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تقويم برامج التدريب الصيفي في ضوء الكفايات المهنية من وجهة نظر معلمي القنفذة.

مشتخلط البحح:
ييدف البحث الحالي إلى تقويم برامج التدريب الصيفي في ضوء الكفايات المينية من وجية
نظر معممي القنفذة .واستخدم البحث المنيج الوصفي .وتضمنت عينة البحث ( )011معمم
من معممي القنفذة؛ طبق عمييم استبانة تقويم برامج التدريب الصيفي في ضوء الكفايات
المينية .وأشارت نتائج البحث إلى أن:
 برامج التدريب الصيفي من وجية نظر معممي القنفذة تتضمن الكفايات المينية
الضرورية.
 كفايات تخطيط التدريس في برامج التدريب الصيفي متوافرة بمستوى كبير.
 كفايات تنفيذ التدريس في برامج التدريب الصيفي متوافرة بمستوى كبير.
 كفايات تقويم التدريس في برامج التدريب الصيفي متوافرة بمستوى كبير.
 جميع الكفايات المتضمنة في برامج التدريب الصيفي متوافرة بمستوى يتراوح بين
كبير وكبير جدا ،عدا الكفايات المتعمقة بتحديد ،وتطوير األنشطة التعميمية ،واعطاء
أمثمة تربط الدرس بالواقع.
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مشتخلط البحح باللغة االجنليزية
Evaluation of summer training programs in the light of
professional competencies from the point of view of the teachers
of Qunfudah
Ahmed Sarih Sarhan Al – Qarni

Abstract:
The current research aims at evaluating summer training
programs in the light of professional competencies from the point of view
of the teachers of Qunfudah. The research used the descriptive approach.
The sample included (100) teachers of Al-Qunfudah teachers;
The sample was applied to the evaluation of summer training programs in
the light of professional competencies. The research results indicated that:
• Summer training programs from the point of view of Qunfudah
teachers include the necessary professional competencies.
• Teaching planning competencies in summer training programs are
available at a high level.
• Teaching competencies in summer training programs are available
at a high level.
• Teaching evaluation competencies in summer training programs
are available at a high level.
• All competencies included in the summer training programs are
available at a level between large and very large, except for the
competencies related to identifying and developing educational
activities, and giving examples linking the lesson to reality.
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مكدمة البحح
تولي المممكة العربية السعودية اىتماما متزايدا ببرامج تدريب المعممين في أثناء الخدمة،
واىتمت سياسات المممكة التعميمية بيذا النمط من التدريب؛ بوصفو أساسا ميما لتأىيل
المعممين ،ورفع مستوى أدائيم إداريا ومينيا ،وتجديد معموماتيم وصقل خبراتيم.
ويشير (خميل )021 ،2103 ،إلى أن التدريب ىو المحرك األساسي لعممية التنمية
التعميمية في المجتمع ،ومن خاللو تتحقق الكفاية اإلنتاجية في التعميم ،ورفع المستوى
الميني لممعمم.
وتعد برامج التدريب الصيفي أىم برامج تدريب المعممين في أثناء الخدمة ،ألنيا تتم في
جو بعيد عن ضغوط العمل والدراسة .كما أن برامج التدريب الصيفي تحقق الكفاية في
التربية.
والكفاية في التربية بصفة عامة تعني القدرة عمى اكتساب مجموعة من المعارف والخبرات
المعمم متمكنا من أداء ميمتو التعميمية بمستوى
والميارات وتكوين االتجاىات التي تجعل ّ
المعمم وفق محك محدد ىي
محدد من اإلتقان (الحذيفي .)5 ،2112 ،وتحديد كفاية أداء ّ

المعمم وتدريبو قبل الخدمة وفي أثنائيا (الفتالوي،2112 ،
األساس الذي يستند لو إعداد ّ
)11
ويجب تصمي م برامج التدريب الصيفي لزيادة الكفاية اإلنتاجية عن طريق عالج أوجو

بكل جديد من معمومات وميارات واتجاىات لزيادة الخبرة وصقل
القصور أو تزويد المعممين ّ
المعمم من تطوير قدراتو (عبد السميع وحوالة2111 ،
الكفاءة الفنية ومن خاللو يتم يتمكن ّ

) .ولتحقيق ىذا اليدف يجب أن تقوم برامج التدريب الصيفي في مجال تصميم البرامج
التدريبية عمى االىتمام بالكفايات (البرطي .) 50 ، 2101
والكفايات التي يجب أن تنمييا برامج التدريب الصيفي ،تتضمن الكفايات المينية
والمعرفية والوجدانية واألدائية واإلنتاجية (الفيد.)211 ،2113 ،
والكفايات المينية أىم الكفايات التي تحدد خبرة المعمم ومستواه الميني ،لذا يجب أن تتم
برامج التدريب الصيفي في ضوء المعايير المينية الالزمة والضرورية لممعمم ،لذا فدراسة ىذه
المعايير ضرورة ميمة لتقويم ىذه البرامج والحكم عمى صالحيتيا وأىميتيا ومدى ضرورتيا،
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وذلك تمييدا لتقويميا في ضوء الكفايات المينية .لذا يبحث البحث الحالي تقويم برامج
التدريب الصيفي في ضوء الكفايات من وجية نظر معممي القنفذة.

مشهلة البحح:
لمس الباحث بصفتو معمما عزوف كبير من زمالئو لحضور برامج التدريب ،وناقش
العديد من زمالئو فوجد لدييم شغف ببرامج التدريب الصيفي ،ألنيا بعيد عن ضغوط الدراسة
التي تستمر طوال العام .كما وجد لدى البعض منيم انتقادات لبرامج التدريب الصيفي ،ألنيا
ال توفر حدا معقوال من الكفايات المينية التي تمزميم.
كما أن ىذه البرامج التدريبية ال توفر ما يحتاجو المعمم من خيرات وميارات ،وىذا ما
أكدتو دراسات (الفتالوي2112 ،؛ الحذيفي2112 ،؛ عبد السميع وحوالة 2111 ،؛ الفيد،
2113؛ البرطي  2101؛ بمعسمة ،2100 ،خميل)2103 ،
كما وجد الباحث أن زمالئو المعممين يحتاجون إلى برامج التدريب الصيفي التي تحقق
ليم الحد األدنى من الكفايات الالزمة التي يحتاجونيا لمنجاح في وظيفتيم .فتساءل الباحث
عن المعايير المينية الالزم توافرىا في برامج التدريب الصيفي؛ ومدى توافرىا في ىذه
البرامج.
والبحث الحالي جاء ليجيب عن السؤالين التاليين:
 -0ما الكفايات المينية الالزم توافرىا في برامج التدريب الصيفي المقدمة لمعممي
القنفذة؟
 -2ما مدى توافر الكفايات المينية في برامج التدريب الصيفي المقدمة لمعممي القنفذة؟

أسئلة البحح:
يحاول البحث اإلجابة عن السؤالين التاليين:
 -0ما الكفايات المينية الالزم توافرىا في برامج التدريب الصيفي المقدمة لمعممي
القنفذة؟
 -2ما مدى توافر الكفايات المينية في برامج التدريب الصيفي المقدمة لمعممي القنفذة؟

- 21 -

تقويم برامج التدريب الصيفي في ضوء الكفايات المهنية من وجهة نظر معلمي القنفذة.

أٍداف البحح:
ييدف البحث إلى:
 -0معرفة الكفايات المينية الالزم توافرىا في برامج التدريب الصيفي المقدمة لمعممي
القنفذة.
 -2معرفة مدى توافر الكفايات المينية في برامج التدريب الصيفي المقدمة لمعممي
القنفذة.

أٍنية البحح:
يتوقع أن يفيد ىذا البحث فيما يمي:
 .0مدى تحقق أىداف برامج التدريب الصيفي.
 .2الوقوف عمى جوانب القوة والضعف في برامج التدريب الصيفي.
 .2معرفة اتجاىات معممي القنفذة نحو برامج التدريب الصيفي.
 .2يفيد مسئولي برامج التدريب الصيفي في وضع تصور ليذه البرامج ،متضمنا
وجيات نظر المعممين.

حدود البحح:
يمتزم الباحث عند إجراء البحث بالحدود التالية:
 -0الحدود الموضوعية  :تقتصر ىذه الدراسة عمي تقويم برامج التدريب الصيفي في
ضوء الكفايات من وجية نظر معممي القنفذة.
 -2الحدود الزمانية  :الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 0221 /0225ه.
 -2الحدود المكانية  :تقتصر ىذه الدراسة عمي معممي إدارة التربية والتعميم بالقنفذة.

مضطلحات البحح:
تتضمن مصطمحات البحث التعريفات التالية:

التكويه:
عممية تشخيصية تعاونية مستمرة تيدف إلى إصدار األحكام لمعرفة قدرة التعمم عمى
تحقيق أىداف التربوية (الحميبي وابراىيم.)22 ،2101 ،
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ويعرف الباحث التقويم إجرائيا بأنو عممية تشخيص المعمم لنقاط القوة والضعف الموجودة
في برامج التدريب الصيفي.

بزامج التدريب الضيفي
البرامج التدريبية ىي تمك الجيود المنظمة والمخطط ليا لتزويد المتدربين بميارات
ومعارف وخبرات متجددة تستيدف إحداث تغييرات إيجابية مستمرة في خبراتيم واتجاىاتيم
وسموكيم من أجل تطوير كفايات أدائيم ( .الصاح.)25 ،2112 ،
ويعرف الباحث برامج التدريب الصيفي إجرائياً بأنيا خطط تدريبية منظمة صيفا لممعممين،

ىدفيا إحداث تغييرات إيجابية في أداءاتيم ،مع إكسابيم خبرات ومعمومات يحتاجونيا خالل
عمميم.

الهفايات:
تتضمن المعارف ،الميارات ،واالتجاىات ،كما أنيا قابمة لممالحظة والقياس ،وىي مرتبطة
بمستوى األداء المطموب لتحقيق ىدف ما (بوضياف.)223 ،2101 ،
والكفايات ىي امتالك المعمم لقدر كاف من المعارف والميارات واالتجاىات اإليجابية
المتصمة بأدواره وميامو المينية ،والتي تظير في أداءاتو وتوجو سموكو في المواقف
التعميمية المدرسية بمستوى محدد من اإلتقان ،ويمكن مالحظتيا وقياسيا بأدوات معدة ليذا
الغرض (األزرق)04 ،2111 ،
ويعرف الباحث الكفايات إجرائياً بأنيا الميارات والخبرات والمعمومات والكفاءات التي

يمتمكيا المعمم ،وتؤثر عمى سموكو.

اإلطار اليظزي:
أوال :بزامج التدريب الضيفي:
برامج التدريب في أثناء الخدمة ىي برامج مخططة ومنظمة وفق نظريات التدريب وتقوم
بيا مؤسسات التدريب في المممكة العربية السعودية ،وتعد متخصصة في تزيد المعممين
بالخبرات التي يحتاجونيا لزيادة انتاجيتيم( .السرحاني.)2 ،2113 ،
برامج التدريب الصيفي بوصفيا من برامج التدريب في أثناء الخدمة ليا أىمية كونيا
تجرى في توقيت بعيد عن الضغوط الدراسية التي يمر بيا المعمم.
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أٍنية بزامج التدريب يف أثياء اخلدمة:
ترجع أىمية البرامج التدريبية إلى:
 مساعدة المعمم في اكتساب ميارات جديدة تتطمبيا مينة التدريب .
 مساعدة المعمم في تغيير االتجاىات  ،و اكتساب اتجاىات إيجابية تجاه المينة
الممارسة من قبل المتدرب  ،مما يرفع من روحو المعنوية و يزيد إنتاجيتو في العمل.
 اكتساب المتدرب أفاقاً جديدة في مجال ممارستو مينتو.

 مساعدة المعمم في غرس أساليب التعمم المستمر في المتدرب من خالل تمكين من
ميارات التعميم الذاتي المستمر .
 مساعدة المتدرب عمى االنفتاح عمى اآلخرين واالىتمام بالنشاطات الجماعية التي
تتطمب العمل التعاوني ( .موسى) 02 ،2111،
كما أن برامج تدريب المعممين تعمل عمى:
 زيادة اإلنتاجية واألداء التنظيمي.
 خمق االتجاىات اإليجابية لدى المعممين نحو عمميم.
 بناء قاعدة لالتصاالت واالستشارات التي تعمل عمى تطوير أساليب التفاعل بين جميع
المعمين في الحقل التربوي( .جاسم)2114 ،وبرامج التدريب الصيفي تتميز بكونيا تجمع
جميع المميزات السابقة لمبرامج التدريبية .مما يجعميا تعد أفضل النشاطات التعاونية
لممعممين.

أٍداف التدريب أثياء اخلدمة:
من أىداف التدريب أثناء الخدمة:
 صقل الميارات واكتساب الخبرات .
 التزود بالمعمومات.
 اكتشاف خبرات وطاقات العاممين.
 رفع كفاءة العاممين وفعاليتيم.
 توحيد وتنسيق اتجاىات العاممين .عميوة ()2110
 ويضيف (النمري)2113 ،
 عالج القصور الناتج عن برامج اإلعداد قبل الخدمة .
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 تزويد المعممين بما يفيدىم في مجال تخصصاتيم المعرفية.
 تطوير كفايات المعممين المينية.
 تبصير المعممين بأفضل السبل لمقيام بواجبيم
 وبرامج التدريب الصيفي ليا من األىداف ما يجعميا تقوم بعالج القصور القائم،
وتحديد االحتياجات الجديدة لممعممين ،واإلفادة منيا خالل التدريب.
 أنواع لمتدريب إثناء الخدمة :تتمثل أنواع لمتدريب إثناء الخدمة في:
 التدريب التكميمي ويسعى إلى استكمال بعض جوانب القصور في مرحمة إعداد المعمم
في مؤسسات اإلعداد قبل الخدمة سوء كن النقص في الجانب األكاديمي.
 التدريب العالجي وىذا النوع ييدف إلى معالجة ضعف في الكفايات التي يجب توافرىا
في المعمم
 التدريب لمميام الجديدة( .شويطر)2115 ،
 وبرامج التدريب الصيفي كنوع من برامج التدريب في أثناء الخدمة تقوم بجميع ىذه
األنواع من التدريب لموصول بالمعمم إلى الكفايات المطموبة.

ثاىيا :الهفايات املَيية:
الكفايات ىي المعارف والميارات واالتجاىات اإليجابية المتصمة بميام المعمم المينية،
فتظير في سموكو وأدائو (األزرق .)04 ،2111 ،وتتضمن الكفايات المينية كل ما ىو قابل
لممالحظة والقياس ،وما ىو مرتبط بمستوى األداء المطموب تحقيقو (بوضياف،2101 ،
.)223
والكفايات المينية ىي الكفايات التي تحدد خبرة المعمم ومستواه الميني .والدراسة الحالية
تتعمق بتقويم برامج التدريب الصيفي في ضوء الكفايات المينية من وجية نظر معممي
القنفذة .والحكم عمى البرامج التدريبية وعمى صالحيتيا في ضوء الكفايات المينية ميم جدا،
وذلك لعزوف بعض المعممين عن حضور البرامج التدريبية .وىذه البرامج ىي المسؤولة عن
الكفايات المينية لممعمم وتنميتيا  ،وتحقق لممعممين الحد األدنى من الكفايات الالزمة التي
يحتاجونيا لمنجاح في وظيفتيم .لذا البد من تقويم ىذه البرامج التدريبية في ضوء ىذه
الكفايات المينية.
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وخالل مقابالت المعممين مع الباحث ثم تحكيم أداة البحث ،قام الباحث بتحديد ىذه الكفايات
المينية.

الدراسات الشابكة:
دراسة (الفزا:)2002 ،
وىدفت الدراسة إلى تعرف واقع برامج تدريب المعممين في مجموعة من الدول العربية
وذلك بتحميل نتائج الدراسات في ىذه البالد .واتبعت الدراسة المنيج النوعي.وتضمنت عينة
الدراسة ( ) 22دراسة سابقة تضمنت تدريب المعممين في الدول العربية .وتوصمت نتائج
الدراسة إلى ضعف ىذه البرامج بشكل عام.

دراسة (الفَد:)2002 ،
وىدفت الدراسة إلى تحديد الكفايات الالزمة إلعداد المعممين في ضوء اإلعداد
التكاممي .واتبعت الدراسة المنيج الوصفي .واعتمدت عمى مقابمة المعممين لتحديد ىذه
الكفايات .وتوصمت نتائج الدراسة إلى ( ) 21كفاية الزمة إلعداد المعمم ،تتضمن ثالثة محاور
ىي التخطيط لمتدريس وتنفيذه وتقويمو.

دراسة (:)Banks, 2014
وىدفت الدراسة إلى تصميم برنامج تدريبي قائم عمى الكفاءات لتدريب المعممين
بالمرحمة الثانوية .واتبعت الدراسة المنيج التجربيي .وتضمنت عينة الدراسة ( )21معمما
بالمرحمة الثانوية .وتضمنت أدوات الدراسة برنامجا تدريبيا يدرب المعممين عمى الميارات التي
فشموا في تحقيقيا خالل التدريس .وتوصمت نتائج الدراسة إلى تحسن مستوى المشاركين
بالبرنامج التدريبي وتحسن مستواىم.

دراسة (الدويزي:)2012 ،
وىدفت الدراسة إلى تقويم أداء البرامج التدريبية في التربية الفنية بالسعودية .واتبعت
الدراسة المنيج الوصفي .وتضمنت عينة الدراسة من ( )31معممة لمتربية الفنية .وتوصمت
نتائج الدراسة إلى أن أداء البرامج التدريبية متوسطا.
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دراسة (:)Ogilive, 2015
وىدفت الدراسة إلى تقويم برامج تدريب المعممين بالمرحمة الثانوية .واتبعت الدراسة
المنيج الوصفي المسحي .وتضمنت أدوات الدراسة استبانة لقياس و تقويم برامج تدريب
المعممين بالمرحمة الثانوية ،طبقت عمى ( )22معمما بالمرحمة الثانوية .وتوصمت نتائج
الدراسة إلى أن تقدير المعممين لمستوى البرامج التدريبية كان عاليا.

دراسة (ٍواش:)2012 ،
ىدفت إلى تعرف تقديرات معممات الصفوف الثالثة األولى التقويمية لمبرامج التدريبية
لمناىج الرياضيات المطورة .واتبعت الدراسة المنيج الوصفي ،وتكونت عينة الدراسة من
جميع المعممات الجدد في المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعميم لمواء الجامعة
باألردن وبمغ عددىن ( )021معممة .ولغايات التحقق من أىداف الدراسة تم إعداد استبانة
مكونة من ( )22فقرة موزعة عمى ( )2مجاالت ىي :تقويم المدرب ،وتقويم محتوى البرامج
التدريية ،وتقويم نتاجات البرامج التدريبية .وتوصمت نتائج الدراسة إلى أن تقديرات المعممات
التقويمية لمبرامج التدريبية المقدمة من وزارة التربية والتعميم لين في مجال مناىج الرياضيات
المطورة كانت مرتفعة في جميع المجاالت.

دراسة بزنات (:)2012
وقد ىدفت الدراسة إلى معرفة تأثير البرامج التدريبية في امتالك المعمم الكفايات
التدريسية وتنمية اتجاىاتو نحو مينة التدريس .ولتحقيق ىذا اليدف اختار الباحث عينة
مكونة من ( )223معمما ومعممة منيم ( )041معمما و( )022معممة من المدارس الحكومية
بطولكرم بفمسطين استخدمت الدراسة قائمة الكفايات التدريسية ،ومقياس االتجاه نحو مينة
التدريس .وقد أظيرت نتائج الدراسة عدم وجود تأثير جوىري لمدورات التدريبية التي يمتحق
بيا المعممون في امتالك الكفايات التدريسي ة بينما يوجد تأثير جوىري في ممارسة ىذه
الكفايات ،وعدم وجود فروق جوىرية في اتجاه المعممين نحو مينة التدريس يمكن عزوىا إلي
التحاقيم بالدورات التدريبية.
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التعليل على الدراسات الشابكة:
اتبعت جميع الدراسة السابقة المنيج الوصفي لموصول إلى الكفايات الالزمة إلعداد
المعممين .واىتمت دراسة (الفيد )2113 ،عمى تحديد الكفايات الالزمة إلعداد المعممين في
ضوء اإلعداد التكاممي .واعتمدت عمى كفايات المعمم من خالل االىتمام ببرامج التدريب التي
تركز عمى التدريس وتنفيذه وتقويمو .بينما اىتمت دراسة (ىواش )2104 ،بتقويم البرامج
التدريبية من خالل تقويم المدرب ،وتقويم محتوى البرامج التدريية ،وتقويم نتاجات البرامج
التدريبية.
وبينما اتبعت جميع الدراسات السابقة المنيج الوصفي؛ اتبعت دراسة ( Banks,
 ) 2014المنيج التجربيي ،وذلك الختبار ىذه الدراسة السابقة إلي تقييم برنامج تدريبي بعد
تصميمو وتجريبو عمى المعممين.

إجزاءات البحح وميَجُ
جمتنع البحح:
يتكون مجتمع البحث الحالي من جميع المعممين بتعميم القنفذة ،وذلك لمعام الدراسي
0221 -0225ه.

ميَج البحح:
يقتضي طبيعة البحث استخدام المنيج الوصفي وذلك لتقويم برامج التدريب الصيفي
في ضوء الكفايات المينية من وجية نظر معممي القنفذة.

عيية البحح:
تتكون عينة البحث من ( )011معمما من المعممين بتعميم القنفذة ،منيم ()11
معمما بالعينة االستطالعية ،و( )011معمما بالعينة األساسية.

أدوات البحح:
يتطمب البحث الحالي استخدام
 بطاقة أسئمة المقابمة الشخصية .
 استبانة تقويم برامج التدريب الصيفي في ضوء الكفايات المينية من وجية نظر
معممي القنفذة.
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بطاقة أسئلة املكابلة الشخضية:
استخدم الباحث أداة المقابمة الشخصية حيث تعد المقابمة من الطرق الرئيسة لجمع
المعمومات في البحوث الوصفية .فعن طريق المقابمة يستطيع الباحث أن يتعرف عمى وجيات
نظر المعممين نحو الكفايات المينية المطموب توافر التدريب عمييا خالل برامج التدريب
الصيفي .وقد تم إعداد ىذه البطاقة وعرضيا عمى ( )1من المحكمين .وتتضح صورتيا
النيائية في ممحق رقم (.)0

استباىة تكويه بزامج التدريب الضيفي يف ضوء الهفايات املَيية مً وجَة ىظز معلني الكيفذة:
وتتضمن االستبانة ثالثة مجاالت ،وىي:
 أوال :كفايات التخطيط لمتدريس المتضمنة في برامج التدريب الصيفي.
 ثانيا :كفايات تنفيذ التدريس المتضمنة في برامج التدريب الصيفي.
 ثالثا :كفايات تقويم التدريس المتضمنة في برامج التدريب الصيفي.
وتتدرج استجابات أفراد عينة الدراسة عمي االستبانة عمي خمسة مستويات .ويوضح
الباحث طول فئة المتوسط الحسابي ،ومستوى توافر متغيرات الدراسة من خالل جدول رقم
() 0
خذٔل سلى ()1
طٕل فئخ انًزٕعظ انسغبثٔ ،ٙيغزٕٖ رٕافش يزغٛشاد انذساعخ
طٕل فئخ انًزٕعظ انسغبث ٙيغزٕٖ رٕافش يزغٛشاد انذساعخ
يُخفض خذا
يٍ ( )1إن)18.1( ٙ
يُخفض
يٍ ( )18.1إن)08.1( ٙ
يسبٚذ (يزٕعظ)
يٍ ( )08.1إن)08.1( ٙ
كجٛش
يٍ ( )08.1إن).01( ٙ
كجٛش خذا
يٍ ( ).801إن)5( ٙ

اخلضائط الشيهومرتية الستباىة تكويه بزامج التدريب الضيفي يف ضوء الهفايات املَيية مً
وجَة ىظز معلني الكيفذة:
 -1صدم استباىة تكويه بزامج التدريب الضيفي يف ضوء الهفايات املَيية مً وجَة ىظز معلني
الكيفذة:
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قام الباحث بالتأكد من صدق استبانة تقويم برامج التدريب الصيفي في ضوء
الكفايات المينية من وجية نظر معممي القنفذة من خالل عدة طرق يعرضيا الباحث فيما
يمي:

صدم احملهنني:
قام الباحث بعرض استبانة تقويم برامج التدريب الصيفي في ضوء الكفايات المينية
من وجية نظر معممي القنفذة عمى ( )1من المحكمين بغرض التأكد من صدقيا ،واعتبر

الباحث األسئمة التي حصمت عمي ( )% 41من موافقة المحكمين أسئمة مقبولة.
صدم املكارىة الطزفية:

قام الباحث بالتأكد من صدق استبانة تقويم برامج التدريب الصيفي في ضوء الكفايات
المينية من وجية نظر معممي القنفذة من خالل طريقة المقارنة الطرفية ،حيث قام بمقارنة
متوسطات درجات المرتفعين في استبانة تقويم برامج التدريب الصيفي في ضوء الكفايات
المينية من وجية نظر معممي القنفذة من أفراد العينة االستطالعية والتي بمغ عددىا ()11
معمما بمتوسطات درجات المنخفضين ثم حساب داللة الفروق بين ىذه المتوسطات عن
طريق حساب النسبة الحرجة .ويوضح جدول رقم ( )2ىذه الفروق.
خذٔل سلى ( )0انفشٔق ث ٍٛانًشرفعٔ ٍٛانًُخفض ٍٛثبنعُٛخ االعزطالعٛخ ف ٙاعزجبَخ رمٕٚى
ثشايح انزذسٚت انظٛف ٙف ٙضٕء انكفبٚبد انًُٓٛخ يٍ ٔخٓخ َظش يعهً ٙانمُفزح
لًٛخ "د"
دسخخ انسشٚخ
و انًسٕس
.4
كفبٚبد انزخطٛظ نهزذسٚظ انًزضًُخ ف ٙثشايح
1
**00805
انزذسٚت انظٛفٙ
.4
كفبٚبد رُفٛز انزذسٚظ انًزضًُخ ف ٙثشايح
0
**0185.
انزذسٚت انظٛفٙ
.4
كفبٚبد رمٕٚى انزذسٚظ انًزضًُخ ف ٙثشايح
0
**018.5
انزذسٚت انظٛفٙ
** دانخ عُذ يغزٕٖ

يتضح من خالل جدول رقم ( )2أنو ىناك فروق جوىرية بين المرتفعين في استبانة
تقويم برامج التدريب الصيفي في ضوء الكفايات المينية من وجية نظر معممي القنفذة
والمنخفضين فييا ،أي أن استبانة تقويم برامج التدريب الصيفي في ضوء الكفايات المينية
من وجية نظر معممي القنفذة تميز بين المرتفعين والمنخفضين ؛ مما يؤكد صدق استبانة
تقويم برامج التدريب الصيفي في ضوء الكفايات المينية من وجية نظر معممي القنفذة.
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 -2ثبات استباىة تكويه بزامج التدريب الضيفي يف ضوء الهفايات املَيية مً وجَة ىظز معلني
الكيفذة:
ثبات االتشام الداخلي:
ويعتمد ثبات العبارة عمى مدى ارتباطيا بالمحور الذي تندرج تحتو في استبانة تقويم
برامج التدريب الصيفي في ضوء الكفايات المينية من وجية نظر معممي القنفذة؛ لذا قام
الباحث بحساب معامالت االرتباط بين درجة كل مجال والدرجة الكمية الستبانة تقويم برامج
التدريب الصيفي في ضوء الكفايات المينية من وجية نظر معممي القنفذة .ويوضح جدول
رقم ( )2ىذه المعامالت.
خذٔل سلى ( )0يعبيالد االسرجبط ث ٍٛدسخخ كم يدبل ٔانذسخخ انكهٛخ العزجبَخ رمٕٚى ثشايح انزذسٚت
انظٛف ٙف ٙضٕء انكفبٚبد انًُٓٛخ يٍ ٔخٓخ َظش يعهً ٙانمُفزح
يعبيم االسرجبط
انًسٕس
و
كفبٚبد انزخطٛظ نهزذسٚظ انًزضًُخ ف ٙثشايح
1
**18.0
انزذسٚت انظٛفٙ
كفبٚبد رُفٛز انزذسٚظ انًزضًُخ ف ٙثشايح
0
**18.1
انزذسٚت انظٛفٙ
كفبٚبد رمٕٚى انزذسٚظ انًزضًُخ ف ٙثشايح
0
**18.1
انزذسٚت انظٛفٙ
** دانخ عُذ يغزٕٖ

يتضح من خالل جدول رقم ( )2أن معامالت االرتباط بين درجة كل مجال والدرجة الكمية
الستبانة تقويم برامج التدريب الصيفي في ضوء الكفايات المينية من وجية نظر معممي
القنفذةة؛ دالة عند مستوى 1.10
مما يؤكد ثبات استبانة تقويم برامج التدريب الصيفي في ضوء الكفايات المينية من
وجية نظر معممي القنفذة.

ثبات األبعاد:
وي ستخدم الباحث ثبات استبانة تقويم برامج التدريب الصيفي في ضوء الكفايات المينية
من وجية نظر معممي القنفذة من خالل ثبات األبعاد والدرجة الكمية لالستبانة ،لذا قام الباحث
بحساب ثبات كل بعد من أبعاد استبانة تقويم برامج التدريب الصيفي في ضوء الكفايات
المينية من وج ية نظر معممي القنفذة عن طريق حساب معامل ألفا .،ويوضح جدول رقم ()2
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معامالت ثبات أبعاد استبانة تقويم برامج التدريب الصيفي في ضوء الكفايات المينية من
وجية نظر معممي القنفذة بطريقة ألفا ،ودرجتو الكمية.
خذٔل سلى ( ).يعبيالد ثجبد أثعبد اعزجبَخ رمٕٚى ثشايح انزذسٚت انظٛف ٙف ٙضٕء انكفبٚبد
انًُٓٛخ يٍ ٔخٓخ َظش يعهً ٙانمُفزح ثطشٚمخ أنفب؛ ٔدسخزّ انكهٛخ8
يعبيم انثجبد
انًسٕس
و
 1كفبٚبد انزخطٛظ نهزذسٚظ انًزضًُخ ف ٙثشايح
18.0
انزذسٚت انظٛفٙ
 0كفبٚبد رُفٛز انزذسٚظ انًزضًُخ ف ٙثشايح
18.0
انزذسٚت انظٛفٙ
 0كفبٚبد رمٕٚى انزذسٚظ انًزضًُخ ف ٙثشايح
18.1
انزذسٚت انظٛفٙ

يتضح من خالل جدول رقم ( ) 2أن معامالت ثبات أبعاد استبانة تقويم برامج التدريب
الصيفي في ضوء الكفايات المينية من وجية نظر معممي القنفذة بطريقة ألفا؛ ودرجتو
الكمية؛ قيمتيا عالية.

ثبات االستباىة نهل:
قام الباحث بحساب ثبات استبانة تقويم برامج التدريب الصيفي في ضوء الكفايات
المينية من وجية نظر معممي القنفذة ،كانت قيمتو ( )1.41وىي قيمة مرتفعة لمثبات،
وأعمى من قيم المجاالت الثالث لالستبانة.
يتضح لمباحث مما سبق ثبات وصدق استبانة تقويم برامج التدريب الصيفي في ضوء
الكفايات المينية من وجية نظر معممي القنفذة.

األساليب اإلحضائية املشتخدمة:
تم إجراء المعالجة اإلحصائية لمبحث عن طريق االستعانة ببرنامج ( ،)SPSSواستخدام
األساليب التالية:
-

المتوسطات الحسابية.

-

االنحرافات المعيارية.

-

معامالت االرتباط.

-

معامل "ألفا".

-

اختبار "ت" .
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ىتائج البحح ومياقشتَا وتفشريٍا
تتضمن أسئمة البحث ما يمي:
 -0ما الكفايات المينية الالزم توافرىا في برامج التدريب الصيفي المقدمة لمعممي
القنفذة؟
 -2ما مدى توافر الكفايات المينية في برامج التدريب الصيفي المقدمة لمعممي القنفذة؟

اليتائج املتعلكة باإلجابة عً الشؤال األول للبحح:
ينص السؤال األول عمي" :ما المعايير المينية الالزم توافرىا في برامج التدريب
الصيفي المقدمة لمعممي القنفذة؛ في ضوء الكفايات؟" ومن خالل االطالع عمى البحوث
والدراسات السابقة -والتي تم ذكرىا سابقا -مع بطاقة اسئمة المقابمة الشخصية (ممحق رقم
" ،) "0تم تحديد ىذه المعايير .والتي تتضح من خالل جدول رقم ()1
خذٔل سلى ( )5انكفبٚبد انًُٓٛخ انالصو رٕافشْب ف ٙثشايح انزذسٚت انظٛف ٙانًمذيخ نًعهًٙ
انمُفزح
انكفبٚبد انًُٓٛخ انالصو رٕافشْب ف ٙثشايح انزذسٚت انظٛفٙ
أٔال :كفبٚبد انزخطٛظ نهزذسٚظ انًزضًُخ ف ٙثشايح انزذسٚت انظٛف:ٙ
خالل انزذسٚت عهٗ انزخطٛظ نهزذسٚظ ٚدت أٌ ٚزًكٍ انًعهى يٍ أٌ:
ٚ 81ظٕغ األْذاف انغهٕكٛخ نهذسط8
ٚ 80سذد انضيٍ انًُبعت نهذسط8
ٚ 80سذد األَشطخ انزعهًٛٛخ انًُبعجخ خالل طٛبغخ أْذاف انذسط8
ٚ 8.سذد انٕعٛهخ انزعهًٛٛخ انًُبعجخ خالل طٛبغخ أْذاف انذسط8
ٚ 85سهم يسزٕٖ انذسط إنٗ اندٕاَت انًعشفٛخ ٔانٕخذاَٛخ ٔانًٓبسٚخ8
ٚ 8.شاعٗ خظبئض انًشزهخ انزعهًٛٛخ خالل طٛبغخ أْذاف انذسط8
ٚ 8.شاع ٙانفشٔق انفشدٚخ8
ٚ 8.شاع ٙإيكبَبد انًذسعخ8
ٚ 84غزفٛذ يٍ انجٛئخ انًسهٛخ8
ثبَٛب :كفبٚبد رُفٛز انزذسٚظ انًزضًُخ ف ٙثشايح انزذسٚت انظٛف:ٙ
خالل انزذسٚت عهٗ رُفٛز انزذسٚظ ٚدت أٌ ٚزًكٍ انًعهى يٍ أٌ:
ًٓٚ 811ذ نهذسط ثشكم يُبعت8
ٚ 811طشذ أعئهخ نزُج ّٛانطالة8
ٚ 810زمجم آساء طالثّ8
ٚ 810ذسة انطالة عهٗ اندٕاَت انًٓبسٚخ نهذسط8
ٚ 81.شاع ٙانفشٔق انفشدٚخ8
ٚ 815شثظ انذسط انسبن ٙثبنذسٔط انغبثمخ8
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انكفبٚبد انًُٓٛخ انالصو رٕافشْب ف ٙثشايح انزذسٚت انظٛفٙ
ٚ 81.شثظ انذسط ثبنجُبء انًعشف ٙنهفشد8
ٚ 81.غزثًش ٔلذ انذسط كبيال8
ٚ 81.غزخذو انزمُٛبد انسذٚثخ8
ٚ 814غزخذو انٕعٛهخ انزعهًٛخ انًُبعجخ8
ٚ 801غزخذو طشق رذسٚظ يُبعجخ8
ٚ 801عط ٙأيثهخ رشثظ انذسط ثبنٕالع8
ٚ 800مذو زٕافض نهطالة8
ٚ 800مذو يهخض نهذسط فَٓ ٙبٚزّ8
 ًُٙٚ 80.عاللبرّ اإلَغبَٛخ ثطالثّ8
ٚ 805غبعذ طالثّ عهٗ إثذاء آسائٓى8
ٚ 80.غبعذ طالثّ عهٗ انُمبشبد انظفٛخ8
ثبنثب :كفبٚبد رمٕٚى انزذسٚظ انًزضًُخ ف ٙثشايح انزذسٚت انظٛف:ٙ
خالل انزذسٚت عهٗ رمٕٚى انزذسٚظ ٚدت أٌ ٚزًكٍ انًعهى يٍ أٌ:
ٚ 80.سذد يٕاطٍ انمٕح ٔانضعف نطالثّ8
ٚ 80.سذد يٕٛل ٔاردبْبد انطالة8
ٚ 804ذسط يب رسمك يٍ أْذاف انذسط8
ٚ 801غزخذو أعبنٛت رمٕٚى رشاع ٙانفشٔق انفشدٚخ8
ٚ 801غزخذو أعبنٛت رمٕٚى رًُٗ يٓبساد انزفكٛش8
ٚ 800غزخذو أعبنٛت رمٕٚى يزُٕعخ8
ٚ 800غزخذو أعبنٛت رمٕٚى يشرجطخ ثأْذاف انذسط8
ٚ 80.غزخذو ًَٕرج إخبثخ خالل انزظسٛر8
ٚ 805طٕس األَشطخ انزعهًٛٛخ ف ٙضٕء َزبئح انزمٕٚى8
ٚ 80.طٕس ٔعبئهخ انزٚ ٙغزخذيٓب ف ٙضٕء َزبئح انزمٕٚى8
 ًُٗٚ 80.يٓبسارّ ٔفمب نُزبئح انزمٕٚى8

من خالل جدول رقم ( ) 1تتضح الكفايات المينية الالزم توافرىا في برامج التدريب
الصيفي المقدمة لمعممي القنفذة.
وتتفق نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة (الفيد )2113 ،حيث توصمت إلى ثالثة محاور
لتقويم التخطيط لمتدريس وتنفيذه وتقويمو .كما نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة
( ) Ogilive, 2015حيث توصمت نتائج الدراسة إلى أن تقدير المعممين لمستوى البرامج
التدريبية كان عاليا.
وتختمف نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة (الفيد )2113 ،التي اىتمت بكفايات المعمم من
خالل االىتمام ببرامج التدريب التي تركز عمى التدريس وتنفيذه وتقويمو .بينما اىتمت دراسة
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(ىواش )2104 ،بتقويم البرامج التدريبية من خالل تقويم المدرب ،وتقويم محتوى البرامج
التدريية ،وتقويم نتاجات البرامج التدريبية.

اليتائج املتعلكة باإلجابة عً الشؤال الجاىي للبحح
ينص السؤال الثاني عمي" :ما مدى توافر الكفايات المينية في برامج التدريب
الصيفي المقدمة لمعممي القنفذة ؟" ولإلجابة عن ىذا السؤال قام الباحث بحساب المتوسطات
الحسابية واالنحرافات المعيارية والمتوسطات الفرضية وقيم "ت" لعينة واحدة لعبارات وأبعاد
استبانة تقويم برامج التدريب الصيفي في ضوء الكفايات المينية من وجية نظر معممي
القنفذة .وذلك لمعينة األساسية (عددىا  011معمم) .ويتضح ذلك من خالل جدول ويتضح
ذلك من خالل جدول رقم ()2
خذٔل سلى ().
انًزٕعطبد انسغبثٛخ ٔاالَسشافبد انًعٛبسٚخ نعجبساد ٔأثعبد اعزجبَخ رمٕٚى ثشايح انزذسٚت انظٛف ٙفٙ
ضٕء انكفبٚبد انًُٓٛخ يٍ ٔخٓخ َظش يعهً ٙانمُفزح*8
يغزٕٖ رٕافش انكفبٚخ ف ٙثشايح انزذسٚت انظٛفٙ
انكفبٚبد انًزضًُخ ف ٙثشايح انزذسٚت
انظٛفٙ
يغزٕٖ
لًٛخ
انًزٕعظ
انًزٕعظ انًغزٕٖ
انذالنخ
"د"
انفشض*ٙ
انسغبثٙ
أٔال :كفبٚبد انزخطٛظ نهزذسٚظ انًزضًُخ ف ٙثشايح انزذسٚت انظٛف:ٙ
خالل انزذسٚت عهٗ انزخطٛظ نهزذسٚظ ٚدت أٌ ٚزًكٍ انًعهى يٍ أٌ:
084
08.
085

كجٛش
كجٛش
يزٕعظ

ٚ 81ظٕغ األْذاف انغهٕكٛخ نهذسط8
ٚ 80سذد انضيٍ انًُبعت نهذسط8
ٚ 80سذد األَشطخ انزعهًٛٛخ انًُبعجخ
خالل طٛبغخ أْذاف انذسط8
كجٛش
08.
ٚ 8.سذد انٕعٛهخ انزعهًٛٛخ انًُبعجخ
خالل طٛبغخ أْذاف انذسط8
كجٛش
085
ٚ 85سهم يسزٕٖ انذسط إنٗ اندٕاَت
انًعشفٛخ ٔانٕخذاَٛخ ٔانًٓبسٚخ8
كجٛش
08.
ٚ 8.شاعٗ خظبئض انًشزهخ انزعهًٛٛخ
خالل طٛبغخ أْذاف انذسط8
كجٛش
.
ٚ 8.شاع ٙانفشٔق انفشدٚخ8
كجٛش
08.
ٚ 8.شاع ٙإيكبَبد انًذسعخ8
كجٛش
084
ٚ 84غزفٛذ يٍ انجٛئخ انًسهٛخ8
ثبَٛب :كفبٚبد رُفٛز انزذسٚظ انًزضًُخ ف ٙثشايح انزذسٚت انظٛف:ٙ
خالل انزذسٚت عهٗ رُفٛز انزذسٚظ ٚدت أٌ ٚزًكٍ انًعهى يٍ أٌ:
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08.
08.
08.

08..
08..
18.5

1811
1811
1814

08.

0840

1811

08.

08.5

1811

08.

08.0

1811

08.
08.
08.

0845
08..
08.1

1811
1811
1811

تقويم برامج التدريب الصيفي في ضوء الكفايات المهنية من وجهة نظر معلمي القنفذة.
انكفبٚبد انًزضًُخ ف ٙثشايح انزذسٚت
انظٛفٙ

يغزٕٖ رٕافش انكفبٚخ ف ٙثشايح انزذسٚت انظٛفٙ
انًزٕعظ
انسغبثٙ
08.
084
.80
.80

انًغزٕٖ

ًٓٚ 811ذ نهذسط ثشكم يُبعت8
ٚ 811طشذ أعئهخ نزُج ّٛانطالة8
ٚ 810زمجم آساء طالثّ8
ٚ 810ذسة انطالة عهٗ اندٕاَت
انًٓبسٚخ نهذسط8
كجٛش
.80
ٚ 81.شاع ٙانفشٔق انفشدٚخ8
كجٛش
08.
ٚ 815شثظ انذسط انسبن ٙثبنذسٔط
انغبثمخ8
كجٛش
084
ٚ 81.شثظ انذسط ثبنجُبء انًعشف ٙنهفشد8
كجٛش
08.
ٚ 81.غزثًش ٔلذ انذسط كبيال8
كجٛش
084
ٚ 81.غزخذو انزمُٛبد انسذٚثخ8
كجٛش
084
ٚ 814غزخذو انٕعٛهخ انزعهًٛخ انًُبعجخ8
كجٛش
08.
ٚ 801غزخذو طشق رذسٚظ يُبعجخ8
يزٕعظ
085
ٚ 801عط ٙأيثهخ رشثظ انذسط ثبنٕالع8
كجٛش
.
ٚ 800مذو زٕافض نهطالة8
كجٛش
.
ٚ 800مذو يهخض نهذسط فَٓ ٙبٚزّ8
كجٛش خذا
.85
 ًُٙٚ 80.عاللبرّ اإلَغبَٛخ ثطالثّ8
كجٛش خذا
.80
ٚ 805غبعذ طالثّ عهٗ إثذاء آسائٓى8
كجٛش خذا
.80
ٚ 80.غبعذ طالثّ عهٗ انُمبشبد
انظفٛخ8
ثبنثب :كفبٚبد رمٕٚى انزذسٚظ انًزضًُخ ف ٙثشايح انزذسٚت انظٛف:ٙ
خالل انزذسٚت عهٗ رمٕٚى انزذسٚظ ٚدت أٌ ٚزًكٍ انًعهى يٍ أٌ:
كجٛش
084
ٚ 80.سذد يٕاطٍ انمٕح ٔانضعف
نطالثّ8
كجٛش خذا
.80
ٚ 80.سذد يٕٛل ٔاردبْبد انطالة8
كجٛش خذا
.8.
ٚ 804ذسط يب رسمك يٍ أْذاف انذسط8
كجٛش
.80
ٚ 801غزخذو أعبنٛت رمٕٚى رشاعٙ
انفشٔق انفشدٚخ8
كجٛش
08.
ٚ 801غزخذو أعبنٛت رمٕٚى رًُٗ
يٓبساد انزفكٛش8
كجٛش خذا
.80
ٚ 800غزخذو أعبنٛت رمٕٚى يزُٕعخ8
كجٛش
08.
ٚ 800غزخذو أعبنٛت رمٕٚى يشرجطخ
ثأْذاف انذسط8
كجٛش خذا
.85
ٚ 80.غزخذو ًَٕرج إخبثخ خالل
انزظسٛر8
يزٕعظ
080
ٚ 805طٕس األَشطخ انزعهًٛٛخ ف ٙضٕء
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كجٛش
كجٛش
كجٛش
كجٛش

انًزٕعظ
انفشض*ٙ
08.
08.
08.
08.

لًٛخ
"د"
08.0
08.1
0840
084.

يغزٕٖ
انذالنخ
1811
1811
1811
1811

08.
08.

084.
08.5

1811
1811

08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.

08.1
08.5
08.1
08.1
08.5
18.5
08.1
08.0
084.
084.
084.

1811
1811
1811
1811
1811
181.
1811
1811
1811
1811
1811

08.

08.5

1811

08.
08.
08.

08..
0840
0841

1811
1811
1811

08.

08.0

1811

08.
08.

08.0
08..

1811
1811

08.

0845

1811

08.

18.0-

1814
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انكفبٚبد انًزضًُخ ف ٙثشايح انزذسٚت
انظٛفٙ
َزبئح انزمٕٚى8
ٚ 80.طٕس ٔعبئهخ انزٚ ٙغزخذيٓب فٙ
ضٕء َزبئح انزمٕٚى8
 ًُٗٚ 80.يٓبسارّ ٔفمب نُزبئح انزمٕٚى8
كفبٚبد رخطٛظ انزذسٚظ
كفبٚبد رُفٛز انزذسٚظ
كفبٚبد رمٕٚى انزذسٚظ
انذسخخ انكهٛخ نهكفبٚبد انًزضًُخ فٙ
ثشايح انزذسٚت انظٛفٙ

يغزٕٖ رٕافش انكفبٚخ ف ٙثشايح انزذسٚت انظٛفٙ
انًزٕعظ
انسغبثٙ

انًغزٕٖ

انًزٕعظ
انفشض*ٙ

لًٛخ
"د"

يغزٕٖ
انذالنخ

08.

كجٛش

08.

08..

1811

08.
008.
..85
.084
1.5

كجٛش
كجٛش
كجٛش
كجٛش
كجٛش

08.
018.
5.8.
0.8.
1058.

08..
08.4
08.0
08.5
08.1

1811
1811
1811
1811
1811

* تم حساب المتوسط الفرضي بمعدل ( )2.2لكل عبارة ،من عبارات استبانة تقويم برامج التدريب
الصيفي في ضوء الكفايات المينية من وجية نظر معممي القنفذة؛ حيث إن ( )2.2بداية مدى
مستوى كبير
من خالل الجدول السابق يتضح أن:
 برامج التدريب الصيفي من وجية نظر معممي القنفذة تتضمن الكفايات المينية
الضرورية.
 كفايات تخطيط التدريس في برامج التدريب الصيفي متوافرة بمستوى كبير.
 كفايات تنفيذ التدريس في برامج التدريب الصيفي متوافرة بمستوى كبير.
 كفايات تقويم التدريس في برامج التدريب الصيفي متوافرة بمستوى كبير.
 جميع الكفايات المتضمنة في برامج التدريب الصيفي متوافرة بمستوى يتراوح بين
كبير وكبير جدا ،عدا الكفايات التالية:
 يحدد األنشطة التعميمية المناسبة خالل صياغة أىداف الدرس.
 يعطي أمثمة تربط الدرس بالواقع
 يطور األنشطة التعميمية في ضوء نتائج التقويم.
أي أن جميع كفايات تخطيط التدريس المتضمنة في برامج التدريب الصيفي ،تعد
ذات مستوى جيد عدا كفاية "تحديد المعمم لألنشطة التعميمية المناسبة خالل صياغة أىداف
الدرس" .وجميع كفايات تنفيذ التدريس المتضمنة في برامج التدريب الصيفي ،ذات مستوى
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جيد عدا كفاية " يعطي أمثمة تربط الدرس بالواقع .وجميع كفايات تقويم التدريس المتضمنة
في برامج ال تدريب الصيفي ذات مستوى جيد عدا " يطور األنشطة التعميمية في ضوء نتائج
التقويم "
وتتفق نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة (الفيد )2113 ،حيث توصمت إلى ()21
كفاية الزمة إلعداد المعمم ،تتضمن ثالثة محاور ىي التخطيط لمتدريس وتنفيذه وتقويمو.
وتختمف نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة (الفرا ،)2112 ،حيث توصمت نتائج
الدراسة إلى ضعف البرامج التدريبية المقدمة لممعممين بشكل عام .كما تختمف نتائج ىذه
الدراسة مع نتائج دراسة (الدويري )2101 ،حيث توصمت نتائج الدراسة إلى أن أداء البرامج
التدريبية متوسطا.
ويفسر الباحث ىذه النتيجة كون جميع كفايات تخطيط التدريس المتضمنة في برامج
التدريب الصيفي ،تعد ذات مستوى كبير؛ باالىتمام الذي توليو المممكة العربية السعودية ليذه
البرامج من اىتمام إلعداد المعمم وتنمية كفاياتو.
كما يفسر الباحث كون كفاية األنشطة التعميمية المناسبة خالل صياغة أىداف
الدرس ،ذات مستوى متوسط في برامج التدريب الصيفي بكون صياغة األنشطة التعميمية
خالل تحضير الدرس والتخطيط لو؛ تعد ميارة ذات مستوى عال ال يتقنيا جميع المعممون.
ويفسر الباحث كون كفاية إعطاء أمثمة تربط الدرس بالواقع ذات مستوى متوسط في برامج
التدريب الصيفي بكون ىذ ه األمثمة تحتاج من المعمم مزيدا من الجيد والتفكير والبحث
لمحصول عمييا وربطيا بالدرس.
كما يفسر الباحث كون كفاية تطوير األنشطة التعميمية في ضوء نتائج التقويم ميارة
تتطمب خبرات عالية ال تتوافر لدى معظم المعممين.
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توصيات البحح.
بناء عمى نتائج البحث الحالي يمكن تقديم التوصيات التالية:
ً
 مناقشة وزارة التعميم لدليل المعمم لممواد الدراسية في جميع مراحل التعميمالعام؛ مع المعممين ،بحيث يتضمن أمثمة تربط الدرس بالواقع.
 إشراك المعمم في وضع تصور لألنشطة التعميمية المناسبة خالل صياغةأىداف الدرس.
 تضمين البرامج التدريبية ما من شأنو يطور األنشطة التعميمية في ضوء نتائجالتقويم.

مكرتحات البحح.
في ضوء ما أسفر البحث الحالي عنو من نتائج؛ يقترح الباحث إجراء الدراسات التالية
استكماالً لمبحث الحالي:

 برنامج تدريبي لتدريب المعممين عمي تطوير األنشطة التعميمية لممقررات التييدرسونيا.
 -تقويم األنشطة التعميمية ببرامج إعداد المعممين أثناء الخدمة.
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املزاجع:
األصسق ،عجذ اٌشزّٓ صبٌر ( .)0222عهى انُفظ انزشثٕ٘ نهًعهً ،ٍٛث١شٚدِ ،ىتجخ غشاثٍظ اٌعٍّ١خ.
اٌجشغِ ،ٟظٙش عٍ .) 0202 ( ٟثشٔبِح تذس٠جٌّ ٟعٍُّ ِبدح األز١بء ف ٟاٌّشزٍخ اٌثبٔ٠ٛخ ف ٟاٌدّٛٙس٠خ
اٌ١ّٕ١خ .سعبنخ دكزٕساِ ،خبِعخ اٌدضائش.
ثشوبد ،ص٠بد ( .)0202اٌذٚساد اٌتذس٠ج١خ أثٕبء اٌخذِخ ٚعاللخ رٌه ثفعبٌ١خ اٌّعٍُ ٚاتدب٘بتٗ ٔسِٕٙ ٛخ
اٌتذس٠ظ.
_http://www.qou.edu/home/sciResearch/researchersPages/ziadBarakat/r9
drZiadBarakat.pdf
ثٛظ١بف ،عّ١شح ( .)0205أعٍٛة إعذاد اٌّعٍّ ٓ١اٌمبئُ عٍ ٝاٌىفب٠بد .يدهخ انعهٕو اإلَغبَٛخ ،خبيعخ
يُزٕس٘.345 -333 ،.0 ،
خبعُ ،سز ُ١عجذ ( .)0222اٌتٛخ ٗ١اٌتشثٚ ٞٛأّ٘١تٗ ف ٟتط٠ٛش ثشاِح تذس٠ت اٌّعٍّ .ٓ١يدهخ اندبيعخ
األعًشٚخ اإلعاليٛخ.540 -530 ،)4( 5 8
يدهخ
اٌسز٠ف ،ٟخبٌذ (  .) 0223تصٛس ِمتشذ ٌٍىفب٠بد اٌالصِخ إلعذاد ِعٍُّ اٌعٌٍٍّ َٛشزٍخ اٌّتٛعطخّ ،
خبيعخ انًهك ععٕد نهعهٕو انزشثٕٚخ.45 -0 ،)1( 1. ،
اٌسٍ١ج ،ٟعجذ اٌٍط١فٚ ،اثشاِ٘ ،ُ١سّذ ( .)0202رمٕٚى ثشايح رذسٚت انًعهً ٍٛف ٙانًًهكخ انعشثٛخ
انغعٕدٚخ ٔيعبٛٚش رطٕٚشْب .اٌش٠بض ،داس اٌشعبٌخ.
خٍِ ،ً١سّذ إثشا٘ ُ١غٗ ( .)0202سؤ٠خ ِمتشزخ ٌتط٠ٛش ثشاِح تذس٠ت اٌّعٍّ ٓ١ف ٟأثٕبء اٌخذِخ فٟ
ظٛء ِف ِٟٛٙاٌدٛدح ٚاٌتذس٠ت عٓ ثعذ .دساعبد عشثٛخ ف ٙانزشثٛخ ٔعهى انُفظ ،ساثطخ
انزشثٕ ٍٛٚانعشة ،عذد خبص ،يبسط .044 -003 ،
اٌذ٠ٚش ،ٞخذ٠دخ ( .) 0205تم ُ٠ٛاٌجشاِح اٌتذس٠ج١خ اٌّمذِخ ٌّعٍّبد اٌتشث١خ اٌفٕ١خ ٌٍجٕبد فِ ٟذٕ٠خ خذح
ثبٌٍّّىخ اٌعشث١خ اٌغعٛد٠خ .سعبنخ يبخغزٛش ،خبِعخ أَ اٌمش.ٜ
اٌغشزبٔ ،ٟزغ ٓ١ثٓ ِش٠ض٠ك زّذاْ (ٚ .)0222الع ثشاِح تذس٠ت اٌّعٍّٚ ِٓ ٓ١خٙخ ٔظشُ٘ فٟ
ِٕطمخ اٌدٛف ثبٌٍّّىخ اٌعشث١خ اٌغعٛد٠خ .سعبنخ يبخغزٛش ،وٍ١خ اٌتشث١خ ،خبِعخ اٌ١شِٛن،
األسدْ.
اٌشش٠فِ ،سّذ ِٛع )0222(ٝانزذسٚت ٔأًْٛزّ ف ٙانعًم اإلعالي .ٙخذٖ ،داس األٔذٌظ اٌخعشاء.
ش٠ٛطش ،ع١غِ ٝسّذ ( )0222إعذاد ٔرذسٚت انًعهً .ٍٛعّبْ ،اٌذ١ٌٚخ ٌٍٕشش
عجذ اٌغّ١عِ ،صطفٚ ٝزٛاٌخ ،ع١ٙش (  .) 0225إعذاد انً ّعهى ٔرًُٛزّ ٔرذسٚجّ .عّبْ  ،األسدْ ،داس
اٌفىش ٔبششِٛٚ ْٚصع.ْٛ
عٍٛ١ح  ،اٌغ١ذ ( )0220رسذٚذ االززٛبخبد انزذسٚجٛخ نهًعهً .ٍٛاٌمب٘شح ،اثتشان ٌٍٕشش.
فتس١خِٙ ،ذ ٞثٍعغٍخ ( .) 0200تى ٓ٠ٛاٌّعٍّ ٓ١ثبٌىفب٠بد ِ :برا عٓ اٌجشاِح اٌتذس٠ج١خ ؟ .يدهخ انعهٕو
اإلَغبَٛخ ٔاالخزًبعٛخ ،خبيعخ لبطذ٘ يشثبذ – ٔسلهخ.320 -024 ،. ،
اٌفتال ،ٞٚع .) 0223 ( ٍٗ١ٙانكفبٚبد انزذسٚغٛخ "انًفٕٓو-انزذسٚت-األداء" -عهغهخ طشائك انزذسٚظ.
األسدْ ،داس اٌششٚق ٌٍٕشش ٚاٌتٛص٠ع.
اٌفشاِ ،سّذ فبسٚق (ّٛٔ )0226رج ٌجشاِح تذس٠ت اٌّعٍّ ٓ١ف ٟظٛء ثعط اٌذساعبد اٌتم١ّ٠ٛخ ٌٙزٖ
اٌجشاِح .انًؤرًش انعهً ٙانثبَ ٙإلعذاد انًعهى ،اإلعكُذسٚخٕٚ 1. -15 ،ن ،ٕٛاٌّدٍذ األٚي.
اٌفٙذ ،عجذهللا ثٓ عٍّ١بْ ( .)0222اٌىفب٠بد اٌالصِخ إلعذاد اٌّعٍّ ٓ١ف ٟظٛء اإلعذاد اٌتىبٍِ .ٟدساعبد
رشثٕٚخ ٔإخزًبعٛخ ،خبيعخ زهٕاٌ  -كهٛخ انزشثٛخ.022 -043 ،)1( 10 ،
إٌّش ،ٞزٕبْ عشزبْ (.)0222االزت١بخبد اٌتذس٠ج١خ اٌالصِخ ٌّعٍّبد اٌٍغخ اٌعشث١خ ف ٟاٌّشزٍتٓ١
اٌّتٛعطخ ٚاٌثبٔ٠ٛخ ف ٟاٌٍّّىخ اٌعشث١خ اٌغعٛد٠خ ،يدهخ كهٛخ انزشثٛخ ،خبيعخ او انمشٖ ،يدهخ
انعهٕو انزشثٕٚخ ٔانُفغٛخ.022 -042 ،)0( 1. 8
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ٌٝٚف اٌثالثخ األٛ اٌصفٟٓ اٌدذد ف١ٍّت اٌّع٠ُ ثشاِح تذس٠ٛ تم.)0202(  عجذ هللاٝ دالي ِصطف،اػٛ٘
خ نهذساعبدٛ يدهخ اندبيعخ اإلعالي.سحٛبد اٌّط١بظ٠ ِٕب٘ح اٌشٍٝخ ع١ِٛ اٌّذاسط اٌسىٟف
.535 -505 ،)1( 0. ، خ ثغضحٛ اندبيعخ اإلعالي،خٛخ ٔانُفغٕٚانزشث
Banks, S. (2014). Design and implementation of an educational model based on
presentation skills to train secondary school teachers in-service. Journal
of In service Education , 24, (2), 33-51.
Ogilive, A. (2015). The Effects Global Education in service training program
on secondary school Teacher's", ph. Dissertation presented to Seattle
University, scuttle.
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يهسك سلى ( )1ثطبلخ أعئهخ انًمبثهخ انشخظٛخ
إعذاد  /أزًذ عشٚر عشزبٌ انمشَٙ
أخ ٙانًعهى:
تستبج ف ٟأثٕبء عٍّه اٌّ( ٟٕٙاٌتشثٚ ٞٛاٌتعٍِ )ّٟ١دّٛعخ ِٓ اٌىفب٠بد اٌت ٟتسمك أ٘ذاف اٌعٍّ١خ
اٌتعٍ١ّ١خٚ .تستبج إٌ ٝتعّٕٙ١ب خالي ثشاِح اٌتذس٠ت اٌص١ف .ٟفٕشخِٕ ٛه تسذ٠ذ ٘زٖ اٌىفب٠بد.
أٔال :كفبٚبد انزخطٛظ نهزذسٚظ انزٚ ٙدت رضًُٓٛب ف ٙثشايح انزذسٚت انظٛف:ٙ
خالي اٌتذس٠ت عٍ ٝاٌتخط١ػ ٌٍتذس٠ظ ٠دت أْ ٠تّىٓ اٌّعٍُ ِٓ أْ:
................................................................................ .0
................................................................................ .0
................................................................................ .3
................................................................................ .4
................................................................................ .5
ثبَٛب :كفبٚبد رُفٛز انزذسٚظ انزٚ ٙدت رضًُٓٛب ف ٙثشايح انزذسٚت انظٛف:ٙ
خالي اٌتذس٠ت عٍ ٝتٕف١ز اٌتذس٠ظ ٠دت أْ ٠تّىٓ اٌّعٍُ ِٓ أْ:
................................................................................ .0
................................................................................ .0
................................................................................ .3
................................................................................ .4
................................................................................ .5
ثبنثب :كفبٚبد رمٕٚى انزذسٚظ انزٚ ٙدت رضًُٓٛب ف ٙثشايح انزذسٚت انظٛف:ٙ
خالي اٌتذس٠ت عٍ ٝتم ُ٠ٛاٌتذس٠ظ ٠دت أْ ٠تّىٓ اٌّعٍُ ِٓ أْ:
................................................................................ .0
................................................................................ .0
................................................................................ .3
................................................................................ .4
................................................................................ .5
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يهسك سلى ( )0اعزجبَخ رمٕٚى ثشايح انزذسٚت انظٛف ٙف ٙضٕء انكفبٚبد انًُٓٛخ يٍ ٔخٓخ َظش
يعهً ٙانمُفزح
إعذاد  /أزًذ عشٚر عشزبٌ انمشَٙ
رعهًٛبد االعزجبَخ:
أخ ٟاٌّعٍُ :فّ١ب ِ ٍٟ٠دّٛعخ ِٓ اٌعجبساد اٌت ٟتم َٛثشاِح اٌتذس٠ت اٌص١ف ٟف ٟظٛء اٌىفب٠بد
اٌّ١ٕٙخ ٚ ،اٌّشخِٕ ٛه أْ تمشأ وً عجبسح ِٓ اٌعجبساد ثعٕب٠خ ٚأْ تختبس ِٕٙب ِب ٠عجش عٓ سأ٠هِ ،ع
اٌعٍُ أٔٗ ال تٛخذ إخبثخ صس١سخ ٚأخش ٜخبغئخ ،فبإلخبثخ اٌصس١سخ ٘ ٟاٌت ٟتعجش عٓ سأ٠هٚ .شىشا
اٌجبزث.
ٌتعبٔٚىُ ِعٕب.
انجٛبَبد األٔنٛخ:
االعُ( :اخت١بس........................................ )ٞ
اٌّذسعخ................................................. :
عجبساد االعزجبَخ:
يغزٕٖ رٕافش انكفبٚخ ف ٙثشايح انزذسٚت انظٛفٙ
انكفبٚبد انًزضًُخ ف ٙثشايح انزذسٚت
انظٛفٙ
يزٕعظ ضعٛف ضعٛف خذا
كجٛش
كجٛش خذا
أٔال :كفبٚبد انزخطٛظ نهزذسٚظ انًزضًُخ ف ٙثشايح انزذسٚت انظٛف:ٙ
خالل انزذسٚت عهٗ انزخطٛظ نهزذسٚظ ٚدت أٌ ٚزًكٍ انًعهى يٍ أٌ:
ٚ 80.ظٕغ األْذاف انغهٕكٛخ نهذسط8
ٚ 804سذد انضيٍ انًُبعت نهذسط8
ٚ 8.1سذد األَشطخ انزعهًٛٛخ انًُبعجخ
خالل طٛبغخ أْذاف انذسط8
ٚ 8.1سذد انٕعٛهخ انزعهًٛٛخ انًُبعجخ
خالل طٛبغخ أْذاف انذسط8
ٚ 8.0سهم يسزٕٖ انذسط إنٗ اندٕاَت
انًعشفٛخ ٔانٕخذاَٛخ ٔانًٓبسٚخ8
ٚ 8.0شاعٗ خظبئض انًشزهخ انزعهًٛٛخ
خالل طٛبغخ أْذاف انذسط8
ٚ 8..شاع ٙانفشٔق انفشدٚخ8
ٚ 8.5شاع ٙإيكبَبد انًذسعخ8
ٚ 8..غزفٛذ يٍ انجٛئخ انًسهٛخ8
ثبَٛب :كفبٚبد رُفٛز انزذسٚظ انًزضًُخ ف ٙثشايح انزذسٚت انظٛف:ٙ
خالل انزذسٚت عهٗ رُفٛز انزذسٚظ ٚدت أٌ ٚزًكٍ انًعهى يٍ أٌ:
ًٓٚ 8..ذ نهذسط ثشكم يُبعت8
ٚ 8..طشذ أعئهخ نزُج ّٛانطالة8
ٚ 8.4زمجم آساء طالثّ8
ٚ 851ذسة انطالة عهٗ اندٕاَت انًٓبسٚخ
نهذسط8
ٚ 851شاع ٙانفشٔق انفشدٚخ8
ٚ 850شثظ انذسط انسبن ٙثبنذسٔط
انغبثمخ8
ٚ 850شثظ انذسط ثبنجُبء انًعشف ٙنهفشد8
ٚ 85.غزثًش ٔلذ انذسط كبيال8
ٚ 855غزخذو انزمُٛبد انسذٚثخ8
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يغزٕٖ رٕافش انكفبٚخ ف ٙثشايح انزذسٚت انظٛفٙ
يزٕعظ ضعٛف ضعٛف خذا
كجٛش
كجٛش خذا

انكفبٚبد انًزضًُخ ف ٙثشايح انزذسٚت
انظٛفٙ
ٚ 85.غزخذو انٕعٛهخ انزعهًٛخ انًُبعجخ8
ٚ 85.غزخذو طشق رذسٚظ يُبعجخ8
ٚ 85.عط ٙأيثهخ رشثظ انذسط ثبنٕالع8
ٚ 854مذو زٕافض نهطالة8
ٚ 8.1مذو يهخض نهذسط فَٓ ٙبٚزّ8
 ًُٙٚ 8.1عاللبرّ اإلَغبَٛخ ثطالثّ8
ٚ 8.0غبعذ طالثّ عهٗ إثذاء آسائٓى8
ٚ 8.0غبعذ طالثّ عهٗ انُمبشبد انظفٛخ8
ثبنثب :كفبٚبد رمٕٚى انزذسٚظ انًزضًُخ ف ٙثشايح انزذسٚت انظٛف:ٙ
خالل انزذسٚت عهٗ رمٕٚى انزذسٚظ ٚدت أٌ ٚزًكٍ انًعهى يٍ أٌ:
ٚ 8..سذد يٕاطٍ انمٕح ٔانضعف نطالثّ8
ٚ 8.5سذد يٕٛل ٔاردبْبد انطالة8
ٚ 8..ذسط يب رسمك يٍ أْذاف انذسط8
ٚ 8..غزخذو أعبنٛت رمٕٚى رشاع ٙانفشٔق
انفشدٚخ8
ٚ 8..غزخذو أعبنٛت رمٕٚى رًُٗ يٓبساد
انزفكٛش8
ٚ 8.4غزخذو أعبنٛت رمٕٚى يزُٕعخ8
ٚ 8.1غزخذو أعبنٛت رمٕٚى يشرجطخ
ثأْذاف انذسط8
ٚ 8.1غزخذو ًَٕرج إخبثخ خالل انزظسٛر8
ٚ 8.0طٕس األَشطخ انزعهًٛٛخ ف ٙضٕء
َزبئح انزمٕٚى8
ٚ 8.0طٕس ٔعبئهخ انزٚ ٙغزخذيٓب فٙ
ضٕء َزبئح انزمٕٚى8
 ًُٗٚ 8..يٓبسارّ ٔفمب نُزبئح انزمٕٚى8
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