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 أىداف الدراسة
 التعرؼ عمى واقع التنمية المينية لمعممي التعميـ العاـ. .1
 تحديد معوقات التنمية المينية لمعممي التعميـ العاـ بمحافظة ثادؽ. .2
ة المينية لمعممي التعميـ التعرؼ عف مقترحات المعمميف فيما يتعمؽ بأساليب تطوير التنمي .3

 العاـ بمحافظة ثادؽ.
 منيج البحث وأدواتو:

استخدـ الباحث المنيج الوصفي المسحي، وتـ اعتماد االستبانة كأداة  لجمع بيانات      
 ( عبارة.11( والثالث )12( والثاني )17البحث، متضمنة ثالثة محاور، تضمف المحور األوؿ )

 مجتمع البحث وعينتو:
(، 211تكوف مجتمع الدراسة مف معممي التعميـ المتوسط بمحافظة ثادؽ وعددىـ )و       

%(. واستخدـ الباحث 73.3( وىو كامؿ مجتمع الدراسة، أي بنسبة )154وتكونت العينة مف )
 االستبانة كأداة لجمع المعمومات.
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Abstract 
The study Objectives: The study aimed to identifying the 

obstacles of professional development of general education teachers 
and the proposed methods for developing the professional development 
of general education teachers in Thadig province. 

Methodology: The researcher used descriptive method. The 
study population consisted of (210) teachers of intermediate education 
in Thadig province . The sample consisted of (154), which is the whole 
of the study society, ie (73.3%). The researcher used the questionnaire 
as a tool for collecting information.  
The study results: 
• There were no statistically significant differences among the sample in 

the reality of development for the teachers of general education in 
Thadig province according to (qualification - experience - number 
of courses). 

• There were no statistically significant differences among the sample in 
the obstacles of the teacher’s professional development of general 
education in Thadig province according to (qualification - 
experience - number of courses). 

• There were no statistically significant differences among the sample in 
the proposed methods for developing the professional development 
of the general education teachers in Thadig province according to 
(qualification - experience - number of courses). 

The study recommendations: 
• Developing the required competencies for trainers in the field of 

professional development in Thadig province. 
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• Use of new technology in the professional development of teachers to 
introduce technology (IBAD and others in education). 

• Provide training packages related to the professional development 
process provided by the experienced. 

• Activating professional development programs for teachers and 
supervising their implementation and taking advantage of their 
recommendations in Thadig province. 

• Establishing a training center for professional development in Thadak 
governorate. 

• Attracting cadres trained internally and externally to contribute to 
training and promote the professional development of teachers in 
Thadak governorate. 
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 المقدمة
بات التغيير مف أجؿ النمو والتطوير مطمبا ممحا لكؿ مف العمماء والباحثيف، وأصبح 
التغيير محط اىتماـ مختمؼ مؤسسات الفكر المعنية بالمستقبؿ وما يكتنفو مف غموض، وخاصة 

نو في عالـ أىـ سماتو وأبرزىا أنو عالـ سريع التغيير. ومع أىمية التغيير في حياتنا المعاصرة، فإ
في حاجة إلى ضوابط تجعؿ منو تغييرا إيجابيا وليس مجرد تغيير، ألف التغيير في حد ذاتو ليس 
نما ىو آلية ووسيمة لموصوؿ إلى الوضع األحسف واألمثؿ، وىو بالتالي محتاج إلى رؤية  ىدفا، وا 

 متكاممة ووسائؿ وأساليب يدرؾ مفعوليا القائد قبؿ العامؿ.
: ر لألحسف في القرآف الكريـ والسنة الشريفة، قاؿ اهلل تعالىوقد حث اإلسالـ عمى التغيي

ي م  * و أ  ) وا م ا ب أ نف س  ت ى  ي غ ي ر  م  ح  ن  الم و  س م يع  ذ  ل ك  ب أ ن  الم و  ل م  ي ك  م غ ي ر ا ن ع م ة  أ ن ع م ي ا ع م ى  ق و 
  فة، قاؿ الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ:(.أما في السنة الشري53)األنفاؿ، اآلية: ( 35ع م يم  )

فمو أجرىا وأجر مف عمؿ بيا بعده مف غير أف ينقص مف  مف سف في اإلسالـ سنة حسنة)
اف عميو وزرىا ووزر مف عمؿ بيا مف بعده مف سنة سيئة ك أجورىـ شيء ومف سف في اإلسالـ

 (.1121، ص 261( )مسمـ، ت:شيء غير أف ينقص مف أوزارىـ
وبما أف التغيير حدث إرادي ومقصود، فإف االىتماـ بو وصؿ إلى حد إنشاء نظريات 

 ونماذج وأبحاث وأفكار مف قبؿ العمماء والباحثيف، يحاوؿ ىذا المبحث تناوليا.
عدا فكريا وآخر نفسيا يحتاج إلى جيد جسدي، وجيد عاطفي مف أجؿ ويتضمف التغيير ب

دارة السموؾ والتصرفات، وىذا ما يسبب مقاومة التغيير  التمكف مف تغيير طريقة إدراؾ األمور، وا 
نما  لدى مف يصعب عمييـ توسيع إدراكيـ. فالمنيج الواقعي ليس كتابا وال وثيقة رسمية؛ وا 

خذىا المعمموف والمربوف الميدانيوف، تتعمؽ بػ "ماذا ي ع مموف ولماذا مجموعة مف القرارات التي يت
ي عم موف". وما النواتج التي يسعوف إلى تحقيقيا، وكيؼ يحققونيا، وما االستراتيجيات الفعالة في 
تحقيؽ األىداؼ. وبيذا المفيوـ يدرؾ المعمـ بنفسو أنو الركف األساسي في تنفيذ المنيج وأف 

المتعمقة بالمنيج تصدر عنو. ومف ىنا تتبيف أىمية قناعات المعمـ الفكرية، معظـ القرارات 
 (.124ـ، ص 2115)مكي،  وأىمية فيمو وتصوره لمعممية التعميمية

قد مرت النظـ التربوية في مختمؼ دوؿ العالـ بعدة تجارب لتطوير المناىج والكتب 
ا تغيير المناىج أو الكتب المدرسية، المدرسية، وفي كؿ تجربة يتبيف أف المشروعات التي تـ فيي

عاد المعمموف فييا إلى تدريس المناىج الجديدة والكتب الجديدة بأسالبتيـ القديمة. وكانت نتائج 
التطبيؽ تسفر في كؿ مرة عف عدـ تحقؽ أىداؼ تطوير المناىج والكتب المدرسية الجديدة. ليذا 

تدريب المعمميف أثناء الخدمة وتنميتيـ  السبب ركزت مشروعات التطوير التربوي الحديثة عمى
مينيا بشكؿ مستمر عمى مدى حياتيـ المينية. وقد تبيف أف الخطوة األولى في تدريب المعمميف 
ينبغي أف تيدؼ إلى تغيير اتجاىات المعمميف نحو التطوير التربوي الجديدة، وتوليد قناعات 

 (.398، ص 2113ارثي لدييـ بأىداؼ التطوير التربوي وتطوير المناىج. )الح

http://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=158&hid=1697&pid=41026
http://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=158&hid=1697&pid=41026
http://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=158&hid=1697&pid=41026
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 مشكمة البحث:
( الصادر 34جاء اىتماـ المممكة بالتعميـ في نص نظاـ الخدمة المدنية في مادتيا رقـ )

ىػ بأنو "يعتبر تدريب الموظفيف جزءا مف واجبات 11/7/1397تاريخ  49بالمرسـو الممكي رقـ 
ات الدواـ الرسمي وعمى العمؿ النظامية سواء كاف داخؿ أوقات الدواـ الرسمي، أو خارج أوق

جميع الوزارات والمصالح الحكومية تمكيف موظفييا مف تمقي التدريب كؿ في مجاؿ تخصصو" 
 (. 144)موقع وزارة الخدمة المدنية، دليؿ التدريب، ص 

وألىمية التنمية المينية تربويا  رفع مستوى المعمـ الميني واألداء واإللتزاـ الوظيفي فضال 
خالص والتفاني في العمؿ وتعد زيادة النمو الميني لممعمـ مصدر قوة لممدرسة عف االنتماء واال

ـ(. إذ يفيد المعمموف بأف سبب النقص 2118وتحسينا لمخرجات العممية التعميمية فييا )السيد، 
الكبير يعود إلى النقص في برامج التطوير الميني، ويشعروف باحتياجيـ التدريبي الكبير في ىذا 

ـ( إلى أف المعمميف يميموف بشكؿ عاـ إلى سموؾ 1997أشارت دراسة السادة ) المجاؿ. كما
 ىػ( 1419القاسـ )مدير المدرسة في تطوير التنمية المينية لممعمميف، فيما أشار 

  ىذا ما دفع الباحث لدراسة ىذا الموضوع من خالل طرحو التساؤل
 الرئيس التالي:

يا لدى معممي التعميـ العاـ بمحافظة ثادؽ وما األساليب ما واقع التنمية المينية ومشكالت       
 المقترحة لحميا؟
 أسئمة الدراسة

 من أجل تحقيق أىداف الدراسة، يمكن صياغة التساؤالت التالية:
 ( ما واقع التنمية المينية لمعممي التعميـ العاـ؟1
 ( ما معوقات التنمية المينية لمعممي التعميـ العاـ بمحافظة ثادؽ؟2
 ما األساليب المقترحة لتطوير التنمية المينية لمعممي التعميـ العاـ؟ (3

 أىداف الدراسة
 تيدف الدراسة إلى ما يمي:

 ( التعرؼ عمى واقع التنمية المينية لمعممي التعميـ العاـ؟1
 ( تحديد معوقات التنمية المينية لمعممي التعميـ العاـ بمحافظة ثادؽ؟2
ميف فيما يتعمؽ بأساليب تطوير التنمية المينية لمعممي التعميـ ( التعرؼ عف مقترحات المعم3

 العاـ بمحافظة ثادؽ؟



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

531 

 أىمية الدراسة
 )أ( األىمية النظرية:

ضافة مرجع دراسي  تفيد ىذه الدراسة في تعبئة جزء مف ىذا الفراغ في المكتبة العربية، وا 
ـو واألىداؼ والفمسفة واألىمية في التعرؼ عمى اإلطار المفاىيمي لمتنمية المينية مف حيث المفي

 والمجاالت واألساليب التربوية الالزمة لالرتقاء بعمؿ المعمـ والعممية التعميمية بشكؿ عاـ.
 )ب( األىمية العممية: 
تفيد الدراسة الحالية في تحديد مكامف القوة والضعؼ مف خالؿ التعرؼ عمى واقع التنمية  – 1

افظة ثادؽ وتحديد مشكالتيا، ومف ثـ العمؿ عمى حميا المينية لممعمميف ومعوقاتيا في مح
 وتجاوز عقباتيا.

 مصطمحات الدراسة
 التنمية المينية:

ـ( التنمية المينية لممعمميف بأنيا "الحمقات الدراسية والنشاطات 2119عرؼ ضحاوي )
قدمو التدريسية التي ي شترط فييا حضور المعمـ بيدؼ زيادة معموماتو وتطوير قدراتو لتحقيؽ ت

الميني ورفع كفايتو وحؿ مشكالتو التي تمكنو مف المساىمة في تحسيف العممية التعميمية" 
كسابو الخبرات والميارات 2117(. وعرفيا بركات )67)ص ـ( بأنيا "رفع مستوى كفاءة المعمـ وا 

الالزمة بتطوير أدائو إلى األفضؿ مف خالؿ مجموعة مف البرامج واألنشطة والوسائؿ 
 (.33ت" )صوالممارسا

التنمية المينية ىي رفع الجانب الميني لممعمميف مف خالؿ تزويدىـ  التعريف اإلجرائي:
بالمعمومات والمعارؼ والميارات المينية وآخر ما يستجد مف أبحاث وعمـو ونظريات في مينة 

 التعميـ مف أجؿ مواكبة التطور وترجمة ذلؾ في أدائو أماـ الطالب.
 التعميم العام: 
بوالية نيوجرسي األمريكة التعميـ العاـ بأنو "التعميـ  (9A:1-1.2)القانوف اإلداري يعرؼ 

الذي يقدـ أشكاال مف التعبير، ومجاالت مف المعرفة، وطرقا مف النمو الفكري األسػػاسي، مف 
أجػػػؿ تفيػػػـ ناضػػج لمعالـ واإلنسػػانية غير التعميـ الخاص الذي يعد األفراد لمياـ خاصة أو 

 (Cronk, 2004, p. 2)سؤوليات ميمية محددة" م
)العممية التعميمية المعتمدة في المممكة العربية السعودية والتي  التعريف اإلجرائي لمتعميم العام:

 تعنى بطالبي العمـ ابتداء مف سف ست سنوات المسجميف نظاميا بالمدارس العامة(.
  التعريف اإلجرائي لممعمم:

يا بتدريس الطالب بإحدى المدارس العامة التابعة لممكتب التعميمي في )ىو المكمؼ نظام      
 محافظة ثادؽ(.
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 حدود الدراسة
 وصؼ واقع التنمية المينية لممعمميف لممرحمة المتوسطة. الحد الموضوعي:

 محافظة ثادؽ بالمممكة العربية السعودية. الحد المكاني:
 ظة ثادؽ. معممو التعميـ العاـ بمدارس محاف الحد البشري:
تـ تطبيؽ ىذه الدراسة الميدانية في الفصؿ الثاني مف العاـ الدراسي  الحد الزمني:

 ىػ(.1433/1434)
 اإلطار النظري والدراسات السابقة
 مفيوم التنمية المينية لممعممين

ـ( التنمية المينية لممعمميف بأنيا "تغير في معارؼ وميارات 2118يعرؼ الغامدي )
لمعمـ تجاه ما يقـو بو مف عمؿ نتيجة البرامج التدريبية التي حصؿ عمييا واتجاىات وسموؾ ا

بأرقى حرفية وحداثة لمتدريب المستمر، بيدؼ تميز المعمـ في أدائو وسموكو وخبراتو وتقبمو لكؿ 
 (11حديث في ظؿ مجتمع المعرفة وتقانة المستقبؿ". )ص

 مجاالت التنمية المينية لممعممين
نمية المينية العديد مف األبعاد الميمة التي ال غنى عنيا لمعمـ القرف يشمؿ مفيـو الت     

 (39ىػ، ص 1431)التميمي، ـ( وىي:2119ما ذكره عبدالسميع ) الحادي والعشريف ولعؿ أىميا
 المعرفة العامة والتربوية -
 إستراتيجيات التعميـ والتعمـ -

 األسس التي تقدميا التنمية المينية
نة التعميـ في بناء األجياؿ، يتطمب المنطؽ أال تعيد ىذه المينة بناء عمى مدى أىمية مي

لمف لـ يتمؽ إعدادا خاصا قبؿ الخدمة، ولـ يثبت أنو يمتمؾ المعارؼ والميارات واالتجاىات 
والمؤىالت الالزمة وأنو قادر عمى ممارسة ىذه المينة، كإتقاف المادة الدراسية وطرقيا وأساليب 

باإلضافة إلى الشعور بالمسؤولية وااللتزاـ بقواعد السموؾ األخالقي،  تعمميا وتقويـ تحصيميا،
والتمتع بقدر كاؼ مع جميع المعنييف بالتربية داخؿ النظاـ التعميمي وخارجو، والتفاعؿ المستمر 
مع المعارؼ والتقنيات الجديدة، والتجديدات التربوية. وقد أصبح مف المعمـو أف امتالؾ ىذه 

ت ال تتـ إال مف خالؿ إعداد متخصص ال تقؿ شيادتو عف المستوى الخصائص والكفايا
الجامعي، ومف خالؿ المتابعة المستمرة لممستجدات، والتدريب المستمر عمى األساليب والتقنيات 
    المستحدثة، ويكوف ذلؾ وفؽ ثالثة أبعاد يشير إلييا فورست في كتابو "فف التدريس" الذي

الب سميماف في تعميؽ النظرة إلى مينة التعميـ وىي: ترجمتو )ميسوف يونس( ومحمد ط
 (.95 – 91ـ، ص 2119)الراميني، 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

532 

 التنمية المينية والتدريب التربوي 
يستيدؼ التدريب زيادة العائد مف رأس الماؿ البشري، وذلؾ عف طريؽ استثمار طاقات  

ة قائمة لتحقيؽ أقصى إنتاج األفراد اإلنتاجية واإلمكانات المادية المتاحة، وتنظيـ عالقات إنساني
ممكف، وبالتالي يعد التدريب أثناء الخدمة أحد العوامؿ الميمة في زيادة فاعمية النظاـ ويؤدي إلى 

 (.38، ص 2118إصالح النظـ التعميمية وتطويرىا )الغامدي، 
 الكفايات والميارات الالزمة في المعممين 

نيفات مختمفة لمجاالت الكفايات فيناؾ بالرجوع إلى البحوث والدراسات السابقة تتضح تص
         ىػ،1411مف صنؼ الكفايات التعميمية عمى أربعة مجاالت كدراسة )نشواف والشعواف، 

( وىي كما يمي: كفايات خاصة بتمبية حاجات المجتمع والتكيؼ معيا، وكفايات 121ص 
 التدريب. خاصة بالتقويـ، وكفايات خاصة بعالقة المعمـ تحت التدريب ببرنامج 

( وىي: المادة 145ـ، ص 1992وىناؾ مف صنفيا إلى أربعة مجاالت أخرى )العيوني، 
ىػ، ص 1415العممية، وأساليب التدريس، والزيارات التوجييية، والتقييـ، بينما صنفيا )البابطيف، 

( إلى خمسة مجاالت ىي: مجاؿ إعداد الدرس، ومجاؿ تنفيذ الدرس، والمجاؿ األكاديمي 211
دارة الصؼ، ومجاؿ التقويـ.وال  نمو الميني، ومجاؿ العالقة اإلنسانية وا 

 أىمية التنمية المينية لممعممين 
تبذليا الدوؿ التي تطمح إلى مخرجات تعميمية جيدة جيودا كبيرة واىتماما خاصا بالتنمية 

ؽ في المينية لممعمميف، السيما أف مخرجات التعميـ تعتمد اعتمادا أساسيا عمى مدى ما يحق
مجاؿ النمو الميني لممعمـ الذي يعد مفصؿ الحركة في العممية التعميمية، و تعمـ األبناء يتوقؼ 

مكانات   (.31ىػ، ص 1425(؛ )الرميح، 21ىػ، ص 1418معممييـ )السادة، عمى قدرات وا 
وأىمية التنمية المينية لممعمميف مف أىمية تنمية الموارد البشرية التي تعد جزءا ال يتجزأ 

ىو مينية المعمـ.  بموغ غاياتيا وأىدافياف العالقة الوثيقة والترابط بينيما وأف نجاح التريبة في م
 (12، ص 2118)الغامدي، 

 أىداف التنمية المينية لممعممين 
تستيدؼ التنمية المينية تطوير االتجاىات السميمة لمفرد نحو تقديره لقيمو وألىمية اآلثار 

المترتبة عمييا، وتحقيؽ كؿ ما يتبمور في رفع مستويات األداء عف االجتماعية المتصمة بيا و 
 (.161ـ، ص 2114طريؽ إكساب الفرد الميارات المينية والعممية.)طعيمة، 

 أىداف النمو الميني بما يمي:
( بناء الميارات التعميمية وتحسينيا، وزيادة المعرفة المينية بغرض زيادة كفاءة العممية 1

 التربوية.
 دؿ الخبرات فيما بيف المعمميف والنظار والموجييف.( تبا2
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( تدريب المعمميف عمى أساليب إنسانية في التعامؿ فيما بينيـ وفيما بينيـ وبيف اإلدارة 3
فيما بينيـ وبيف أولياء الطالب المدرسية والموجييو الفنييف وفيما بينيـ وبيف التالميذ و 

 تطوير المعمـ لذاتو. و 
المعمميف بالمشاكؿ التربوية واالجتماعية المتعمقة بالمدرسة وبالبيئة األوسع  ( زيادة الوعي لدى6

 التي تقع المدرسة ضمف حدودىا.
 الدراسات السابقة

 أ( الدراسات المتعمقة بتدريب المعمم:
( بعنواف: )كيؼ يتعمـ المعمموف: رؤى المعمميف تجاه Watts, 1986دراسة واطس )

 التطوير الميني(.
راسة معرفة وجيات نظر المعمميف في أىـ المصادر التي تساعدىـ عمى كاف ىدؼ الد

النمو والتطوير الميني. وتوصمت الدراسة إلى أف أفضؿ مصدر لنمو المعمـ مينيا ىو التعمـ مف 
المعمميف اآلخريف والخبرة التربوية لممعمـ، والتعمـ مف الحياة، والتعمـ مف المشرفيف والمديريف 

 مـ مف البرامج التدريبية، والمقررات التي يتضمنيا المنيج.واإلدارييف، والتع
)دراسة مقارنة لبرامج إعداد لمعمـ المرحمة الثانوية في  م( بعنوان:2990دراسة محمود )

 العالـ العربي(.
ىدفت الدراسة إلى استخداـ معايير تقييـ مدرس المرحمة الثانوية في المجتمع المسمـ 

لبرامج إعداد معمـ التعميـ الثانوي في سبع كميات مف كميات التربية  كإطار مرجعي لدراسة مقارنة
في العالـ العربي )السعودية، مصر، األردف، اليمنيف ليبيا، فمسطيف والعراؽ(، ثـ  التعرؼ عمى 
أىداؼ كؿ كمية مف الكميات وخطط الدراسة فييا، مف خالؿ االطالع عمى أدلة الكميات أو أدلة 

يا، والتعرؼ عمى أوجو القصور لمعالجتيا وتالفييا وأوجو القوة لدعميا الجامعات التابعة ل
واالعتماد عمييا، واقتراح بعض التصورات التي تسيـ في عالج أوجو القصور، ودعـ أوجو القوة 
والعمؿ عمى تطوير البرنامج واالرتفاع بمستواه. واستخدمت الدراسة المنيج المقارف. وتكونت 

تالية )كمية التربية جامعة الممؾ سعود في الرياض ، وكمية التربية بجامعة العينة مف الكميات ال
عيف شمس بمصر، وكمية التربية بالجامعة األردنية ، وكمية التربية بجامعة صنعاء ، وكمية 
اآلداب والتربية بجامعة قاريونس بميبيا، وكمية التربية جامعة النجاح الوطنية في نابمس بفمسطيف، 

 ية بجامعة البصرة في بغداد بالعراؽ.وكمية الترب
واستخدمت الدراسة معيارا محكما لتقويـ برامج إعداد معمـ التعميـ الثانوي يشتمؿ عمى 
المعايير التالية: )معايير األىداؼ، ومعايير مشتركة بيف جوانب البرنامج، ومعايير اإلعداد 

ي، ومعايير طرؽ تدريس البرنامج، الثقافي، ومعايير اإلعداد التخصصي، ومعايير اإلعداد المين
ومعايير األنشطة المصاحبة لمبرنامج، ومعايير الوسائؿ التعميمية المستخحدمة، ومعايير تقييـ 

 البرنامج( وتـ تحكيمو وحساب صدقو وثباتو. 
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 أبرز نتائج الدراسة: 
 أوال بالنسبة ألىداف الكميات: 

المعمـ، ومعظميا يتجاىؿ إعدد المعمـ  ( يغمب عمى األىداؼ التوجو إلى الحرفة في إعداد1
 كإنساف وتثثقيفو سواء كانت ثقافة مينية أـ ثقافة عامة.

         ( صياغة األىداؼ في كثير مف البرامج تحتاج إلى إعادة نظر لكي يمكف تفسيرىا 2
 تفسيرا إجرائيا.

لتربوية أو المساىمة ( تيدؼ معظـ الكميات خدمة المجتمع إما بنشر الوعي التربوي أو الثقافة ا3
 مع وزارات التربية والتعميـ.

( تنص جميع األىداؼ عمى تحقيؽ الطالب لتربية تالميذىـ تربية إسالمية وتوجيييـ توجييا 4
 صحيحا..إلخ.

 :ثانيا: بالنسبة لمحتوى البرنامج 
 ( ىناؾ تفاوت بيف برامج إعداد المعمـ في مختمؼ البمداف العربية مف حيث عدد الساعات1

 والمحتوى.
( يكاد الجانب الثقافي في برامج اإلعداد يكوف غير موجود في بعض البرامج، والبرامج التي 2

 شممتو لـ تعطو حقو، بؿ و التخصصي يطغى عمى الجانبيف الثقافي والميني.
 ( لـ يأخذ اإلعداد الميني حقو في معظـ البرامج، وعمى وجو الخصوص التدريب الميداني.4
 ( غمبت الصيغة النظرية عمى الصبغة العممية في الجانب الميني في معظـ البرامج.5
( لـ يتبيف مف الدراسة أف الجانب الميني في برامج إعداد المعمـ في العالـ العربي قد طبقت 6

 بعض االتجاىات الحديثة في األداء داخؿ الفصؿ مثؿ التعميـ المصغر.
ات إعداد المعمـ التوجيو المطموب بالعناية بكؿ مف الوسائؿ ( لـ يتبيف مف دراسة أدلة مؤسس7

التعميمية، سواء مف حيث االختيار أو اإلعداد أو االستخداـ، واألنشطة المصاحبة سواء مف 
 حيث تخطيطيا أو تنفيذىا أو اإلشراؼ عمييا، وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لعممية التقويـ.

)تصور مقترح لبرنامج إعداد المعمم الفمسطيني ( بعنوان: 1005دراسة العاجز والبنا )     
 وفق حاجاتو الوظيفية في ضوء مفيوم األداء(.

ىدفت الدراسة إلى وضع تصور مقترح يمبي االحتياجات الوظيفية إلعداد المعمـ 
الفمسطيني أثناء الخدمة في ضوء مفيـو األداء وذلؾ مف خالؿ تقويـ برامج التدريب الحالية كما 

تممس احتياجات المعمميف الوظيفية لمجاالت التدريب المقترح. وقد استخدـ الباحثاف ىو واقعيا، و 
ليذا الغرض المنيج الوصفي التحميمي وذلؾ مف خالؿ إعداد استبياف مكوف مف مجاليف: مجاؿ 

( فقرة، ومجاؿ البرنامج التدريبي المقترح لممعمميف أثناء 31تقويـ البرامج التدريبية ويتضمف )
( معمم ا ومعممة. وتوصمت الدراسة إلى 275( فقرة. وبمغت عينة الدراسة )41يتضمف )الخدمة و 
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أف النسبة المئوية لبعد المدرب والمتدرب كانت مرتفعة في مجاؿ تقويـ البرامج التدريبية الحالية 
 وأقميا نسبة وقت التدريب والمتدرب ومكاف التدريب واإلمكانات، كما بمغت النسبة المئوية لتقويـ

%( وىي نسبة مئوية مقبولة نوع ا ما إال أنيا  66.18المعمميف والمعممات لبرامج التدريب )
منخفضة بالنسبة لمبرنامج التدريبي المقترح. وكاف مف أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة 

عداد مركز لمتدريب مزود باإلمكانات الال زمة ضرورة أف تقـو وزارة التربية والتعميـ بتخصيص وا 
لمتدريب، وضرورة تحسيف التخطيط والتنظيـ واإلدارة لمتدريب ومراعاة التوقيت، وتقديـ حوافز 

 مادية وأدبية لممتدربيف، وتنويع أساليب التدريب واالىتماـ بتوظيؼ الدروس التوضيحية.
م( بعنوان: )دور التدريب التربوي في النمو الميني 1002دراسة ناصر السحيباني )

        اد العممية في المرحمة الثانوية من وجية نظر مديري المدارس الثانوية فيلمعممي المو 
 مدينة الرياض(.

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى دور التدريب التربوي في النمو الميني لمعممي المواد 
العممية في المرحمة الثانوية. وتكوف مجتمع الدراسة مف مديري المدارس الثانوية في مدينة 

ياض. واستخدـ الباحث المنيج التحميمي المسحي، واستبيانا ذا أربعة أبعاد، وتـ توزيعو عمى الر 
( مديرا، وقد توصؿ الباحث إلى 85مديري المدارس الثانوية الحكومية بمدينة الرياض وعددىـ )

أف التدريب التربوي يسيـ بدرجة عالية في تنمية الوعي المعرفي لدى معممي المواد العممية 
ستفادة مف التوجييات العممية والتربوية، كما يسيـ في تنمية معرفتيـ باألساليب المختمفة لال

لعرض وتقديـ المواد العممية التي يقوموف بيا، كما يفيدىـ في اكتساب المعمميف االتجاىات 
الحديثة في أساليب التدريس. وأوصى الباحث بضرورة مراعاة احتياجات المعمميف التدريبية عند 

 لتخطيط لمدورات التدريبية.ا
م( بعنوان: )تصور مقترح لتكوين المعمم السعودي وفقا  ألدواره 1002دراسة الخميفة )

 المستقبمية في مجتمع المعرفة(.
ىدفت الدراسة إلى تحديد احتياجات المجتمع المستقبمية وفيـ التغيرات المتوقع حدوثيا، 

أبعادىا وآثارىا المحتممة في ضوء التوقعات لمالمح  والتعرؼ عمى العوامؿ المؤثرة فييا واستيعاب
التعميـ في مجتمع المعرفة، والحاجة  الماسة لمعمـ جديد بأدوار جديدة في مجتمع جديد وألجياؿ 
جديدة لمستقبؿ يحمؿ معو الحاجة إلى ميارات وقدرات إمكانات عديدة وجديدة. وأظيرت نتائج 

قيؽ المعمـ السعودي ألدواره المستقبمية، وضعؼ توافر الدراسة الميدانية مدى ضعؼ إمكانية تح
كفايات األدوار لديو في ضوء برامج تكويف المعمـ الحالية. لذا أكدت الدراسة عمى أىمية األخذ 
بتكويف المعمـ تكوينا يشمؿ االختيار والقبوؿ واإلعداد قبؿ الخدمة، والتنمية المينية أثناء الخدمة. 

قترح لبرامج تكويف المعمـ وفقا ألدواره المستقبمية في مجتمع المعرفة، كما قدمت الدراسة تصور م
لكي تسيـ في استفادة المؤسسات التربوية المسؤولة عف تكويف المعمـ السعودي مف خالؿ 
         التصور المقترح، وفي رفع كفاءة عممية التعميـ والتعمـ، ومواكبتيا لمتغيرات المستقبمية

 لمجتمع المعرفة.



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 الدراسات المتعمقة بالتنمية المينية:ب( 
م( بعنوان: )دور مديري المدارس الثانوية في تنمية كفاءة 2999دراسة القاسم )

 المعممين المينية من وجية نظر المعممين والمديرين والمشرفين التربويين بمدينة الرياض(.
كفاءة المعمميف ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى دور مديري المدارس الثانوية في تنمية 

المينية، وتكوف مجتمع الدراسة مف المعمميف والمديريف والمشرفيف التربوييف بمدينة الرياض، 
واستخدـ الباحث المنيج التحميمي المسحي عف طريؽ تطبيؽ استبياف تـ توزيعو عمى عينة مف 

رياض. وقد ( مف المشرفيف التربوييف بمدينة ال71( مف المديريف و)51( مف المعمميف و)231)
توصؿ الباحث إلى أف مديري المدارس الثانوية يسيموف بدرجة عالية في تنمية كفاءة المعمميف 
المينية. وأوصى الباحث بضرورة تنمية وتدريب مديري المدارس وتعريفيـ بدورىـ البناء في 

 التنمية المينية لممعمـ.
( Palujanskiene & Pugevicius, 2004دراسة بالوجنسكين وبوجيفيشيوس )

 بعنوان: )اتجاىات المعممين نحو تطوير أدائيم الميني والعوامل المؤثرة عمى تمك االتجاىات(.
استيدفت ىذه الدراسة تحديد توجيات المعمميف نحو تطوير أدائيـ الميني ومدى وجود 
تعارض تمؾ التوجيات مع مبادئ التدريس. واستخدامت الدراسة المنيج المسحي الميداني. 

مجتمع الدراسة مف المعمميف في مدينة كوناس بدولة ليتوانيا بأوروبا، وطبقت الدراسة عمى  وتكوف
( مف المعمميف في ثالث مدارس اختيروا بطريقة عشوائية، واستخدمت الدراسة 115عينة مف )

( وكانت أىـ نتائج الدراسة عدـ وجود توجو معيف Schein, 1995استبياف السمسمة المينية )
ميف تجاه تنمية أدائيـ الميني، وأف الكفاءة الوظيفية واالبتكار يمعباف دورا ميما في لدى المعم

تنمية أداء المعمميف الوظيفي، وأوصت الدراسة بإدخاؿ عناصر الكفاءة المينية والتفكير 
 االبتكاري عند إعداد برامج النمو الميني.

الثانوية في منطقة  م( بعنوان: )مدى ممارسة مديري المدارس1003دراسة العمري )
 المدينة المنورة لدورىم في رفع المستوى الميني لمعممييم(.

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدى ممارسة مديري المدارس الثانوية في منطقة المدينة 
 المنورة لدورىـ في رفع المستوى الميني لمعممييـ.

لمديريف والمعمميف عف وقد قاـ الباحث باعتماد المنيج الوصفي التحميمي إلجابات ا
محتوى االستبياف. وتألؼ مجتمع الدراسة مف مديري ومعممي المدارس الثانوية الحكومية، التابعة 

ىػ 1425/1426لوزارة التربية والتعميـ بمنطقة المدينة المنورة )بنيف( إذ بمغ عددىـ لمعاـ الدراسي 
%( مف العدد الكمي لممعمميف أي 15( معمما. وتكونت العينة العشوائية مف )961( مديرا و)41)

(. وتوصمت نتائج الدراسة إلى أف مديري المدارس 41معمما ومف جميع المديريف ) 145
  يسيموف بشكؿ )كبير( في رفع المستوى الميني لمعممييـ، إال أف ذلؾ يحتاج إلى دعـ مف

جدات في مجاؿ اإلدارة التعميمية لتكثيؼ الدورات التدريبية لممعمميف عما يستحدث مف مست
 العممية التعميمية.
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 منيج الدراسة:
 سمات تحديد في يفيد الذي المنيج وىو المسحي الوصفي المنيج الباحث استخدـ

 الدراسة ىذه في المنيج ىذا واست خدـ(. 47 ص ،1998 عمر،) معينة ظاىرة وخصائص
 التنمية معوقات وتحديد ثادؽ، بمحافظة العاـ التعميـ لمعممي المينية التنمية واقع عمى لمتعرؼ
 التنمية تطوير بأساليب يتعمؽ فيما المعمميف مقترحات عف والتعرؼ العاـ، التعميـ لمعممي المينية
 .بالمحافظة العاـ التعميـ لمعممي المينية

 مجتمع الدراسة:
 وىو معمما،( 211) بواقع ثادؽ، بمحافظة العاـ التعميـ معممي مف الدراسة مجتمع تكوف

 العاـ التعميـ معممي جميع باستيداؼ دراستو في الباحث قاـ إذ الدراسة، ليذه لكميا المجتمع
 قدرىا بنسبة معمما( 154) استجابة تبينت المحصمة، االستمارات تفحص وبعد. ثادؽ بمحافظة

 الكمي العدد مف لمتحميؿ الصالحة المعادة لالستمارات اإلحصائية المعالجة فتمت ،%(37.3)
 الخبرة سنوات عدد – العممي المؤىؿ: )ىي تصنيفية متغيرات ثالثة الدراسة ناولتت وقد لممجتمع،

 (.الدورات وعدد –
 إجراءات الدراسة:

بناء عمى طبيعة البيانات التي يراد جمعيا، وعمى المنيج المتبع في البحث، وجد الباحث      
عميو فقد قاـ الباحث بتصميـ اف األداة االكثر تناسبا مالءة لتحقيؽ االىداؼ ىي " االستبانة" و 

 استبانتو معتمدا  عمى:
 مراجعة االطار النظري المتعمؽ بموضوع الدراسة. -1
 النتائج والتوصيات لمدراسات السابقة. -2
 الكتب والدراسات التي تناولت مفاىيـ التنمية المينية لمعممي التعميـ العاـ. -3

( 59د قسمت إلى قسمين بمجمل )عبر المصادر المذكورة تم بناء أداة االستبانة وق       
 عبارة مقسمة إلى  ثالثة محاور وىي:

 ( عبارة.17واقع التنمية المينية لمعممي التعميـ العاـ بمحافظة ثادؽ وفيو )محور  -1
 ( عبارة.17محور معوقات التنمية المينية لمعممي التعميـ العاـ بمحافظة ثادؽ وفيو ) -2
المينية لمعممي التعميـ العاـ بمحافظة ثادؽ وقد  األساليب المقترحة لتطوير التنميةمحور   -3

 ( عبارات.11اشتمؿ عمى )
 حيث تقابل كل فقرة من فقرات المحاور الثالثة قائمة المقياس الخماسي التالي: 

 )موافؽ بشدة، موافؽ، موافؽ إلى حد ما، غير موافؽ، غير موافؽ بشدة( 
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 ممخص النتائج:
 عمى النحو اآلتي: في ضوء أىداف الدراسة جاءت النتائج

  عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف أفراد العينة في واقع التنمية لمعممي التعميـ العاـ
 عدد الدورات(. –الخبرة  –بمحافظة ثادؽ حسب )المؤىؿ 

  عدـ وجود فروؽ داللة إحصائية بيف أفراد العينة في معوقات التنمية المينية لمعممي التعميـ
 عدد الدورات(. –الخبرة  –دؽ حسب )المؤىؿ العاـ بمحافظة ثا

  عدـ وجود فروؽ داللة إحصائية بيف أفراد العينة في األساليب المقترحة لتطوير التنمية
 عدد الدورات(.  –الخبرة  –المينية لمعممي التعميـ العاـ بمحافظة ثادؽ حسب )المؤىؿ 

 التوصيات:
تمثمة في عدـ وجود فروؽ ذات داللة في ضوء النتائج التي توصمت إلييا الدراسة، والم

إحصائية بيف أفراد العينة في واقع التنمية لمعممي التعميـ العاـ بمحافظة ثادؽ حسب، وال في 
معوقات التنمية المينية لمعممي التعميـ العاـ بمحافظة ثادؽ، وكذلؾ في األساليب المقترحة 

عدد  –الخبرة  –ثادؽ حسب )المؤىؿ  لتطوير التنمية المينية لمعممي التعميـ العاـ بمحافظة
 الدورات(، فإف الباحث يوصي بما يمي:

 أ( تنمية الكفاءات المطموبة لممدربيف في مجاؿ التنمية المينية بمحافظة ثادؽ.
ب( استخداـ التكنولوجيا الجديدة في التنمية المينية لممعمميف مف إدخاؿ تقنية )آيباد وغيرىا في 

 التعميـ(.
 ب تدريبية مرتبطة بعممية التنمية المينية يقدميا ذوو الخبرة.ج( تأميف حقائ

 د( الدعـ المادي والمعنوي لمقائميف عمى برامج التنمية المينية لممعمميف بمحافظة ثادؽ.
ىػ( تفعيؿ برامج التنمية المينية لممعمميف واإلشراؼ عمى تنفيذىا واالستفادة مف توصياتيا 

 بمحافظة ثادؽ.
 دريبي لمتنمية المينية بمحافظة ثادؽ. و( إنشاء مركز ت

ح( استقطاب الكوادر المدربة داخميا وخارجيا لممساىمة في التدريب والنيوض بالتنمية المينية 
 لممعمميف بمحافظة ثادؽ. 

 المقترحات
يقترح الباحث إجراء دراسات مستقبمية تتعمؽ بالتنمية المينية لممعمميف ومقارنتيا بالتجارب  .1

 الدولية.
 يقترح إجراء دراسة مماثمة لمدراسة الحالية في مناطؽ تعميمية أخرى. كما .2
 ويقترح أيضا إجراء دراسة مماثمة عمى جميع مناطؽ المممكة في وقت واحد. .3
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