثمار في الموارد البشرية لممنافسة العالمية "("2007الكفافيً،محمدًجماؿ) .74
ًالثقافيةً،القاىرةً.

75. (ً ًعمر ًمبرككة ،ً ًًأساسيات تدريب الموارد البشرية("2013محيرؽ ًالسحابًً،" دار
 .القاىرةً:لمنشرًكالتكزيع

76. (ً ًالتربكم ًكالتطكير ًلمبحث ًالقطاف ً"2001مركز برامج التأىيل التربوي في واقع (
ً،الجامعات الفمسطينية واحتياجات القطاع التعميمي خالل األعوام العشرة القادمة  دراسةًً"

ًغزة.ًميدانية،
(:"كاقعًعمميةًتقييـًالبرامجًالتدريبيةًفيًالييئات2010ًالمصدرً،ًأيمفًعبدًالرحمفً)ً .77

ً.تربيةً،جامعةًاألزىرً،غزةً،ًكميةًالرسالة ماجستير  المحميةًبالمحافظاتًالجنكبيةً"
ًالقاىرةً.–مصرًالجديدةً"ًكيف يكون التدريب ممتعًا؟("2011)ًكآخركفمصطفىً، .78
79. ً ًالحكيـ) ًعبد 1997ًًمكسى، ً،ًالتدريب أثناء الخدمة(. ًالمكرمة ًمكة ًناشر، ًبدكف ،

ًالعربيةًالسعكدية.ًالمممكة
ياتًمديرمًمدارسً(ً:"ًدكرًالتدريبًفيًتطكيرًكفا2007نتيؿً،ًجماؿًإبراىيـًمحمدً)ً .80

 ،كمية التربية ، جامعة األزىر ،غزة .رسالة ماجستير "  ككالةًالغكثًالدكليةًفيًقطاعًغزة
81. (ً ًحسف ًالغني ًعب ً،محمد ميارات إدارة الجودة الشاممة في التعميم ("2006ىبلؿ

ًمركزًتطكيرًاألداءًكالتنميةً:القاىرةً،مصرًالجديدة."ًًوالتدريب
a) http://www.dawahmemo.com  

b) http://www.minshawi.com/other/tartury3.htm 
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 (1ملحق رقم )

 االستبانة فً صورتها األولٌة 

 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 األستاذ الدكتور :.............................................................حفظه هللا 

 السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته وبعد،

 الموضوع :طلب تحكٌم استبانة

اد دراسة بعنوان )استراتٌجٌة مقترحة لالرتقاء بدور مركز التطوٌر تقوم الباحثة بإعد

–وذلك للحصول على درجة الماجستٌر فً التربٌة (التربوي فً تحسٌن أداء المعلمٌن

 قسم اصول التربٌة ،تخصص )االدارة التربوٌة (من الجامعة االسالمٌة بغزة 

تتوزع على ثالث مجاالت وهً  ولهذا الغرض قامت الباحثة بإعداد هذه االستبانة والتً

الكفاٌات الوجدانٌة االنسانٌة (لتحدٌد درجة -الكفاٌات المهنٌة األدائٌة  -)الكفاٌات المعرفٌة 

ممارسة مركز التطوٌر التربوي فً تحسٌن أداء المعلمٌن فً مدار س محافظات قطاع 

 غزة 

م بتحكٌم فقراتها وفً ضوء ما حباكم هللا به من علم وخبرة ،نأمل من سٌادتكم التكر

بحذف أو إضافة أو تعدٌل ما ترونه للحكم على مدى صالحٌة ما بنٌت من اجله وذلك من 

 حٌث :

 . مدى انتماء كل فقرة للمجال الذي أدرجت تحته 

 . مدى صحة صٌاغة العبارة ووضوحها 

  مدى أهمٌة محتوى الفقرة 

 

 وتفضلوا بقبول فائق التقدٌر واالحترام

 

 الباحثة      
 مة محمد موسىباس

ًالجامعةًاالسبلميةًغزةًًًًًًًًًًًًًً
ً
ً
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 : ثانياَ :تعليمات الستبانة

استراتٌجٌة مقترحة لالرتقاء بدور مركز التطوٌر حول) رات الفق من مجموعة ٌلً فٌما

 وتجدر ،محاور  3فقرة ، موزعة على 00والتً تتكون من  (التربوي فً تحسٌن أداء  المعلمٌن

 خٌار ٌوجد ال بأنه العلم مع الخماسً، لٌكارد لتصنٌف وفقا  خٌارات ، خمس فقرة لكل أن إلى اإلشارة

  .خاطئ

 اً : مجالت الستبانةلثثا

 الـفقـرة الرقم

 الدرجة
كبيرة 

ضعيفة  ضعيفة متوسطة كبيرة جدا  
 جدا  

5 4 3 2 1 
 المجال االول : الكفايات المعرفية

يقاتًالنظرياتًًالحديثةًفيًضبطًقدَّـًليًنماذجًمفًتطبً-1
ًالصؼً

ًًًًً

ًًًًًًأسيـًفيًتطكيرًخبرتيًفيًتكظيؼًتكنكلكجياًالمعمكماتً-2
ًًًًًًقدَّـًليًإرشاداتًاإلعدادًالسميـًكالتخطيطًالجيدًًلمحصصًً-3
تحميؿًمحتكلًالدرسًإلىًمككناتوًاألساسيةًًساعدنيًعمىًً-4

ًمفًحقائؽًكمفاىيـًكقكانيفًكتعميمات.
ًًًًً

اختيارًأساليبًالتدريسًكالمكاقؼًًقدَّـًليًإرشاداتًحكؿً-5
ًالتعميميةًالتيًتتحقؽًمفًخبللياًاألىداؼًالسمككية

ًًًًً

تنظيـًالمادةًالدراسيةًكمراعاةًتسمسمياًًقدَّـًليًمعمكماتًحكؿًً-6
ًمنطقيان.

ًًًًً

 

 أولً البيانات الشخصية :
 

 
 أنثً                                  ذكر              المعلمة/المعلم *جنس

 

 
  ماجستٌر     بكالورٌوس                 دبلوم                  العلمً *المؤهل

 

 فما فوق( 11)من    (           11-6(          )5-1)     خدمة*عدد سنوات ال
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ربطًالمادةًالتيًيدرسياًبغيرىاًمفًالمكادًاألخرلًًمكننيًمفً-7
ًالتكامؿًبيفًالمناىجًلتحقيؽً

ًًًًً

ًًًًًًمكننيًمفًإتقافًمادةًالتخصصًكٕادراؾًبنيتياًالمنطقية.ً-8
ًًًًًًطكَّرًمفًقدراتيًفيًإعدادًالخططًالعبلجيةًً-9
مكننيًمفًمعرفةًأنكاعًالتقكيـًالمختمفةًككظيفةًكؿًنكعًً-10

ًككسائؿًتحقيقيا.ً
ًًًًً

درسيةًالمنيجيةًطكرًمفًقدرتيًعمىًالتخطيطًلؤلنشطةًالمً-11
ًكالبلمنيجية.

ًًًًً

ًًًًًًطكَّرًكعييًبدكرمًكمعمـًكمكجوًكمرشدًداخؿًغرفةًالصؼًً-12
قٌدـًليًمعرفةًحكؿًطبيعةًالمرحمةًالنمائيةًلمطبلبًكأساليبًً-13

ًالتعامؿًمعيـً.ً
ًًًًً

مكننيًمفًمعرفةًطرؽًكتابةًالسجبلتًالمدرسيةًكالتقاريرًً-14
ًالخاصةًبالطبلب

ًًًًً

ًًًًًًطكرًمعرفتيًفيًأنكاعًالكسائؿًالتعميميةًكطرؽًاستخداميا.ً-15
مكننيًمفًمعرفةًاستراتيجياتًتعديؿًالسمكؾًكطرؽًحؿًً-16

ًالمشكبلت
ًًًًً

قٌدـًليًالمعرفةًالقكانيفًكالمبادئًالتيًتسيرًعميياًالمؤسسةًً-17
ًالتعميميةً

ًًًًً

 المجال الثاني :  الكفايات المينية األدائية

كننيًمفًصياغةًأسئمةًتنميًمياراتًالتفكيرًاإلبداعيًمً-1
ًكالناقدًلدلًالطبلب.

ًًًًً

طٌكرًمفًقدرتيًفيًإعدادًكسائؿًتنميًحبًاالستطبلعًفيًً-2
ًنفكسًالطبلب.

ًًًًً

ًًًًًًمكننيًمفًتييئةًالمناخًالتعميميًالمبلئـًكالمشجعًلئلبداعً-3
ًًًًًًؼًالدرسمكننيًمفًاستخداـًالكقتًبفاعميةًلتحقيؽًأىداً-4
حٌسفًمفًقدرتيًعمىًتييئةًبيئةًتعميميةًداخؿًحجرةًالدراسةًً-5

ًتحقؽًتعممانًفعاالن.
ًًًًً

مكننيًمفًتطكيرًكسائؿًتعميميةًمتنكعةًكمستجدةًعندًكضعًً-6
ًالخططًاليكميةًكالفصميةً.

ًًًًً

ساعدنيًفيًاستخداـًاستراتيجياتًالتدريسًمثؿًالتعمـًً-7
ًمصغرالتعاكني،ًكالتعمـًال

ًًًًً

مكننيًمفًاستخداـًأساليبًالتقكيـًالمختمفةًكاالختباراتًالتيًً-8
ًتقيسًمستكياتًاألىداؼًالمعرفيةًالمختمفةًً.

ًًًًً

ًًًًًمكننيًمفًتكظيؼًالتطبيقاتًالعمميةًلنتائجًاالختباراتًكتغذيةًً-9
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ًراجعةًلتحسيفًتعمـًطبلبو.ً
بطيءًالتعمـًًساعدنيًفيًاعدادًبرنامجانًعبلجيانًلمطالبً-10

كالمتأخرًدراسيانًكلصعكباتًالتعمـ،ًكيينفذهًداخؿًحجرةًالدراسةً
ًكخارجيا.

ًًًًً

ًًًًًًأرشدنيًإلىًطرؽًالتعامؿًمعًأخطاءًالطبلبًكمشكبلتيـً.ً-11
ًًًًًًمكننيًمفًتحديدًصعكباتًتنفيذًالميماتًالتدريسيةً-12
تربكيةًزكدنيًباستراتيجياتًتنفيذًالدركسًكفؽًاألساليبًالً-13

ًالحديثة
ًًًًً

ساعدنيًفيًتكظؼًاساليبًالبحثًالعمميًفيًتفسيرًسمكؾًً-14
ًالطفؿ.

ًًًًً

ًًًًًًساعدنيًعمىًمعرفةًطرؽًتييئةًكاثارةًالطبلبً-15
ًًًًًًمكننيًمفًاتباعًخطكاتًالدرسًبتسمسؿًً-16

 المجال الثالث: الكفايات االنسانية الوجدانية
ًًًًًًبلقاتًإنسانيةًمعًاآلخريفطكَّرًمفًقدرتيًعمىًبناءًعً-1
مكننيًمفًغرسًاالتجاىاتًاإليجابيةًفيًنفكسًالطبلبًنحكًً-2

ًاالنضباطًالذاتي.ً
ًًًًً

ساعدنيًفيًتطكيرًأساليبًالتعاكفًبيفًالمدرسةًكأسرًً-3
ًالطبلب.

ًًًًً

مكننيًمفًتعريؼًطبلبيًبحقكقيـًككاجباتيـً،ًكتأكيدًحقيـًً-4
ًفيًالمساكاةًاالجتماعية

ًًًًً

ًًًًًًمكننيًمفًاقامةًعبلقةًإنسانيةًمعًالتبلميذً-5
ساعدنيًفيًًجعؿًالمكاقؼًالتعميميةًًتراعيًمشاعرًً-6

ًكأحاسيسًالتبلميذ
ًًًًً

ًًًًًًالصؼًداخؿًمكننيًمفًتبنيًجكاًمفًاألمافً-7
ًًًًًًأرشدنيًلمعاممةًًالتبلميذًبعدالةًكمساكاةً-8
ًًًًًًاآلخريفًفيًسمكؾًطبلبوًمكننيًمفًغرسًالمركنةًكتقبؿًآراءً-9
ًًًًًًساعدنيًأفًأككفًقدكةًصالحةًلطبلبيًبإتقانيًلمعمؿ.ً-10
مكننيًمفًااللتزاـًبكقتًالعمؿًكتقديرًقيمتوًبماًيحقؽًأىداؼًً-11

ًالعمميةًالتعميمية.
ًًًًً

     ًدربيًعمىًاشاعةًجكًمفًالديمقراطيةًداخؿًالصؼً -12
     ًالطبلبًأكلياءًأمكًركالتكاصؿًمعًًزادًمفًمياراتيًفيًاالتصاؿ -13
      ساعدنيًبااللتزاـًبأخبلؽًالمينيةًعاليةً  -14
     ًمكننيًمفًااللتزاـًبقيـًالمجتمعًداخؿًالمدرسةًكخارجياً -15
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 (2ملحق رقم )

 أسماء أعضاء لجنة التحكيم

 مكان العمل االسم م
ًغزة–الجامعةًاالسبلميةًًأ.دً.فؤادًالعاجز 1

ًغزة–الجامعةًاالسبلميةًً.ًمحمدًاألغاد2ً

ًغزة–الجامعةًاالسبلميةًًد.سميمافًالمزيف3ً

ًغزة–الجامعةًاالسبلميةًًد.منكرًنجـ4ً

ًغزة–الجامعةًاالسبلميةًًد.فايزًشمداف5ًً

ًغزة–الجامعةًاالسبلميةًًد.حمدافًالصكفي6ً

ًسمكر7ً ًغزة–الجامعةًاالسبلميةًًد.أكـر

ًغزة–جامعةًاالسبلميةًالًد.ساميًابكًالركس8ً

 غزة–الجامعةًاالسبلميةًًد.محمكدًأبكًدؼ9ً

 غزة–الجامعةًاالسبلميةًًد.صبلحًالناقة10ً

 غزة–الجامعةًاالسبلميةًًد.مركافًحمد11ً

 غزة–الجامعةًاالسبلميةًًد.ياسرًالشرفا12ً

 غزة–الجامعةًاالسبلميةًًد.فايزًاألسكد13ً

ًجامعةًاألقصىًد.رائدًالحجار14ً

ًجامعةًاألزىرًًد.فايزًاألسكد15ً
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 (3ملحق رقم )

 االستبانة فً صورتها النهائٌة

 غزة –الجامعة االسالمٌة 

 شئون البحث العلمً والدراسات العلٌا

 كلٌة التربٌة

 أصول التربٌة/ االدارة التربوٌة

 وبركاته،،، هللا ورحمة علٌكم السالم ة/المحترم ....................ة/المعلم ة/السٌد

 .استبانة تعبئة /الموضوع

يطيبًليًأفًأضعًبيفًأيديؾًفقراتًاالستبانةًالتيًىيًأداةًىامةًمفًأدكاتًالدراسةًالميدانية،ًحيثً
:" استراتيجية مقترحة لالرتقاء بدور مركز التطوير التربوي في تقكـًالباحثةًبإجراءًًدراسةًبعنكافً

 /التربية أصكؿ الماجستيرًفي درجة عمى الحصكؿ لمتطمبات استكماالًن كذلؾتحسين أداء المعممين "
كليذاًالغرضًقامتًالباحثةًبإعدادًىذهًاالستبانةًكالتيًتتكزعًًاإلسبلمية. الجامعة مف التربكية اإلدارة

ًثبلث ًًةعمى ًالمعرفي ً)المجاؿ ًاألدائيً-مجاالتًكىي ًالميني ًالًك-المجاؿ ًاالنساني(المجاؿ ًجداني
لتحديدًدرجةًممارسةًمركزًالتطكيرًالتربكمًفيًتحسيفًأداءًالمعمميفًفيًمدارسًمحافظاتًقطاعً

ًغزة.

ًإشارة) ًبكضع ًفقرة ًمكافقتؾًعمىًكؿ ًدرجة ًيرجىًتكرمؾًبتحديد ًالمناسبًأمامياًً×(لذا ًالعمكد في
ًجميعًي،ككم ًعف ًإجابتكـ ًفي ًكمكضكعية، فقرات أمؿ ًبدقة  نتائج إلى لمكصكؿ كذلؾ االستبانة

 .فيكـ اهلل كبارؾ كصادقة، صحيحة

 تعاونكم،،، حسن لكم شاكرين

 الباحثة / باسمة محمد موسى                                                      

 أولً البيانات الشخصية :

 ( أنثً  )                      )        (  ذكر                  جنس-1

 
 (  بكالورٌوس فأقل   )       ( ماجستٌر فأعلى )               العلمً مؤهلال-2

 
 سنوات ( 11( سنوات    )    ( )أكثرمن 11-5) ( سنوات )      (5)أقل من  (        عدد سنوات الخدمة   )-3
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 المجال االول : المجال المعرفي

رقم
ال

  

 
 الـفقـرة

 الدرجة
كبيرة 

 ضعيفة متوسطة كبيرة جدا  
ضعيفة 

 جدا  
5 4 3 2 1 

ًًًًًًزكدنيًمركزًالتطكيرًالتربكمًبالنظرياتًالحديثةًفيًادارةًالصؼ.1ً
ًًًًًًزكدنيًبمعمكماتًحكؿًكيفيةًاستخداـًتكنكلكجياًالمعمكمات2ً
ًًًًًًقدَّـًليًإرشاداتًاإلعدادًالسميـًكالتخطيطًالجيدًلمحصة3ً
ىًمككناتوًاألساسيةًمفًتحميؿًمحتكلًالدرسًإلًساعدنيًعمى4ًً

ًحقائؽًكمفاىيـًكقكانيفًكتعميمات.
ًًًًً

ًًًًًًاختيارًأساليبًالتدريسًالمناسبةًًزكدنيًبمعمكماتًحكؿ5ً

ًًًًًًزكدنيًبمعمكماتًحكؿًتنظيـًالمادةًالدراسيةًمنطقيان.6ً
دربنيًعمىًربطًالمادةًالتيًأدرسياًبغيرىاًمفًالمكادًاألخرلًلتحقيؽ7ًً

ًلمناىجالتكامؿًبيفًا
ًًًًً

ًًًًًًساعدنيًفيًإتقافًمادةًالتخصصًكٕادراؾًبنيتياًالمنطقية.8ً
ًًًًًًزكدنيًبالمعمكماتًالبلزمةًلتطكيرًالخططًالعبلجية9ً
ًًًًًًعٌرفنيًبأنكاعًالتقكيـًالمختمفةًككسائؿًتحقيقيا.10ً
ًًًًًًكجينيًإلىًكيفيةًالتخطيطًلؤلنشطةًالمدرسيةًالمنيجيةًكالبلمنيجية.11ً
ًًًًًًطكَّرًكعييًبدكرمًكمعمـًكمكجوًكمرشدًداخؿًغرفةًالصؼ12ً
ًكأساليب13ًً ًلمطبلب ًالنمائية ًالمرحمة ًطبيعة ًحكؿ ًالمعرفة ًلي قٌدـ

ًالتعامؿًمعيـً.
ًًًًً

ًالخاصة14ًً ًكالتقارير ًالمدرسية ًالسجبلت ًكتابة ًطرؽ ًلي أكضح
ًبالطبلب

ًًًًً

ًًًًًًتعميميةزكدنيًبالمعارؼًالحديثةًالمتعمقةًبالكسائؿًال15ً
ًًًًًًمكننيًمفًمعرفةًاستراتيجياتًتعديؿًالسمكؾًكطرؽًحؿًالمشكبلت16ً
ًًًًًًكضحًليًالقكانيفًكالمبادئًالتيًتسيرًعميياًالمؤسسةًالتعميمية17ً

 : المجال الميني األدائيالمجال الثاني
ًتنميًمياراتًالتفكيرًاإلبداعيًكالناقد1ًً ًأسئمة ًصياغة زكدنيًبميارة

ًطبلب.لدلًال
ًًًً

طٌكرًمفًقدرتيًفيًإعدادًكسائؿًتنميًحبًاالستطبلعًفيًنفكس2ًً
ًالطبلب.

ًًًً

ًًًًًمكننيًمفًتييئةًالمناخًالتعميميًالمبلئـًكالمشجعًلئلبداع3ً
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ًًًًًمكننيًمفًاستخداـًالكقتًبفاعميةًلتحقيؽًأىداؼًالدرس4ً
ًًًًًلدراسة.حٌسفًمفًقدرتيًعمىًتييئةًبيئةًتعميميةًفاعمةًداخؿًحجرةًا5ً
ًًًًًمكننيًمفًتطكيرًكسائؿًتعميميةًمتنكعةًكمستجدةً.6ً
طكرًلدمًالقدرةًعمىًاستخداـًاستراتيجياتًالتدريسًمثؿًالتعمـ7ًً

ًالتعاكني،ًكالتعمـًالمصغر
ًًًً

ًًًًًمكننيًمفًاستخداـًأساليبًالتقكيـًالمختمفة.8ً
ًًًًًتًمكننيًمفًتكظيؼًالتطبيقاتًالعمميةًلنتائجًاالختبارا9ً
التعمـًكالمتأخريفًساعدنيًفيًاعدادًبرامجًعبلجيةًلمطمبةًبطيئي10ً

ًدراسيانًكلذكمًصعكباتًالتعمـً.
ًًًً

ًًًًًأرشدنيًإلىًطرؽًالتعامؿًمعًأخطاءًالطمبةًكمشكبلتيـ11ًً
ًًًًًمكننيًمفًتحديدًصعكباتًتنفيذًميماتًالتدريس12ً
ًًًًًساليبًالتربكيةًالحديثةزكدنيًباستراتيجياتًتنفيذًالدركسًكفؽًاأل13ً
ًًًًًساعدنيًفيًتكظيؼًاساليبًالبحثًالعمميًفيًتفسيرًسمكؾًالطفؿ.14ً
ًًًًًدربنيًعمىًاستخداـًطرؽًتييئةًكاثارةًالطمبة.15ً
ًًًًًمكننيًمفًاتباعًخطكاتًالدرسًبتسمسؿ.16ً

 المجال الثالث: المجال االنساني الوجداني
ًًًًًقاتًإنسانيةًمعًاآلخريفطكَّرًمفًقدرتيًفيًبناءًعبل1ً
مكننيًمفًغرسًاالتجاىاتًاإليجابيةًفيًنفكسًالطمبةًنحك2ًً

ًاالنضباطًالذاتي.
ًًًً

ًًًًًساعدنيًفيًتطكيرًأساليبًالتعاكفًبيفًالمدرسةًكأسرًالطمبة.3ً
ًًًًًمكننيًمفًتعريؼًطمبتيًبحقكقيـًككاجباتيـ4ًً
ًًًًًمكننيًمفًاقامةًعبلقةًإنسانيةًمعًالطمبة5ً
ًًًًًساعدنيًفيًتكظيؼًالمكاقؼًالتعميميةًلتنميةًالشعكرًباآلخريف.6ًًً
ًًًًًالصؼًداخؿًمكننيًمفًتبنيًجكانًمفًاألماف7ً
ًًًًًأرشدنيًلمعاممةًًالتبلميذًبعدالةًكمساكاة8ً
ًًًًًدربنيًعمىًتقبؿًآراءًاآلخريفًكالمركنةًمعيـً.9ً
ًًًًًساعدنيًأفًأككفًقدكةًصالحةًلطبلبي10ًً
دربنيًعمىًااللتزاـًبكقتًالعمؿًكتقديرًقيمتوًبماًيحقؽًأىداؼ11ًً

ًالعمميةًالتعميمية.
ًًًً

ًًًًًدربنيًعمىًاشاعةًجكًمفًالديمكقراطيةًداخؿًالصؼ12ً
ًًًًًنمىًمياراتيًفيًاالتصاؿًكالتكاصؿًمعًأكلياءًأمكرًالطبلب13ً
ًًًً حثنيًعمىًااللتزاـًبأخبلؽًالمينة14ًً
ًًًًًلتزاـًبقيـًالمجتمعًداخؿًالمدرسةًكخارجيا.عززًلدمًاال15ً
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 (4ملحق رقم )

 تسهٌل مهمة الباحثة
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 (5)ممحق رقم 

 أسماء المشاركين في المجموعات البؤرية 

 االسم  م

ً/أصكؿًالتربيةالدكتكرًمحمكدًأبكًدؼاألستاذ1ًً

ً/أصكؿًالتربيةسميمافًالمزيفالدكتكر2ًً

ًتربيةأصكؿًالً/الدكتكرًحمدافًًالصكفي3ً

ً/ادارةًتربكيةالدكتكرًمحمدًاألغا4ً

ً/عمـًنفسالدكتكرًخالدًابكًندل5ً
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 (6ملحق رقم )

 (SWOT Analysisالتحميل البيئي لممركز )
ًتحميؿً ًأسمكب ًباستخداـ ًالخارجية ًكالبيئة ًالداخمية ًالبيئة ًمف ًكؿ ًتحميؿ ًعمى ًالبيئي ًالتحميؿ يعتمد

SWOTًميةًلممركزًالجزءًاألكؿًمفًالتحميؿًالبيئيًكالغرضًمفًىذاًالتحميؿًكيمثؿًتحميؿًالبيئةًالداخ
ًىك:
ً.التطكيرًالتربكمتحديدًكتشخيصًمجاالتًالقكةًالتيًيتميزًبياًمركزً•ً
ًتحديدًكتشخيصًمجاالتًالضعؼًالتيًيعانيًمنياًالمركز•ً

عًبوًالمنافسكفًبينماًتتمثؿًنقاطًالقكةًىيًالمزاياًكاإلمكاناتًالتيًيتمتعًبياًالمركزًبالمقارنةًبماًيتمت
نقاطًالضعؼًفيًقصكرًاإلمكانات،ًكالمشكبلتًالتيًتعكؽًالمركزًعفًالمنافسةًبفاعميةًكماًأنياًتقمؿً

ًمفًرضاءًالمتعامميفًمعو.
 نقاط القوة

ً..ًكجكدًدكراتًتدريبيةًلتنميةًقدراتًكمياراتًفريؽًالعمؿ1ً
ً.ً.ًالتزاـًفريؽًالعمؿًبكاجباتًالكظيفة2
ً.ًاألجيزةًالمكجكدةًبالمركزً.ًحداثة3
 ً..ًاالستغبلؿًاألمثؿًلؤلجيزةًالمتاحة4
ًالكسائؿًأثناءًعمميةًالتدريبً.ًإستخداـًأحدث5ً
ً.ًتتسـًسياساتًاألجكرًكالمكافآتًبالمكضكعيةًكالعدالةًكالعبلنية6
 .ًكجكدًركحًجيدةًكعبلقةًكدكدةًبيفًأعضاءًفريؽًالعمؿًبالمركز.7

 :الضعف نقاط

 فيًاعطاءًالدكراتً.كاضحةًًتراتيجيةاسعدـًكجكدً .1
كضعًآلياتًمحددةًكمنيجيةًتضمفًمشاركةًالمعمميفًعندًصياغةًرؤيةًكرسالةًعدـًً. .2

 البرامجًالتدريبية.
 بكم.لمركزًالتطكيرًالتًر التطكيرية الخطط كضع في اإلدارة مجاؿ في  إشراؾًخبراءعدـً .3
 الذاتي، التعمـ :مثؿ ميةًالتدريب،كمتطكرةًفيًعم متنكعة كتعمـ تعميـ أساليب تطبيؽ عدـًً .4

 المستقؿ كالتفكير االبتكار كحؿًالمشكبلت، التعاكني، التعمـ
 أفكارىـًكتجاربيـ مف الحتياجاتًالمعمميفًالتدريبيةً،كاالستفادة دقيؽ إجراءًتحميؿـًعدً .5

ً.كالبرامجًالتدريبية الخطط عمى تعديبلت إلجراءً
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 القياـ مف يتمكف حتى ةًلمركزًالتطكيرًالتربكمالجكد لضماف ميزانية تخصيص .ًعدـًكجكد6
 في النقص إلى النتائج تشير حيث بالمعمميف، متعمقة أنشطةًكلقاءات مف بو المنكط بالدكر
 . التدريبية الدكرات مجاؿ

 إلى مفًالتعرؼ لممعمـ يمكف بحيث التدريب عممية يتبع راجعة تغذية نظاـ كجكدعدـً .7
 .كتعزيزىا القكة كمكاطف كتبلفييا، لضعؼا مكاطف كتحديد التقييـ، نتائج

ًالفرصً ًإلى ًلمكصكؿ ًلممركز ًالخارجية ًالبيئة ًتحميؿ ًفي ًالبيئي ًالتحميؿ ًمف ًالثاني ًالجزء يتمثؿ
ًكالتيديداتًالحاليةًكالمحتممة.

 :الفرصة

ًكالتيًيستطيعً ًكمخرجاتو ًكعممياتو ًفيًذلؾًمدخبلتو ًبما ىيًأمًمجاؿًمفًمجاالتًنشاطًالمركز
ًخ ًمف ًالمتغيراتًالمركز ًضكء ًفي ًكذلؾ ،ً ًالمناظرة ًبالمراكز ًبالمقارنة ًتنافسية ًميزة ًيحقؽ ًأف بللو

االقتصاديةًكالسياسيةًكاالجتماعيةًكالتشريعيةًكالتكنكلكجيةًالتيًتطرأًعمىًالبيئةًالمحميةًكالدكلية،ًكفيً
 لتنافسية.ضكءًذلؾًفإنوًيجبًعمىًالمؤسسةًاكتشاؼًىذهًالفرصًلمسعيًالستغبللياًكتحقيؽًالميزةًا

 :التيديد

ىكًأمًتغييرًأكًتصرؼًمرتبطًبقكلًالبيئةًالخارجيةًالكبرلً)القكلًاالقتصاديةًكالسياسيةًكاالجتماعيةً
ً ًالبيئة ًبقكل ًأك ًكالطبيعية(، ًكالتكنكلكجية ًكالقانكنية ً)اًالداخميةكالتشريعية ً،المعمميفلممركز (ًلعامميف

ً ًيتعمؽ ًالمركز ًنشاط ًمجاالت ًمف ًمجاؿ ًبأم ًكيمثؿًكيرتبط ًمخرجاتو، /ً ًعممياتو /ً بمدخبلتو
 حقيقياًألداءًىذاًالمركزًكيؤثرًسمبانًعمىًكضعوًالتنافسيًكعمىًثقةًالمجتمعًفيو.تيديداًن

 

 

 


