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امللخ�ص
تقدمي برامج تدريبية �أثناء اخلدمة �ضرورة ملحة تفر�ضها ظروف الع�صر بهدف االرتقاء مب�ستوى �أداء
املعلمني ،وتطوير مهاراتهم ،وحت�سني اجتاهاتهم ،وزيادة انتاجيتهم يف جميع املجاالت التي يعملون فيها �أثناء
اخلدمة مبا يتوافق وحاجات املعلمني �أنف�سهم وتلبية متطلبات الوزارة التطويرية ،فيما يخ�ص التخ�ص�صات
املهنية .ولكن رغم اجلهود التي تبذلها وزارة الرتبية والتعليم يف مملكة البحرين للتنمية املهنية للمعلمني من
خالل طرح الربامج التدريبية يف جمال تخ�ص�صاتهم مل يكن �ضمنها برامج تدريبية قائمة على االجتاهات
التدريبية للمعلمني القائمني بعملية الإ�شراف على الأن�شطة الرتبوية يف مرحلة التعليم االبتدائي نظر ًا لأهمية
الدور امللقى على عاتق م�شريف الأن�شطة الرتبوية يف هذه املرحلة لقيامهم بتن�شئة و�إعداد جيل امل�ستقبل وهذا
ما �سعت �إليه الدرا�سة احلالية للك�شف عن مدى فعالية برنامج مقرتح للتنمية املهنية مل�شريف الأن�شطة الرتبوية
يف املدار�س االبتدائية مبملكة البحرين.
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Abstract
Providing training programs in any educational system is an urgent need for
improving teacher’s performances and development their skills, attitudes and increase
their productivity in all areas in which they operate. The Ministry of Education in
the Kingdom of Bahrain offering training programs for professional development for
teachers in their specialties, and these programs does not including training programs
based on the training need of teachers doing the supervision for educational activities
in primary education. This study focuses on the effectiveness of the proposed program
of professional development of administrators in educational activities in primary
schools of the Kingdom of Bahrain.
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م�شكلة الدرا�سة:
قامت الباحثة بدرا�سة ا�ستطالعية يف الف�صل
الدرا�سي الثاين من العام الدرا�سي (-2006
 )2007من خالل عملها كاخت�صا�صية �أوىل برامج
تربوية ب�إدارة اخلدمات الطالبية قدمت خاللها
ا�ستبانه لعينة من م�شريف الأن�شطة الرتبوية يف
خمتلف املجاالت يف املدار�س االبتدائية للوقوف
على �أبعاد امل�شكلة التي تواجههم يف �إ�شرافهم على
الأن�شطة الرتبوية.
وقد جاءت نتائج الدرا�سة اال�ستطالعية مت�سقة
مع نتائج بع�ض الدرا�سات ال�سابقة التي ت�ؤكد
على �ضرورة التعرف على االحتياجات واملهارات
والكفايات املطلوب التدريب عليها من وجهة
نظر املتدربني املعلمني امل�شرفني على الأن�شطة
الرتبوية حتى تكون برامج التدريب �أكرث فعالية
(�شوق و�آخرون� ،1995 ،ص  )297ليقوموا بدورهم
الفعلي يف الإ�شراف على الأن�شطة الرتبوية ،مثل
درا�سة (يحي احل�سني ،)1999 ،التي �أ�شارت �إىل
�أن امل�شرفني الرتبويني للأن�شطة الرتبوية بحاجة
لربامج تدريبية تعمل على تلبية احتياجاتهم
التدريبية ،ودرا�سة (م�ضاوي ال�شعالن)2001 ،
التي �أكدت على �أن هناك ق�صور ًا يف م�ستوى
ممار�سة امل�شرفني الرتبويني لالجتاهات احلديثة
يف الإ�شراف الرتبوي ,ودرا�سة (ال�شهوان)2005 ،
http://journals.uob.edu.bh

التي �أكدت على �أن م�ستوى الربامج التدريبية
للم�شرفني الرتبويني �ضعيف بالإ�ضافة �إىل �ضعف
م�شاركة املتدربني ،ودعوة العديد من امل�ؤمترات
التي �أ�شارت �إىل �ضرورة تدريب م�شريف الأن�شطة
الرتبوية وفق احتياجاتهم ال�ضرورية لتنمية
الكفايات املهنية لديهم ومنها امل�ؤمتر الأول
للأن�شطة الرتبوية "جودة و�إبداع 2001 ،م" الذي
�أو�صى بتوفري الكوادر الب�شرية املتخ�ص�صة يف
جماالت الأن�شطة الرتبوية وتنمية الكفايات املهنية
جلميع العاملني يف هذه املجاالت من خالل الربامج
التدريبية املنا�سبة والتن�سيق مع م�ؤ�س�سات التعليم
العايل يف جمال �إعداد الكوادر املواطنة امل�ؤهلة
للعمل يف املجاالت املتنوعة للأن�شطة الرتبوية،
وامل�ساهمة يف تنفيذ برامج التنمية املهنية لهم
(وزارة الرتبية والتعليم وال�شباب ،الإمارات،
� ،2001ص .)569
كما حددت الباحثة جمموعة من امل�سوغات
لقيام هذه الدرا�سة وهي :اهتمام مملكة البحرين
بالأن�شطة الرتبوية يف العهد الدميقراطي اجلديد
(1999م) جلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل
خليفة ملك مملكة البحرين يف خمتلف املراحل
التعليمية ،بعد �أن كان ينظر �إىل الأن�شطة الرتبوية
التي بد�أت مع بداية التعليم النظامي يف البحرين
(1919م)على �أنها م�ضيعة للوقت واجلهد ،لذلك
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قامت وزارة الرتبية والتعليم بتخ�صي�ص ن�سبة
( ) %20من حماور جائزة �صاحب ال�سمو رئي�س
الوزراء ال�شيخ خليفة بن �سلمان �آل خليفة للتميز
يف الأداء التعليمي للأن�شطة الرتبوية �ضمن
�أربعة حماور متثلت يف قيادة الإدارات املدر�سية
واملعلمني ،والبيئة املدر�سية ،والتعليم والتعلم،
ما �أدى �إىل ت�سابق املدار�س للو�صول �إىل اجلودة
يف املحاور الأربعة للح�صول على اجلائزة التي
انطلقت يف عام ((http://www.Alwaqt. )2003
،))207/10/15 .com/art,php?Aid=80970
ف�ض ًال عن عدم وجود درا�سة بحرينية – على حد
علم الباحثة – ا�ستهدفت التنمية املهنية مل�شريف
الأن�شطة الرتبوية يف املدار�س االبتدائية مبملكة
البحرين� ،إىل جانب �أن �إدارة التدريب والتطوير
املهني بوزارة الرتبية والتعليم يف اململكة مل تعمد
مطلق ًا �إىل حتديد االحتياجات التدريبية الالزمة
مل�شريف الأن�شطة الرتبوية على وجه اخل�صو�ص بل
خ�ص�صت عدد ًا من الربامج املتنوعة للمعلمني يف
مواد التخ�ص�ص واملواد التدري�سية الأ�سا�سية وما
يتعلق بها من تطورات علمية وتعليمية وفق التطور
احلادث يف الربامج وامل�شاريع التطويرية يف وزارة
الرتبية والتعليم ب�شكل خا�ص ووفق املبادرات
التطويرية للتعليم واملرتبطة بامل�شروع الأكرب
وهو امل�شروع الإ�صالحي جلاللة امللك للتنمية
االقت�صادية (.)2030
مما �سبق يت�ضح االفتقار �إىل برامج تدريبية
مل�شريف الأن�شطة الرتبوية تفي مبتطلبات االحتياجات
التدريبية لهم �سواء �أعدتها �إدارة اخلدمات
الطالبية الإدارة املخت�صة التي تقوم ب�إعداد دورات
تدريبية �سنوية متوا�ضعة مل�شريف الأن�شطة الرتبوية
مبختلف �أنواعها �أو �إدارة التدريب والتطوير املهني
بوزارة الرتبية والتعليم مبملكة البحرين.
وعليه �سعت الباحثة �إىل �إعداد برناجماً مقرتحاً
للتنمية املهنية مل�شريف الأن�شطة الرتبوية يف
املدار�س االبتدائية مبملكة البحرين ،وحتديد
مدى فعاليته ،وتبلورت امل�شكلة يف الأ�سئلة الآتية:
http://journals.uob.edu.bh
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 .1ما دور الأن�شطة الرتبوية و�أهميتها يف تنمية
تالميذ املدر�سة االبتدائية؟
 .2ما الإطار املفاهيمي للتنمية للمعلمني واجتاهاتها
املعا�صرة؟
 .3ما واقع الأن�شطة الرتبوية يف املدار�س االبتدائية
والتنمية املهنية مل�شرفيها مبملكة البحرين؟
 .4ما الكفايات املهنية الالزمة مل�شريف الأن�شطة
الرتبوية لتحديد االحتياجات التدريبية يف
املدار�س االبتدائية مبملكة البحرين؟
 .5ما االحتياجات التدريبية من الكفايات املهنية
الالزمة للتنمية املهنية مل�شريف الأن�شطة
الرتبوية يف املدار�س االبتدائية مبملكة
البحرين؟
 .6ما الربنامج التدريبي املقرتح لتنمية الكفايات
املهنية االزمة للتنمية املهنية م�شريف الأن�شطة
الرتبوية يف املدار�س االبتدائية مبملكة
البحرين؟
 .7ما مدى فعالية الربنامج املقرتح للتنمية املهنية
الالزمة مل�شريف الأن�شطة الرتبوية يف املدار�س
االبتدائية مبملكة البحرين؟
وانبثق من ال�س�ؤال الأخري الأ�سئلة الفرعية
التالية:
�أ -هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني
متو�سطي درجات م�شريف الأن�شطة الرتبوية يف
التطبيقني القبلي والبعدي الختبار التح�صيل
املعريف ككل والكفايات الفرعية؟
ب -هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني
متو�سطي درجات الذكور والإناث من م�شريف
الأن�شطة الرتبوية يف التطبيق البعدي الختبار
التح�صيل ككل والكفايات الفرعية؟
ج -هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني
متو�سطي درجات م�شريف الأن�شطة الرتبوية
ح�سب التخ�ص�ص الأكادميي يف التطبيق
البعدي الختبار التح�صيل ككل والكفايات
الفرعية؟
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د-هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني
متو�سطات درجات م�شريف الأن�شطة الرتبوية
وف ًقا ل�سنوات اخلربة يف الإ�شراف على الأن�شطة
الرتبوية يف التطبيق البعدي الختبار التح�صيل
املعريف ككل والكفايات الفرعية؟
�أهداف الدرا�سة :هدفت الدرا�سة �إىل:
1 .1تعرف دور الأن�شطة الرتبوية و�أهميتها يف
تنمية التالميذ يف املدر�سة االبتدائية.
2 .2تعرف الإطار املفاهيمي للتنمية املهنية
للمعلمني واجتاهاتها املعا�صرة.
3 .3الك�شف عن واقع الأن�شطة الرتبوية يف
املدار�س االبتدائية والتنمية املهنية مل�شرفيها
مبملكة البحرين.
4 .4بناء قائمة للكفايات املهنية الالزمة مل�شريف
الأن�شطة الرتبوية لتحديد االحتياجات
التدريبية يف املدار�س االبتدائية مبملكة
البحرين.
5 .5حتديد االحتياجات التدريبية من الكفايات
املهنية الالزمة للتنمية املهنية مل�شريف
الأن�شطة الرتبوية يف املدار�س االبتدائية
مبملكة البحرين.
6 .6ت�صميم برنامج تدريبي مقرتح لتنمية
الكفايات املهنية الالزمة للتنمية املهنية
مل�شريف الأن�شطة الرتبوية يف املدار�س
االبتدائية مبملكة البحرين.
7 .7قيا�س مدى فعالية الربنامج التدريبي
لتنمية الكفايات املهنية الالزمة للتنمية
املهنية مل�شريف الأن�شطة الرتبوية يف املدار�س
االبتدائية مبملكة البحرين.
�أهمية الدرا�سة:
تٌعد هذه الدرا�سة احلالية من املحاوالت
الأوىل  -على حد علم الباحثة  -يف جمال التنمية
املهنية مل�شريف الأن�شطة الرتبوية يف مرحلة التعليم
االبتدائي مبملكة البحرين ،وميكن �أن يفيد منها
ك ُّل من:
http://journals.uob.edu.bh

�1 .1إدارة التدريب والتطوير املهني بوزارة الرتبية
والتعليم يف مملكة البحرين :التي ميكنها
اال�ستفادة من قائمة كفايات التنمية املهنية
مل�شريف الأن�شطة الرتبوية لتطوير الربامج
التدريبية لديها.
� 2 .إدارة اخلدمات الطالبية بوزارة الرتبية
والتعليم يف مملكة البحرين :التي ميكن �أن
ت�ستفيد من نتائج الدرا�سة ومقرتحاتها.
� 3 .إدارات املدار�س االبتدائية :التي ميكنها
الرجوع �إىل قائمة الكفايات املهنية مل�شريف
الأن�شطة الرتبوية التي تظهرها الدرا�سة،
والربنامج التدريبي الذي مت بنا�ؤه يف عملية
تطوير وتقومي �أداء م�شريف الأن�شطة الرتبوية
يف املدار�س االبتدائية مبملكة البحرين
4 .4امل�سئولوون يف وزارة الرتبية والتعليم :لتعميم
برنامج التدريب املقدم مل�شريف الأن�شطة
الرتبوية باملرحلة االبتدائية ،يف �ضوء
االحتياجات التدريبية الفعلية كما يراها
املتدربون ،ف�ض ًال عن �إجراءات التخطيط
للربنامج التدريبي لهم.
5 .5الباحثون من خالل فتح املجال لهم لإجراء
درا�سات وبحوث �أخرى تهتم مب�شريف
وم�شرفات الأن�شطة يف املراحل التعليمية
الأخرى باملدار�س احلكومية مبملكة البحرين،
وعالقة الأن�شطة باملخرجات التعليمية.
6 .6املعلمون يف تغيري االجتاهات ال�سلبية لديهم
نحو العمل الإ�شرايف على الأن�شطة الرتبوية.
حدود الدرا�سة:
حتددت حدود الدرا�سة يف الأطر الآتية:
• احلدود املو�ضوعية متثلت يف� :إعداد
برنامج تدريبي مقرتح لتنمية الكفايات
املهنية الالزمة للتنمية املهنية مل�شريف
الأن�شطة الرتبوية للجانب املعريف يف املدار�س
االبتدائية مبملكة البحرين ،وقيا�س مدى
فعاليته عليهم.
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• احلدود املكانية واجلغرافية :طبقت قائمة
الكفايات على ( )32مدر�سة ابتدائية
حكومية من حمافظات مملكة البحرين
اخلم�س (املحرق– العا�صمة– الو�سطى–
ال�شمالية– اجلنوبية) بن�سبة ( )%24من
العدد الكلي للمدار�س االبتدائية يف مملكة
البحرين والبالغ عددها ( )133مدر�سة
ابتدائية يف اململكة كما مبني يف اجلدول ()1
وطبق الربنامج التدريبي على عينة مق�صودة
من م�شريف الأن�شطة الرتبوية باملحافظات
اخلم�س:
جدول (:)1
عدد املدار�س االبتدائية واالبتدائية الإعدادية بنني
وبنات للعام 2010-2009

م
1
2
3
4
5

العدد
البيان
27
املدار�س االبتدائية للبنني (هيئة تعليمية ذكور)
30
املدار�س االبتدائية للبنني (هيئة تعليمية �إناث)
57
جمموع املدار�س االبتدائية (بنني )
54
املدار�س االبتدائية (بنات)
111
جمموع املدار�س االبتدائية (بنني وبنات )
13
املدار�س االبتدائية الإعدادية (بنني)
9
املدار�س االبتدائية الإعدادية (بنات)
21
جمموع املدار�س االبتدائية والإعدادية (بنني وبنات)
املجموع الكلي للمدار�س االبتدائية واالبتدائية الإعدادية 133

• احلدود الزمنية :طبق الربنامج يف الف�صل
الدرا�سي الثاين من العام الدرا�سي (-2009
 )2010ملدة �أ�سبوع وذلك من ( 29-21مار�س
.)2010
• احلدود الب�شرية :املعلمون م�شرفو الأن�شطة
الرتبوية يف املدار�س االبتدائية مبملكة
البحرين يف العام (.)2010-2009
منهج الدرا�سة و�أدواتها واملادة التدريبية:
نظر ًا لطبيعة الدرا�سة احلالية فقد اعتمدت
الباحثة على املزاوجة والربط بني املنهجني
الو�صفي و�شبه التجريبي وذلك على النحو التايل:
•  املنهج الو�صفي :الذي يعتمد على درا�سة
الواقع �أو الظاهرة كما توجد يف الواقع ويهتم
http://journals.uob.edu.bh
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بو�صفها و�صف ًا دقيق ًا ويعرب عنها تعبري ًا كيفي ًا
حيث ي�صف الظاهرة ويو�ضح خ�صائ�صها،
بو�صفه ًا كمي ًا ودرجات ارتباطها مع الظواهر
املختلفة الأخرى (عبيدات و�آخرون،2002 ،
�ص  ،)247ويتمثل ذلك يف مراجعة الأدبيات
والدرا�سات والبحوث ال�سابقة التي تناولت
الكفايات املهنية ،و�أهداف مرحلة التعليم
االبتدائي ،يف �إعداد الإطار النظري وقائمة
بالكفايات املهنية التي حتدد االحتياجات
التدريبية الالزمة مل�شريف الأن�شطة الرتبوية
يف املدار�س االبتدائية مبملكة البحرين
متهيدا لت�صميم الربنامج التدريبي املقرتح.
•  املنهج �شبه التجريبي :الذي يهدف �إىل قيا�س
فعالية الربنامج التدريبي املقرتح على تنمية
التح�صيل املعريف لبع�ض الكفايات املهنية
الأكرث احتياج ًا مل�شريف الأن�شطة الرتبوية يف
املدار�س االبتدائية مبملكة البحرين.
واعتمدت الدرا�سة احلالية على الأدوات التالية
واملادة التدريبية:
 -1قائمة بالكفايات املهنية مل�شريف الأن�شطة
الرتبوية يف املدار�س االبتدائية مبملكة البحرين
لتحديد االحتياجات التدريبية لهم.
 -2الربنامج تدريبي للتنمية املهنية مل�شريف
الأن�شطة الرتبوية (املادة التدريبية).
 -3اختبار التح�صيل املعريف (القبلي /البعدي)
لقيا�س مدى فعالية الربنامج التدريبي املقرتح
مل�شريف الأن�شطة الرتبوية يف املدار�س االبتدائية
مبملكة البحرين.
 .4ا�ستمارة تقومي للربنامج التدريبي املقرتح.
م�صطلحات الدرا�سة:
 .1الفعالية :Efficiency
• يعرف "�أحمد اللقاين وعلي اجلمل
الفعالية" ب�أنها القدرة على الت�أثري وبلوغ
الأهداف وحتقيق النتائج املرجوة (اللقاين،
� ،1999ص .)49
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•	�أما “نا�صر العتيبي” يعرفها ب�أنها حالة
ناجتة عن القيام بعمل الأ�شياء والإجراءات
ال�صحيحة وفق متطلبات �إجناز الأعمال
ومعايري عالية يتم قيا�س الفاعلية على �ضوئها
(العتيبي.)2009 .8 .12 ،
• وتعرفها الباحثة �إجرائيا ب�أنها :الأثر الفعال
الذي �أحدثه الربنامج التدريبي املقرتح
للتنمية املهنية مل�شريف الأن�شطة الرتبوية يف
املدار�س االبتدائية مبملكة البحرين بتحقيقه
�أهداف الأن�شطة الرتبوية التي ت�سعى �إليها
املنظومة الرتبوية والتعليمية.
 .2الربنامج التدريبي :Training program
• يعرفه “علي مدكور” على �أنه :خمطط من
املعارف واملفهومات واملنا�شط واخلربات
التي تقدمها م�ؤ�س�سة تعليمية ما ملجموعة
من املتعلمني فيها بق�صد احتكاكهم بها،
وتفاعلهم معها ،ب�شكل يعرفه “علي مدكور”
على �أنه :خمطط من املعارف واملفهومات
واملنا�شط واخلربات التي تقدمها م�ؤ�س�سة
تعليمية ما ملجموعة من املتعلمني فيها بق�صد
احتكاكهم بها ،وتفاعلهم معها ،ب�شكل ي�ؤدي
�إىل تعليمهم� ،أي تعديل �سلوكهم ،وحتقيق
الأهداف التي ين�شدونها من وراء ذلك بطريق
�شاملة متكاملة (مدكور� ،1993 ،ص .)17
•	ويعرفه “�أحمد اللقاين” على �أنه :املخطط
العام الذي يو�ضع يف وقت �سابق على عمليتي
التعليم والتدريب ويلخ�ص الإجراءات التي
يتم اتباعها ،كما يت�ضمن اخلربات التدريبية
التي يكت�سبها املتدرب مرتبة ترتيب ًا يتم�شى مع
حاجاته ومتطلباته (اللقاين� ،1999 ،ص .)49
�أثناء
التدريب
برنامج
•	�أما
In-service
(training
اخلدمة
 )programفيعرفه “�أحمد اللقاين وعلي
اجلمل” ب�أنه برنامج يعد لفئة ما �أثناء
ممار�ستها للمهنة ،ودون �أن ترتك العمل،
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وتتاح فيه الفر�صة للمتدربني لتنمية
معلوماتهم ،ورفع م�ستويات �أدائهم يف املهنة،
وتتم الدرا�سة فيه عن طريق املحا�ضرات
وور�ش العمل والزيارات امليدانية والتدريب
امليداين ،وي�ستخدم فيه كثري من و�سائط
التدريب مثل الإذاعة والتليفزيون وغريها من
املواد التعليمية (اللقاين� ،1999 ،ص .)49
•	وتعرفه الباحثة �إجرائياً «�أنه ن�شاط خمطط
وفق االحتياجات التدريبية املطلوبة مل�شريف
الأن�شطة الرتبوية ،بهدف �إحداث تغيريات
متكنهم من الإ�شراف على الأن�شطة الرتبوية
داخل وخارج املدر�سة لتحقيق الأهداف
املن�شودة التي ت�سعى �إليها املنظومة الرتبوية
والتعليمية للو�صول �إىل الكفايات املهنية
العامة واخلا�صة لهم.
 . 3التنمية املهنية :Professional Development
• يعرفها “�أحمد حجي” ب�أنها عملية منظمة
وم�ستمرة حمورها الفرد داخل امل�ؤ�س�سة التي
يعمل بها داخل املجتمع (حجي� ،ص .)27
• كما يعرفها “توما�س” ( )Thmas, 2000على
�أنها العمليات والأن�شطة امل�صممة لتح�سني
املعارف املهنية ،واملهارات التدري�سية،
واالجتاهات املختلفة للمعلمني ،بحيث ينتج
عنها حت�سني يف التعلم ،ب�شرط �أن تكون
العمليات هادفة و�شاملة ومتكاملة وقابلة
للقيا�س.
•	�أما “طارق عبد العليم” يعرفها على �أنها:
ن�شاط م�ستمر يركز على املعلم امل�شرف
من �أجل حتقيق تغيري هادف يف معارفه،
ومهاراته ،وقدراته الفنية ،ملقابلة احتياجات
حمددة يف الو�ضع الراهن وامل�ستقبلي يف �ضوء
متطلبات عمل املعلم احلالية وامل�ستقبلية،
لتطوير �أداء املعلم داخل امل�ؤ�س�سة التعليمية
(عبد العليم� ،2008 ،ص .)27
• وتعرفها الباحثة �إجرائياً ب�أنها :الو�صول
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ب�أداء م�شريف الأن�شطة الرتبوية (عينة
البحث) �إىل جودة يف الأداء الإ�شرايف
على الأن�شطة الرتبوية متكنهم من تنمية
املهارات واملعارف ال�ضرورية لديهم للإيفاء
باحتياجاتهم التدريبية ب�شكل منظم وم�ستمر
بهدف التطوير يف الأن�شطة الرتبوية داخل
امل�ؤ�س�سات التعليمية.
 . 4م�شرف الأن�شطة :Activities Supervisor
•	 يعرفه “خريي �إبراهيم” ب�أنه املعلم الذي يتم
اختياره من قبل �إدارة املدر�سة ليتوىل مهام
الإ�شراف والريادة لأحد �ألوان الن�شاط بها
طبق ًا للتخ�ص�صات �أو الرغبات ال�شخ�صية
التي تقوم على اال�ستعداد واخلربة وحتمل
امل�سئولية (ابراهيم� ،1994 ،ص �ص .74 -73
• ويعرفه “حممد احلب�شي” على �أنه رائد
اجلماعة الذي يكون م�س�ؤو ًال عن ريادة الأ�سرة
الرتبوية وتنظيم �أن�شطتها وم�ساعدة �أفرادها
على �إدراك وفهم قدراتهم و�إمكانياتهم
والتغلب على ال�صعوبات التي تقابلهم
وحتمل امل�س�ؤولية والقيادة والتبعية (احلب�شي
و�آخرون� ،19978 ،ص �ص .10-9
•	�أما “جودت عبد الهادي” فيعرفه ب�أنه
امل�شرف الذي ينظر على عمل الآخرين (عبد
الهادي� ،2006 ،ص .)10
•	وتعرفه الباحثة �إجرائياً ب�أنه :معلم يتم
اختياره من �إدارة املدر�سة طبق ًا للتخ�ص�ص
الأكادميي� ،أو امليل ال�شخ�صي له وا�ستعداده
لتحمل م�س�ؤولية الإ�شراف على الأن�شطة
الرتبوية املختلفة بداخل املحيط املدر�سي يف
املدار�س االبتدائية ،والتخطيط لها والتنفيذ،
واملتابعة ،والتقومي.
 . 5الأن�شطة الرتبوية :Educational Activities
• يعرفها “حممد اجلاوي�ش” ب�أنها “�أمناط من
ال�سلوك الرتبوي ميار�سها التالميذ بتوجيه
من املعلم امل�شرف ،خارج نطاق احل�ص�ص
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الدرا�سية ،مبا ي�ساعد على زيادة معارفهم
وتنمية خرباتهم وحتقيق منوهم منو ًا متكام ًال»
(اجلاوي�ش� ،2008 ،ص .)28
وتعرفها “�سهام طه” ب�أنها الربامج التي
تنفذ حتت �إ�شراف وتوجيه املدر�سة ،والتي
تتناول كل ما يت�صل باحلياة املدر�سية،
و�أن�شطتها املختلفة ذات االرتباط باملواد
الدرا�سية� ،أو اجلوانب االجتماعية والبيئية،
�أو الأندية (اجلماعات ،واجلمعيات ،والفرق)
ذات االهتمامات اخلا�صة بالنواحي العلمية،
�أو الريا�ضية� ،أو املو�سيقية� ،أو امل�سرحية� ،أو
املطبوعات املدر�سية (طه� ،2008 ،ص .)20
وتعرفها الباحثة �إجرائياً :ب�أنها برامج
منظمة و�أمناط من ال�سلوك الرتبوي يف
جماالت خمتلفة منها املجال الثقايف ،والعلمي،
والإعالمي ،والفني ،واالجتماعي ،مكمله
للمنهج الدرا�سي ميار�سها التالميذ خارج
نطاق الدرا�سة الأكادميية وفق ًا لرغباتهم
وا�ستعداداتهم ،تخ�ضع ممار�ستها لإ�شراف
من امل�شرف الرتبوي ،بهدف الرتويح وحتقيق
الأهداف الرتبوية والتعليمية ،داخل املنظومة
التعليمية يف �إطار من الال�صفية.
التعليم االبتدائي :Elementary Education
التعليم االبتدائي يف مملكة البحرين
هو القاعدة الأ�سا�سية لل�سلم التعليمي،
ومدته �ست �سنوات ،يقبل التالميذ يف
�سن ال�ساد�سة (حمود� ،1987 ،ص ،)119
وينق�سم �إىل حلقتني تعليميتني :احللقة
الأوىل من ال�صف الأول حتى الثالث،
واحللقة الثانية ومن ال�صف الرابع حتى
ال�ساد�س ويهدف �إىل �إك�ساب التلميذ
املهارات واملعارف واملواقف الأ�سا�سية التي
يتطلبها املجتمع البحريني.
الكفاية املهنية :Professional Competence
يعرفها "�أحمد من�صور" ب�أنها العالقة بني
مدخالت وخمرجات عمليات امل�ؤ�س�سة ،فهي
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درجة النجاح التي بلغتها امل�ؤ�س�سة يف حتقيق
الأهداف املو�ضوعية لها م�سبقا (من�صور،
� ،2003ص .)66
•	�أما "جمدي عبد النبي وع�صام توفيق"،
(هالل و قمر ،)2007 ،يعرفانها ب�أنها القدرة
التي متكن الفرد من �أداء �سلوك ًا معين ًا يرتبط
مبهامه الوظيفية ،وتتكون هذه القدرة من
معارف ،ومهارات ،واجتاهات ،وقيم معينة،
تت�صل ات�صا ًال مبا�شر ًا مبهنته ،ويعرب عنها يف
�صورة �أقوال و�أفعال ،وت�ؤدى بدرجة منا�سبة
من الإتقان مبا ي�ضمن حتقيق الأهداف
املن�شودة (هالل� ،2007 ،ص .)7
• وتعرفها الباحثة �إجرائي ًا :ب�أنها جميع املعارف،
واملهارات ،واالجتاهات الالزمة مل�شرف
الأن�شطة الرتبوية للقيام مبهامه الإ�شرافية
على الن�شاط الرتبوي وت�ؤدى بدرجة منا�سبة
من الإتقان مبا ي�ضمن حتقيق �أهداف العملية
التعليمية.
الدرا�سات ال�سابقة:
بعد �أن قامت الباحثة باالطالع على العديد
من الدرا�سات والبحوث املرتبطة ال�سابقة مبو�ضوع
الدرا�سة ،ق�سمت الباحثة هذه الدرا�سات �إىل
خم�سة حماور وهي:
 .1درا�سات تناولت الأن�شطة الرتبوية يف املرحلة
االبتدائية.
 .2درا�سات تناولت امل�شرفني الرتبويني.
 .3درا�سات تناولت التنمية املهنية ملعلمي املرحلة
االبتدائية.
 .4درا�سات تناولت الكفايات املهنية للمعلمني.
 .5درا�سات تناولت بناء برامج تدريبية للتنمية
املهنية.
تعر�ض الدرا�سات العربية منها قبل الأجنبية
طبق ًا للت�سل�سل الزمني من الأقدم �إىل الأحدث.

http://journals.uob.edu.bh

املحور الأول :درا�سات تناولت الأن�شطة الرتبوية
يف املرحلة الإبتدائية:
وتعر�ضها الدرا�سة على النحو التايل:
 -1تقومي الن�شاط احلر يف املدار�س االبتدائية،
1996م( :ا�سماعيل.)1996 ،
هدفت الدرا�سة �إىل تقومي الن�شاط احلر يف
املدار�س االبتدائية ،و�أجريت الدرا�سة على عينة
قوامها ( )270تلميذا )90( ،م�شرف ًا )20( ،من
مديري املدار�س )35( ،موجها باملرحلة االبتدائية،
( )20من بني �أولياء الأمور ،وا�ستخدم الباحث
املقابلة املقننة مع كل من التالميذ ،امل�شرفني
على الن�شاط ،املديرين ،املوجهني� ،أولياء الأمور،
وذلك للوقوف على �آرائهم حول برنامج الن�شاط
احلر وكيفية تنفيذها لليوم الكامل يف املدار�س
االبتدائية.
وخل�صت نتائج الدرا�سة �إىل �أن الأن�شطة
غري متنوعة يف مدار�س العينة ،كما �أن اختيار
امل�شرف على الن�شاط يكون على �أ�سا�س تخ�ص�صه
الأكادميي ،كما تو�صل الباحث �إىل �أن هناك �إهما ًال
لفرتة الن�شاط من قبل �إدارة املدر�سة ،كما تو�صل
�إىل جمموعة من املعوقات التي حتول دون ممار�سة
الن�شاط من قبل �إدارة املدر�سة ،كما تو�صل �إىل
جمموعة من املعوقات التي حتول دون ممار�سة
الن�شاط احلر من �أهمها :ازدحام خطة الدرا�سة
باحل�ص�ص ،نق�ص احلوافز املادية للم�شرفني،
وغياب توافر �أدلة �إر�شادية للأن�شطة احلرة ،وقلة
كفاية فرتة مزاولة الن�شاط.
 -2الأن�شطة الال�صفية واقعها :ومردودها
الرتبوي1996 ،م( :املدين و�آخرون.)1996 ،
هدفت الدرا�سة �إىل التعرف على واقع الأن�شطة
املدر�سية الال�صفية يف مدار�س البحرين ،مدى
فاعلية ومردود الأن�شطة املدر�سية الال�صفية،
املعوقات التي تعرت�ض تنفيذ الأن�شطة املدر�سية
الال�صفية� ،شملت عينة الدرا�سة عدد ًا من مدار�س
البحرين احلكومية للعام الدرا�سي (-1995
1996م) ،والبالغ عددهم ( )180مدر�سة ،وقد
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بلغ عدد مدار�س العينة املختارة ( )18مدر�سة
منها ( )6مدار�س ابتدائية ( )3بنني و()6
بنات )6( ،مدار�س �إعدادية ( )3بنني و()3
بنات ،و( )6مدار�س ثانوية ( )3بنني و( )3بنات،
وقد ا�ستخدمت الباحثتان منهج امل�سح امليداين
يف درا�ستهما ،واعتمد على ت�صميم ا�ستبانتني
تت�ضمنان عدة �أ�سئلة الأوىل موجهة �إىل املعلمني
واملعلمات والثانية �إىل الطلبة والطالبات ،مقابلة
�شخ�صية لأولياء الأمور.
وقد خل�صت الدرا�سة �إىل �أن مدار�س
البحرين متار�س الأن�شطة املدر�سية الال�صفية
ولكن ب�صورة متفاوتة من مرحلة �إىل �أخرى
ومن مدر�سة ملدر�سة يف نف�س املرحلة ،ات�ضح من
�إجابات الطلبة والطالبات واملعلمني واملعلمات �أن
الدوافع الأكرث ن�سبة يف ممار�سة الطالب للأن�شطة
املدر�سية الال�صفية هي تنمية ميول التعلم الذاتي
واحل�صول على درجات متنح للطالب لرفع
معدله العلمي� ،أ�شار الطلبة والطالبات �إىل �أن
الأن�شطة الال�صفية مرتبطة حلد كبري باحلياة
اليومية وباملناهج الدرا�سية� ،أ�شار ن�سبة ()%75
من املعلمني واملعلمات �إىل �أن الأن�شطة املدر�سية
الال�صفية ال تعد �إهدار ًا تربوي ًا وتعليمي ًا ،رغم
�أن (� )%52أ�شاروا ب�أن تلك الأن�شطة ال تخ�ضع
لعملية املتابعة والتقييم� ،أ�شار �أكرب عدد من �أولياء
الأمور من خالل املقابالت ال�شخ�صية معهم �إىل
�أن امل�شاركة يف الأن�شطة الال�صفية جمهود زمني
ومادي ،وقد �أو�صت الدرا�سة بعقد دورات تربوية
ق�صرية يف برامج الأن�شطة املدر�سية للإداريني
واملعلمني بهدف توعيتهم بعالقة الن�شاط باملنهج
الدرا�سي والأهداف الرتبوية ،حتفيز املعلمني
امل�شرفني على الأن�شطة املدر�سية من خالل اعتبار
متابعة هذه الأن�شطة والإ�شراف عليها جزء ًا
من الن�صاب املقرر لهم من احل�ص�ص ليت�سنى
متابعتها وتقييمها ،توفري الإمكانات املادية املتمثلة
يف توفري املكان واملواد التي حتتاجها الأن�شطة
للوفاء باحتياجات برامج الأن�شطة ،تقييم الأن�شطة
املدر�سية الال�صفية �سنوي ًا للوقوف على مدى
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ارتباطها باملقررات الدرا�سية من ناحية ا�ستفادة
الطلبة من وجود مثل هذه الأن�شطة وما ت�ضيفه
للطالب من خالل ممار�ستها من ناحية �أخرى.
 -3درا�سة تقوميية لواقع الن�شاط الرتبوي
مبدار�س دولة الإمارات العربية املتحدة2001 ،م:
(ال�شريف و�آخرون)2001 ،
هدفت الدرا�سة �إىل التعرف على واقع الن�شاط
الرتبوي بدولة الإمارات العربية املتحدة ،والعوامل
امل�ؤثرة فيه ،والوقوف على امل�شكالت واملعوقات
التي تعرت�ض حتقيق �أهداف الن�شاط الرتبوي،
و�ضع اخلطط املنا�سبة حلل هذه امل�شكالت
واملعوقات ،وو�ضع ت�صور لتطوير الن�شاط الرتبوي
ب�أ�سلوب علمي وعملي يت�صف بال�شمول والتكامل،
�شملت عينة الدرا�سة مديري ومديرات املدار�س،
والتوجيه الفني ،ومعلمي ومعلمات مواد الأن�شطة
الرتبوية ،واملواد العلمية ،والأخ�صائيني ،وم�شريف
الن�شاط والطالب والطالبات ،و�أولياء الأمور،
وامل�س�ؤولني بوزارة الرتبية والتعليم ،وال�شباب
وامل�س�ؤولني بامل�ؤ�س�سات املجتمعية ،حيث مت اختيار
العينة بالطريقة الع�شوائية العمودية من املناطق
التعليمية بالدولة ،وقد ا�ستخدم الباحثون ا�ستبيان ًا،
واملقابلة ك�أداتني جلمع البيانات لهذه الدرا�سة ومت
�إعداد �ست ا�ستبيانات.
خل�صت الدرا�سة �إىل جمموعة نتائج منها:
يف حمور الهيئة الإدارية والتوجيه الفني� :أن
الن�شاطات الرتبوية متار�س يف املدار�س يف الوقت
املتاح ح�سب ظروف املدر�سية ،و�أن الأ�س�س التي
يتم فيها �إ�شراك الطالب هي الرغبة وموافقة ويل
الأمر واختيار امل�شرف حيث اقرتحت الدرا�سة
لهذا املحور توفري احلوافز املادية للم�شرفني
والطلبة ،وتنفيذ دورات تدريبية لهيئة الإ�شراف
والطلبة لإعداد الكوادر املدربة منهم ،و�أن تكون
الأن�شطة مرتبطة باملناهج واملجتمع ،ونتائج حمور
الهيئة التدري�سية لأن التكليفات الإدارية املتكررة
من الإدارة املدر�سية ملعلمي وم�شريف الن�شاط �أكرث
العوامل امل�ؤثرة �سلب ًا على حتقيق �أهداف الن�شاط
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الرتبوي ،قلة فر�ص النمو املهني للمعلمني وم�شريف
الن�شاط من قبل (الوزارة –الإدارات املعنية �أو
املتخ�ص�صة – املناطق التعليمية – املدار�س)
وحاجة كل منهم يف دعم الطرق والو�سائل للتنمية
املهنية ملعلمي وم�شريف الن�شاط الرتبوي ،ال�شعور
بعدم الر�ضا من جانب املعلمني وم�شريف الن�شاط
املدر�سي لعدم تقدير املجتمع املدر�سي وامل�س�ؤولني
والوزارة واملنطقة واملدر�سة لهم بالقدر الكايف ،عدم
�إتاحة فر�صة لتنمية القدرات العلمية لدى معلمي
وم�شريف الن�شاط من جانب امل�ؤ�س�سات التابعني لها،
�إن حمتوى الدورات التدريبية والت�أهيلية واخلا�صة
بتنمية �أداء املعلمني وم�شريف الن�شاط ال تتنا�سب
مع احتياجاتهم من حيث املحتوي وامل�ضمون� ،أما
نتائج الدرا�سة من وجهة نظر �أفراد عينة الدرا�سة
من الطالب والطالبات فقد �أ�شارت �إىل �أن الغالبية
العظمى منهم ي�شاركون بالفعل يف ممار�سة
الأن�شطة الرتبوية املختلفة ،وبالن�سبة لنتائج حمور
�أولياء الأمور فقد �أ�شارت �إىل �أن هناك موافقة
كبرية لدى �أفراد الدرا�سة على م�شاركة �أبنائهم
يف ممار�سة الأن�شطة الرتبوية ،و�أن هناك عدد ًا
من الأن�شطة �أكرث مالئمة لأبنائهم ،و�أن هناك
�أهمية للن�شاط من حيث كونه يعمل على ا�ستثمار
وقت الفراغ وينمي حب العمل اليدوي وي�ساعد
على حب العمل بروح اجلماعة ،وبالن�سبة لنتائج
حمور امل�س�ؤولني الرتبويني فقد �أ�شارت �إىل �أن
الن�شاط الرتبوي عبارة عن جمموعة من اخلربات
الرتبوية املخططة والتي تعنى بتحقيق التكامل يف
�شخ�صية املتعلم من جميع اجلوانب والتي ت�شبع
لديه احتياجات ورغبات بحيث تعلمه على بناء
ال�شخ�صية ،ورديف �أ�سا�سي للعملية التعليمية عللى
�أ�سا�س املراحل ال�سنية ،واحتياجاتها ،و�أنها متثل
خربات م�ستقبلية� ،أما بالن�سبة لنتائج املحور الأخري
حمول م�س�ؤول امل�ؤ�س�سة املجتمعية فقد �أ�شارت �إىل
�أن هناك ا�ستعداد ًا وبدرجة عالية لدى م�ؤ�س�سات
املجتمع للتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم وال�شباب
يف تنفيذ برامج وفعاليات الأن�شطة الرتبوية.
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 -4الن�شاط املدر�سي يف احللقة الثانية من
التعليم الأ�سا�سي يف �ضوء ثقافة املدر�سة2007 ،م:
(حممود.)2007 ،
هدفت الدرا�سة التعرف على ت�أثري الثقافة
املدر�سية على ممار�سات الن�شاط املدر�سي
الال�صفي يف احللقة الثانية من التعليم الأ�سا�سي،
ودور الن�شاط املدر�سي ،وا�ستخدمت الدرا�سة
املنهج االنتوجرايف ومن �أهم �أدواته املالحظة،
امل�شاركة ،واملقابالت الكيفية ،وفح�ص اخلطط
وال�سجالت اخلا�صة بالن�شاط.
وقد خل�صت نتائج الدرا�سة �إىل �أن الثقافة
املدر�سية ت�ؤثر على ممار�سات الن�شاط املدر�سي،
حيث ي�ؤثر منط الإدارة على اختيار معلمي الن�شاط
وتي�سري عملية �صرف امليزانية املخ�ص�صة للن�شاط،
كما ت�ؤثر على دافعية التالميذ نحو ممار�سته،
وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن الن�شاط املدر�سي يقوم
بدور هام يف دعم الثقافة املدر�سية من حيث
�إقرار القوانني املدر�سية ،ودعم النجاح والإجناز
املدر�سي ،و�إك�ساب القيم واملعايري ،وتقوية العالقات
الإن�سانية بني �أفراد املجتمع املدر�سي ،كما تو�صلت
الدرا�سة �إىل جمموعة من املقرتحات من �ش�أنها �أن
ت�سهم يف تقوية ودعم الثقافة املدر�سية وحت�سني
ممار�سات الن�شاط املدر�سي الال�صفي.
 -5هل حتمي الأن�شطة الال�صفية الطلبة من
الت�سرب املبكر من املدر�سة؟ 1997مMahoney( :
.)et al

هدفت الدرا�سة معرفة هل الأن�شطة الال�صفية
حتمي الطلبة من الت�سرب املبكر من املدر�سة؟.
�شملت عينة الدرا�سة ( )392طالب ًا )206( ،من
الإناث و( )186من الذكور الذين ي�شكلون جزء ًا
من جمتمع �أو�سع قوامه ( )475م�شارك ًا)227( ،
ذكور و(� )248إناث.
وخل�صت نتائج الدرا�سة �إىل �أن معدل الت�سرب
من املدر�سة كان �أقل بني الطلبة الذين �سبق لهم
و�أن �شاركوا يف ن�شاطات �صفية مقارنة له�ؤالء
الطلبة الذين مل ي�سبق لهم ذلك ،و�أن امل�شاركة يف
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الأن�شطة الال�صفية املدر�سية ذات عالقة �إيجابية
يف انخفا�ض معدل الت�سرب املبكر بني كال اجلن�سني
الذكور والإناث.
 -6التح�صيل الأكادميي للأطفال وامل�شاركة
يف ن�شاطات خارج املدر�سة باملرحلة االبتدائية،
1999م (.)Pect et al, 1999
هدفت الدرا�سة التعرف على العالقة بني
التح�صيل العلمي وامل�شاركة يف ن�شاطات خارج
املدر�سة لطلبة املرحلة الت�أ�سي�سية� ،شملت عينة
الدرا�سة طلبة ال�صفني الأول والرابع االبتدائي
والعائالت ذات امل�ستويات االقت�صادية املختلفة.
خل�صت نتائج الدرا�سة �إىل �أن هناك عالقة
�إيجابية بني طول الوقت الذي ي�شارك به الطفل
بن�شاطات خارج املدر�سة وبني حت�صيل علمي �أعلى،
ووجود عالقة �سلبية بني ممار�سة الطفل الذكر
للن�شاطات املنظمة وبني حت�صيله العلمي ،كما
�أظهرت الدرا�سة �أمناط ًا خمتلفة من العالقات بني
ممار�سة الطفل والطفلة للن�شاطات املنظمة وغري
املنظمة.
تعقيب على درا�سات املحور الأول:
بعد عر�ض درا�سات هذا املحور ميكن مالحظة
الآتي:
تنوعت الدرا�سات يف هذا املحور من حيث
الأعوام التي �أجريت فيها ،والدول التي متت فيها
الدرا�سة ،ونوع العينة ،ومنهج الدرا�سة ،والأدوات
امل�ستخدمة على النحو التايل:
 .1بلغ عدد الدرا�سات التي توفرت للباحثة يف هذا
املحور ( )6درا�سات منها ( )4درا�سات عربية
�أجريت يف الفرتة من (1996م 2007-م)
ودرا�ستني �أجنبيتني �أجريتا يف الفرتة من
(1997م – 1999م) م�ؤكدين �أهمية الأن�شطة
الرتبوية ودورها الرتبوي ،والتعلمي ،والتثقيفي
للتالميذ للخروج مبخرجات تربوية وتعليمية
ذات جودة.

http://journals.uob.edu.bh

132

� .2أجريت الدرا�سات ال�سابقة يف �أقطار خمتلفة
�شملت� :أمريكا ،م�صر ،الإمارات ،البحرين،
ال�سعودية ،مما يدل على اهتمام الباحثني
يف النظم الرتبوية يف هذه الدول بالأن�شطة
الرتبوية ودورها الرتبوي والتعليمي كن�شاط
للمواد التعليمية التي تك�سب التالميذ اخلربات
واملهارات وت�ساعد على النمو ال�شامل.
 .3تناولت درا�سات هذا املحور معوقات وم�شكالت
الن�شاط الرتبوي مبختلف املراحل التعليمية،
و�أثرها يف تغيري �سلوكيات التالميذ املعرفية،
واملهارية ،واملجتمعية ،واخللقية ،وحت�صيلهم
العلمي والثقايف ،كما تناولت دورها الواقعي
يف املناهج الدرا�سية ،مما يدل على اهتمام
الباحثني بالأن�شطة الرتبوية التي يرون – على
حد علم الباحثة – �أنها من املنا�شط التي
تعمل على تعزيز املواد الدرا�سية لدى التالميذ
لزيادة حت�صيلهم العلمي.
 .4تنوعت العيتة يف درا�سات هذا املحور من
معلمني ،وموجهني ،ومدراء املدار�س،
والقائمني على الأن�شطة الرتبوية ،و�أولياء
الأمور ،والإداريني ،با�ستثناء ،عينة الطلبة التي
كانت العن�صر امل�شرتك مع العينات ال�سالفة
يف الغالبية العظمى للدرا�سات املر�صودة يف
الدرا�سة احلالية لهذا املحور من خمتلف
املراحل التعليمية كما يف درا�سة «حممد
�إ�سماعيل :التي �شملت العينة فيها الطلبة
من املرحلة االبتدائية :وم�شريف الن�شاط،
ومديري املدار�س ،واملوجهني ،و�أولياء الأمور،
وكذلك درا�سة «جناح املدين» التي خ�صت
عينة درا�ستها الطالب من خمتلف املراحل
التعليمية ،واملعلمني ،و�أولياء الأمور ،ودرا�سة
«�أحمد ال�شريف» �شملت عينتها مديري
املدار�س ،التوجيه املهني ،وم�شريف الأن�شطة
الرتبوية واملواد العلمية ،والأخ�صائيني،
والطلبة من خمتلف املراحل الدرا�سية ،و�أولياء
الأمور ،وامل�س�ؤولني بوزارة الرتبية والتعليم،
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وال�شباب وامل�س�ؤولني بامل�ؤ�س�سات املجتمعية،
ودرا�سة «�سو�سن» التي �شملت العينة فيها
الطلبة والعائالت ذات امل�ستوى االقت�صادي
املختلف.
 .5اعتمدت جميع الدرا�سات ال�سابقة على :املنهج
الو�صفي.
اتفقت درا�سات املحور الأول على:
� .1أن مل�شريف الأن�شطة الرتبوية يف املدار�س
مبختلف املراحل دور ًا كبري ًا يف م�شاركة الطلبة
يف الن�شاط الذي ي�شكل �أهمية وقيمة �أخالقية
و�أدبية وتعليمية.
 .2الأن�شطة الرتبوية حتتاج �إىل م�شرفني ذوي
م�ؤهالت ودراية وعلم وبديهة متميزة.
� .3ضرورة �إعداد برامج تدريبية مل�شريف الأن�شطة
الرتبوية تتنا�سب مع احتياجاتهم املهنية.
� .4أن هناك مفهوم ًا خاطئ ًا لبع�ض املعلمني
ومديري املدار�س واملوجهني و�أولياء الأمور
والتالميذ عن الن�شاط الرتبوي �أو غمو�ضه
لدى البع�ض الآخر مما ي�ؤدي �إىل ق�صور يف
ت�شجيع التالميذ للم�شاركة يف الن�شاط الرتبوي
مبختلف جماالته.
 .5عدم وفرة دليل �إر�شادي �شامل للأن�شطة
الرتبوية خا�ص مب�شريف الأن�شطة الرتبوية.
 .6قلة االهتمام بالأن�شطة الرتبوية �ضمن خطة
التقومي الدرا�سي للتالميذ واالعتماد يف
ممار�ستها والإ�شراف عليها عن طريق
االرجتالية والعفوية.
 .7من معوقات ممار�سة الأن�شطة الرتبوية قلة
امليزانيات والإمكانيات اخلا�صة بالأن�شطة
الرتبوية يف البيئات املدر�سية مبختلف املراحل
الدرا�سية والتي بدورها تبعد املعلمني عن
الإ�شراف عليها.
� .8أن الأن�شطة الرتبوية مبختلف �أنواعها وجماالتها
لها دور كبري وفعال وم�ؤثر يف تنمية املهارات
http://journals.uob.edu.bh

املعرفية واملهارية واالجتماعية للطلبة ،ف�ض ًال
عن تعزيز القيم الأخالقية لديهم ،وارتباطها
باحلياة اليومية واملناهج الدرا�سية ،وتطوير
حت�صيلهم العلمي.
� .9ضرورة تخ�صي�ص ميزانيات للأن�شطة الرتبوية
لتوفري الإمكانات واخلامات ،وحتديث �أ�ساليب
التدريب ،وتوفري احلوافز املادية للم�شرفني
والتالميذ ،وتنفيذ دورات لهيئة الإ�شراف
والتالميذ لإعداد الكوادر املدربة منهم،
وتخفي�ض الن�صاب للم�شرفني على التالميذ،
و�أن تكون الأن�شطة مرتبطة باملناهج واملجتمع.
ت�شابهت الدرا�سة احلالية مع بع�ض الدرا�سات
ال�سابقة يف هذا املحور من حيث �إنها:
 .1اهتمت مب�شريف الأن�شطة الرتبوية بجانب
الدرا�سات ال�سابقة التي �سلطت اهتمامها
بهم كونهم عام ًال من عوامل جناح الأن�شطة
الرتبوية من خالل نتائجها.
� .2أكدت على �أهمية الأن�شطة الرتبوية من
الناحية الرتبوية والتعليمية ودورها يف تغيري
�سلوكيات التالميذ واملعلمني املهارية واملعرفية
واالجتماعية.
� .3أكدت على �ضرورة التنمية املهنية مل�شريف
الأن�شطة الرتبوية وحاجاتهم للربامج
التدريبية.
اختلفت الدرا�سة احلالية عن الدرا�سات ال�سابقة
يف هذا املحور كونها:
 .1تناولت عالج ًا مل�شكلة من امل�شكالت التي تعرت�ض
الأن�شطة الرتبوية التي ا�ستعر�ضتها الدرا�سات
ال�سابقة يف املراحل التعليمية املختلفة وهي
التنمية املهنية مل�شريف الأن�شطة الرتبوية الذين
يعدوا عن�صر ًا مهم ًا لقيام الأن�شطة الرتبوية
وم�شاركة التالميذ فيها وخا�صة املرحلة
االبتدائية التي تعد مرحلة ت�أ�سي�سية للتالميذ.
 .2خ�صت عينة الدرا�سة فيها امل�شرفني الرتبويني
فقط من داخل البيئة املدر�سية العن�صر
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الأ�سا�سي لقيام و�إدارة �أن�شطة تربوية ذات
جودة ،بينما الدرا�سات ال�سابقة تنوعت العينة
فيها ما بني معلمني ،وطلبة ،ومديري مدار�س،
وم�شرفني ،وم�س�ؤولني ،و�أولياء �أمور وغريهم،
وعينات من داخل البيئة املدر�سية وخارجها لها
�أثر على جناح الأن�شطة الرتبوية.
 .3هدفت �إىل معرفة الكفايات املهنية مل�شريف
الأن�شطة الرتبوية لتحديد احتياجاتهم
التدريبية الالزمة من هذه الكفايات ،وت�صميم
برنامج تدريبي قائم على بع�ض الكفايات
للتنمية املهنية مل�شريف الأن�شطة الرتبوية،
بينما الدرا�سات ال�سابقة هدفت �إىل معرفة
واقع الأن�شطة الرتبوية وم�شكالتها ومعوقاتها،
و�أثرها يف تغيري �سلوكيات الطلبة ،وحت�صيلهم
العلمي والثقايف ،و�إمكانيات تطويرها ،ومكانتها
يف املناهج الدرا�سية.
 .4اعتمدت على املنهج الو�صفي لتحديد
االحتياجات التدريبية مل�شريف الأن�شطة
الرتبوية واملنهج �شبه التجريبي لقيا�س مدى
فعالية الربنامج التدريبي الذي �صمم لهم،
بينما الدرا�سات ال�سابقة اعتمدت على املنهج
الو�صفي �أو الأنثوجرايف �أو امل�سح امليداين.
ا�ستفادت الدرا�سة احلالية من الدرا�سات ال�سابقة
ما يلي:
� .1أن مل�شرف الأن�شطة الرتبوية دور ًا كبري ًا وم�ؤثراً
يف �إيجاد �أن�شطة تربوية ذات فعالية يف البيئة
املدر�سية مبختلف مراحلها ت�ساعد يف بناء
التالميذ تربوي ًا وتعليمي ًا.
� .2أن هناك حاجات �ضرورية يحتاجها م�شرف
الأن�شطة الرتبوية تعتمد على الإدارة املدر�سية
من الناحية املعنوية واملادية ،وحاجات ذاتية،
وحاجات عامة ترتبط بالنواحي املجتمعية،
و�أخرى خا�صة ترتبط بالنواحي املهارية
والفكرية واالجتماعية ملختلف �أنواع الأن�شطة
التي يديرها.
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املحور الثاين :درا�سات تناولت امل�شرفني
الرتبويني.
 -1م�شكالت امل�شرف الرتبوي �أثناء تطبيق
الأ�ساليب الإ�شرافية بالتعليم العام1999 ،م
(البابطني )1999 ،
هدفت الدرا�سة التعرف على �أهم امل�شكالت التي
حتد من فاعلية امل�شرفني الرتبويني يف ا�ستخدام
�أ�ساليب الإ�شراف الرتبوي ،و�أي�ض ًا مدى التطبيق
الفعلي لأ�ساليب الإ�شراف الرتبوي من قبل امل�شرفني
الرتبويني العاملني يف التعليم العام يف وزارة
املعارف ،وقد ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي.
وقد خل�صت نتائج الدرا�سة �إىل �أكرث امل�شكالت
حدة والتي تعوق تطبيق �أ�ساليب الإ�شراف الرتبوي
يف ميدان التعليم هي م�شكلة زيادة ن�صاب امل�شرف
الرتبوي من احل�ص�ص ،كرثة الأعباء الكتابية والإدارية
على امل�شرفني الرتبويني ت�ؤثر يف �أعمالهم الفنية.
 -2االحتياجات التدريبية للم�شرفني الرتبويني
كما يراها امل�شرفون واملعلمون باملدار�س احلكومية
يف �سلطنة عمان1999 ،م (احل�سني)1999 ،
هدفت الدرا�سة التعرفعلى �أهم االحتياجات
التدريبية للم�شرفني الرتبويني كما يراها امل�شرفون
واملعلمون باملدار�س احلكومية يف �سلطنة عمان،
وقد ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي ،حيث
�شملت العينة على ( )348معلم ًا ومعلمة)82( ،
م�شرف ًا تربوي ًا من املديرية العامة للرتبية والتعليم
مبحافظة م�سقط.
وقد خل�صت الدرا�سة �إىل �أن امل�شرفني الرتبويني
�أجابوا بحاجتهم التدريبية على جماالت اال�ستبانة
ال�سبعة كالتايل :مهارة �إجراء البحوث امليدانية،
ومهارة تطوير املنهاج ،و�أ�ساليب التدري�س ،ومهارة
بناء العالقات مع املعلمني واملجتمع املحلي ،ومهارة
التخطيط ،ومهارة تطوير ا�سرتاتيجيات �إدارة
ال�صف.
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 -3معوقات الإ�شراف الرتبوي كما يراها
امل�شرفون الرتبويون يف �إقليم اجلنوب2001 ،
(الطراونة)2001 ،
هدفت الدرا�سة حتديد معوقات الإ�شراف
الرتبوي يف �إقليم اجلنوب من وجهة نظر امل�شرفني
الرتبويني وبيان �أثر متغريات امل�ؤهل العلمي
واخلربة الإ�شرافية والتفاعل بينهما على املعوقات
الإ�شرافية التي يواجهها امل�شرفون ،وقد تكونت
عينة الدرا�سة من ( )100م�شرف مت اختيارهم
بالطريقة الع�شوائية ،وقد مت �إعداد ا�ستبانة خا�صة
جلمع البيانات تكونت من ( )52فقرة موزعة على
خم�سة جماالت هي (املجال االقت�صادي ،والإداري،
والفني ،واالجتماعي ،وال�شخ�صي).
وقد دلت النتائج على وجود �إجماع من قبل
امل�شرفني على وجود معوقات للإ�شراف الرتبوي
يف �إقليم اجلنوب بدرجة كبرية يف كافة جماالت
اال�ستبانة با�ستثناء املجال ال�شخ�صي ،وقد �أو�صت
الدرا�سة بجملة من التو�صيات كان من �أهمها �إيجاد
نظام حوافز مادية ،ومعنوية للم�شرفني واملعلمني،
و�إعداد برامج تدريبية متخ�ص�صة ب�أ�ساليب
الإ�شراف الرتبوي احلديث تعقد للم�شرفني
الرتبويني.
 –4نظام اختبار وتدريب امل�شرفات الرتبويات
يف اململكة العربية ال�سعودية :درا�سة حتليلية
تقوميية2001 ،م (ال�شعالن.)2001 ،
هدفت الدرا�سة حتليل املنظور الفكري لكل
من الإ�شراف الرتبوي املعا�صر واختيار وتدريب
امل�شرفات الرتبويات ،حتليل واقع وتدريب
امل�شرفات الرتبويات يف اململكة العربية ال�سعودية،
و�أي�ض ًا تقومي مدى كفاءة وفاعلية اختيار وتدريب
امل�شرفات الرتبويات ،وذلك من خالل املنهج
الو�صفي.
وقد خل�صت نتائج الدرا�سة من الناحية
الإيجابية �إىل �إيجابيات النظام احلايل الختيار
وتدريب امل�شرفات الرتبويات ،حتقيق �أغلب �أهداف
الإ�شراف الرتبوي من وجهة نظر عينة الدرا�سة،
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هناك حماولة جادة جلودة الوظائف الإ�شرافية،
فر�ض بع�ض املناطق التعليمية تنفيذ دورة تدريبية
للم�ستجدات وامل�شرفات القدامى� ،أما من الناحية
ال�سلبية للنظام الختبار تدريب امل�شرفات فقد
وجد �أن هناك ق�صور ًا يف نظام اختيار امل�شرفات
الرتبويات ،تدين م�ستوى ممار�سة امل�شرفات
الرتبويات لالجتاهات احلديثة يف الإ�شراف
الرتبوي� ،ضعف الإعداد والت�أهيل لوظائف
الإ�شراف الرتبوي.
� -5أ�ساليب تقومي �أداء م�شريف الأن�شطة
االجتماعية باملرحلة الثانوية :درا�سة ميدانية،
2002م (قمر.)2002 ،
هدفت الدرا�سة تقومي �أداء م�شريف الأن�شطة
االجتماعية باملرحلة الثانوية من خالل درا�سة
ميدانية ،با�ستخدام املنهج الو�صفي ،وقد �شملت
العينة م�شريف الأن�شطة املدر�سية البالغ عددهم
( )79م�شرف ًا.
خل�صت نتائج الدرا�سة �إىل �ضرورة �إعداد
برنامج تدريبي مل�شريف الأن�شطة االجتماعية
يتنا�سب مع املهام امللقاة على عاتقهم ،و�أي�ض ًا
�ضرورة تنوع برامج التدريب ومراعاة احتياجات
امل�شرفني �أنف�سهم.
 -6تقومي برامج التنمية املهنية للم�شرفني
الرتبويني يف �سلطنة عمان2006 ،م (احلارثي ،
)2006
هدفت الدرا�سة تقومي برامج التنمية املهنية
املختلفة التي تقدمها وزارة الرتبية والتعليم
للم�شرفني الرتبويني ب�سلطة عمان من حيث نوعية
الربامج ودرجة اال�ستفادة منها يف تطوير كفايتها
الإ�شرافية ،ومدى تكرار تلك الربامج وفاعليتها
وجدواها ،وال�صعوبات التي حتد من فاعليتها
ح�سب تقدير امل�شرفني الرتبويني �أنف�سهم ،كما
هدفت �إىل حتديد دور متغري اجلن�س ،والوظيفة،
واخلربة ،وامل�ؤهل الدرا�سي يف التقومي.
خل�صت الدرا�سة �إىل �أن الدورات التدريبية
الق�صرية ،وامل�شاغل وامللتقيات الرتبوية مفعل
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ا�ستخدامها بدرجة متو�سطة ومتو�سطة الفاعلية،
بينما باقي الربامج املطروحة وهي :املنح والبعثات
الدرا�سية وتبادل الزيارات الداخلية واخلارجية،
وح�ضور امل�ؤمترات الرتبوية ،فقد جاء تقدير تكرار
ا�ستخدامها وفاعليتها �ضعيف ًا ،ذلك من وجهة
نظر امل�شرفني الرتبويني �أنف�سهم ،ك�شفت الدرا�سة
�أي�ض ًا �أن اجلدوى من برامج التنمية املهنية التي
تنفذها الوزارة جاءت بدرجة متو�سطة ح�سب
تقديرات امل�شرفني الرتبويني �أنف�سهم ،و�أظهرت
الدرا�سة �أن هناك فروق ًا ذات داللة �إح�صائية
بني املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات امل�شرفني
الرتبويني حول مدى تكرار ا�ستخدام برامج
التنمية املهنية وبني مدى فاعليتها وذلك ل�صالح
فاعلية الربامج� ،أظهرت نتائج الدرا�سة �أن هناك
العديد من املعوقات التي تعيق فاعلية برامج
التنمية املهنية وبدرجات عالية ،وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية بني املتو�سطات احل�سابية لبعدين
من �أبعاد الدرا�سة :تكرار برامج التنمية املهنية
واجلدوى منها ،تعزى ملتغري اجلن�س وذلك ل�صالح
الذكور ،وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني
املتو�سطات احل�سابية لبعد تكرار الربامج ،تعزى
ملتغري الوظيفة ل�صالح م�شريف مواد التخ�ص�ص،
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني املتو�سطات
احل�سابية لبعد اجلدوى من الربامج ،تعزى ملتغري
اخلربة وذلك ل�صالح ذوي اخلربة العالية.
 -7برنامج الرتبية املهنية للم�شرفني الرتبويني
يف دولة الكويت ،درا�سة تقوميية يف �ضوء املتطلبات
املهنية2008 ،م (العجمي.)2008 ،
هدفت الدرا�سة التعرف على طبيعة برامج
التنمية املهنية للم�شرفني الرتبويني يف دولة
الكويت ،والتعرف على ال�صعوبات التي تواجههم،
والتعرف على طبيعة املتطلبات املهنية لهم،
والتعرف على طبيعة العالقة بني برامج التنمية
املهنية واملتطلبات املهنية للم�شرفني الرتبويني،
مع و�ضع ر�ؤية م�ستقبلية لربنامج التنمية املهنية
للم�شرفني الرتبويني يف دولة الكويت.
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وخل�صت نتائج الدرا�سة �إىل �أن الربنامج عمل
على تزويد امل�شرفني بالكفاءات التعليمية املهنية
الالزمة يف حياتهم املهنية وامل�ستقبلية واخلربات
واملهارات و�أ�س�س التعامل من خمتلف عنا�صر
العملية التعليمية مثل الطالب واملعلم ،واملناهج،
والإدارة املدر�سية ،والبيئة املحيطة للمدر�سة.
 -8واقع �أداء امل�شرف يف عمله الإ�شرايف اجلديد،
1991م (.)William، 1991
هدفت الدرا�سة التعرف على �أداء امل�شرف يف
عمله الإ�شرايف اجلديد من �أبرز نتائج الدرا�سة
التي �أجريت على م�شرفني تربويني ذوي خربة تقل
عن �سنتني يف الإ�شراف �أن هناك حاجة لتدريب
امل�شرفني اجلدد على �أداء مهامهم الإ�شرافية
وبخا�صة يف جمال التفاعل والتوا�صل من الآخرين،
وعجز امل�شرفني اجلدد عن حل م�شكالت العمل التي
تواجههم ،وعدم �إتقانهم للمهارات الإ�شرافية ،وقد
�أ�شاروا �إىل �أن ما تعلموه من مهارات �إ�شرافية قد
اكت�سبوه عن طريق التجربة واخلط�أ واخلربة �أثناء
العمل ،وقد �أو�صت الدرا�سة على �ضرورة �إيجاد
منوذج فعال للتدريب الإ�شرايف.
تعقيب على درا�سات املحور الثاين:
بعد عر�ض درا�سات هذا املحور يالحظ ما
ي�أتي:
• تنوعت الدرا�سات يف هذا املحور من حيث
الأعوام التي �أجريت فيها ،والدول التي متت
فيها الدرا�سة ،ونوع العينة ،ومنهج الدرا�سة،
والأدوات امل�ستخدمة على النحو التايل:
 .1بلغ عدد الدرا�سات يف هذا املحور ( )8درا�سات
منها ( )7درا�سات عربية يف الفرتة من
(1999م – 2008م) ودرا�سة �أجنبية يف العام
(1991م) مما يدل على اهتمام الباحثني
بامل�شرف الرتبوي والعملية الإ�شرافية وما يتعلق
بها من نواحي تقييمه ،وتطويره ،وتنميته.
� .2أجريت الدرا�سات ال�سابقة يف �أقطار خمتلفة
�شملت :م�صر ،ال�سعودية ،الكويت ،عمان،
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الأردن ،كندا ،مما يدل على اهتمام الباحثني
يف هذه الدول بالتنمية املهنية للم�شرفني
الرتبويني وواقع العملية الإ�شرافية لنجاح
العملية الرتبوية والتعليمية ،ولوحظ �أن مملكة
البحرين مل تكن بها درا�سة تناولت �أي م�ضمون
مل�شريف الأن�شطة الرتبوية من خالل الدرا�سات
التي توفرت للباحثة.
 .3تناولت درا�سات هذا املحور امل�شكالت التي تواجه
امل�شرفني الرتبويني ،االحتياجات التدريبية
لهم ،وتقومي برامج الإ�شراف الرتبوي ،ون�سبة
ممار�سة امل�شرفني لكفايتهم الإ�شرافية ،مما
يدل على الدور الذي توليه العملية الإ�شرافية
ملختلف التخ�ص�صات والأن�شطة يف احلقل
الرتبوي والتعليمي.
 .4تنوعت العينة يف درا�سات هذا املحور ما بني
املعلمني� ،أو امل�شرفني دون حتديد التخ�ص�ص
يف خمتلف املراحل التعليمية ،با�ستثناء درا�سة
“ع�صام قمر :خ�ص�صت عينة الدرا�سة فيها
ما بني املعلمني وامل�شرفني يف خمتلف املراحل
التعليمية كما يف درا�سة “يحيى احل�سيني”.
 .5اعتمدت جميع الدرا�سات ال�سابقة على :املنهج
الو�صفي.
اتفقت درا�سات املحور الثاين على:
� .1أن مهام امل�شرف الرتبوي تتمحور يف العالقات
الإن�سانية والتوا�صل مع الآخرين ،التجديد
واالبتكار ،حل امل�شكالت الرتبوية ،تخطيط
وتنظيم برامج الن�شاط املدر�سي ،تو�ضيح
الأهداف الرتبوية ،التوجيه ،الت�شجيع،
التدريب.
 .2هناك ق�صور يف نظام اختيار امل�شرفني
الرتبويني.
� .3ضعف برامج التنمية املهنية من الأنظمة
الرتبوية للم�شرفني الرتبويني.
� .4أن هناك م�شكالت تعوق الإ�شراف الرتبوي
وتطبيقه تتمثل يف زيادة ن�صاب امل�شرف
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الرتبوي ،كرثة الأعباء الكتابية والإدارية،
ازدحام الف�صول الدرا�سية ،القدرة ال�صحية
واالجتماعية للم�شرف ،نظرة بع�ض امل�شرفني
الرتبويني لعلمية الإ�شراف الرتبوي.
� .5ضعف درجة ممار�سة امل�شرفني الرتبويني
لكفايتهم الإ�شرافية.
 .6حاجة امل�شرفني الرتبويني �إىل برامج تدريبية
جديدة حديثة بديلة تتنا�سب مع ميولهم
وتخ�ص�صاتهم واحتياجاتهم ،واجلدد منهم
على وجه اخل�صو�ص ،لتدين م�ستوى املمار�سات
الإ�شرافية لديهم نتيجة االجتاهات احلديثة.
ت�شابهت الدرا�سة احلالية مع بع�ض الدرا�سات
ال�سابقة يف هذا املحور من حيث �إنها:
 .1تناولت امل�شرفني الرتبويني والت�أكيد على
احتياجاتهم التدريبية وفق رغباتهم
وتخ�ص�صاتهم ،والت�أكيد على �ضرورة وجود
معلم للأن�شطة الرتبوية وتنمية اخلربات
العاملية.
اختلفت الدرا�سة احلالية عن الدرا�سات ال�سابقة
يف هذا املحور من حيث �إنها:
 .1اهتمت بدرا�سة فعالية برنامج للتنمية املهنية
مل�شريف الأن�شطة الرتبوية يف املرحلة الإبتدائية،
بينما الدرا�سات ال�سابقة اهتمت بامل�شرف
الرتبوي من غري حتديد جمال التخ�ص�ص
يف مراحل تعليمية �أخرى ،من ناحية �إعداده،
وم�شكالته ،واملعوقات التي تواجهه ،و�أ�ساليب
تقومي �أدائه ،وواقعه ،با�ستثناء بع�ض الدرا�سات
التي اختلفت ن�سبي ًا مع الدرا�سة احلالية يف
املرحلة التعليمية وامل�ضمون مثل درا�سة «ع�صام
قمر» التي اهتمت بدرا�سة �أ�ساليب تقومي �أداء
م�شريف الأن�شطة االجتماعية باملرحلة الثانوية.
 .2تناولت الدرا�سة احلالية املنهج �شبه التجريبي
بجانب املنهج الو�صفي بينما اقت�صرت
الدرا�سات ال�سابقة على املنهج الو�صفي.
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ا�ستفادت الدرا�سة احلالية من الدرا�سات ال�سابقة
ما يلي:
 .1معرفة املعوقات التي تعوق العملية الإ�شرافية،
وامل�شكالت التي تواجه امل�شرفني الرتبويني
لإيجاد برامج تخ�ص�صية لتدريبهم،
واالحتياجات التدريبية العامة التي يحتاج لها
امل�شرفون الرتبويون.
� .2ضرورة �أخذ �آراء امل�شرفني يف البحث عن
احتياجاتهم عند التخطيط لأي برنامج
تدريبي.
 .3ت�صميم برامج التدريب على �أ�س�س علمية
وتربوية �سليمة.
 .4التعرف على الكفايات التعليمية املهنية الالزمة
للم�شرفني الرتبويني يف حياتهم املهنية،
وامل�ستقبلية ،واخلربات ،واملهارات ،و�أ�س�س
التعامل مع خمتلف عنا�صر العملية التعليمية
مثل الطالب ،واملناهج ،والإدارة املدر�سية،
والبيئة املحيطة باملدر�سة.
املحور الثالث :درا�سات تناولت التنمية املهنية
ملعلمي املرحلة االبتدائية.
وتعر�ضها الدرا�سة على النحو التايل:
 -1التنمية املهنية للمعلمني �أثناء اخلدمة،
2000م (عبد احلميد ،فرباير )2000
هدفت الدرا�سة التعرف على االجتاهات
العاملية احلديثة يف جمال التنمية املهنية للمعلم،
التعرف على الواقع احلايل للتنمية املهنية للمعلم
يف م�صر ،معرفة العوامل امل�ؤثرة يف التنمية املهنية
للمعلم ،اقرتاح بع�ض التوجيهات �أو امل�سارات التي
ت�سهم يف ت�شكيل معامل �سيا�سة جديدة للتنمية
املهنية للمعلم يف م�صر ،وقد ا�ستخدم الباحث يف
درا�سته املنهج الو�صفي التحليلي.
وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل عدة نتائج من �أهمها
�أن هناك عدة اجتاهات عاملية يف جمال التنمية
املهنية للمعلم �أثناء اخلدمة منها تدريب املعلمني يف
املدر�سة ،وتدريب املعلمني اجلدد ،واالعتماد على
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مدخل الكفايات ،والأخذ بنظام التدريب عن بعد،
�إن جهاز التدريب بوزارة الرتبية والتعليم يقدم
عدة برامج و�أن�شطة بهدف �إحداث التنمية املهنية
للمعلم ،باال�ضافة �إىل ا�ستخدام �أ�ساليب �أخرى مثل
�إر�سال بعثات من املعلمني يف خمتلف التخ�ص�صات
�إىل دول العامل املتقدمة ،تقدمي املراكز البحثية
والرتبوية يف خمتلف التخ�ص�صات ،تقدمي عدة
برامج و�أن�شطة تدريبية يف هذا املجال� .إن هناك
عدة عوامل ت�ؤثر يف التنمية للمعلم منها عوامل
تتعلق باملعلم وعوامل تتعلق بنظام التدريب �أثناء
اخلدمة ،وعوامل تتعلق بنظام املدر�سة.
 -2تدريب املعلمني باخلارج :درا�سة يف التخطيط
للتنمية املهنية2003 ،م (الطاهر).2003 ،
هدفت الدرا�سة تو�ضيح الفرق بني التنمية
املهنية للمعلمني وبني بع�ض املفاهيم الأخرى
املتداخلة معها مثل التدريب �أثناء اخلدمة والنمو
املهني والتنمية الذاتية� ،إلقاء ال�ضوء على التنمية
املهنية للمعلمني من حيث �أهميتها و�أهم اجلهود
املبذولة يف جمالها ،تعرف بع�ض �أ�ساليب وو�سائل
التنمية املهنية للمعلمني و�أهم االجتاهات العاملية
بها ،تو�ضيح واقع نظام البعثات التدريبية للمعلمني
باخلارج من حيث الأهداف والأهمية والربامج،
الوقوف على �أهم ال�سلبيات واملعوقات التي تواجه
نظام البعثات التدريبية للمعلمني باخلارج وتو�ضيح
�أ�ساليبها وت�أثريها على التنمية املهنية ،التخطيط
لنظام البعثات التدريبية للمعلمني باخلارج بو�ضع
ت�صور له بحيث يحقق تنميتهم املهنية ،وقد
ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي م�ستعين ًا ب�أدوات
هذ املنهج مثل املقابلة ال�شخ�صية واال�ستبانة.
وقد خل�صت الدرا�سة �إىل نتائج �أهمها� :أن كل
برامج التهيئة وبرامج البعثة حتقق التنمية املهنية
للمعلمني يف بع�ض جوانبها ،و�أن البعثات التدريبية
للمعلمني باخلارج حتقق بع�ض �أهدافه املن�شودة،
واقرتحت الدار�سة ت�صور ًا لنظام البعثات ميكن
من خالله حتقيق التنمية املهنية بدرجة �أكرث
فاعلية.
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 -3تطوير التنمية املهنية ملعلم احللقة الأوىل
من مرحلة التعليم الأ�سا�سي يف �ضوء االجتاهات
العاملية املعا�صرة2004 ،م (العزب)2004 ،
هدفت الدرا�سة التعرف على االجتاهات العاملية
املعا�صرة يف التنمية املهنية ملعلم احللقة الأوىل من
مرحلة التعليم الأ�سا�سي وكيفية اال�ستفادة منها
مب�صر ،وكذلك �أ�ساليب تدريب املعلمني يف �ضوء
جتارب بع�ض الدول الأجنبية ،وقد ا�ستخدمت
الباحثة املنهج الو�صفي ،وطبقت الدرا�سة على
عينة ع�شوائية من معلمي احللقة الأوىل من مرحلة
التعليم الأ�سا�سي 2003 -2002م الذين ح�ضروا
بالفعل الدورات التدريبية يف مراكز التدريب بعدد
( )3463متدرب ًا.
وقد خل�صت الدرا�سة �إىل حتديد �أهداف
الدورات التدريبية وتنظيمها يف الوقت املنا�سب،
العمل على تدعيم الأهداف التي مت حتقيقها
بهدف الو�صول �إىل �أق�صى ما ميكن لتطوير
التنمية املهنية� ،ضرورة مراعاة التوازن بني
�أهداف ومكونات برامج التدريب� ،أن تكون �أهداف
التدريب نا�شئة عن بيئة املعلم ومرتبطة مبيوله
وم�شبعة حلاجاته.
 -4تدريب املعلمني �أثناء اخلدمة يف اململكة
العربية ال�سعودية :الواقع وامل�ستقبل2004 ،م
(الأن�صاري� ،2004 ،ص )19
هدفت الدرا�سة تدريب املعلمني �أثناء اخلدمة
باعتباره و�سيلة لتطوير �أداء املعلم التدري�سي ،و�أن
تتنا�سب برامج التدريب مع احتياجات امل�ستهدفني
منها ،عدم ظهور �أدبيات للربامج التدريبية التي
تتنا�سب مع البيئات التعليمية املختلفة ،وقد اعتمد
الباحث يف درا�سته على املنهج الو�صفي التحليلي.
وقد خل�صت نتائج الدرا�سة �إىل تدين الفر�ص
التدريبية املتاحة للمعلمني �أثناء اخلدمة ،ومنط
التدريب املتبع هو منط املحا�ضرة و�إر�سال املعلومة
واالفتقار �إىل املمار�سة العلمية ،غياب م�شاركة
املعلمني يف ت�صميم الربامج التدريبية للمعلمني
�أثناء اخلدمة مما نتج عنه عدم مالئمة حمتويات
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هذه الربامج مع احتياجاتهم التدريبية ،افتقار
الربامج التدريبية �إىل التعاون امل�شرتك بني كافة
املعنيني من معلمني ،وم�شرفني ،ومديري مدار�س،
ومدربني ،ندرة �إعطاء املعلم دور ًا لنف�سه من �أجل
تطوير نف�سة من خالل عمليات التطوير الذاتي،
التعاون امل�شرتك بني كافة الأطراف ذات العالقة
بربامج التدريب وتدريب املعلمني �أثناء اخلدمة يف
كافة املراحل ،بدء ًا من الت�صميم وانتهاء بالتطوير،
ظهور �أمناط جديدة �سواء لت�صميم برامج التدريب
�أو �أ�ساليب تنفيذها ومن اخلط�أ االعتماد على
�أ�سلوب تدريبي واحد �ضرورة �إعطاء املعلم دور ًا
لتطوير نف�سه بنف�سه من خالل التعلم الذاتي.
 -5تطوير نظام التنمية املهنية ملعلم التعليم
الأ�سا�سي يف اليمن2008 ،م ( امل�سهلي)2008 ،
هدفت الدرا�سة �إىل ر�صد الواقع الفعلي لنظام
التنمية املهنية ملعلم التعليم الأ�سا�سي يف اليمن،
والتو�صل �إىل جوانب القوة وال�ضعف يف النظام
احلايل للتنمية املهنية ملعلم التعليم الأ�سا�سي،
والك�شف عن العوامل التي تعوق حتقيق �أهداف
النظام احلايل للتنمية املهنية ملعلم مرحلة التعليم
الأ�سا�سي يف اليمن ،والتو�صل �إىل بع�ض املقرتحات
التي ميكن �أن تفيد يف تطوير نظام التنمية املهنية
للمعلمني ،وا�ستخدمت الباحثة املنهج الو�صفي
للتعرف على واقع نظام التنمية املهنية ملعلم
مرحلة التعليم الأ�سا�سي وا�ستخدمت �أداة الدرا�سة
اال�ستبيان على عينة ع�شوائية من معلمي مرحلة
التعليم الأ�سا�سي مبحافظة حجة باليمن.
خل�صت نتائج الدار�سة �إىل عدة نتائج منها
�ضعف الرتكيز على بع�ض الأهداف املهمة مثل
التدريب على بحوث العمل يف حل امل�شكالت داخل
الف�صل ،ندرة �إجراء املعلمني للبحوث والدرا�سات
امليدانية ويرجع ذلك �إىل �ضعف االهتمام من قبل
اجلهات املعنية يف املتابعة والت�شجيع بدفع املعلمني
بالقيام مبثل هذه البحوث املثمرة والتي على �ضوئها
حت�سن برامج التنمية املهنية للمعلمني ،و�أن هناك
�إهما ًال من اجلهات امل�س�ؤولة يف الأخذ باالحتياجات،
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وكذلك احتياج املجتمع والبيئة املحلية عند �إعداد
برامج التنمية املهنية ،واالهتمام كبري ببع�ض
الأ�ساليب والطرق التقليدية ،مثل املناق�شة ،وور�ش
العمل ،واملحا�ضرة والتي يرجع ا�ستخدامها �إىل
�ضعف الوعي بالأ�ساليب التدريبية احلديثة،
و�ضعف االهتمام ببع�ض الأ�ساليب ،والطرق
املهمة الأخرى مثل �إجراء بحوث العمل ،ودرا�سة
خربات الدول املتقدمة ،والبعثات اخلارجية
ولعل ذلك يرجع �إىل تعود اجلهات التدريبية
على الأ�ساليب التقليدية وقلة خربة املدربني على
ا�ستخدام الأ�ساليب احلديثة� ،أو قلة الإمكانات
املادية والب�شرية ،ووجود معوقات كثرية �أبرزها
ق�صور الإمكانات واملوارد املطلوبة لتحقيق �أهداف
التنمية املهنية �أثناء العام الدرا�سي ورغم اجلهود
املبذولة بهذا ال�ش�أن من قبل اجلهات املعنية �إال �أن
�ضعف تفادي هذه املعوقات رمبا يرجع �إىل �ضعف
التخطيط ملثل هذه الربامج واملوازنة يف تنفيذها
ح�سب �إمكانات املجتمع والبيئة املحلية ،وهناك
حاجة لالهتمام باختيار مدربني ذوي قدرة �أعلى
يف �إدارة الدورات التدريبية والتعامل مع الكبار،
وا�ستخدام التكنولوجيا يف �ضوء االجتاهات
العاملية املعا�صرة ،ومراعاة ترابط الربامج
التدريبية واالحتياجات الفعلية للمعلمني وحتديد
زمن منا�سب لهذه الربامج ،وتبادل اخلربات بني
املعلمني ،وو�ضع خطة للتنمية من قبل امل�س�ؤولني
وتنفيذها على فرتات زمنية متقاربة.
 -6التنمية املهنية ملعلم التعليم الأ�سا�سي ب�سلطنة
عمان2009 ،م (عيدرو�س)2009 ،
هدفت الدرا�سة حتديد املتغريات العاملية
واملحلية التي ت�ستدعي تقومي التنمية املهنية
ملعلم التعليم الأ�سا�سي� ،إلقاء ال�ضوء على �أهم
االجتاهات املعا�صرة يف جمال التنمية املهنية
ملعلم التعليم الأ�سا�سي ،الوقوف على واقع التنمية
املهنية ملعلم التعليم الأ�سا�سي يف �سلطنة عمان،
التو�صل �إىل ت�صور مقرتح لتطوير التنمية املهنية
ملعلم التعليم الأ�سا�سي ب�سلطنة عمان ،وقد اتبعت
الدرا�سة املنهج الو�صفي ،وا�ستخدمت الباحثة
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مقابلة مفتوحة مع امل�س�ؤولني عن �إعداد وتقومي
خطط وبرامج التنمية املهنية باملديرية العامة
لتنمية املوارد الب�شرية التابعة لوزارة الرتبية
والتعليم ب�سلطنة عمان ،كما ا�ستخدمت ا�ستبيان ًا
للتعرف على واقع التنمية املهنية ملعلمي احللقة
الثانية من التعليم الأ�سا�سي ،و�أهم املعوقات التي
يواجهها ومقرتحات تطويره.
خل�صت نتائج الدرا�سة �إىل و�ضع ت�صور ًا
مقرتح ًا لتطوير التنمية املهنية ملعلم التعليم
الأ�سا�سي ب�سلطنة عمان ،بغية �أن ينعك�س ذلك على
االرتقاء مب�ستواهم املهني ،والأكادميي ،واملهاري،
ومرتبط ًا بالنظريات واملفاهيم والتنمية العلمية
احلديثة التي �أكدت على التعليم والتدريب امل�ستمر
للمعلم �أثناء اخلدمة من خالل خلق بيئة ت�ساعد
املعلم على تنمية قدراته ،ومهاراته ،وتقدمي الدعم
وامل�ساندة للمدر�سة مبا ميكنها من �أداء مهامها
بنجاح.
 -7معايري حمتوى التنمية يف موقع العمل
للمن�سقني والقادة من املعلمني1997 ،م
(.)Wichowski et al، 1997، p.47

هدفت الدرا�سة �إىل الوقوف على برامج التنمية
املهنية للعاملني يف املجال التعليمي والتعرف
على �أدوار القادة واملن�سقني ،وحتديد دور كل
منهما من خالل خمطط جرى توزيعه على عينة
الدرا�سة ،وقد ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�صفي،
وا�ستطالع الر�أي حيث ركزت على ثالثة �أبعاد وهي
م�ستوى الأهمية ،ودرجة ال�صعوبة ،عدد مرات
احلدوث ،حيث جرى تطبيق م�ضمون هذا املخطط
باعتباره معيار ًا ميكن احلكم به على جودة الربامج
املوجهة للمعلمني.
وقد خل�صت الدرا�سة �إىل �أن برامج التنمية
املهنية للمعلمني �ساهمت ب�شكل مبا�شر يف حت�سني
قدراتهم ومعارفهم يف املجاالت الفنية ،والإدارية،
دفعتهم �إىل ا�ستكمال الدرا�سات العليا للح�صول
على درجة املاج�ستري يف الإدارة التعليمية� ،أدت
�إىل منو �أدائهم الوظيفي واملهني والعلمي� ،أدت �إىل
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تراجع ملحوظ يف االعتماد على الدور ال�سلطوي
يف التعامل مع الطالب ،وبد�أ االعتماد �أكرث على
احلوار ،والتفكري املتبادل حول نوعية امل�شاكل التي
تواجه املدر�سة.
 -8تدريب املعلمني العاملني داخل املدار�س يف
اليابان :منظور حول التنمية املهنية للمعلمني،
2001م ()Arani, 2001
هدفت الدرا�سة حت�سني ا�ستيعاب املعلمني
العاملني داخل املدار�س ،جودة �أن�شطتهم
التدري�سية ،وذلك با�ستخدام املنهج الو�صفي.
خل�صت نتائج الدرا�سة �إىل مدى و�ضوح �آراء
املعلمني اليابانيني حول التنمية املهنية وا�ستيعاب
مهاراتهم التدري�سية على �أ�سا�س �أنها ق�ضية متتد
على مدى احلياة و�أنهم على علم ب�أن اخلربة
والدرا�سة الذاتية والنقد املوجه �إىل درا�ستهم يعد
االنعكا�س الذاتي من الأجزاء ذات الأهمية.
 -9الإ�صالح يف التنمية املهنية للمعلم :درا�سات
للتدريب املوجه للمعلم2005 ،م (Sandra, 2005,

للم�ساعدة ،دعم الزمالء ،املمار�سات التعليمية،
�إدراك تعقيد التدري�س.
وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل ثالث نتائج وهي:
املعلمون ذوو اخلربة ممن يدر�سون باملرحلة
االبتدائية والذين يتطوعون بامل�شاركة يف برنامج
تدريبي موجه باملعلم يكونون مهتمني بتعميق
فهمهم ملمار�سات ومواد تعليمية حمددة ميكنها
تي�سري تعلم التالميذ ،تبدو املحادثات احلوارية
مكون ًا حموري ًا يف التنمية املهنية ملعلمي املرحلة
االبتدائية ذوي اخلربة ،املعلمون ذوو اخلربة
ممن يدر�سون باملرحلة االبتدائية والذين يختارون
ب�أنف�سهم نواحي االهتمام يف عملية التدريب
ي�ستفيدون من خربة التدريب ،ويت�ضح من نتائج
الدرا�سة مت�ضمنات الإ�صالح يف ت�صميم التنمية
املهنية للمعلم وتقدم الدرا�سة تو�صيات للبحث
امل�ستقبلي يف النواحي ال�سابقة للإ�سهام يف ت�صميم
برامج التنمية املهنية.
� -10أثر التنمية املهنية على الكفاءة الذاتية
للمعلمني يف التغيري الرتبوي2008 ،م (Martin

هدفت الدرا�سة توثيق وو�صف وحتليل خربات
ثالثة معلمني ذوي خربة باملرحلة االبتدائية
والذين �شاركوا طواعية يف برنامج تدريبي موجه
للمعلم ،كان ه�ؤالء املعلمون يعملون يف نف�س املدر�سة
االبتدائية يف �إحدى املقاطعات بال�ضواحي ،وكان
اثنان منهم يدر�سون جميع املواد بال�صف الرابع
يف حني كان الثالث يدر�س جميع املواد بال�صف
اخلام�س قام الباحث بالت�سجيل ال�صوتي ملحادثات
التخطيط والت�أمل مع كل معلم� ،إذ كان امل�صدر
الرئي�س جلمع البيانات هو تفريغ حمتوى ال�شريط
ال�صوتي ولكن يف نهاية كل برنامج كان يطلب من
املعلمني �أن يعك�س (كتابة) خرباته ،ثم ا�ستخدام
م�صدر ًا ثاني ًا للبيانات وهي الكتابات ومت حتليل
هذه امل�صادر للبيانات لك�شف الق�ضايا امل�شرتكة
والأن�شطة واملخرجات ،ن�ش�أت خم�سة مو�ضوعات
من البيانات وهي �إدارة الف�صل� ،إعطاء القيمة

هدفت الدرا�سة اختبار وفح�ص �آثار التطوير
املهني على الكفاءة الذاتية للمعلمني يف اللياقة
البدنية الن�شطة ودرو�س حت�سني ال�صحة،
كل من الباحثني املنهج الو�صفي ،حيث
با�ستخدام ٍ
�شملت العينة على خم�سني من معلمي الرتبية
الريا�ضية للمرحلة الأ�سا�سية يف التعليم داخل
مدر�سة ريفية �ضخمة يف و�سط “غرب الواليات
املتحدة الأمريكية”.
وقد خل�صت نتائج الدرا�سة �إىل �أن جمموعات
التدخل كان لديها زيارات يف كفاءتها يف تدري�س
�أهداف املهارة احلركية ،و�أهداف درا�سية باللياقة
البدنية والن�شاط البدين ،والأهداف ال�شخ�صية
واالجتماعية وكفاءة الطالب واملعلمني ،كما �أن ك ًال
من املجموعتني حافظوا على كفاءة النظام ،بينما
املجموعة املو�ضوعة حتت املراقبة والتحكم عانت
من خ�سارة يف بع�ض كفاءة النظام.

)p.964
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تعقيب على درا�سات املحور الثالث:
بعد عر�ض درا�سات هذا املحور يالحظ ما
ي�أتي:
تنوعت الدرا�سات يف هذا املحور من حيث
الأعوام التي �أجريت فيها ،والدول التي متت فيها
الدرا�سة ،ونوع العينة ،ومنهج الدرا�سة ،والأدوات
امل�ستخدمة على النحو التايل:
 .1بلغ عدد الدرا�سات يف هذا املحور ( )10درا�سات
منها ( )6درا�سات عربية متت يف الفرتة
ما بني (2000م 2009 -م) و( )4درا�سات
�أجنبية متت يف الفرتة من (1997م2008 -م)
مما يدل على اهتمام الباحثني طوال ال�سنوات
املا�ضية بدرا�سة التنمية املهنية للمعلمني يف
املرحلة االبتدائية انطالق ًا من كونها حجر
الأ�سا�س للعملية التعليمية وتطويرها كونها من
امللراحل الأ�سا�سية يف التعليم.
� .2أجريت الدرا�سات ال�سابقة يف �أقطار خمتلفة
�شملت :م�صر ،اليمن ،ال�سعودية ،عمان،
الواليات املتحدة الأمريكية ،اليابان ،مما يدل
على االهتمام الوا�سع الذي يوليه الباحثون
يف هذه الدول بالتنمية املهنية للمعلمني يف
املدار�س االبتدائية والدور احليوي الذي تقوم
به يف املنظومة التعليمية ،وقد مت من خالل
ذلك مالحظة عدم وجود درا�سة بحرينية يف
نف�س امل�ضمون.
 .3تناولت درا�سات هذا املحور التنمية املهنية
�أثناء اخلدمة ب�شكل عام يف املرحلة االبتدائية
للمعلمني ،واحتياجاتهم التدريبية يف الدول
التي متت فيها الدرا�سة� ،إ�ضافة �إىل الإ�صالح
يف التنمية املهنية للمعلم ودرا�سات للتدريب
املوجه للمعلم الذي تناولته درا�سة “ريد
�سيندرا”.
� .4شملت العينة يف درا�سات هذا املحور املعلمني
ب�شكل عام ،فيما عدا درا�سة «مارثن جيفاري»
التي تناول فيها معلمي الرتبية الريا�ضية.
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 .5اعتمدت جميع الدرا�سات ال�سابقة على :املنهج
الو�صفي.
اتفقت درا�سات املحور الثالث على:
� .1ضرورة التنمية املهنية للمعلمني �أثناء اخلدمة
يف املرحلة االبتدائية ،نظر ًا حلاجة معلم
املرحلة االبتدائية �إىل جتويد �أدائه لتطوير
العملية التعليمية.
 .2املعلم �أهم م�صدر لر�صد وتقدير االحتياجات
التدريبية له �أثناء اخلدمة ،لذلك يجب مراعاة
االحتياجات التدريبية الأ�سا�سية للمعلمني
والفروق الفردية �أثناء تخطيط التدريب
وتنفيذه.
� .3ضرورة �أن تكون برامج التدريب نابعة من املعلم
ومبيوله وم�شبعة حلاجاته.
 .4طغيان الأ�ساليب النظرية على العملية التعليمية
يف التدريب ،وق�صور يف برامج و�أ�ساليب
التدريب.
� .5أثر الدورات التدريبية وفاعليتها على املعلم
واحتاهاته نحو مهنته مبا يتنا�سب مع البيئة
املجتمعية للمعلم.
� .6إلزامية الإعداد والتدريب امل�ستمر للمعلمني
اعتماد ًا على الكفايات املهنية له يف املرحلة
االبتدائية.
ت�شابهت الدرا�سة احلالية مع بع�ض الدرا�سات
ال�سابقة يف هذا املحور من حيث �إنها:
 .1تناولت التنمية املهنية يف املرحلة التعليمية.
 .2ت�أكيد �ضرورة معرفة االحتياجات التدريبية
ال�ضرورية للمعلم قبل �إعداده وتدريبه.
 .3ا�ستخدمت ا�ستبانة الكفايات لتحديد
االحتياجات التدريبية املطلوبة.
 .4ت�أكيد مدخل الكفايات لتحديد االحتياجات
التدريبية للمعلمني.
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اختلفت الدرا�سة احلالية عن الدرا�سات ال�سابقة
يف هذا املحور من حيث �إنها:
 .1تناولت التنمية املهنية مل�شريف الأن�شطة الرتبوية،
بينما الدرا�سات ال�سابقة تناولت التنمية املهنية
للمعلم دون تناولها مل�شرف الأن�شطة الرتبوية.
 .2دجمت املنهج الو�صفي واملنهج �شبه التجريبي،
بيد �إن معظم الدرا�سات ال�سابقة اقت�صرت
على املنهج الو�صفي.
ا�ستفادت الدرا�سة احلالية من الدرا�سات ال�سابقة
ما يلي:
 .1ت�أكيد الدرا�سات ال�سابقة على املربرات التي
انطلقت منها الدرا�سة من حيث �ضرورة الأخذ
باالحتياجات التدريبية قبل طرح الربامج
التدريبية للمعلمني والتخطيط لها ،و�أهمية
برامج التنمية املهنية لالرتقاء باملعلم من
�أجل التغيري والتطوير ،والتعرف على الكفايات
التدريبية الالزمة للتنمية مل�شريف الأن�شطة
الرتبوية ،واالحتياجات التدريبية للتنمية
املهنية للمعلمني ،و�آلية بناء وت�صميم برنامج
تدريبي لهم ،واملنهجية لتنفيذ الدرا�سة ،وطرق
اختيار العينة ،وبناء الأدوات البحثية ،وحتليل
النتائج ،وعر�ض الإطار النظري والدرا�سات
ال�سابقة والتعليق عليها.
 .2الإفادة من الأطر النظرية للدرا�سات ال�سابقة
يف بناء الإطار النظري للدرا�سة احلالية.
املحور الرابع :درا�سات تناولت الكفايات املهنية
للمعلمني.
وتعر�ضها الدرا�سة على النحو التايل:
 -1الكفايات املهنية الالزم توافرها لدى
املعلم كما يدركها املديرون واملوجهون
واملعلمون �أنف�سهم1995 ،م (احلبيب.)1995 ،
هدفت الدرا�سة �إىل حتديد الكفايات املهنية
الالزمة ملعلمي املرحلة االبتدائية واملتو�سطة
والثانوية.
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وخل�صت نتائج الدرا�سة �إىل عدة نتائج
�أهمها� :إعداد قائمة بالكفايات املهنية ا�شتملت
على ( )114كفاية فرعية موزعة على �أثني
ع�شر جما ًال رئي�س ًا هي :الكفايات ال�شخ�صية،
الكفايات العلمية ،حتقيق الأهداف ،التخطيط
والتنظيم ،تنفيذ الدر�س ،اخلربات التعليمية،
كفايات الأ�سئلة ،ا�ستثارة تفكري الطالب� ،ضبط
الف�صل ،تقومي الدر�س ،الكفايات الأدائية ،كفايات
العالقات الإن�سانية..
 -2الكفايات التدريبية التعليمية للمعلمني
بدولة البحرين للعمل مع الطالب املتفوقني،
1998م (معاجيني� ،1998 ، :ص �ص )204-155
هدفت الدرا�سة تعرف الكفايات التدريبية
التعليمية للمعلمني بدولة البحرين الالزمة للعمل
مع الطالب املتفوقني ،وبزت �أهمية هذه الدرا�سة يف
كونها �أ�سلوب ًا علمي ًا مل�سح �آراء املعلمني حول �أهمية
الكفايات ومدى احلاجة �إىل التدريب على بع�ضها،
والك�شف عن العالقة االرتباطية بني تقدير العينة
مل�ستويات �أهمية الكفايات ودرجة احلاجة �إىل
التدريب عليها ،وقد ا�ستخدم الباحث يف درا�سته
املنهج الو�صفي التحليلي ،وتكونت العينة من ()38
معلم ًا ومعلمة من جميع املراحل الدرا�سية ،كما
ا�ستخدم الباحث يف درا�سته ا�ستبانة من �إعداده
لتحديد الكفايات التدريبية املتخ�ص�صة للمعلمني،
وت�ضمنت اال�ستبانة يف �صورتها النهائية ()34
عبارة ،متثل خم�سة �أبعاد رئي�سة هي :التخطيط
للربامج اخلا�صة ،املفاهيم الرئي�سة ،الك�شف عن
الفائقني ،الربامج اخلا�صة ،خ�صائ�ص ومهارات
معلم الفائقني.
وخل�صت الدرا�سة �إىل النتائج التالية :جاءت
الكفايات مرتبة – من حيث الأهمية – كالتايل:
املرتبة الأوىل :خ�صائ�ص ومهارات معلم الفائقني،
املرتبة الثانية :الربامج اخلا�صة ،والتخطيط لها
املرتبة الثالثة :الك�شف عن الفائقني،
املرتبة الرابعة :املفاهيم الرئي�سة.
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�أما يف مقيا�س احلاجة فقد جاءت كالتايل:
املرتبة الأوىل :الربامج اخلا�صة والتخطيط لها.
املرتبة الثانية :الك�شف عن الفائقني.
املرتبة الثالثة :خ�صائ�ص ومهارات املعلم،
املرتبة الرابعة :املفاهيم الرئي�سة.
 -3الكفايات املهنية الالزمة مل�شريف الأن�شطة
الرتبوية احلرة يف �ضوء االجتاهات العاملية
املعا�صرة2007 ،م (هالل و�آخرون.)2007 ،
هدفت الدرا�سة حتديد الكفايات املهنية مل�شريف
الأن�شطة احلرة ،التعرف على دور الأن�شطة الرتبوية
احلرة و�أهميتها يف مقابلة اخل�صائ�ص الإمنائية
لتالميذ املرحلة الإعدادية ،التو�صل �إىل قائمة
الكفايات املهنية التخ�ص�صية الالزمة لكل من
م�شريف الأن�شطة احلرة :الريا�ضية ،االجتماعية،
الثقافية يف املدر�سة االعدادية ،وقد �شملت عينة
الدرا�سة عينة ع�شوائية خمتارة من الذكور والإناث
من الفئات التالية :وكيل ن�شاط م�شرف ن�شاط
ريا�ضي ،م�شرف ن�شاط اجتماعي ،م�شرف ن�شاط
ثقايف ،وذلك يف مدار�س احللقة الثانية من التعليم
الأ�سا�سي (املدار�س الإعدادية) ،حيث ا�ستخدام
املنهج الو�صفي.
خل�صت نتائج الدرا�سة �إىل �إعداد قائمة
بالكفايات املهنية مل�شريف الأن�شطة الرتبوية احلرة
باملرحلة الإعدادية تت�ضمن كفايات مهنية عامة
تتمثل يف التخطيط للأن�شطة الرتبوية ،التنظيم
للأن�شطة الرتبوية ،تنفيذ الأن�شطة الرتبوية،
االبتكار والتجديد والتحديث بالأن�شطة الرتبوية،
وتقومي الأن�شطة الرتبوية ،وكفايات �أخرى مهنية
تخ�ص�صية تتمثل يف الكفايات املهنية اخلا�صة
مب�شرف الن�شاط الريا�ضي ،الكفايات املهنية
اخلا�صة مب�شرف الن�شاط الثقايف وتنق�سم �إىل
كفايات مهنية خا�صة ب�أخ�صائي املكتبة ،وكفايات
مهنية خا�صة ب�أخ�صائي ال�صحافة والإذاعة،
وكفايات مهنية خا�صة ب�أخ�صائي امل�سرح.
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 -4ا�ستخدام الأداء لقيا�س كفاية املعلمني يف
حجرة الدرا�سة1993 ،م (.)Ritag et al, 1993
هدفت الدرا�سة �إىل ا�ستخدام تقومي الأداء
لقيا�س كفاية املعلمني يف حجرة الدرا�سة ،وتكونت
عينة الدرا�سة من  29معلم ًا حيث قام الباحثان
بت�صميم مقيا�س ا�شتمل على �أربعة �أداءات �أ�سا�سية
للمعلم هي تخطيط الدر�س ،حتقيق الأهداف،
ا�ستثارة الأن�شطة االبتكارية لدى التالميذ ،التعاون
مع �أولياء الأمور والر�ؤ�ساء.
 -5هل حتمي الأن�شطة الال�صفية الطلبة من
الت�سرب املبكر من املدر�سة؟1996 ،م (Schaeffer,
)1996

هدفت الدرا�سة حتديد اختيار كفاية املعلم.
وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل عدة نتائج �أهمها
�أن املعلم الكفء يجب �أن يتمكن من ت�سجيل نتائج
تقومي الطالب ،التعاون مع �أولياء الأمور والزمالء
والر�ؤ�ساء ،مراعاة الفروق الفردية بني الطالب،
تنمية مهارات التعليم الذاتي ،تف�سري نتائج
االختبارات ،ا�ستخدام نتائج تقومي الطالب يف
اتخاذ القرارات وتخطيط الدر�س وتطوير املناهج،
اختبار طرق التقومي املنا�سبة للقرارات املنا�سبة
التعليمية ،تطوير طرق التقومي املنا�سبة للقرارات
التعليمية ،والإدارة اجليدة لعملية التدري�س.
 -6التح�صيل الأكادميي للأطفال وامل�شاركة
يف ن�شاطات خارج املدر�سة باملرحلة االبتدائية،
1997م () Giberts et al, 1997
هدفت الدرا�سة حتديد الكفايات املطلوبة ملعلمي
املرحلتني االبتدائية والرتبية اخلا�صة يف جمال
�إدارة ال�صف الدرا�سي ،وذلك من خالل حتليل
عينة مكونة من ثالث وثالثني درا�سة �سابقة تناولت
نف�س املو�ضوع ،وقد حدد الباحثان املعايري التي مت
يف �ضوئها اختيار هذه الدرا�سات ،والتي كان �أهمها
�أن تكون قد �أجريت با�ستخدام �أ�سلوب مالحظة
�أداء املعلم� ،أو امل�سح� ،أو با�ستخدام �أ�سلوب دلفاي،
وقد مت ت�صنيف الدرا�سات ح�سب جمالني رئي�سني
هما :جمال �إدارة ال�صف :و�شملت الكفايات التالية:
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تنظيم البيئة املادية ،و�ضع معايري ال�سلوك داخل
ال�صف الدرا�سي ،تطبيق ا�سرتاتيجيات تعديل
ال�سلوك ،تقومي ال�سلوك وقيا�سه ،جمال التدري�س
و�شمل الكفايات التالية :الإعداد للأن�شطة التدري�سية
املحددة ،تدري�س املادة التعليمية وعر�ضها ،التغذية
الراجعة والت�شجيع ،اال�ستخدام الأمثل للوقت.
تو�صلت الدرا�سة �إىل عدة نتائج �أهمها �أن
املعلمني الذين تعر�ضوا ملقرر القيا�س الرتبوي
ي�ستطعون تزويد الطالب باملعلومات واملعارف
العلمية املطلوبة ،و�أو�صت الدرا�سة ب�ضرورة االهتمام
بربامج تدريب املعلمني �أثناء اخلدمة لتنمية الأداء.
 -7خ�صائ�ص وكفايات معلمي الفائقني يف هوجن
كوجن2001 ،م ()Chan, 2001
هدفت الدرا�سة �إىل الوقوف على ترتيب 23
خا�صية من خ�صائ�ص معلمي الفائقني ،وكذلك
ترتيب  14كفاية من الكفايات الالزمة لهم ،وقد
طبقت الدرا�سة على عينة قوامها  50معلم ًا من معلمي
الفائقني “بهوجن كوجن” ال�صينية ،وا�ستخدمت قائمة
باخل�صائ�ص والكفايات مت عر�ضها على املعلمني،
وطلب �إليهم ترتيب ًا ح�سب �أهميتها.
وقد خل�صت الدرا�سة �إىل ترتيب لكفايات
معلمي الفائقني وهي كالتايل :املعرفة بطبيعة
الفائقني واحتياجاتهم ،وكيفية اكت�شافهم،
واالختيار من الطرق واملواد الالزمة للفائقني
وتطويرها� ،أن يكون لدية مهارات يف التدري�س
للأفراد ذوي القدرات التفكريية العليا ،لديه خربة
ب�أ�ساليب طرح الأ�سئلة ،لديه مهارات يف تي�سري
البحث العلمي امل�ستقل ،يدير التعليم والتعلم
الفردي ،لديه مهارات �إر�شاد ال�شباب الفائقني.
تعقيب على درا�سات املحور الرابع:
بعد عر�ض درا�سات هذا املحور ميكن مالحظة
ما يلي:
•	 تنوعت الدرا�سات يف هذا املحور من حيث
الأعوام التي �أجريت فيها ،والدول التي متت
فيها الدرا�سة ،ونوع العينة ،ومنهج الدرا�سة،
والأدوات امل�ستخدمة على النحو التايل:
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 .1بلغ عدد الدرا�سات املتوفرة للباحثة يف هذا
املحور ( )7درا�سات منها ( )3درا�سات عربية
تناولت يف الفرتة من (1995م 2007 -م)
و( )4درا�سات �أجنبية متت يف الفرتة من
(1993م 2001 -م) ،مما يدل على اهتمام
الباحثني بدرا�سة وحتديد الكفايات املهنية
للمعلمني باملرحلة االبتدائية للتعرف على
االحتياجات التدريبية التي تتوافق وتطوير
العملية التعليمية.
� .2أجريت الدرا�سات ال�سابقة يف �أقطار خمتلفة
�شملت :م�صر ،البحرين ،الواليات املتحدة
الأمريكية ،ال�صني مما يدل على اهتمام
الباحثني يف النظم الرتبوية لهذه الدول بتحديد
كفايات املعلمني يف خمتلف التخ�ص�صات،
والتقومي امل�ستمر لها لتحقيق التنمية املهنية
للمعلم وجناح العملية التعليمية.
 .3تناولت درا�سات هذا املحور حتديد الكفايات
املهنية الرتبوية التعليمية للمعلمني ب�شكل
عام يف املرحلة االبتدائية بجانب املراحل
التعليمية الأخرى يف الدول التي متت فيها
الدرا�سة وم�ستوياتها وتطويرها فيما عدا
درا�سة “جمدي هالل وع�صام قمر” تناولت
حتديد الكفايات املهنية مل�شريف الأن�شطة
الرتبوية احلرة يف املرحلة الإعدادية ،ودرا�سة
“علياء �شاهني” تناولت حتديد كفايات معلم
الف�صل ،ودرا�سة “�آو�سليفان” تناولت قيا�س
كفايات املعلمني ،مما يدل على بحث الباحثني
لالحتياجات التدريبية للعنا�صر الب�شرية يف
املنظومة التعليمية لتنميتهم املهنية.
� .4شملت العينة يف درا�سات هذا املحور :املعلمني
يف الدرا�سات العربية والأجنبية يف املراحل
التعليمية الثالث ،فيما عدا درا�سة “جمدي
هالل وع�صام قمر” �شملت عينة الدرا�سة
وكيل ن�شاط – وم�شرف ن�شاط ريا�ضي –
وم�شرف ن�شاط اجتماعي – وم�شرف ن�شاط
ثقايف ،ودرا�سة “جاي” التي خ�ص�صت

)Int. J. Ped. Inn. 3, No. 2, 121- 182 (Jul. 2015

عينة الدرا�سة فيها معلمي املرحلة االبتدائية
والرتبية اخلا�صة ،مما يدل على بحث الباحثني
لالحتياجات التدريبية للمعلمني �أ�سا�س
املنظومة التعليمية لتنميتهم املهنية.
 .5اعتمدت جميع الدرا�سات ال�سابقة على املنهج
الو�صفي.
اتفقت درا�سات املحور الرابع على:
� .1ضرورة حتديد ومعرفة الكفايات املهنية
الرتبوية التعليمية للمعلمني يف املراحل
التعليمية الثالث ،لتطوير �أداء املعلم من
خالل الربامج التدريبية التي تعتمد على هذه
الكفايات للخروج مبخرجات تعليمية متميزة
ح�سب �أولوياتها للمعلم.
 .2وجود ق�صور يف معظم الكفايات املهنية لدى
معلمي املرحلة االبتدائية مثل� :إعداد الدر�س
والتخطيط له ،حتقيق الأهداف ،عملية
التدري�س ،ا�ستخدام املادة العلمية والو�سائل
التعليمية والأن�شطة ،التفاعل مع التالميذ،
�إدارة ال�صف.
 .3التقومي ،انتظام املعلم� ،إقامة العالقات مع
الآخرين ،والإعداد حلل امل�شكالت البيئية،
ويبنى عليها ق�صور يف كفايات م�شرف الأن�شطة
الرتبوية.
� .4ضرورة تعزيز كفايات املعلم من خالل الربامج
التدريبية.
� .5ضرورة و�ضع معايري لكفاية املعلم يف التقومي
الرتبوي للقيام بعملية التدريب.
ت�شابهت الدرا�سة احلالية مع بع�ض الدرا�سات
ال�سابقة يف هذا املحور من حيث �إنها:
 .1ا�ستخدمت �أداة اال�ستبيان واتبعت املنهج
الو�صفي.
 .2تقوم بتحديد الكفايات املهنية للمعلم
الذي يعد هو م�شرف الأن�شطة الرتبوية،
ملعرفة االحتياجات التدريبية له.
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اختلفت الدرا�سة احلالية عن الدرا�سات ال�سابقة
يف هذا املحور من حيث �إنها:
 .1اهتمت بتحديد الكفايات املهنية مل�شريف
الأن�شطة الرتبوية يف املرحلة االبتدائية ملعرفة
االحتياجات التدريبية لت�صميم برنامج تدريبي
وقيا�س مدى فعاليته ،بيد �أن الغالبية العظمى
من الدرا�سات ال�سابقة على – حد علم الباحثة
– اقت�صرت على حتديد الكفايات اخلا�صة
باملعلم من الناحية املهنية والتعليمية� ،أما
درا�سة “جمدي هالل وع�صام قمر” رغم �أنها
اتفقت مع الدرا�سة احلالية يف حتديد الكفايات
املهنية مل�شرف الأن�شطة الرتبوية �إال �أنها
اختلفت معها يف �أنها حددت الكفايات املهنية
مل�شريف الأن�شطة الرتبوية احلرة يف املرحلة
الإعدادية ولي�س املرحلة االبتدائية و�أي�ض ًا دون
برنامج تدربي لتنميتها.
 .2اعتمدت على املنهج الو�صفي و�شبه التجريبي،
بيد �إن الدرا�سات ال�سابقة اقت�صرت على
املنهج الو�صفي.
ا�ستفادت الدرا�سة احلالية من الدرا�سات ال�سابقة
يف هذا املحور ما يلي:
� .1أن تنمية الكفايات املهنية �ضرورة حتمية لتطوير
العملية التعليمية ،و�أن هناك كفايات عامة لكل
املعلمني للتنمية املهنية ،وكفايات خا�صة معنية
بتخ�ص�ص �أو جمال عمل معني يجب و�ضعها يف
االعتبار عند تخطيط الربامج التدريبية لهم.
 .2التعرف على �أنواع الكفايات املهنية
واال�ستفادة من بع�ضها يف الدرا�سات
ال�سابقة مبا يتنا�سب لتحديد االحتياجات
التدريبية مل�شريف الأن�شطة الرتبوية
ال�ضرورية للدرا�سة احلالية ،وت�صميم برنامج
تدريبي مل�شريف الأن�شطة الرتبوية قائم عليها.
 .3التعرف على امل�شكالت واملعوقات التي تواجه
املعلمني يف برنامج التدريب واملقرتحات
والتو�صيات لتطوير الربامج.
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املحور اخلام�س :درا�سات تناولت بناء برامج
تدريبية للتنمية املهنية.
 -1برنامج تدريبي للمعلمات يف �أثناء اخلدمة
على بع�ض �أمناط تكنولوجيا التعليم2003 ،م
(البنعلي.)2002 ،
هدفت الدرا�سة حتديد االحتياجات التدريبية
الالزمة ملعلمات الدرا�سات االجتماعية بدولة قطر
من �أمناط تكنولوجيا التعليم ،وت�صميم برنامج
تدريبي مقرتح ،وتعرف مدى فعاليته على م�ستوى
�أداء املعلمات �أثناء اخلدمة يف املرحلة الإعدادية
بالدوحة ،وقد �أعدت الباحثة برناجمها التدريبي
متناولة مهارات ت�شغيل وا�ستخدام برامج الو�سائط
املتعددة على عينة مكونة من  15معلمة.
خل�صت نتائج الدرا�سة �إىل وجود فروق ل�صالح
التطبيق البعدي لبطاقة مالحظة مهارات ت�شغيل
برامج الو�سائط املتعددة.
 -2برنامج مقرتح لتنمية بع�ض الكفاءات يف
جمال تكنولوجيا التعليم لدى معلمي التعليم
الأ�سا�سي �أثناء اخلدمة باجلمهورية اليمنية،
2003م (الفقيه.)2003 ،
هدفت الدرا�سة �إىل ر�صد واقع تدريب معلمي
التعليم الأ�سا�سي واحتياجاتهم التدريبية من
تكنولوجيا التعليم و�إعداد برنامج مقرتح لتنمية
بع�ض الكفاءات يف جمال تكنولوجيا التعليم لدى
معلمي التعليم الأ�سا�سي يف اجلمهورية اليمنية يف
�ضوء احتياجاتهم �أثناء اخلدمة ،وقيا�س فاعليته،
وقد ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي التحليل
واملنهج التجريبي ،وقد طبقت الدرا�سة على عينة
ع�شوائية من معلمي التعليم الأ�سا�سي يف بع�ض
املحافظات اليمنية.
وقد خل�صت نتائج الدرا�سة �إىل فعالية الربنامج
املقرتح لتنمية بع�ض الكفاءات يف جمال تكنولوجيا
التعليم لدى معلمي التعليم الأ�سا�سي �أثناء اخلدمة
باجلمهورية اليمنية.
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 -3فعالية برنامج مقرتح لتنمية مهارات
التدري�س للإبداع يف اللغة العربية لدى معلمي
املرحلة االبتدائية2005 ،م (حممد.)2005 ،
هدفت الدرا�سة �إىل تنمية �أداء تدري�س مهارات
القراءة الإبداعية ،ومهارات التعبري الكتابي
الإبداعي لدى معلمي املرحلة االبتدائية ،مبا يكفل
تنمية هذه املهارات لدى تالميذهم يف ال�صف
الرابع االبتدائي ,التو�صل �إىل قائمتي الأداء
التدري�سية املنا�سبة لتنمية هذه املهارات ،و�شملت
عينة الدرا�سة معلمي اللغة العربية باملرحلة
االبتدائية من �إدارة الواحات البحرية التعليمية،
وعينة ع�شوائية من تالميذ ال�صف الرابع االبتدائي
مت تق�سيمها �إىل جمموعتني� :إحداهما جتريبية
والأخرى �ضابطة ،وقد ا�ستخدم الباحث املنهج
الو�صفي ،واملنهج التجريبي.
وقد خل�صت الدرا�سة �إىل نتائج �أهمها فعالية
الربنامج املقرتح يف تنمية اجلانب املعريف املتعلق
بتدري�س مهارات القراءة الإبداعية ومهارات
التعبري الكتابي الإبداعي لدى عينة البحث من
معلمي املرحلة االبتدائية ،وتنمية مهارات القراءة
الإبداعية لدى عينة البحث من تالميذ ال�صف
الرابع االبتدائي الذين مر معلموهم بخربات
الربنامج املقرتح.
 -4فعالية برنامج تدريبي مقرتح يف تنمية
كفايات معلم مادة التكنولوجيا يف املرحلة الثانية
من التعليم الأ�سا�سي( 2008 ،ال�سكرمي.)2008 ،
هدفت الدرا�سة حتديد قائمة بالكفايات
التكنولوجية املوجودة يف مادة “التكنولوجيا وتنمية
التفكري”� ،إعداد برنامج مقرتح لتنمية كفايات
معلم املادة ،قيا�س فعاليته لتنمية هذه الكفايات،
وقد ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي التحليلي
واملنهج التجريبي على عينة بعدد  30معلم ًا من
القائمني على تدري�س مادة “التكنولوجيا وتنمية
التفكري”.
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وقد خل�صت نتائج الدرا�سة �إىل فعالية
الربنامج التدريبي يف حت�سني التح�صيل املعريف
املتعلق باملحتوى التعليمي واكت�ساب الكفايات.
 -5م�شاركة املعلمني يف حمتوى بناء نظام
الربنامج التنموي2000 ،م (Burner et al, 2000,
.)P 23-38

هدفت الدرا�سة �إىل بناء منوذج لتنمية
املواهب يف بيئات تعليمية تقوم على دمج الطالب
الفائقني مع غريهم من العاديني ،وقد مت بناء
هذا النموذج على افرتا�ض �أن الأطفال والكبار
يكونون فهمهم يف تتابع تطوري ،وذلك من خالل
ثالث مراحل متتابعة هي :االكت�شاف ،والنظام،
والتقارب ,وقد مت بناء حمتوى الربنامج يف �ضوء
هذه املراحل الثالث ح�سب الكفايات التي ينبغي
�أن تتوافر يف املعلم باعتباره معلم ًا ،ومر�شد ًا،
ومنظم ًا لل�سلوك ،ومن�سق ًا للعالقات مع �أولياء
الأمور ،وع�ضو ًا يف فريق ،واخت�صا�صي ًا ،وحمل ًال
للبيانات ،وباحث ًا ،وا�ستخدم يف التدري�س �أ�ساليب
املنهج التكاملي ،والتعلم التعاوين ،و�إدارة ال�صف،
ومواءمة التدري�س مع امل�ستويات املختلفة للطالب،
وا�ستخدام تكنولوجيا التعليم ،وقد ا�ستخدم املنهج
الكيفي يف قيا�س فعالية الربنامج.
وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل عدد من النتائج
حول �آراء امل�شاركني يف الربنامج ،مت ت�صنيفها
�إىل ق�سمني :الأول يت�ضمن �آراءهم يف املرحلة
التمهيدية قبل تطبيق الربنامج ،والثاين �أثناء
تنفيذ الربنامج.
تعقيب على درا�سات املحور اخلام�س:
بعد عر�ض درا�سات هذا املحور يالحظ ما ي�أتي:
تنوعت الدرا�سات يف هذا املحور من حيث
الأعوام التي �أجريت فيها ،والدول التي متت فيها
الدرا�سة ،ونوع العينة ،ومنهج الدرا�سة ،والأدوات
امل�ستخدمة على النحو التايل:
 .1بلغ عدد الدرا�سات التي توفرت للباحثة
يف هذا املحور )5( :درا�سات منها:
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( )4درا�سات عربية تناولت يف الفرتة
مابني (2003م 2008 -م) ،ودرا�سة
�أجنبية واحدة تناولت يف العام (2000م)،
مما يدل على اهتمام الباحثني بالتنمية
املهنية للمعلمني مبا يواكب االجتاهات العاملية
املعا�صرة التي ت�سعى يف الوقت احلا�ضر �إىل
التنمية يف خمتلف املجاالت ،ويف املجال
الرتبوي على وجه اخل�صو�ص.
� .2أجريت الدرا�سات ال�سابقة يف �أقطار خمتلفة
�شملت :م�صر ،اليمن ،قطر� ،أمريكا ،مما
ي�ؤكد على اهتمام الباحثني يف هذه الدول
بالتنمية املهنية للهيئات الإدارية والتعليمية يف
البيئة املدر�سية من خالل برامج التدريب التي
تواكب التطورات احلديثة يف �أ�ساليبها للو�صول
�إىل جودة يف العملية الرتبوية والتعليمية ،وقد
لوحظ �ضمن الدرا�سات التي توفرت للباحثة
عدم وجود درا�سة تناولت فعالية برنامج
تدريبي للمعلمني م�شريف الأن�شطة الرتبوية.
 .3تناولت درا�سات هذا املحور ت�صميم �أو بناء
برامج تدريبية لعدد من املجاالت منها مادة
اللغة العربية� ،أو التكنولوجيا� ،أو تناولت قيا�س
مدى فعاليتها لعنا�صر املنظومة التعليمية
من موجهني ،وم�شرفني ،ومعلمني ،وطالب
وهذا يدل على حر�ص الباحثني على التنمية
املهنية لعنا�صر املنظومة التعليمية من خالل
طرح الربامج التدريبية يف خمتلف املجاالت
وقيا�س مدى فعالياتها على العينات املق�صودة
يف املرحلة االبتدائية� ،أو غريها من املراحل
التعليمية الأخرى.
 .4تنوعت العينة يف درا�سات هذا املحور ما بني
املعلمني يف عدد من التخ�ص�صات من املواد
الدرا�سية ،والطلبة ،وامل�شرفني الرتبويني
حيث �شملت ( )3درا�سات عينة الدرا�سة
فيها املعلمني منها درا�سة «ليلى البنعلي»
ودرا�سة «عبد البا�سط الفقيه» ودرا�سة «ح�سن
ال�سكري» ،ودرا�سة «�سو�سن» �شملت عينة
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الدرا�سة فيها الطلبة واملعلمني ،ودرا�ستني
�شملت عينة الدرا�سة فيها امل�شرفني الرتبويني
منها درا�سة “رحمة الها�شمي” ودرا�سة
“عي�شة عبد ال�سالم”.
 .5اعتمدت جميع الدرا�سات ال�سابقة على :املنهج
الو�صفي ،واملنهج التجريبي.
اتفقت درا�سات املحور اخلام�س على:
� .1أن الهدف الأ�سا�سي �ضمن �أهدافها اقرتاح �أو
بناء �أو ت�صميم برنامج تدريبي وقيا�س فعاليته.
 .2اعتمادها يف ت�صميم الربامج التدريبية على
املنهج الو�صفي واملنهج �شبه التجريبي يف قيا�س
مدى فعاليته.
 .3الت�أكيد على مدى �أهمية الربامج التدريبية
يف تنمية املهارات املهنية والكفايات الأدائية
ال�سالفة واحلديثة التي تعتمد على التطورات
التكنولوجية اجلديدة لكل العينات التي ذكرت
�سابق ًا ،دون ا�ستثناء فئة عن �أخرى من خالل
ما تناولته الدرا�سات.
 .4حاجة خمتلف الفئات يف املنظومة الرتبوية
والتعليمة �إىل برامج تدريبية م�ستمرة بد�أ من
القيادات الرتبوية حتى الطالب كما تبني من
العينات ال�سابقة.
 .5قيا�س فعالية الربامج التدريبية املقرتحة التي
مت ت�صميمها �أو بنائها للعينات التي يطبق عليها
الربنامج لتحقيق الأهداف ليتم اال�ستفادة
منها ملجموعات �آخرى بعد تقوميها.
� .6أن الربامج التدريبية ال تخلو من الكفايات
املهارية ،واملعرفية ،والوجدانية.
ت�شابهت الدرا�سة احلالية مع بع�ض الدرا�سات
ال�سابقة يف هذا املحور يف كونها:
 .1ت�سعى من خالل الربامج التدريبية �إىل
�إحداث تغيري وتقلي�ص الفجوة بني احلالة
امل�ستهدفة للعينة وحالتها الراهنة.
 .2ت�ستخدم املنهج الو�صفي لت�صميم الربنامج
التدريبي املقرتح ،واملنهج التجريبي
لقيا�س فعاليته.
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 .3مل تخرج عن �إطار املنظومة الرتبوية ملا هدفت
�إليه من تنمية مهنية لعن�صر من عنا�صر
املنظومة الرتبوية وهو م�شرف الأن�شطة
الرتبوية (املعلم) والذي يعد مكم ًال للعنا�صر
الأخرى التي ورد ذكرها يف عينات الدرا�سة
التي مل تخرج بدورها عن املنظومة الرتبوية
والتعليمية.
 .4ت�شري �إىل كفايات عامة حتتويها كل الربامج
التدريبية للتنمية املهنية ملختلف الفئات يف
املنظومة الرتبوية والتعليمة ،وكفايات خا�صة
تعتمد على املهارات املهنية املتطلبة لكل فئة
وجمال تخ�ص�صها العملي.
اختلفت الدرا�سة احلالية عن الدرا�سات ال�سابقة
يف هذا املحور من حيث �إنها:
 .1تناولت فعالية برنامج تدريبي مل�شريف الأن�شطة
الرتبوية يف املرحلة االبتدائية العينة التي مل
تتناولها الدرا�سات ال�سابقة يف هذه املرحلة
�ضمن فئات العينات التي ذكرت والتي تنوعت
يف مراحل تعليمية خمتلفة.
 .2حتدد احتياجات م�شريف الأن�شطة الرتبوية
وتقوم بالتدريب عليها بينما الدرا�سات ال�سابقة
حتدد احتياجات العينات التي ذكرت �سابق ًا
ح�سب جماالت التخ�ص�ص لهم.
ا�ستفادة الدرا�سة احلالية من الدرا�سات ال�سابقة
يف هذا املحور ما يلي:
 .1معرفة املهارات والكفايات املهنية التي
تناولتها الدرا�سات ال�سابقة ملختلف املجاالت
والتخ�ص�صات والتي تعد جزء ًا من املهارات
والكفايات اخلا�صة مب�شرف الأن�شطة الرتبوية
كونه معلم ًا ي�شرف على �أن�شطة تربوية خمتلفة
املجاالت وهو بحاجة �إىل تنميتها.
 .2معرفة الأ�س�س التي يبنى عليها ت�صميم برنامج
تدريبي مل�شريف الأن�شطة الرتبوية.
 .3طريقة قيا�س فعالية الربنامج التدريبي املقرتح.
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� .4إن جناح �أي برنامج تدريبي البد من اعتماده
على احتياجات املتدربني.
� .5أن املعلمني (امل�شرفني) مبختلف جماالت
تخ�ص�صاتهم بحاجة �إىل برامج تدريبية
م�ستمرة.
� .6أن نتائج تدريب عينات الدرا�سات من خالل
الربامج التدريبية الفعالة تظهر على الطلبة
وم�ستوياتهم يف املواد التعليمية والأن�شطة
الرتبوية كمخرجات للعملية التعليمية.
خال�صة وتعقيب عام على الدرا�سات ال�سابقة:
بعد عر�ض الدرا�سات ال�سابقة حتت املحاور
اخلم�سة يالحظ النقاط الآتية:
 .1اعتمدت معظم درا�سات املحاور اخلم�سة
على املنهج الو�صفي واال�ستبانة ك�أداة جلمع
املعلومات ،بينما اعتمدت درا�سات املحور
اخلام�س بجانب املنهج الو�صفي على املنهج
�شبه التجريبي ،و�أدوات مثل قائمة الكفايات،
وبطاقة مالحظة ،واختبار التح�صيل املعريف.
 .2تنوعت املجاالت التي ت�ضمنتها ا�ستبيانات
الدرا�سات ال�سابقة ،وما يتنا�سب وطبيعة كل
درا�سة.
� .3أ�شارت معظم الدرا�سات يف املحاور اخلم�سة
�إىل حاجة املعلم ب�صورة م�ستمرة �إىل التنمية
املهنية وعلى وجه اخل�صو�ص معلم املرحلة
االبتدائية يف خمتلف جماالت التخ�ص�ص مبا
يواكب التطورات الع�صرية ،ذلك من خالل
�إعطائه الوقت الكايف قبل �شروعه يف القيام
مبهام عمله وكان الرتكيز على ذلك يف البالد
العربية قبل الأجنبية كون البع�ض منهم مازال
يعتمد على الأ�ساليب التقليدية القدمية يف
الربامج التدريبية للتنمية املهنية.
� .4أ�شارت معظم الدرا�سات �إىل �أهمية الإ�شراف
الرتبوي يف جناح العملية التعليمية يف املرحلة
االبتدائية ،كون هذه املرحلة من �أهم املراحل
التعليمية التي ت�شكل البنية الفكرية والعقلية
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للتالميذ والتي تنمي فيها عقلية التالميذ
باخليال اخل�صب ،واال�ستعداد للإبداع.
 .5مل تكن هناك درا�سات بحرينية �ضمن الدرا�سات
التي توفرت للباحثة يف املحور الأول ،والثالث،
واخلام�س تناولت التنمية املهنية للمعلمني،
وفعالية برنامج للتنمية املهنية للمعلمني،
والإ�شراف الرتبوي على الأن�شطة الرتبوية فيما
عدى املحور الثاين اخلا�ص بالكفايات واملحور
الرابع اخلا�ص بالأن�شطة الرتبوية الذي تواجد
يف كل منهما درا�سة بحرينية واحدة فقط.
ميكن تلخي�ص �أوجه �إفادة الدرا�سة احلالية من
الدرا�سات ال�سابقة فيما يلي:
 .1الوقوف على واقع التنمية املهنية للمعلم ب�شكل
عام والذي يعد هو (م�شرف الأن�شطة الرتبوية)
يف الوقت نف�سه.
 .2الوقوف على الكفايات املهنية الالزمة مل�شرف
الأن�شطة الرتبوية والتي تتنوع مابني الكفايات
العامة مثل التخطيط ،والتنظيم ،والتنفيذ،
والتقومي ،والكفايات اخلا�صة وهي املهارية،
واملعرفية ،والوجدانية.
 .3و�ضع امل�شكالت الإدارية وال�شخ�صية التي تواجه
املعلم (م�شرف الأن�شطة الرتبوية) يف العملية
التعليمية ،ن�صب اعتبارنا يف الربنامج التدريبي
لتحقيق الأهداف املن�شودة من الدرا�سة.
 .4اال�ستفادة من املنهجية العلمية للدرا�سات
ال�سابقة ،من حيث خطوات تنفيذ الدرا�سة،
وطرق اختيار العينة ،وبناء الأدوات ،وحتليل
النتائج ،وعر�ض الإطار النظري للدرا�سات
ال�سابقة.
 .5تخطي امل�شكالت والعقبات التي واجهت
الدرا�سات ال�سابقة �أثناء تنفيذ الدرا�سة
احلالية.
 .6التعرف على �أ�سا�سيات الربامج التدريبية
الناجحة وكيفية ت�صميمها ،و�أ�ساليبها
احلديثة.
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 .7الإفادة من الأطر النظرية للدرا�سات
ال�سابقة يف بناء الإطار النظري للدرا�سة
احلالية.
 .8اال�ستفادة من اختيار وبناء �أدوات
الدرا�سات ال�سابقة يف بناء �أدوات الدرا�سة
احلالية.
تختلف الدرا�سة احلالية عن الدرا�سات ال�سابقة
التي مت عر�ضها يف اجلوانب الآتية:
 .1اختالف املو�ضوع :تتناول الدرا�سة احلالية
التنمية املهنية مل�شرف الأن�شطة الرتبوية يف
املرحلة االبتدائية باملدار�س احلكومية مبملكة
البحرين.
 .2اختالف الزمان :جتري الدرا�سة احلالية يف زمن
يختلف عن زمن الدرا�سات ال�سابقة.
 .3اختالف العينة :تركز على م�شريف الأن�شطة
الرتبوية يف املرحلة االبتدائية باملدار�س
احلكومية مبملكة البحرين ،حيث ال توجد درا�سة
من الدرا�سات ال�سابقة اهتمت بذلك.
 .4اختالف جماالت الأداة :حيث �ست�ستخدم
الدرا�سة احلالية قائمة بالكفايات الإ�شرافية
مل�شريف الأن�شطة الرتبوية دون غريها من
الكفايات لتحديد االحتياجات التدريبية املطلوبة
مل�شريف الأن�شطة الرتبوية ،والتي �سيتم التدريب
عليها من خالل ت�صميم برنامج تدريبي مقرتح
تقا�س مدى فعاليته عن طريق اختبار حت�صيل
معريف (قبلي وبعدي).
�إجراءات الدرا�سة:
وتو�ضحها الدرا�سة على النحو التايل:
�أ ً
وال :الإطار العام للدرا�سة:
�شمل املقدمة ،وم�شكلة الدرا�سة ،و�أ�سئلتها،
و�أهدافها ،و�أهميتها ،وحدودها ،ومنهجيتها ،و�أداة
الدرا�سة ،وم�صطلحاتها ،والدرا�سات ال�سابقة
العربية والأجنبية ذات ال�صلة مبو�ضوع الدرا�سة
احلالية ،كما �شمل الإطار �إجراءات الدرا�سة.
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ثانياً :الإطار النظري للدرا�سة ويتناول:
 .1حتديد الأن�شطة الرتبوية وامل�شرفني عليها ،ودورها
يف تنمية خ�صائ�ص منو التالميذ يف املدر�سة
االبتدائية من حيث :مفهوم الن�شاط الرتبوي،
و�أهميته و�أهدافه ،ووظائفه وجماالته ،و�أ�س�سه
وحمدداته ،خطواته ،ومقوماته ،ومعوقاته،
وخ�صائ�ص النمو لتالميذ املرحلة االبتدائية،
ودور الأن�شطة الرتبوية يف تلبية متطلباتها،
ومفهوم م�شرف الأن�شطة الرتبوية و�إ�شرافه،
واخت�صا�صاته ،ودوره ،وخ�صائ�صه ,و�أ�ساليب
ومعوقات �إ�شرافه ،والتنمية املهنية له ،وذلك يف
عر�ض ما تناولته الأدبيات والدرا�سات ال�سابقة،
وهذا يجيب على ال�س�ؤال الأول من الدرا�سة.
 .2حتديد الإطار املفاهيمي للتنمية املهنية للمعلمني
واجتاهاتها املعا�صرة من حيث :مفهوم التنمية
املهنية ،و�أهميتها ومربراتها ،و�أهدافها لهم،
ومداخلها ،و�أ�ساليبها ،وخطوات التنمية املهنية
للمعلمني ،واجتاهات معا�صرة يف التنمية املهنية
للمعلمني والتي يدخل من �ضمنها االجتاه القائم
على الكفايات ،واالجتاه القائم على تنمية املعلم
داخل املدر�سة ،االجتاه القائم على التعلم الذاتي،
االجتاه القائم على التكنولوجيا ،وذلك يف
عر�ض ما تناولته الأدبيات والدرا�سات ال�سابقة
وهذا يجيب على ال�س�ؤال الثاين من الدرا�سة.
 .3حتديد واقع الأن�شطة الرتبوية يف املدار�س
االبتدائية والتنمية املهنية مل�شرفيها مبملكة
البحرين من حيث :مفهوم التعليم االبتدائي
يف مملكة البحرين ،ونظامه ،و�أهدافه ،وواقع
الأن�شطة الرتبوية فيه ،و�إعداد امل�شرفني القائمني
على الأن�شطة الرتبوية يف املدار�س االبتدائية
فيها ،والتنمية املهنية لهم ،و�أ�س�س ومبادئ
ال�سيا�سة التعليمية ،والأهداف العامة فيها
واجتاهات تطوير املرحلة االبتدائية ،وبرامج
تدريب املعلمني يف احلقل الرتبوي �أثناء اخلدمة،
وبرامج التنمية املهنية ملعلمي املرحلة االبتدائية،
واملعوقات التي يواجهها م�شرفو الأن�شطة الرتبوية
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يف املدار�س االبتدائية مبملكة البحرين ،وذلك
من خالل درا�سة وثائقية للبيانات ،واللوائح،
والقرارات املتعلقة بها ،وحتليل خلطط وبرامج
التنمية املهنية يف الفرتة من عام (2006
�إىل 2010م) ،وهذا يجيب على ال�س�ؤال
الثالث من الدرا�سة.
ثالثاً :الإطار التطبيقي للدرا�سة:
 .1مت و�ضع قائمة للكفايات املهنية الالزمة مل�شريف
الأن�شطة الرتبوية لتحديد االحتياجات التدريبية
يف املدار�س االبتدائية مبملكة البحرين ،من خالل
تتبع الأدبيات ذات ال�صلة مبو�ضوع الدرا�سة،
والدرا�سات العلمية املتعلقة بتحديد هذه
الكفايات ،وقدعر�ضت القائمة على جمموعة من
املتخ�ص�صني باملجال (املحكمني) ،بهدف الت�أكد
من �صدقها ،ثم �إدخال التعديالت املقرتحة من
قبل املحكمني.
 .2مت الت�أكد من ثبات و�صالحية قائمة كفايات
التنمية املهنية الالزمة مل�شريف الأن�شطة الرتبوية
لتحديد االحتياجات التدريبية بتجربتها على
عينة ا�ستطالعية مبدئية من م�شريف الأن�شطة
الرتبوية بعدد (� )32أي بن�سبة ( )%25من العينة
الأ�سا�سية ،ومنها مت و�ضع ال�صورة النهائية
للقائمة ،ومن ثم تطبيقها على امل�شرفني عينة
الدرا�سة املمثلة البالغ عددهم نحو ()128
م�شرف ًا وم�شرفة لتحديد االحتياجات التدريبية
الفعلية لهم ،وهذا يجيب على ال�س�ؤال الرابع من
الدرا�سة.
 .3حددت االحتياجات التدريبية الالزمة للتنمية
املهنية الأكرث احتياج ًا مل�شريف الأن�شطة الرتبوية
التي مت ا�ستخال�صها من قائمة الكفايات املهنية
الالزمة مل�شريف الأن�شطة الرتبوية لتحديد
االحتياجات التدريبية ال�سابقة التي عر�ضت على
العينة ،وهذا يجيب على ال�س�ؤال اخلام�س من
الدرا�سة.
� .4صمم الربنامج التدريبي املقرتح مل�شريف الأن�شطة
الرتبوية لتنمية بع�ض الكفايات املهنية الأكرث
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احتياج ًا مل�شريف الأن�شطة الرتبوية من خالل
ما �أظهرته الدرا�سة ،وعر�ضه على املحكمني
املتخ�ص�صني ،و�إعداده ب�صورته النهائية بعد
�إدخال التعديالت املقرتحة له من قبل املحكمني،
ليكون جاهز ًا للتطبيق ،وهذا يجيب على ال�س�ؤال
ال�ساد�س من الدرا�سة.
� .5إعداد اختبار التح�صيل املعريف (القبلي/
البعدي) لقيا�س مدى فاعلية الربنامج التدريبي
املقرتح يف تنمية تلك الكفايات ،بعد عر�ضه
على املحكمني املتخ�ص�صني ،و�إدخال التعديالت
املقرتحة له من قبل املحكمني.
 .6مت الت�أكد من �صالحية االختبار التح�صيلي بعد
ح�ساب اخل�صائ�ص ال�سيكومرتية ومنها قيا�س
معامالت ال�صعوبة وال�سهولة والتمييز للأ�سئلة،
وقيا�س �صدق االختبار من خالل �صدق املحكمني
و�صدق املفردات.
 .7مت الت�أكد من ثبات اختبار التح�صيل
املعريف (القبلي /البعدي) ،بعد تطبيقه
على عينة ا�ستطالعية قوامها ( )40من
م�شريف الأن�شطة الرتبوية مت ا�ستبعادهم
من العينة الأ�سا�سية للدرا�سة قبل تطبيق االختبار
عليها.
 .8طبق اختبار التح�صيل املعريف قبلي ًا على عينة
الدرا�سة.
 .9طبق الربنامج التدريبي املقرتح على عينة
الدرا�سة املق�صودة البالغ عددها ( )34من
امل�شرفني وامل�شرفات على الأن�شطة الرتبوية.
 .10تطبيق اختبار التح�صيل املعريف (بعدي ًا) على
عينة الدرا�سة لقيا�س مدى فعالية الربنامج
التدريبي.
 .11جمعت البيانات ومت حتليلها وتف�سريها
وا�ستخال�ص النتائج منها ،وهذا يجيب على
ال�س�ؤال ال�سابع والأخري من الدرا�سة.
 .12قدمت الدرا�سة جمموعة من التو�صيات
والدرا�سات املقرتحة.
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�أبرز هذا العمل م�شكلة الدرا�سة و�أهدافها
وحدودها ،وم�صطلحاتها ،ومت ا�ستعرا�ض �أهم
الدرا�سات املتعلقة مبو�ضوع الدرا�سة الراهنة ،وملا
كانت هذه الدرا�سة ت�سعى للوقوف على مدى فعالية
برنامج للتنمية املهنية مل�شريف الأن�شطة الرتبوية
باملدار�س االبتدائية مبملكة البحرين ،فالبد
من معرفة الأن�شطة الرتبوية وامل�شرفني عليها
ودورهما يف تنمية تالميذ املدر�سة االبتدائية من
حيث :مفهوم الن�شاط الرتبوي ،و�أهميته و�أهدافه،
ووظائفه وجماالته ،و�أ�س�سه وحمدداته ،وخطواته،
ومقوماته ،ومعوقاته ،ودور الأن�شطة الرتبوية يف
تلبية متطلباتها ،وم�شرف الأن�شطة الرتبوية،
ودوره ،ومعوقات �إ�شرافه ،والتنمية املهنية له ،وذلك
من خالل عر�ض ما تناولته الأدبيات املرتبطة.
رابعاً :الدرا�سة امليدانية� :إجراءاتها ،و�أدواتها
( )1منهج الدرا�سة:
اعتمدت الدرا�سة احلالية على منهجني من
مناهج البحث العلمي هما:
 .1املنهج الو�صفي :حيث قدمت الباحثة :تعريف ًا
للأن�شطة الرتبوية ،و�أهميتها ،ووظائفها،
وجماالتها ،و�أ�س�سها وحمدداتها ،خطواتها،
ومقوماتها ،ومعوقاتها ،وخ�صائ�ص النمو
لتالميذ املرحلة االبتدائية ودور الأن�شطة
الرتبوية يف تلبية متطلبات هذه اخل�صائ�ص،
مفهوم م�شرف الأن�شطة الرتبوية و�إ�شرافه
واخت�صا�صاته ،ودوره ،وخ�صائ�صه ،و�أ�ساليب
ومعوقات �إ�شرافه ،والتنمية املهنية له ،والتنمية
املهنية ملعلمي املرحلة االبتدائية :مفهومها
و�أهميتها ،و�أهدافها ومداخلها ،وخطواتها،
واجتاهاتها ،والأن�شطة الرتبوية والتنمية
املهنية مل�شريف الأن�شطة الرتبوية يف املدار�س
االبتدائية مبملكة البحرين ،وذلك لإعداد
قائمة بالكفايات املهنية لتحديد االحتياجات
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التدريبية الفعلية مل�شريف الأن�شطة الرتبوية يف
املدار�س االبتدائية ،وبنا ًء عليها مت ت�صميم
الربنامج التدريبي الذي هدف �إىل تنمية
بع�ض الكفايات املهنية الأكرث احتياج ًا مل�شريف
الأن�شطة الرتبوية.
 .2املنهج �شبه التجريبي :لقيا�س فعالية الربنامج
التدريبي يف تنمية التح�صيل املعريف لبع�ض
الكفايات املهنية الأكرث احتياج ًا مل�شريف الأن�شطة
الرتبوية يف املدار�س االبتدائية مبملكة البحرين،
وذلك بت�صميم اختبار التح�صيل املعريف
وتطبيقه على عينة الدرا�سة قبل تطبيق الربنامج
وبعد وا�ستخال�ص النتائج وتف�سريها من �أجل
التو�صل �إىل مدى فعالية الربنامج املقرتح.
( )2عينة الدرا�سة:
انق�سمت عينة الدرا�سة لثالثة �أنواع هي:
 )1عينة حتديد االحتياجات التدريبية:
وبلغت ( )128م�شر ًفا وم�شرفة للأن�شطة
الرتبوية املتنوعة ،من ( )32مدر�سة ابتدائية
مبحافظات مملكة البحرين اخلم�س :املحرق،
العا�صمة ،الو�سطى ،ال�شمالية ،واجلنوبية ،بن�سبة
( )%24من �إجمايل عدد املدار�س االبتدائية
يف املحافظات اخلم�س مبملكة البحرين والبالغ
عددها ( )133مدر�سة يف الف�صل الدرا�سي الأول
(.)2010-2009
ومت اختيار م�شريف الأن�شطة الرتبوية بطريقة
(ممثلة) لت�شمل خمتلف مدار�س املحافظات� ،إذ
مت اختيار ( )4م�شرفني من ( ) 32مدر�سة ،بهدف
حتديد االحتياجات التدريبية من الكفايات املهنية
مل�شريف الأن�شطة الرتبوية التي �أعدتها الباحثة،
ويو�ضح جدول ( )2توزيع عينة الدرا�سة من
م�شريف الأن�شطة على املحافظات اخلم�س:
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جدول (:)2
توزيع عينة حتديد االحتياجات التدريبية على
حمافظات اململكة اخلم�س
املحافظة
املدار�س

املجموع

املحرق

العا�صمة

الو�سطى

ال�شمالية

اجلنوبية

مدار�س البنني االبتدائية

16

10

17

21

6

� 70أ.بنني

ن�سبة مدار�س البنني يف كل حمافظة من
العدد الكلي للمدار�س

%12.03

%7.5

%12.7

%15.7

%4.5

%52.6

مدار�س البنات االبتدائية

10

9

17

20

7

63
�أ.بنات

ن�سبة مدار�س البنات يف كل حمافظة من
العدد الكلي للمدار�س

%7.5

%6.7

%12.7

%15.03

%5.2

%47.4

عدد املدار�س االبتدائية

26

19

34

41

13

133
مدر�سة�.أ

ن�سبة املدار�س االبتدائية يف كل حمافظة
من العدد الكلي للمدار�س االبتدائية

%19.5

%14.2

%25.6

%30.9

%9.8

%100

عدد املدار�س من كل حمافظة

5

3

9

13

2

32
مدر�سة

ن�سبة مدار�س البنني من عدد مدار�س
املحافظة

%61.6

%52.7

%50

%51.2

%46.1

%52.7

عينة الدرا�سة من عدد مدار�س البنني

3

2

)(5 4.5

7

1

17
مدر�سة

ن�سبة عدد مدار�س البنني يف كل حمافظة
من العدد الكلي للمدار�س

%2.2

%1.5

%3.3

%5.2

%0.75

%12.78

ن�سبة مدار�س البنات من عدد مدار�س
املحافظة

%38.4

%47.3

%50

%48.8

%53.9

%47.3

عينة الدرا�سة من عدد مدار�س البنات

2

1

)(5 4.5

6

1

15
مدر�سة

ن�سبة عدد مدار�س البنات
يف كل حمافظة من العدد الكلي للمدار�س

%1.5

%0.75

%3.3

%4.5

%0.75

%11.2

الن�سبة الكلية لعدد املدار�س من كل
حمافظة من العدد الكلي للمدار�س

%3.7

%2.25

%6.6

%9.7

%1.5

%24
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عدد امل�شرفني من مدار�س البنني

12

8

18

28

4

70
م�شرف

الن�سبة املئوية لعينة الذكور من كل
حمافظة

%17.1

%11.4

%25.7

%40

%5.7

%100

عدد امل�شرفات من مدار�س البنات

8

4

18

24

4

58
م�شرفة

الن�سبة املئوية لعينة الإناث من كل
حمافظة

%13.8

%6.9

%%31

%41.4

%6.9

%100

جمموع العينة

20

12

36

52

8

128

الن�سبة املئوية للعينة

%15.6

%9.4

%28.1

%40.6

%6.3

%100

 اخل�صائ�ص الدميوجرافية لعينة قائمةاالحتياجات التدريبية.
فيما يلي تو�صيف لتلك اخل�صائ�ص:
�أوال :توزيع العينة ح�سب امل�ؤهل العلمي:
بلغت ن�سبة م�شريف الأن�شطة الرتبوية
احلا�صلني على م�ؤهل علمي بدرجة البكالوريو�س
�أعلى من م�شريف الأن�شطة الرتبوية احلا�صلني
على امل�ؤهل العلمي بدرجة املاج�ستري� ،إذ بلغت
ن�سبتهم يف البكالوريو�س ( )%96.6عن املاج�ستري
التي بلغت ن�سبتهم ( ،)%3.1و�أن �أعلى ن�سبة من
البكالوريو�س �سجلت يف املحافظة ال�شمالية �إذ بلغت
ن�سبتهم ( ،) % 41.1وتلتها املحافظة الو�سطى
التي �سجلت ن�سبة (  ،)%28.2ومن ثم حمافظة
املحرق التي �سجلت ن�سبة بلغت (،)%15.3
وبعدها حمافظة العا�صمة التي �سجلت ن�سبة بلغت
( )%8.9و�أقلها املحافظة اجلنوبية التي �سجلت
ن�سبة بلغت ( ،)%6.5كما بلغت ن�سبة م�شريف
الأن�شطة الرتبوية احلا�صلني على م�ؤهل علمي
بدرجة املاج�ستري( )%25يف املحافظات الأربع
(املحرق -والعا�صمة –والو�سطى -وال�شمالية)
ب�شكل مت�سا ٍو ،فيما عدا اجلنوبية التي مل ت�سجل
�أي ن�سبة من احلا�صلني على املاج�ستري �ضمن
العينة ،بينما مل ت�سجل �أي ن�سبة للحا�صلني على
امل�ؤهل العلمي بدرجة الدكتوراه يف كل املحافظات
�ضمن العينة من م�شريف الأن�شطة الرتبوية كما هو
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مبني يف اجلدول( ،)3ومما �سبق يعني �أن �أغلب
امل�شرفني على الأن�شطة الرتبوية احلا�صلني على
امل�ؤهل العلمي بدرجة البكالوريو�س هم الفئة الأكرث
التي كان لها ت�أثري كبري يف حتديد االحتياجات
التدريبية مل�شريف الأن�شطة الرتبوية ،والذين
يحتاجون �إىل التطوير يف جمال الأن�شطة الرتبوية،
نظر ًا لتطور الربامج التعليمية يف جمال الأن�شطة
الرتبوية مبختلف جماالتها.
كما �أن م�شريف الأن�شطة الرتبوية احلا�صلني
على امل�ؤهل العلمي بدرجة البكالوريو�س يف
املحافظة ال�شمالية هم الأفراد الأكرث من
العينة الذين كان لهم ت�أثري �أكرب يف حتديد
االحتياجات التدريبية مل�شريف الأن�شطة الرتبوية
�أكرث من غريهم من م�شريف الأن�شطة الرتبوية يف
املحافظات الأخرى ،ذلك لأن ن�سبة عدد م�شريف
الأن�شطة الرتبوية يف املحافظة ال�شمالية �أكرب
من غريها من املحافظات ،نظر ًا لعدد املدار�س
الكبري يف املحافظة ال�شمالية حلجمها كمنطقة عن
غريها من املحافظات� ,إىل جانب اهتمام م�شريف
الأن�شطة يف هذه املحافظة بالأن�شطة الرتبوية
مبختلف جماالتها والذين يهتمون بعملية التطوير
يف الأن�شطة الرتبوية ،التي يف�ضلون ممار�ستها يف
املدر�سة عن املرافق الأخرى نظر ًا لطبيعة املحافظة
القروية ولإميانهم ب�أهمية الأن�شطة الرتبوية
لتالميذ املرحلة االبتدائية مبختلف جماالتها.
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جدول (:)3
توزيع العينة ح�سب امل�ؤهل العلمي
املحافظة
اجلنوبية
العا�صمة
املحرق
الو�سطى
ال�شمالية
املجموع

ماج�ستري
بكالوريو�س
العدد الن�سبة املئوية العدد الن�سبة املئوية
%6.5
8
%25.0
1
%8.9
11
%25.0
1
%15.3
19
%25.0
1
%28.2
35
%25.0
1
%41.1
51
%3.125
4
%96.875 124

�شكل ( )1توزيع العينة ح�سب امل�ؤهل الدرا�سي

ثانياً :متغري التخ�ص�ص الأكادميي:
�إن ن�سبة م�شريف الأن�شطة الرتبوية احلا�صلني
على التخ�ص�ص (الأدبي) �أعلى من م�شريف الأن�شطة
الرتبوية احلا�صلني على التخ�ص�ص (العملي)� ،إذ
بلغت ن�سبتهم يف التخ�ص�ص (الأدبي) ()%60.9
عن التخ�ص�ص (العلمي) التي بلغت ن�سبتهم فيه
( ،)% 39.1و�أن �أعلى ن�سبة مل�شريف الأن�شطة
الرتبوية من التخ�ص�ص (الأدبي) �سجلت يف
املحافظة ال�شمالية� ،إذ بلغت ن�سبتهم ()%44
وتلتها املحافظة الو�سطى والتي بلغت ن�سبتها
( ،)%28.0ومن ثم بعدها حمافظة العا�صمة التي
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بلغت ن�سبتها ( ،)%12.0وبعدها حمافظة املحرق
التي بلغت ن�سبتها ( ،)%10.0و�أقلها املحافظة
اجلنوبية التي �سجلت ن�سبة بلغت ( ،)% 6.0كما
بلغت ن�سبة م�شريف الأن�شطة الرتبوية احلا�صلني
على التخ�ص�ص(العلمي) يف املحافظة ال�شمالية
�أعلى ن�سبة بلغت ( ،)% 38.5وبعدها الو�سطى
التي بلغت ن�سبتها ( ،)%28.2ومن ثم حمافظة
املحرق التي بلغت ن�سبتها ( ،)%19.2وتلتها
حمافظة العا�صمة التي بلغت ن�سبتها ()%7.7
بينما املحافظة اجلنوبية �سجلت �أقل ن�سبة بلغت
( )% 6.4كما هو مبني يف اجلدول ( ،)4ومل يكن
هناك �أي ن�سبة م�سجلة مل�شريف الأن�شطة الرتبوية
�ضمن العينة من التخ�ص�صات الأخرى ،ومما
�سبق يعني �أن �أغلب م�شريف الأن�شطة الرتبوية من
التخ�ص�ص (الأدبي) هم الفئة الأكرث التي كان لها
ت�أثري كبري يف حتديد االحتياجات التدريبية مل�شريف
الأن�شطة الرتبوية ،والذين يعدون الأكرث الذين
توكل �إليهم مهمة الإ�شراف على الأن�شطة الرتبوية
عن م�شريف الأن�شطة الرتبوية من التخ�ص�ص
العلمي الذين ال تتنا�سب تخ�ص�صاتهم مع جماالت
الأن�شطة الرتبوية املختلفة عن التخ�ص�ص الأدبي
الذي تعد �أن�شطته حمدودة لذلك جند �أن م�شريف
الأن�شطة الرتبوية من التخ�ص�صات الأدبية كان
لهم دور كبري يف حتديد االحتياجات التدريبية التي
تعمل على تنميتهم من الناحية (الفنية ،والأدبية،
والإعالمية ،والثقافية ،واالجتماعية) وغريها
والتي ترتبط مبجاالت الأن�شطة الرتبوية املختلفة.
وقد جاءت ن�سبة م�شريف الأن�شطة الرتبوية يف
التخ�ص�صني العلمي والأدبي يف املحافظة ال�شمالية
�أعلى من بقية املحافظات الأخرى ،ذلك نظر ًا للعدد
الكبري من م�شريف الأن�شطة الرتبوية الذين ي�شغلون
عدد مدار�س �أكرث يف هذه املحافظة ال�شمالية عن
غريها من املحافظات حلجمها كمنطقة يفوق
غريها من املناطق� ،إىل جانب اهتمام م�شريف
هذه املحافظة باملجاالت الأدبية �أكرث من غريها
من املجاالت كال�شعر والفن والق�صة والرواية
والربامج االجتماعية ،لذا كان هناك اهتمام كبري
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من م�شريف الأن�شطة الرتبوية من ذوي التخ�ص�ص
الأدبي للتنمية املهنية يف هذا املجال مما كان لهم
�أثر كبري يف حتديد االحتياجات التدريبية للتنمية
املهنية لهم.
جدول (:)4
توزيع العينة ح�سب التخ�ص�ص الأكادميي

املحافظة
اجلنوبية
املحرق
العا�صمة
الو�سطى
ال�شمالية
االجمايل

العدد
3
5
6
14
22
50

�أدبي
علمي
الن�سبة املئوية العدد الن�سبة املئوية
%6.4
5
%6.0
%19.2
15
%10.0
%7.7
6
%12.0
%28.2
22
%28.0
%38.5
30
%44.0
%60.9
78
%39.1

�شكل ( )2توزيع العينة ح�سب التخ�ص�ص الأكادميي

ثالثاً :متغري النوع:
�إن ن�سبة م�شريف الأن�شطة الرتبوية من الذكور
�أعلى من م�شريف الأن�شطة الرتبوية من الإناث �إذ
بلغت ن�سبتهم ( ) %54.7عن الإناث التي بلغت
ن�سبتها ( ،)%45.3و�أن �أعلى ن�سبة للذكور من
م�شريف الأن�شطة الرتبوية يف العينة �سجلت يف
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املحافظة ال�شمالية� ،إذ بلغت ن�سبتهم ()%40
وتلتها املحافظة الو�سطى التي �سجلت ن�سبة بلغت
( ،)%25.7وبعدها حمافظة املحرق التي �سجلت
ن�سبة بلغت (  ،)%17.1ومن ثم حمافظة العا�صمة
التي �سجلت ن�سبة بلغت ( )%11.4و�أقل ن�سبة
�سجلت يف املحافظة اجلنوبية بلغت (،) %5.7
كما �سجلت �أعلى ن�سبة للإناث من م�شريف الأن�شطة
الرتبوية يف املحافظة ال�شمالية حيث بلغت ن�سبتهم
( ،)%41.4وتلتها املحافظة الو�سطى التي �سجلت
ن�سبة بلغت ( )%31وبعدها املحرق التي �سجلت
ن�سبة بلغت ( )%13.8و�أقلها يف املحافظتني
العا�صمة واجلنوبية التي �سجلت ن�سبة مت�ساوية
بلغت ( )%6.9كما هو مبني يف اجلدول (،)5
ومما �سبق يعني �أن �أغلب امل�شرفني على الأن�شطة
الرتبوية من الذكور لهم ت�أثري كبري يف حتديد
االحتياجات التدريبية مل�شريف الأن�شطة الرتبوية،
الذين هم �أكرث احتياج ًا للربامج التدريبية للتنمية
املهنية من الإناث الالتي يهتممن باالطالع على
�أكرث املعارف املرتبطة بالأن�شطة الرتبوية من
الذكور� ،إىل جانب �أن الذكور والإناث من م�شريف
الأن�شطة الرتبوية يف املحافظة ال�شمالية لهم دور
كبري يف حتديد االحتياجات التدريبية �أكرث من
غريهم من املحافظات الأخرى يف جمال الأن�شطة
الرتبوية ،لأن ن�سبة عدد م�شريف الأن�شطة الرتبوية
يف املحافظة ال�شمالية �أكرب من املحافظات
الأخرى ،نظر ًا للعدد الكبري ملدار�س املحافظة
ال�شمالية حلجمها كمنطقة عن غريها من
املحافظات� ،إىل جانب اهتمام م�شريف الأن�شطة يف
هذه املحافظة بالأن�شطة الرتبوية بعملية التطوير
يف الأن�شطة الرتبوية مبجاالتها املتنوعة ،التي
يف�ضلون ممار�ستها يف املدر�سة عن املرافق الأخرى
نظر ًا لطبيعة املحافظة القروية ولإميانهم ب�أهمية
الأن�شطة الرتبوية لتالميذ املرحلة االبتدائية
مبختلف جماالتها.

)Int. J. Ped. Inn. 3, No. 2, 121- 182 (Jul. 2015

جدول (:)5
توزيع العينة ح�سب النوع
املحافظة
اجلنوبية
العا�صمة
املحرق
الو�سطى
ال�شمالية
االجمايل

العدد
4
8
12
18
28
70

ذكور

�إناث

الن�سبة املئوية العدد
4
%5.7
4
%11.4
8
%17.1
18
%25.7
24
%40.0
58
%54.7

الن�سبة املئوية
%6.9
%6.9
%13.8
%31.0
%41.4
%45.3

�شكل ( )3توزيع العينة ح�سب النوع

رابعاً :متغري عدد �سنوات اخلربة يف الإ�شراف
على الأن�شطة الرتبوية:
�إن ن�سبة م�شريف الأن�شطة الرتبوية الذين
لديهم �سنوات خربة (�أكرث من � 5سنوات و�أقل من
� 10سنوات) وامل�شرفني الذين لديهم �سنوات خربة
(من � 10سنوات ف�أكرث) جاءت ن�سبتهم مت�ساوية �إذ
بلغت ( )%36.7حيث كانت �أعلى من ن�سبة م�شريف
الأن�شطة الرتبوية الذين كانت �سنوات اخلربة
لديهم (�أقل من � 5سنوات) والتي بلغت ن�سبتهم
( ،)%26.6كما �سجلت ن�سبة م�شريف الأن�شطة
الرتبوية الذين لديهم �سنوات خربة (�أكرث من5
�سنوات و�أقل من � 10سنوات) وامل�شرفني الذين
لديهم �سنوات خربة (من � 10سنوات ف�أكرث) يف
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املحافظة ال�شمالية �أعلى من بقية املحافظات حيث
بلغت ن�سبت الفئة الأوىل يف املحافظة ال�شمالية
( ،)%42.6تلتها حمافظة املحرق والو�سطى التي
�سجلت ن�سبة مت�ساوية بلغت ( ،)%19.1وبعدها
حمافظة العا�صمة التي بلغت ن�سبتها (،)%10.6
و�أقلها ن�سبة يف هذه الفئة املحافظة اجلنوبية التي
بلغت ن�سبتها (� ،)%8.5أما ن�سبة الفئة الثانية (من
� 10سنوات و�أكرث) جاءت ن�سبتهم يف املحافظة
ال�شمالية �أعلى من بقية املحافظات كما �سابقتها
حيث بلغت ن�سبتها ( ،)%44.7بينما �سجلت يف
املحافظة الو�سطى منها ن�سبة بلغت (،)%31.9
وبعدها حمافظة املحرق التي بلغت ن�سبتها
( ،)%10.6و�أقلها ن�سبة يف هذه الفئة يف حمافظة
العا�صمة واجلنوبية التي �سجلت ن�سبة مت�ساوية
بلغت ( ،)%6.4بينما الفئة (�أقل من � 5سنوات)
�سجلت يف املحافظة الو�سطى �أعلى ن�سبة لها بلغت
( ،)%35.3وبعدها املحافظة ال�شمالية التي بلغت
ن�سبتها ( ،)%32.4وبعدها حمافظة املحرق التي
بلغت ن�سبتها ( )%17.6وتلتها حمافظة العا�صمة
التي بلغت ن�سبتها ( )%11.8و�أقلها ن�سبة يف هذه
الفئة يف املحافظة اجلنوبية التي بلغت ن�سبتها
( ،)%2.9كما هو مبني يف اجلدول ( ،)6مما �سبق
يعني �أن �أفراد العينة من م�شريف الأن�شطة الرتبوية
من فئة (من � 5سنوات و�أكرث من � 10سنوات)
وفئة (�أكرث من � 10سنوات) كان لهم ت�أثري كبري
يف حتديد االحتياجات التدريبية للتنمية املهنية
لهم يف جمال الأن�شطة الرتبوية ،وذلك للخربات
الطويلة والقدمية يف هذا املجال والذين يحتاجونها
�إىل نوع من التطوير والتحديث يف براجمهم
ومعارفهم يف هذا املجال بخالف الفئة (�أقل من
� 5سنوات) والتي تعترب حديثة العهد يف العملية
الرتبوية ويف جمال الأن�شطة الرتبوية ولديها من
املعارف واملهارات احلديثة �أكرث من غريها من
الفئات الأخرى لهذا املجال الذي ميكنها الإ�شراف
عليه بالأ�ساليب واملعارف احلديثة املتطورة ،كما
جند يف املقابل �أن ن�سبة امل�شرفني يف املحافظة
ال�شمالية من فئة (�أكرث من � 5سنوات و�أقل من 10
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�سنوات ) وفئة (من � 10سنوات ف�أكرث) كان لهم
ت�أثري �أكرب من غريهم من املحافظات الأخرى يف
حتديد االحتياجات التدريبية لهم للتنمية املهنية
يف جمال الأن�شطة الرتبوية ،وذلك للعدد الكبري
من امل�شرفني يف الفئتني الأوليتني يف املحافظة
ال�شمالية نظر ًا حلجم عدد املدار�س الكبري فيها
وحلجمها كمنطقة عن غريها من املحافظات
والتي كان لها ت�أثري كبري يف حتديد االحتياجات
التدريبية للم�شرفني� ،إىل جانب حاجتهم �إىل
الربامج واملعارف احلديثة يف هذا املجال نظر ًا
الهتمام هذه املجموعة يف هذه املحافظة بالأن�شطة
الرتبوية يف خمتلف جماالتها ب�شكل كبري يف
مدار�سها ،بينما جند يف املحافظة الو�سطى من
فئة (� 5سنوات ف�أقل) لهم ت�أثري كبري يف حتديد
االحتياجات التدريبية للتنمية املهنية مل�شريف
الأن�شطة الرتبوية عن غريها من املحافظات ،ذلك
لتمركز هذه الفئة يف مدار�س املحافظة الو�سطى
نظر ًا لكثافة وتنوع الأن�شطة الرتبوية يف مدار�سها
ولقربها من وزارة الرتبية والتعليم التي ت�ستعني بها
يف �أغلب براجمها.
جدول ()6
توزيع العينة ح�سب �سنوات اخلربة

�أقل من � 5سنوات
املحافظة
اجلنوبية
العا�صمة
املحرق
ال�شمالية
الو�سطى
االجمايل

العدد
1
4
6
11
12
34

الن�سبة
املئوية
%2.9
%11.8
%17.6
%32.4
%35.3
%26.6

�أكرث من  5و�أقل
من � 10سنوات
الن�سبة
العدد
املئوية
%8.5 4
%10.6 5
%19.1 9
%42.6 9
%19.1 20
%36.7 47
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من � 10سنوات
و�أكرث
الن�سبة
العدد
املئوية
%6.4 3
%6.4 3
%10.6 5
%44.7 15
%31.9 21
%36.7 47

�شكل ( )4توزيع العينة ح�سب �سنوات اخلربة

خام�ساً :متغري عدد الدورات التدريبية يف جمال
الإ�شراف على الأن�شطة الرتبوية:
بلغت ن�سبة م�شريف الأن�شطة الرتبوية الذين مل
يح�صلوا على دورات تدريبية ( )%61.7وهي �أعلى
ن�سبة �سجلت ويليها ن�سبة امل�شرفني الذين ح�صلوا
على ثالث دورات ف�أكرث والتي جاءت ن�سبتهم
( )%18.8وبعدها امل�شرفني الذين ح�صلوا على
دورة واحدة بلغت ن�سبتهم ( ،)%11.7و�أقلها
ن�سبة امل�شرفني الذين ح�صلوا على دورتني بلغت
ن�سبتهم ( ،)%7.8كما هو مبني يف اجلدول (،)7
مما �سبق يعني �أن م�شريف الأن�شطة الرتبوية الذين
مل يح�صلوا على دورات تدريبية كان لهم الت�أثري
الأكرب يف حتديد االحتياجات التدريبية للتنمية
املهنية لهم يف جمال الأن�شطة الرتبوية حلاجتهم
للتطوير يف الأن�شطة الرتبوية وفق امل�ستجدات
واملعارف احلديثة يف هذا املجال.
كما جند �أن من م�شريف الأن�شطة الرتبوية
الذين (مل يح�صلوا على دورات تدريبية) والذين
(ح�صلوا على دورة واحدة فقط) كانت ن�سبتهم
�أعلى يف املحافظة ال�شمالية �إذ بلغت ن�سبتهم يف
الفئة الأوىل ( ،)%44.3وتلتها يف الن�سبة املحافظة
الو�سطى التي بلغت ن�سبتها ( ،)%25.3وبعدها
حمافظة املحرق التي بلغت ن�سبتها ()%15.2
و�أقلها ن�سبة �سجلت يف حمافظة العا�صمة واجلنوبية
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التي �سجلت ن�سبة مت�ساوية بلغت (� ،)%7.6أما
الفئة الثانية فقد �سجلت يف املحافظة ال�شمالية
ن�سبة بلغت ( ،)%46.7تلتها املحافظة الو�سطى
والعا�صمة التي �سجلت ن�سبة مت�ساوية بلغت
( ،)%20.0و�أقلها ن�سبة يف حمافظة املحرق التي
بلغت ن�سبتها ( ,)%13.3بينما املحافظة اجلنوبية
مل ت�سجل �أي ن�سبة من العينة التي (مل حت�صل
على دورة واحدة) كما هو مبني يف اجلدول (،)7
مما �سبق يعني �أن م�شريف الأن�شطة الرتبوية يف
املحافظة ال�شمالية يف الفئتني ال�سابقتني كان لهم
ت�أثري �أكرب من غريهم من املحافظات يف حتديد
االحتياجات التدريبية لهم للتنمية املهنية يف جمال
الأن�شطة الرتبوية ،وذلك للعدد الكبري من امل�شرفني
يف الفئتني الأوليتني يف املحافظة ال�شمالية نظر ًا
حلجم عدد املدار�س الكبري فيها وحلجمها كمنطقة
عن غريها من املحافظات والتي كان لها ت�أثري
كبري يف حتديد االحتياجات التدريبية للم�شرفني،
�إىل جانب حاجتهم �إىل الربامج واملعارف احلديثة
يف هذا املجال نظر ًا الهتمام هذه املجموعة يف هذه
املحافظة بالأن�شطة الرتبوية يف خمتلف جماالتها
ب�شكل كبري يف مدار�سها.

كما �سجلت الفئة التي ح�صلت على (دورتني
تدريبيتني) و(ثالث دورات ف�أكرث) يف املحافظة
الو�سطى �أعلى ن�سبة من بقية املحافظات حيث
بلغت ن�سبتها يف الفئة الأوىل منها (،)%40.0
وبعدها املحافظة ال�شمالية والعا�صمة واملحرق
التي �سجلت ن�سبة مت�ساوية بلغت ( ،)%20بينما
املحافظة اجلنوبية مل ت�سجل �أي ن�سبة فيها� ،أما
الفئة الثانية منها فقد بلغت ن�سبتها يف املحافظة
الو�سطى ( ،)%37.5وبعدها جاءت املحافظة
ال�شمالية التي بلغت ن�سبتها ( ،)%33.3وبعدها
املحرق التي بلغت ن�سبتها( ،)%16.7وتلتها يف
الن�سبة املحافظة اجلنوبية التي بلغت ن�سبتها
( ،)%8.3و�أقلها يف الن�سبة �سجلت يف حمافظة
العا�صمة التي بلغت ن�سبتها ( )%4.2كما هو
مبني يف اجلدول ( ،)7مما �سبق يعني �أن م�شريف
الأن�شطة الرتبوية يف املحافظة الو�سطى من هاتني
الفئتني كان لهم ت�أثري كبري يف حتديد االحتياجات
التدريبية حلاجتهم لها ،نظر ًا لكثافة وتنوع
الأن�شطة الرتبوية يف مدار�س هذه املحافظة لقربها
من وزارة الرتبية والتعليم التي ت�ستعني بها يف
�أغلب براجمها عن غريها من املحافظات الأخرى.

جدول ()7
توزيع العينة ح�سب الدورات التدريبية يف جمال الأن�شطة الرتبوية

املحافظة
العا�صمة
اجلنوبية
املحرق
الو�سطى
ال�شمالية
االجمايل

مل يح�صل على دورات
العدد
6
6
12
20
35
79

دورة واحدة

الن�سبة املئوية العدد
2
%7.6
0
%7.6
3
%15.2
3
%25.3
7
%44.3
15
61.7

دورتان تدريبيتان

الن�سبة املئوية العدد
2
%20.0
0
%0
2
%13.3
4
%20.0
2
%46.7
10
%11.7

ثالث دورات ف�أكرث

الن�سبة املئوية العدد الن�سبة املئوية
%4.2
1
%20.0
%8.3
2
%0
%16.7
4
%20.0
%37.5
9
%40.0
%33.3
8
%20.0
%18.8
24
%7.8

�شكل ( )4توزيع العينة ح�سب الدورات التدريبية
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 )2عينة ح�ساب �صدق وثبات االختبار التح�صيلي:
بلغ عدد امل�شاركني يف عينة ح�ساب �صدق
وثبات االختبار التح�صيلي ( ) 40م�شر ًفا وم�شرفة
من م�شريف الأن�شطة الرتبوية من( )32مدر�سة
ابتدائية مت اختيارهم ع�شوائي ًا من حمافظات
التطبيق امليداين اخلم�س مبملكة البحرين ،ومت
ا�ستبعادهم من عينة التطبيق الأ�سا�سية ،ومت
التطبيق على العينة يف الف�صل الدرا�سي الثاين
من نف�س العام ( )2010-2009بتاريخ (17
مار�س  ،)2010وذلك بهدف ح�ساب ن�سبة التمايز،
و�سهولة و�صعوبة �أ�سئلة االختبار.
 )3عينة تطبيق الربنامج التدريبي:
مت تطبيق الربنامج التدريبي على عينة
(مق�صودة) من م�شريف الأن�شطة الرتبوية
بلغت ( )34م�شر ًفا وم�شرفة من ( )26مدر�سة
من املدار�س ال�سابقة ،واجلداول التالية تو�ضح
خ�صائ�ص عينة البحث:
�أ .ح�سب املحافظة:
جدول ()8
عينة تطبيق الربنامج التدريبي وف ًقا للمحافظة
املحافظة
املحرق
العا�صمة
الو�سطى
ال�شمالية
اجلنوبية
الإجمايل

عدد امل�شرفني
الن�سبة املئوية
العدد
9%
3
12 %
4
38 %
13
35 %
12
6%
2
%100
34

من جدول( )8يت�ضح �أن عينة تطبيق الربنامج
التدريبي جاءت متوافقة �إىل حد ما يف ن�سبتها من
جممل عدد املدار�س االبتدائية يف كل حمافظة من
حمافظات اململكة اخلم�س ،حيث �إن �أكرث املدار�س
االبتدائية ترتكز يف املحافظة الو�سطى ويليها
ال�شمالية ثم العا�صمة ثم املحرق و�أقلها املحافظة
اجلنوبية.
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ب .ح�سب النوع:

جدول ()9
عينة تطبيق الربنامج التدريبي وف ًقا للنوع
النوع
ذكور
�إناث
الإجمايل

عدد امل�شرفني
العدد
العدد
% 44
15
% 56
19
%100
34

من جدول ( )9يت�ضح �أن عينة تطبيق الربنامج
التدريبي من امل�شرفات بلغت (  )%56يف حني
بلغت عينة امل�شرفني ( )%44لأن الإناث ي�شغلن
عدد ًا �أكرب يف املدار�س االبتدائية ،ذلك لتدري�س
م�شرفات يف مدار�س البنني االبتدائية لوجود نظام
الف�صل يف هذه املرحلة التعليمية ،حيث �إن جممل
عدد املدار�س االبتدائية للبنني ( )57مدر�سة ،منها
( )27مدر�سة هيئة تعليمية من الذكور ،و()30
مدر�سة هيئة تعليمية من الإناث� ،إىل جانب عدد
املدار�س االبتدائية للبنات ( )54مدر�سة �أي �أن
املدر�سات الإناث ي�شغلن ( )87مدر�سة ابتدائية،
يف مقابل الذكور الذين ي�شغلون ( )27مدر�سة
ابتدائية بنني من جممل املدار�س االبتدائية الكلي
البالغ عددها ( ) 111مدر�سة ابتدائية.
ج .ح�سب التخ�ص�ص:
جدول ()10
عينة تطبيق الربنامج التدريبي
وف ًقا للتخ�ص�ص

التخ�ص�ص
علمي
�أدبي
تخ�ص�صات �أخرى
الإجمايل

عدد امل�شرفني
العدد
العدد
% 41
14
% 50
17
%9
3
%100
34

من جدول ( )10يت�ضح �أن عينة تطبيق الربنامج
التدريبي يف التخ�ص�ص الأدبي بلغت ( )%50يف
حني بلغت يف التخ�ص�ص العلمي ( )%41عنها
من التخ�ص�صات الأخرى ،وذلك لأن كل من يتوىل
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مهمة الإ�شراف على الأن�شطة الرتبوية يف املرحلة
االبتدائية يكون من التخ�ص�ص الأدبي ،لأن �أغلب
معلمي نظام الف�صل من التخ�ص�صات الأدبية
ف�ض ًال عن تر�شيح الإدارات املدر�سية للإ�شراف
على الأن�شطة الرتبوية من معلمي اللغة العربية
�أو الإ�سالمية �أو الفنية �أو الريا�ضية �أو االجتماعية
وغريها من مواد التخ�ص�ص الأدبي �أكرث عنها من
التخ�ص�صات العلمية� ،إىل جانب �أن التخ�ص�صات
الأخرى قليلة التواجد يف املرحلة االبتدائية والتي
تتواجد بوفرة يف املراحل التعليمية الأخرى.
د .ح�سب �سنوات اخلربة:
جدول ()11
عينة تطبيق الربنامج التدريبي وف ًقا ل�سنوات اخلربة
�سنوات اخلربة
� 5سنوات ف�أقل
�أكرث من  5و�أقل من � 10سنوات
� 10سنوات ف�أكرث
الإجمايل

عدد امل�شرفني
العدد
العدد
% 12
4
% 56
19
% 32
11
%100
34

من جدول ( )11يت�ضح �أن عينة تطبيق
الربنامج التدريبي من م�شريف الأن�شطة الرتبوية
الذين بلغت �سنوات خربتهم (�أكرث من � 5سنوات
و�أقل من � 10سنوات) يف املرتبة الأوىل حيث بلغت
ن�سبتهم ( ،)%56بينما بلغت ( )%32مل�شريف
الأن�شطة الرتبوية من ذوي اخلربة (� 10سنوات
ف�أكرث) ،ويف املرتبة الثالثة بلغت ن�سبة م�شريف
الأن�شطة الرتبوية ذوي اخلربة (من � 5سنوات
ف�أقل) ( ،)%12والباحثة ترجع ذلك �إىل �أن الأوىل
منها بد�أت يف التمر�س يف �إ�شرافها على الأن�شطة
الرتبوية لتثبيتها يف املدار�س التي تعمل فيها مما
جعلها حتتاج �إىل تنمية مهنية يف �إ�شرافها على
الأن�شطة الرتبوية ملوا�صلة العمل عليها ،بينما
الثانية وهي التي ت�شرف على الأن�شطة الرتبوية
(من � 10سنوات ف�أكرث) يف املرتبة الثانية ذلك
لأنها �أ�صبحت ذات خربة يف �إ�شرافها على الأن�شطة
الرتبوية نتيجة املمار�سة ال�سنوية لها ،بينما العينة
الثالثة والتي ت�شرف على الأن�شطة الرتبوية (من 5
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�سنوات ف�أقل) جاءت �أقل ن�سبة لأنها جمموعة غري
ثابتة يف �إ�شرافها على الأن�شطة الرتبوية والتي تغري
ن�شاط �إ�شرافها من فرتة �إىل �أخرى ف�ض ًال عن تغري
عملها من مدر�سة �إىل �أخرى.
ثالثاً� :أدوات الدرا�سة واملواد التعليمية:
اعتمدت الدرا�سة احلالية على جمموعة من
الأدوات البحثية هي:
 .1قائمة بالكفايات املهنية مل�شريف الأن�شطة
الرتبوية يف املدار�س االبتدائية مبملكة البحرين
لتحديد االحتياجات التدريبية لهم.
 .2برنامج تدريبي للتنمية املهنية مل�شريف الأن�شطة
الرتبوية ،مت ت�صميمه بناء ًا على الكفايات
الأكرث احتياج ًا مل�شريف الأن�شطة الرتبوية التي
�أظهرتها القائمة ،وقيا�س مدى جناحه يف
حتقيق �أهدافه بتطبيق االختبار التح�صيلي
قبل تطبيق الربنامج وبعده.
 .3اختبار حت�صيلي لقيا�س مدى فعالية الربنامج
التدريبي املقرتح لدى م�شريف الأن�شطة الرتبوية
يف املدار�س االبتدائية مبملكة البحرين.
 .4ا�ستمارة تقومي للربنامج التدريبي.
وت�ستعر�ض الباحثة و�صف ًا مف�ص ًال لت�صميم
�أدوات الدرا�سة من حيث حتديد �أهدافها،
وم�صادر بنائها ،و�إجراءات ت�صميمها يف �صورتها
املبدئية والنهائية ،وتطبيقها متهيد ًا للح�صول على
نتائج الدرا�سة وتف�سريها.
 )1بناء قائمة الكفايات املهنية مل�شريف الأن�شطة
الرتبوية يف املدار�س االبتدائية مبملكة البحرين
لتحديد االحتياجات التدريبية:
�أ -هدف القائمة:
هدفت القائمة �إىل حتديد االحتياجات
التدريبية الالزمة مل�شريف الأن�شطة الرتبوية يف
املرحلة االبتدائية مبملكة البحرين ،واال�ستفادة
منها يف بناء برنامج تدريبي مل�شريف الأن�شطة
الرتبوية ،واختبار حت�صيلي لقيا�س مدى فعالية
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هذا الربنامج.
ب -م�صادر ا�شتقاق الكفايات يف القائمة:
ا�ستعانت الباحثة مبجموعة من امل�صادر
املختلفة لبناء القائمة مثل :الر�سائل اجلامعية،
البحوث الرتبوية والعلمية ،الأدبيات الرتبوية،
املهام التي حددتها �إدارات املدار�س مل�شريف
الأن�شطة الرتبوية.
ج .بناء القائمة يف �صورتها الأولية:
تكونت القائمة يف �صورتها من ( )90كفاية
موزعة على حمورين :ي�ضم املحور الأول �أربعة
جماالت ،واملحور الثاين يت�ضمن ثالثة جماالت،
وكل جمال من الكفايات ،ويبني جدول ()12
جماالت قائمة الكفايات يف �صورتها الأولية لكل
حمور وعدد الكفايات الفرعية يف كل جمال
جدول ()12
جماالت قائمة الكفايات يف �صورتها الأولية
والن�سب املئوية لكل جمال

م

1

2

م

الن�سبة
الن�سبة
عدد املئوية
جمال
املئوية �إىل
املحور
الكفايات الكفايات داخل
الكل
املحور
الكفايات
%16
%22
14
التخطيطية
الكفايات
%11
%15
10
الكفايات التنظيمية
املهنية العامة الكفايات
%28
%38
25
التنفيذية
الكفايات
%18
%25
16
التقوميية
%73 %100
65
جمموع كفايات املحور
الكفايات
%11
%40
10
املعرفية
الكفايات
الكفايات
املهنية
%11
%40
10
املهارية
اخلا�صة
الكفايات
%5
%20
5
الوجدانية
%27 %100
25
جمموع كفايات املحور
%100
90
املجموع الكلي
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د� .صالحية وثبات القائمة:
• �صالحية القائمة:
� .1صدق امل�ضمون :ويق�صد به �أن كل مفردة من
مفردات القائمة تقي�س ما و�ضعت لقيا�سه وعلى
نف�س امل�ستوى الذي تقي�سه (�سليمان و مراد
� 2005صـ  ، )350حيث ا�ستخدمت الباحثة
�صدق امل�ضمون الذي ي�سمى بال�صدق املنطقي
�أو �صدق املحكمني ،للت�أكد من �صدق القائمة،
وذلك بعر�ضها على جمموعة من املحكمني،
بغر�ض التعرف على �آرائهم يف القائمة من
حيث :درجة ارتباط كل كفاية من الكفايات
باملحور واملجال الذي تنتمي �إليه ،ودرجة �أهمية
كل كفاية بالن�سبة مل�شريف الأن�شطة الرتبوية،
ودرجة قابلية الكفاية للقيا�س عند تطبيق
االختبار التح�صيلي (القبلي/البعدي) على
م�شريف الأن�شطة الرتبوية يف املدار�س االبتدائية،
احلذف �أو الإ�ضافة� ،أو تعديل ال�صياغة ،ومدى
�صحة العبارات وو�ضوحها ،و�أن ا�ستجابة �أفراد
العينة (م�شريف الأن�شطة الرتبوية) مدرجة
وفق التدرج الثالثي (�أحتاجها� ،أحتاجها �إىل
حد ما ،ال �أحتاجها) ،ويف �ضوء �آراء وتوجيهات
املحكمني ،قامت الباحثة بتعديل عبارات
القائمة ،وحذف بع�ض العبارات غري املنا�سبة،
ونقل بع�ض العبارات من حمور �إىل الآخر من
حموري القائمة �أو من جمال �إىل �أخر يف نف�س
املحور ،كما �أ�ضافت لبع�ض املحاور عدد ًا من
العبارات .واتفق �أكرث من ( )%77من ال�سادة
املحكمني على عبارات القائمة ،وقد اعترب ذلك
م�ؤ�شر ًا منطقي ًا ل�صدق القائمة ،كما �شملت
القائمة البيانات الأ�سا�سية للمفحو�صني من
حيث امل�ؤهل العلمي (بكالوريو�س /ماج�ستري/
دكتوراه) ،التخ�ص�ص العلمي (علمي� /أدبي/
�آخرى) ،النوع (ذكر� /أنثى) ،عدد �سنوات
اخلربة يف الإ�شراف على الأن�شطة الرتبوية
(� 5سنوات ف�أقل� /أكرث من � 5سنوات و�أقل من
� 10سنوات� 10 /سنوات ف�أكرث) ،عدد الدورات
التدريبية يف جمال الإ�شراف على الأن�شطة
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الرتبوية (ال يوجد /دورة واحدة /دورتان/
ثالث دورات ف�أكرث).
 .2ال�صدق الذاتي :جماالت قائمة الكفايات بعد
تعديالت املحكمني والن�سب املئوية لكل جمال:
جدول ()13
جماالت قائمة الكفايات بعد تعديالت املحكمني
والن�سب املئوية لكل جمال

الن�سبة
عدد الن�سبة املئوية
جمال
املئوية �إىل
م املحور
الكفاية الكفايات داخل املحور
الكل
الكفايات
%23
31 %
20
التخطيطية
الكفايات
الكفايات
%11
%16
10
التنظيمية
 1املهنية
الكفايات
%21
%28
18
العامة
التنفيذية
الكفايات
%18
%25
16
التقوميية
%73.22 %100
64
جمموع كفايات املحور
الكفايات
%10.34 %39
9
املعرفية
الكفاية
الكفايات
%13
%48
11
 2املهنية
املهارية
اخلا�صة
الكفايات
%3.44
%13
3
الوجدانية
%26.78 %100
23
جمموع كفايات املحور
%100
87
املجموع الكلي
م

• ثبات القائمة:
قامت الباحثة بح�ساب ثبات القائمة با�ستخدام
طريقة التجزئة الن�صفية (�أبو حطب و عثمان
و �صادق )1999 ،بعد تطبيق القائمة على عينة
ا�ستطالعية قوامها ( )32من م�شريف الأن�شطة
الرتبوية وح�ساب درجاتهم� ،إذ مت ا�ستخدام
برنامج التحليل الإح�صائي ( ،)SPSSحيث بلغ
معامل الثبات للقائمة ( ،)0.9182مما يعني �أن
القائمة ذات ن�سبة ثبات عالية ،وميكن االعتماد
عليها يف حتديد احتياجات م�شريف الأن�شطة
الرتبوية ،وبذلك �أ�صبحت القائمة يف �صورتها
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النهائية جاهزة للتطبيق على عينة التجربة
الأ�سا�سية .ومنها مت حتديد االحتياجات التدريبية
مل�شريف الأن�شطة الرتبوية ،التي بني عليها الربنامج
التدريبي املقرتح ،واختبار التح�صيل املعريف.
 )2بناء الربنامج التدريبي لتنمية الكفايات
املهنية مل�شريف الأن�شطة الرتبوية:
حاولت الدرا�سة احلالية حتقيق عدة �أهداف
�أهمها بناء برنامج تدريبي قائم على بع�ض
الكفايات املهنية العامة واخلا�صة الأكرث احتياج ًا
مل�شريف الأن�شطة الرتبوية يف املدار�س االبتدائية
مبملكة البحرين والبالغ عددها ( )13كفاية
والتي حددتها قائمة الكفايات كما هو مبني يف
اجلدول ( ،)14وتنميتها بالربنامج املق�سم �إىل
وحدات تدريبية ب�أهدافها الإجرائية ومو�ضوعاتها
التف�صيلية والأن�شطة التدريبية املقرتحة ،ولكن
قبل �أن ت�شرع الباحثة يف بناء الربنامج التدريبي
كان �أمامها حتديات وهي:
� .1أن عدد الكفايات بقائمة الكفايات املهنية
يف �صورتها النهائية ميثل ( )87كفاية ،يف
حني �أن الكفايات التي �سجلت وزن ًا ن�سبي ًا
( )80.0ف�أعلى من �ضمن هذه القائمة
والتي حددت االحتياجات التدريبية مل�شريف
الأن�شطة الرتبوية ،قد بلغ عددها ( )23كفاية
للمحورين منها ( )17كفاية من املحور الأول
للكفايات املهنية العامة ،و( )6كفايات من
املحور الثاين املتعلق بالكفايات املهنية اخلا�صة
والتي يتم عليها بناء الربنامج التدريبي والتي
جاءت بن�سبة ( )%26.4من جممل كفايات
القائمة ،ونظر ًا لكم هذه الكفايات وحاجتها
�إىل فريق بحث وجهد كبري ،ف�ض ًال عن عدم
موافقة الإدارات املدر�سية لتفريغ م�شريف
الأن�شطة الرتبوية من مهامه �أكرث من �أ�سبوع،
�أخذت الباحثة ن�سبة ( )%15من جممل عدد
الكفايات يف قائمة الكفايات يف كل جمال
من جماالت كل حمور يف �صورتها النهائية
والتي �سجلت وزن ًا ن�سبي ًا �أعلى من (،)080.0
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لي�صبح عدد الكفايات التي مت بناء الربنامج
التدريبي عليها ( )13كفاية كما هو مبني يف
اجلدول (.)14
� .2إن الإدارة املركزية بوزارة الرتبية والتعليم لن
ت�سمح بتفريغ عدد ( )128من م�شريف الأن�شطة
الرتبوية لتطبيق الربنامج التدريبي املقرتح �أي
اختيار ( )4م�شرفني من ( )32مدر�سة ابتدائية
يف حمافظات اململكة اخلم�س ،حيث عدد العينة
التي حددتها الباحثة يف ال�صورة الأولية ،لذلك
قامت الباحثة بتحديد عينة ممثلة بعدد ()64
من م�شريف الأن�شطة الرتبوية ،ولكن للظروف
الإدارية و�إجراءاتها التي مل ت�سمح بهذا
العدد ،جاءت العينة التي �شاركت يف الربنامج
التدريبي (عينة مق�صودة) بعدد ( )34من
م�شريف الأن�شطة الرتبوية بواقع (م�شرف)
من كل مدر�سة من عدد املدار�س البالغ عددها
( )26مدر�سة ابتدائية من املحافظات اخلم�س
مبملكة البحرين .ويف �ضوء ما �سبق من
حمددات ،و�إمكانيات الباحثة ،والوقت املتاح
لدى امل�شرفني قد مت بناء الربنامج التدريبي
للتنمية املهنية مل�شريف الأن�شطة الرتبوية بناء
على الكفايات املبينة يف اجلدول ( )14ح�سب
ن�سبتها �إىل قائمة الكفايات الأ�سا�سية والتي مت
التو�صل �إليها لبناء الربنامج التدريبي ،كما
ميكن بناء برامج �أخرى م�ستقبلية كم�شروعات
بحثية �أخرى ال�ستكمال تنمية باقي الكفايات
املذكورة بالقائمة امل�شار �إليها.

http://journals.uob.edu.bh

جدول ()14
عدد الكفايات يف كل جمال بالقائمة وعدد الكفايات
الداخلة بالربنامج املقرتح
املحور

املجال

الكفايات
التخطيطية
الكفايات
التنظيمية
الكفايات
الأول
التنفيذية
الكفايات
التقوميية
جمموع كفايات
املحور
الكفايات
املعرفية
الكفايات
املهارية
الثاين
الكفايات
الوجدانية
جمموع كفايات
املحور
املجموع الكل�س للكفايات

ن�سبة
عدد الكفايات
الكفايات
عدد الكفايات
التي يت�ضمنها
بالربنامج
بالقائمة
الربنامج
�إىل القائمة

20

3

%15

10

2

%20

18

3

%16

16

2

%12

64

10

%15

9

1

%11

11

1

%9

3

1

%33

23

3

%13

87

13

%15
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وفيما يلي �شرح خلطوات بناء الربنامج التدريبي.
�أ� -أ�س�س بناء الربنامج:
خل�صت الباحثة من الدرا�سات ال�سابقة والإطار
النظري بو�ضع �أ�س�س بناء الربنامج التدريبي
للم�شرفني ،ومن �أهم هذه الأ�س�س ما يلي:
 .1حتديد االحتياجات التدريبية للم�شرفني لأنها
الأ�سا�س الذي يقوم عليه الربنامج التدريبي
من �أجل حتقيق �أهداف الربنامج املرجوة ،من
خالل قائمة الكفايات التي مت التو�صل �إليها
باعتبارها اخلطوة الأوىل يف بناء الربنامج
احلايل.
 .2االعتماد على بع�ض الكفايات البالغ عددها
( )13كفاية الأكرث احتياج ًا مل�شريف الأن�شطة
الرتبوية يف املدار�س االبتدائية من ( )87كفاية
حددتها قائمة الكفايات املهنية ومت ترجمتها
�إىل �أهداف �إجرائية خا�صة بالربنامج
التدريبي ،لي�سهل مالحظتها وتقوميها.
 .3تنا�سب حمتويات الربنامج مع خ�صائ�ص
امل�شرفني وخرباتهم وميولهم وقدراتهم
واحتياجاتهم.
 .4احتواء الربنامج التدريبي على �أن�شطة متنوعة
وم�شوقة وممتعة للم�شرفني ،تتعلق بالتنمية
املهنية لهم.
 .5احتواء الربنامج التدريبي على �أن�شطة فردية
وجماعية تعاونية وتناف�سية ،مع تركيزه على
املهارات الأ�سا�سية والأن�شطة الإمنائية التي
تفيد امل�شرف يف عمله اليومي.
 .6تدرج �أن�شطة الربنامج من ال�سهل لل�صعب ومن
الب�سيط �إىل املركب ومن املعلوم �إىل املجهول.
 .7التنوع داخل الن�شاط الواحد ليتنا�سب مع مبد�أ
الفروق الفردية جلميع امل�شرفني مبا يتنا�سب
مع قدراتهم ،لتحقيق مبد�أ اال�ستمرارية وبذل
املزيد من اجلهد يف االبتكار والإبداع.
 .8احتواء الربنامج التدريبي على �أن�شطة توفر
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فر�ص منو مهارات التوا�صل مع الآخرين وتقبل
الآخر.
 .9ت�ضمن الربنامج �أن�شطة توفر فر�ص التعاون
والتفكري اجلماعي وتك�سب امل�شرف مهارات
القيادة.
 .10احتواء الربنامج على �أن�شطة تنمي مهارات
ح�سن االختيار وحتديد الهدف والتخطيط لدى
امل�شرف.
 .11توفري البيئة التدريبية ال�سليمة التي ت�ساعد
امل�شرف على تنمية مهاراته الأدائية ،و�أن يكون
هناك منوذج �أدائي ،حتى يحتذي به امل�شرفون
حذو ًا �صحيح ًا.
 .12اال�ستعانة بالو�سائل التدريبية املتنوعة
والأن�شطة املتنوعة الفردية واجلماعية.
 .13ا�ستخدام �أ�ساليب تعزيز خمتلفة وم�صاحبة
لأداء املعلمني يف الأن�شطة التدريبية.
ب -خطوات بناء الربنامج التدريبي:
وقد �سار بناء الربنامج التدريبي يف خطوات
حمددة هي كالتايل:
 -1حتديد �أهداف الربنامج:
�إن اخلطوة الأوىل عند بناء �أي برنامج تدريبي
هي حتديد الأهداف التي تعد ع�صب الربنامج
التدريبي ،وفعالية الربنامج تعتمد على التحديد
اجليد لأهدافه ،كما تتوقف عليها طبيعة العمليات
الالحقة يف العملية التدريبية ،حيث �إن «البدء
بتحديد الأهداف هو الطريق �إىل التخطيط
واملدخل الأ�سا�سي الذي ميكن من ح�سن اختيار
املحتوى ،واملوا�ضيع التدريبية ،وطرائق التدريب،
و�أ�ساليب التقومي ،كما ي�ساعد املدرب على ح�سن
التعلم وعلى ح�سن التعليم والعمل ب�شكل �أف�ضل»
(الراميني.)2000 ،
تعترب �صياغة الأهداف عملية �أ�سا�سية و�صعبة
يف نف�س الوقت فهي �أ�سا�سية لأن العملية التدريبية
تقوم عليها ،وهي �صعبة لأنها حتتاج �إىل � ٍأيد خبرية
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لتقوم بها ،ويتم �أو ًال و�ضع �أهداف عامة للربنامج،
ثم يتم حتويل هذه الأهداف العامة �إىل �أهداف
�سلوكية �إجرائية ت�صاغ لكل وحدة من وحدات
الربنامج الكلي (اخلطيب.)1989 ،
ومتثلت �أهداف الربنامج يف هدف عام
و�أهداف �سلوكية وهي كالتايل:
�أ -الهدف العام:
ميثل خمرجات الربنامج التدريبي ،وما ي�سعى
الربنامج �إىل حتقيقه ويتمثل يف الآتي:
تنمية بع�ض الكفايات املهنية املرتبطة بالأن�شطة
الرتبوية لدى م�شريف الأن�شطة الرتبوية يف املدار�س
االبتدائية مبملكة البحرين.
ب -الأهداف ال�سلوكية:
مت ا�شتقاق الأهداف ال�سلوكية للربنامج من
الهدف العام له ،وقد روعي يف �صياغة هذه
الأهداف جمموعة من الأ�س�س وال�ضوابط املرتبطة
ب�صياغة الأهداف الإجرائية مثل:
� .1أن تكون قابلة للقيا�س حتى ي�سهل مالحظتها
وتقوميها.
� .2أن تكون وا�ضحة وحمددة لي�سهل اختيار املحتوى
املنا�سب لتحقيقها.
� .3أن تكون واقعية ممكنة التحقق وتقت�صر على
ناجت تعليمي واحد.
� .4أن تركز على �سلوك املتدرب ،ولي�س عمليات
التدريب.
وقد قامت الباحثة ب�صياغة �أهداف �إجرائية
لكل كفاية من الكفايات املطلوب تنميتها ب�صورة
ميكن قيا�سها ومالحظتها ،وبذلك متكن الباحثة
من تنظيم الربنامج ،واختيار حمتوياته وتنظيمها.
وقد �أدرجت هذه الأهداف يف بداية كل وحدة
تدريبية من وحدات الربنامج التدريبي.
 -2حمتوى الربنامج وتنظيمه:
املحتوى هو الرتجمة الفعلية لأهداف الربنامج
ال�سلوكية التي �سبق حتديدها ،ويفرت�ض �أن تتحقق
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من خالل املرور بخربات الربنامج وفق طريقة
التعلم املبا�شر اجلماعي ،لذا فقد اهتمت الباحثة
ب�أن يكون حمتوى الربنامج التدريبي متالئم ًا،
وحمقق ًا للأهداف ال�سلوكية ،وقد روعي يف املحتوى
التدريبي �أن يكون:
�أ -من�سجم ًا مع الأهداف التي مت حتديدها ،وقادر ًا
على حتقيقها.
ب -قاب ًال للتدريب ب�أ�سلوب الوحدات التدريبية
من خالل بع�ض الأ�ساليب التدريبية ،ويراعي
الفروق الفردية للمتدربني.
ج -م�شتم ًال لكافة جوانب الكفاية املراد تنميتها
من خالل التدريب.
مت تنظيم املحتوى على هيئة وحدات تدريبية،
تخت�ص كل وحدة بكفاية من الكفايات املطلوب
تنميتها ،وقد تكونت كل وحدة تدريبية لكل كفاية
من:
		
 .1الأهداف ال�سلوكية.
 .2الفنيات امل�ستخدمة
 .3الأدوات والو�سائط املطلوبة
 .4املحتوى
		
 .5الأن�شطة التدريبية
 .6التقومي اليومي
وقد راعت الباحثة يف كل وحدة تدريبية �أن:
 .1يكون املحتوى مرتب ًا ترتيب ًا منطقي ًا.
 .2ت�شتمل على �أن�شطة ،ت�ساعد على حتقيق
الأهداف.
 .3ت�شتمل على تقومي يومي للربنامج.
 .4كل جزئية فيها حمددة الزمن.
 .5تكون مت�ضمنة قراءات خارجية من املراجع
وامل�صادر وذلك يف نهاية عدد من الوحدات
التدريبية للمجال الذي يحتوي على الكفايات
الأكرث احتياج ًا مل�شريف الأن�شطة الرتبوية،
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والتي ميكن �أن تفيد املتدرب وت�ساعد على دعم
ما تعلمه يف الوحدات التدريبية لكل جمال.
� -3أ�ساليب تدريب الربنامج:
عندما قامت الباحثة بتتبع بع�ض الدرا�سات
ال�سابقة التي عنيت بتنمية الكفايات يف الربامج
التدريبية ،الحظت �أن �أغلب الدرا�سات ال�سابقة
ا�ستخدمت التدريب املبا�شر اجلماعي ب�أ�سلوب
املحا�ضرة واملناق�شة والع�صف الذهني وجمموعات
العمل ال�صغرية ،حيث �أظهرت هذه الدرا�سات
جناح الأ�ساليب التي اختريت يف تنمية الكفايات،
مما �شجع الباحثة على ا�ستخدام هذه الأ�ساليب يف
تنفيذ الربنامج ،عالوة على مزايا تق�سيم الربنامج
التدريبي �إىل وحدات تدريبية والتي مت ذكرها يف
الإطار النظري للدرا�سة ،وبالتايل ف�إن �أ�ساليب
تنفيذ الربنامج تنوعت بني �أ�ساليب التعلم املبا�شر
اجلماعي مثل املحا�ضرة ،والع�صف الذهني،
وجمموعات العمل ال�صغرية ،مع اتباع الباحثة
املرونة �أثناء تنفيذ الربنامج لتعزيزه بطرق �أخرى
�إذا احتاج الأمر.
� -4أن�شطة الربنامج:
وهي �أن�شطة تدريبية �أعدتها الباحثة يف داخل
كل وحدة تدريبية لكل كفاية ،بهدف حتقيق
الأهداف املحددة للمحتوى ،ويتم تنفيذها من
خالل �أ�سلوب جمموعات العمل ال�صغرية.
 -5التقومي:
عملية التقومي يف هذا الربنامج هي عملية
م�ستمرة �أثناء تنفيذه ،حيث �أعدت الباحثة:
 .1اختبار حت�صيلي للجوانب املعرفية للكفايات
التي مت التدريب عليها ،يتم تطبيقه قبل البدء
يف تنفيذ الربنامج التدريبي املقرتح ،وبعد
االنتهاء من تطبيقه ،بهدف قيا�س فعالية هذا
الربنامج�( .سيتم �شرحه فيما بعد)
 .2ا�ستمارة تقومي يومي ت�ضمنت التقييم على
حمتوى اليوم التدريبي ،و�آلية التدريب ،ومدى
ترابط املحتوى التدريبي ،ومنا�سبة وقت
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العر�ض ،والأن�شطة التدريبية ،توزع يف نهاية
كل يوم تدريبي ،مع االعتبار الأخذ بتعليقات
املتدربني م�شريف الأن�شطة الرتبوية لال�ستفادة
منها كتغذية راجعة لليوم الثاين.
 .3ا�ستمارة تقومي نهاية الربنامج التدريبي ت�ضمنت
جمموعة من العنا�صر منها :و�ضوح �أهداف
الربنامج ،واملادة التدريبية ،واال�سرتاتيجيات
والطرائق والأن�شطة امل�ستخدمة ،والو�سائل
والتقنيات امل�ستخدمة ،والرتتيبات واخلدمات
املقدمة ،ملعرفة مدى جناح �آليات تنفيذ
الربنامج التدريبي.
� -5ضبط الربنامج:
بعد االنتهاء من بناء الربنامج التدريبي الذي
يحتوي على ( )13وحدة تدريبية ،عر�ضته الباحثة
على جمموعة من املحكمني بلغ عددهم (، )17
ليبدوا ر�أيهم فيما يتعلق بالأمور التالية:
 .1انتماء الأهداف الإجرائية لهدف الربنامج
العام و�شموليتها و�سالمة �صياغتها.
 .2منا�سبة املحتوى للأهداف.
 .3مدى قابلية املحتوى للتطبيق.
 .4التنظيم وال�صياغة العامة ملحتوى الربنامج.
 .5الزمن املقرتح لكل وحدة تدريبية للكفايات.
 .6منا�سبة الربنامج للمتدربني.
� .7صالحية الأن�شطة والو�سائل التدريبية لتنمية
الكفايات املهنية.
 .8منا�سبة �أ�ساليب التقومي املقرتحة للأهداف
واملادة التدريبية.
� .9صحة ال�صياغة اللغوية لعبارات التقومي.
 .10مدى ارتباط �أ�سئلة التقومي بالأهداف وقيا�س
مدى حتقيقها.
ويف �ضوء �آراء املحكمني وتعليقاتهم
التعديالت
ب�إجراء
الباحثة
قامت
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املطلوبة ،وبذلك �أ�صبح الربنامج جاهز ًا للتطبيق
على عينة الدرا�سة
 -6تطبيق الربنامج:
بعد االنتهاء من �ضبط الربنامج و�إدخال
التعديالت عليه �أ�صبح الربنامج التدريبي جاهز ًا
للتطبيق ،وبعدها قامت الباحثة باتخاذ الإجراءات
الر�سمية يف املخاطبات ،ذلك مبخاطبة من معهد
الدرا�سات العربية بالقاهرة �إىل مركز البحوث
الرتبوية والتطوير بوزارة الرتبية والتعليم بالبحرين
لت�سهيل مهمة الباحثة يف التطبيق ،ومنه مت توجيه
ر�سالة �إىل �إدارة اخلدمات الطالبية بالوزارة
ومنها �إىل �إدارة التعليم االبتدائي ملخاطبة �إدارات
املدار�س االبتدائية املر�شحة لتنفيذ الربنامج ،
وذلك بهدف توفري عينة الدرا�سة للم�شاركة يف
الربنامج خالل مدة تنفيذه.
ا�ستغرق تطبيق الربنامج مدة �سبعة �أيام
متوا�صلة يف الف�صل الدرا�سي الثاين (-2009
 )2010يف الفرتة من ( 29 -21مار�س )2010
فيما عدا الإجازة الأ�سبوعية ،ففي اليوم الأول
منه خ�ص�ص للتعارف بالعينة وك�سر اجلمود
معها ،و�شرح طبيعة وتفا�صيل الربنامج ،والهدف
منه ،وتو�ضيح املدة الزمنية للربنامج ،وحمتواه،
و�أ�ساليب تنفيذه� ،إىل جانب تطبيق االختبار
التح�صيلي قبل بداية التدريب على الوحدات
التدريبية يف الربنامج التدريبي املقرتح خالل
الأيام اخلم�سة التالية من تاريخ ( 28 -22مار�س
 )2010حيث خ�ص�ص لكل يوم جمال واحد من
املجاالت من كل حمور من املحاور الرئي�سة كما
هو مبني يف الأجندة الزمنية للربنامج ،ويف اليوم
الأخري من الربنامج التدريبي مت التقومي النهائي
للربنامج ،وتطبيق االختبار التح�صيلي بعدي ًا ،مع
تكرمي العينة امل�شاركة.
 )3بناء االختبار التح�صيلي:
خطوات بناء االختبار:
 -1الهدف من االختبار:
يهدف االختبار �إىل قيا�س م�ستوى التح�صيل
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للجانب املعريف املرتبط بالربنامج التدريبي لتنمية
بع�ض الكفايات املهنية العامة واخلا�صة مل�شريف
الأن�شطة الرتبوية يف املدار�س االبتدائية مبملكة
البحرين ،ومنها �إىل قيا�س مدى فعالية الربنامج
التدريبي املقرتح.
 -2م�صادر بناء االختبار:
ا�ستندت الباحثة �إىل عدد من الأدبيات
والدرا�سات املهتمة ب�أ�سا�سيات بناء االختبار
التح�صيلي ،واملحتوى املعريف اخلا�ص بالكفايات
املت�ضمنة بالربنامج التدريبي.
� -3إعداد ال�صورة املبدئية لالختبار التح�صيلي:
قامت الباحثة ب�إعداد ال�صورة الأولية لالختبار
التح�صيلي ،وقد راعت فيها الآتي:
�أ -الت�سل�سل يف الكفايات عند و�ضع �أ�سئلة االختبار
بنا ًء على املجال الذي تنتمي �إليه حتت كل
حمور رئي�س يف حمتوى الربنامج التدريبي.
ب -اعتمدت الباحثة على منطني من الأ�سئلة وهما
االختيار من متعدد ،و�أ�سئلة ال�صواب واخلط�أ
لكل كفاية من الكفايات التي يقوم عليها
الربنامج التدريبي(عوي�س� ،صـ .)57
ج -تنوع مفردات االختبار لأفراد العينة بني �سهولة
الأ�سئلة وتعقيداتها(عوي�س� ،صـ  ،)58حتى ال
تقلل من ن�سبة الثبات لالختبار.
د -كتابة تعليمات االختبار للعينة والتي تعد ذات
�أهمية كبرية لتحديد �إدارة االختبار مع جتنب
التعليمات الطويلة و�صياغتها ،وحتديد زمن
الإجابة بناء ًا على هدف االختبار (عوي�س� ،صـ
.)61-60
ه� -إعداد منوذج للإجابات ال�صحيحة لالختبار
كمفتاح ت�صحيح له ،مع حتديد درجات
الت�صحيح.
�صيغ حمتوى االختبار يف �صورته الأولية والذي
ت�ضمن (� )130س�ؤا ًال بواقع � 10أ�سئلة لكل كفاية
منها خم�سة �أ�سئلة من منط االختبار من متعدد،
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وخم�سة �أخرى من منط ال�صواب واخلط�أ ،ومت
عر�ض االختبار يف �صورته املبدئية على جمموعة
من املحكمني مرفقا بالربنامج التدريبي املقرتح،
وقد مت �إجراء التعديالت املطلوبة.
قبل تطبيق االختبار على العينة الأ�سا�سية
للدرا�سة ،قامت الباحثة من التحقق من �صالحية
االختبار للتطبيق بتطبيقه على عينة ا�ستطالعية
عددها ( )40من م�شريف الأن�شطة الرتبوية
يف املدار�س االبتدائية مبملكة البحرين ،مت
ا�ستبعادهم من العينة الأ�سا�سية للتجربة  -بهدف

ح�ساب اخل�صائ�ص ال�سيكومرتية لها.
�أ ً
وال :معامالت ال�صعوبة والتمييز لأ�سئلة
االختبار:
يف �ضوء نتائج ت�صحيح ا�ستجابات �أفراد
عينة حتديد اخل�صائ�ص ال�سيكومرتية لالختبار؛
مت ح�ساب معامل ال�صعوبة لكل �س�ؤال من �أ�سئلة
االختبار ،ومعامل التمييز ،واجلدول التايل يو�ضح
قيم معامالت ال�صعوبة ،ومعامالت التمييز لأ�سئلة
االختبار التح�صيلي:

جدول ()15
معامالت ال�صعوبة والتمييز لأ�سئلة االختبار التح�صيلي
�أ�سئلة االختيار من املتعدد

م

الكفاية

1

معرفة امل�ستجدات
التكنولوجية وكيفية
توظيفها يف الأن�شطة
الرتبوية

2

توفري بدائل متنوعة
للأن�شطة الرتبوية مبا
يخدم تنفيذ اخلطة

رقم املفردة

توزيع امليزانية
 3املخ�ص�صة للأن�شطة
الرتبوية مبا يتالءم مع
برامج كل ن�شاط

 4تنظيم خطوات العمل مبا
يكفل عدم االزدواجية

http://journals.uob.edu.bh

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

�أ�سئلة ال�صواب واخلط�أ

معامل ال�صعوبة معامل التمييز رقم املفردة معامل ال�صعوبة
0.77
0.45
0.68
0.52
0.60
0.80
0.90
0.48
0.50
0.72
0.48
0.60
0.65
0.32
0.27
0.80
0.50
0.62
0.72
0.63

0.40
0.80
0.61
0.81
0.63
0.23
0.12
0.57
0.31
0.52
0.30
0.62
0.33
0.28
0.38
0.50
0.82
0.23
0.40
0.33

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

0.45
0.45
0.75
0.65
0.95
0.57
0.93
0.75
0.75
0.50
0.95
0.95
0.73
0.77
0.45
0.80
0.93
0.78
0.73
0.77

معامل التمييز
0.55
0.56
0.50
0.33
0.13
0.80
0.26
0.66
0.51
0.33
0.01
0.01
0.30
0.25
0.57
0.22
0.10
0.52
0.32
0.25

171

Suhair Al Mohanadi: The Effectiveness of the Proposed Program of ...

�أ�سئلة االختيار من املتعدد
م

الكفاية

رقم املفردة

تنظيم خطوات العمل مبا
 5يحقق االن�سجام وعدم
التداخل

6

اكت�شاف املوهوبني يف
الأن�شطة الرتبوية

7

�صقل قدرات ومواهب
التالميذ يف الأن�شطة
الرتبوية

8

ت�شجيع التالميذ على
الإبداع واالبتكار يف
الأن�شطة الرتبوية

 9معرفة �أ�ساليب الإ�شراف
على الأن�شطة الرتبوية

التدريب على كيفية
 10ا�ستخدام الإ�سعافات
الأولية

تعزيز دافعية التالميذ
 11للم�شاركة يف الأن�شطة
الرتبوية

http://journals.uob.edu.bh

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

�أ�سئلة ال�صواب واخلط�أ

معامل ال�صعوبة معامل التمييز رقم املفردة معامل ال�صعوبة
0.63
0.60
0.58
0.70
0.65
0.77
0.80
0.48
0.52
0.70
0.77
0.75
0.72
0.68
0.60
0.65
0.80
0.75
0.68
0.78
0.75
0.60
0.72
0.55
0.72
0.78
0.77
0.70
0.68
0.75
1.00
0.70
0.77
0.72
0.67

0.80
0.80
0.26
0.80
0.70
0.42
0.22
0.83
0.53
0.42
0.32
0.27
0.26
0.80
0.80
0.70
0.42
0.80
0.60
0.40
0.22
0.80
0.80
1.00
0.80
0.30
0.60
0.60
0.60
0.70
0.00
0.80
0.28
0.60
0.60

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

0.65
0.70
0.73
0.65
0.87
0.90
0.73
0.63
0.68
0.97
0.77
0.92
0.77
0.72
0.70
0.70
0.75
0.80
0.65
0.55
0.80
0.55
0.80
0.80
0.55
0.75
0.75
0.95
0.78
0.70
1.00
0.73
0.70
0.75
1.00

معامل التمييز
0.80
0.33
0.60
0.80
0.070.10
0.24
0.80
0.70
0.080.30
0.080.40
0.22
0.32
0.30
0.22
0.50
0.33
1.00
0.30
0.82
0.40
0.50
1.00
0.30
0.26
0.10
0.23
0.40
0.00
0.26
0.25
0.23
0.00
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�أ�سئلة االختيار من املتعدد
م

الكفاية

رقم املفردة

تطبيق معايري �صادقة
 12وثابتة يف تقومي الأن�شطة
الرتبوية
ت�صميم �أدوات ي�ستطيع
عن طريقها جمع
 13معلومات معينة عن
التالميذ امل�شاركني يف
الن�شاط

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

معامل ال�صعوبة معامل التمييز رقم املفردة معامل ال�صعوبة
0.65
0.75
0.68
0.62
0.75
0.70
0.78
0.70
0.68
0.65

من خالل جدول ( )15ال�سابق يت�ضح �أن هناك
بع�ض الأ�سئلة يف بع�ض الكفايات متيزت مبعامالت
�صعوبة عالية �أو معامل متييز منخف�ض (مت تظليلها
على اجلدول) وعليه مت ا�ستبعاد هذه الأ�سئلة
وهيكالتايل:
 بالن�سبة لأ�سئلة كفاية (« )1معرفة امل�ستجداتالتكنولوجية وكيفية توظيفها يف الأن�شطة
الرتبوية» :مت حذف ال�س�ؤال اخلام�س من �أ�سئلة
ال�صواب واخلط�أ املظلل يف اجلدول ال�سابق،
لأنة ال يتميز بدرجة �صعوبة.
 بالن�سبة لأ�سئلة كفاية (« )2توفري بدائل متنوعةللأن�شطة الرتبوية مبا يخدم تنفيذ اخلطة»:
مت حذف ال�س�ؤال الثاين من �أ�سئلة اختياري
من متعدد ،و�أ�سئلة ال�صواب واخلط�أ املظلالن
يف اجلدول ال�سابق ،لأنهما ال يتميزان بدرجة
�صعوبة.
 بالن�سبة لأ�سئلة كفاية (“ )3توزيع امليزانيةاملخ�ص�صة للأن�شطة الرتبوية مبا يتالءم مع
برامج كل ن�شاط” :مت حذف ال�س�ؤال الأول
والثاين من �أ�سئلة ال�صواب واخلط�أ املظلالن
يف اجلدول ال�سابق ،لأنهما ال يتميزان بدرجة
�صعوبة.
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�أ�سئلة ال�صواب واخلط�أ

0.72
0.30
0.80
0.76
0.27
0.22
0.44
0.41
0.40
0.80

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

0.68
0.80
0.72
0.75
0.75
0.75
0.72
0.65
0.75
0.72

معامل التمييز
0.80
0.28
0.60
0.30
0.27
0.40
0.67
0.80
0.28
0.30

 بالن�سبة لأ�سئلة كفاية (« )4تنظيم خطواتالعمل مبا يكفل عدم االزدواجية» :مت حذف
ال�س�ؤال الثاين من �أ�سئلة ال�صواب واخلط�أ
املظلل يف اجلدول ال�سابق لأنه ال يتميز بدرجة
�صعوبة.
 بالن�سبة لأ�سئلة كفاية (« )5تنظيم خطوات العملمبا يحقق االن�سجام وعدم التداخل» :مت حذف
ال�س�ؤال اخلام�س من ال�س�ؤال ال�صواب واخلط�أ
املظلل يف اجلدول ال�سابق ،لأنه ال يتميز بدرجة
�صعوبة.
 بالن�سبة لأ�سئلة كفاية (« )6اكت�شاف املوهوبنييف الأن�شطة الرتبوية» :مت حذف ال�س�ؤال الأول
واخلام�س من �أ�سئلة ال�صواب واخلط�أ املظللني
يف اجلدول ال�سابق ،لأنهما ال يتميزان بدرجة
�صعوبة.
 بالن�سبة لأ�سئلة كفاية (�“ )7صقل قدراتومواهب التالميذ يف الأن�شطة الرتبوية”:
مت حذف ال�س�ؤال الثاين من �أ�سئلة ال�صواب
واخلط�أ املظلل يف اجلدول ال�سابق ،لأنه ال
يتميز بدرجة �صعوبة.
 بالن�سبة لأ�سئلة كفاية (« )8ت�شجيع التالميذعلى الإبداع واالبتكار يف الأن�شطة الرتبوية»:
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مت حذف ال�س�ؤال اخلام�س من �أ�سئلة ال�صواب
واخلط�أ املظلل يف اجلدول ال�سابق ،لأنه ال
يتميز بدرجة متييز.
 بالن�سبة لأ�سئلة كفاية (“ )9معرفة �أ�ساليبالإ�شراف على الأن�شطة الرتبوية” :مت حذف
ال�س�ؤال الرابع من �أ�سئلة اختياري من متعدد،
وال�س�ؤال اخلام�س من ال�صواب واخلط�أ
املظللني يف اجلدول ال�سابق ،لأنهما ال يتميزان
بدرجة متييز.
 بالن�سبة لأ�سئلة كفاية (« )10التدريب على كيفيةا�ستخدام الإ�سعافات الأولية» :مت حذف ال�س�ؤال
الثالث من �أ�سئلة ال�صواب واخلط�أ املظلل يف
اجلدول ال�سابق ،لأنه ال يتميز بدرجة �صعوبة.
 بالن�سبة لأ�سئلة كفاية (« )11تعزيز دافعيةالتالميذ للم�شاركة يف الأن�شطة الرتبوية» :مت
حذف ال�س�ؤال الأول من �أ�سئلة االختياري من
متعدد ،وال�س�ؤال الأول واخلام�س من �أ�سئلة
ال�صواب واخلط�أ املظلالن يف اجلدول ال�سابق،
لأنهم ال يتميزان بدرجة �صعوبة.
 بالن�سبة لأ�سئلة كفاية (« )12تطبيق معايري �صادقةوثابتة يف تقومي الأن�شطة الرتبوية» :ال توجد �أ�سئلة
حمذوفة يف اجلدول ال�سابق من فرعي الأ�سئلة،
ذلك لأن جميع الأ�سئلة متيزت بدرجة �صعوبة
تراوحت مابني (� 0.65إىل .)0.80
 بالن�سبة لأ�سئلة كفاية (« )13ت�صميم �أدواتي�ستطيع عن طريقها جمع معلومات معينة عن
التالميذ امل�شاركني يف الن�شاط» :ال توجد �أ�سئلة
حمذوفة يف اجلدول ال�سابق من فرعي الأ�سئلة،
ذلك لأن جميع الأ�سئلة متيزت بدرجة �صعوبة
تراوحت مابني ( � 0.65إىل .)0.78
يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن قيم معامالت
ال�صعوبة ترتاوح بني ( 0.27و ،)0.80وهي
معامالت مقبولة ،با�ستثناء الأ�سئلة التي مت حذفها
من اجلدول ال�سابق.
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كما يت�ضح من قيم معامالت التمييز لأ�سئلة
االختبار �أن �أغلب هذه القيم تزيد عن (،)0.2
مما ي�شري �إىل قدرة الأ�سئلة على التمييز اجليد
واملقبول بني املجموعتني الطرفيتني (املجموعة
التي تقع درجاتها يف الإرباعي الأعلى للدرجة
الكلية لالختبار التح�صيلي ،واملجموعة التي تقع يف
الإرباعي الأدنى لنف�س الدرجة) ،با�ستثناء ()17
�س�ؤا ًال مت حذفهم.
ثان ًيا :اخل�صائ�ص ال�سيكومرتية لالختبار:
� -1صدق االختبار :مت ح�ساب �صدق االختبار من
خالل:
�أ� -صدق املُحكمني :مت عر�ض االختبار على ()17
حمكم ًا للحكم على �صالحية االختبار ملا و�ضعت
له ،ومدى دقة وو�ضوح العبارات وارتباطها
باملحور الذي تنتمي �إليه ،حيث طلبت الباحثة
من املحكمني �إعطاء مالحظاتهم حول فقرات
االختبار من حيث:
 .1ال�صياغة اللغوية� :سالمتها ،وو�ضوحها.
 .2مدى انتماء كل �س�ؤال للمجال الذي �أدرج فيه.
 .3مدى كفاية فقرات االختبار لقيا�س الكفايات
املهنية العامة منها واخلا�صة.
 .4مدى منا�سبة االختبار مل�ستوى م�شريف الأن�شطة
الرتبوية.
وقد �أ�سفر التحكيم عن �صالحية االختبار
لتحقيق الهدف منه ،حيث �أبدى املحكمون بع�ض
املالحظات الب�سيطة ك�إ�ضافة كلمة �إىل �س�ؤال� ،أو
حذف مثلها من �س�ؤال� ،أو تعديل �صياغة �س�ؤال حيث
مل تت�ضمن مالحظات املحكمني تعدي ًال جوهري ًا
على االختبار ،وقد �أجرت الباحثة التعديالت
الالزمة لالختبار متهيد ًا للت�أكد من ثباته.
ب� -صدق املفردات :مت ح�ساب �صدق املفردات
(الأ�سئلة) لالختبار من خالل ح�ساب (معامل
ارتباط بري�سون) بني درجة كل �س�ؤال وبني
الدرجة الكلية لالختبار ،وبني درجة كل �س�ؤال
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والكفاية التي ينتمي �إليها ،و�أ�سفرت نتائج
املعاجلة الإح�صائية عن متتع كفايات االختبار
التح�صيلي و�أ�سئلته بدرجة مقبولة من ال�صدق،
حيث كانت قيم معامالت االرتباط ملعظم
الأ�سئلة دالة عند م�ستوى( ،)0.01بينما كانت
قيمة معامل االرتباط للأ�سئلة الأخرى دالة
عند م�ستوى ( ،)0.05با�ستثناء الأ�سئلة التي
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لي�س لها داللة كما هو مبني يف اجلدول التايل
والتي مت حذفها ،مما ي�شري ل�صدق �أ�سئلة
االختبار و�صالحيتها ملا و�ضعت من �أجله.
وجدول ( )16يو�ضح معامالت االرتباط بني
درجة ال�س�ؤال والدرجة الكلية لالختبار ،وبني
درجة ال�س�ؤال والدرجة الكلية للكفاية التي
ينتمي �إليها ال�س�ؤال:

جدول ()16
معامالت االرتباط لأ�سئلة االختبار
م

الكفاية

1

معرفة امل�ستجدات
التكنولوجية وكيفية
توظيفها يف الأن�شطة
الرتبوية

2

توفري بدائل متنوعة
للأن�شطة الرتبوية مبا
يخدم تنفيذ اخلطة

3

توزيع امليزانية
املخ�ص�صة للأن�شطة
الرتبوية مبا يتالءم مع
برامج كل ن�شاط

تنظيم خطوات العمل مبا
4
يكفل عدم االزدواجية

تنظيم خطوات العمل مبا
 5يحقق االن�سجام وعدم
التداخل

�أ�سئلة االختيار من املتعدد
معامل االرتباط
رقم املفردة
بالدرجة الكلية بدرجة البعد
1
**0.515
*0.352
2
**0.538
**0.696
3
**0.579
**0.555
4
**0.563
**0.764
5
**0.411
**0.519
0.132
0.086
1
2
3
**0.711
**0.684
4
**0.731
**0.788
5
**0.564
**0.454
1
**0.434
**0.452
2
*0.320
**0.501
3
**0.606
*0.332
4
**0.756
*0.383
5
**0.791
**0.529
1
**0.706
**0.594
2
**0.663
**0.844
3
*0.368
*0.357
4
**0.579
**0.462
5
**0.630
**0.404
1
**0.884
**0.780
2
**0.918
**0.911
3
**0.939
**0.962
4
**0.823
**0.738
5
**0.803
**0.702
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�أ�سئلة ال�صواب واخلط أ�
معامل االرتباط
رقم املفردة
بدرجة البعد
بالدرجة الكلية
1
*0.313
**0.511
2
**0.406
**0.681
3
*0.356
**0.572
4
*0.390
**0.442
5
1
**0.737
**0.868
2
3
*0.356
**0.451
4
**0.451
**0.615
5
*0.326
**0.358
1
2
3
*0.340
*0.360
0.299
0.1774
0.561
5
*0.357
1
*0.361
**0.459
2
3
**0.512
**0.535
4
**0.419
**0.540
5
*0.392
*0.461
1
**0.867
**0.802
2
**0.526
**0.564
3
**0.693
**0.588
4
**0.771
**0.738
5
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م

الكفاية

6

اكت�شاف املوهوبني يف
الأن�شطة الرتبوية

7

�صقل قدرات ومواهب
التالميذ يف الأن�شطة
الرتبوية

8

ت�شجيع التالميذ على
الإبداع واالبتكار يف
الأن�شطة الرتبوية

معرفة �أ�ساليب الإ�شراف
9
على الأن�شطة الرتبوية

10

التدريب على كيفية
ا�ستخدام الإ�سعافات
الأولية

تعزيز دافعية التالميذ
 11للم�شاركة يف الأن�شطة
الرتبوية
تطبيق معايري �صادقة
 12وثابتة يف تقومي الأن�شطة
الرتبوية

�أ�سئلة االختيار من املتعدد
معامل االرتباط
رقم املفردة
بالدرجة الكلية بدرجة البعد
1
**0.440
*0.382
2
*0.348
**0.528
3
**0.697
**0.701
4
**0.596
**0.536
5
*0.346
*0.346
1
**0.470
**0.435
2
**0.451
*0.349
3
**0.409
*0.383
4
**0.839
**0.817
5
**0.828
**0.911
1
**0.799
**0.830
0.270
2
*0.366
3
**0.785
**0.744
4
**0.620
**0.733
5
**0.514
**0.467
1
**0.468
*0.333
2
**0.917
**0.913
3
**0.773
**0.788
4
5
**0.725
**0.717
1
**0.477
**0.441
2
**0.646
**0.646
3
**0.762
**0.701
4
**0.649
**0.636
5
**0.758
**0.620
1
2
**0.851
**0.794
3
*0.333
**0.412
4
**0.707
**0.615
5
**0.670
**0.670
1
**0.784
**0.730
2
**0.433
*0.344
3
**0.889
**0.827
4
**0.911
**0.876
5
**0.544
*0.398
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�أ�سئلة ال�صواب واخلط أ�
معامل االرتباط
رقم املفردة
بدرجة البعد
بالدرجة الكلية
1
2
**0.409
*0.325
3
**0.727
**0.727
4
**0.662
**0.757
5
1
*0.370
*0.331
2
3
**0.479
*0.397
0.229
0.024
4
5
*0.391
*0.337
1
**0.522
**0.514
2
**0.433
*0.378
3
**0.654
**0.567
4
*0.368
*0.394
5
1
**0.524
**0.470
2
**0.811
**0.811
3
**0.654
**0.558
4
**0.661
**0.574
5
1
*0.350
*0.333
0.358
2
**0.437
3
4
**0.590
*0.341
5
**0.594
**0.437
1
2
*0.333
**0.703
3
**0.412
**0.480
4
*0.370
**0.478
5
1
**0.804
**0.796
0.133
0.119
2
3
**0.675
**0.659
4
*0.377
*0.354
5
*0.343
**0.572

)Int. J. Ped. Inn. 3, No. 2, 121- 182 (Jul. 2015

�أ�سئلة االختيار من املتعدد
الكفاية
م
معامل االرتباط
رقم املفردة
بالدرجة الكلية بدرجة البعد
ت�صميم �أدوات ي�ستطيع
1
**0.415
*0.327
عن طريقها جمع
2
**0.528
*0.363
3
 13معلومات معينة عن
**0.517
**0.433
4
التالميذ امل�شاركني يف
**0.415
*0.379
5
الن�شاط
**0.861
**0.736
(*) دال عند م�ستوى  )**( 0.05دال عند م�ستوى 0.01

من خالل اجلدول ال�سابق يت�ضح �أن هناك
بع�ض الأ�سئلة يف بع�ض الكفايات متيزت مبعامل
ارتباط غري دال عند م�ستوى (( )0.05مت تظليلها
على اجلدول) وعليه مت ا�ستبعاد هذه الأ�سئلة وهي
كالتايل:
 بالن�سبة لأ�سئلة كفاية (« )2توفري بدائل متنوعةللأن�شطة الرتبوية مبا يخدم تنفيذ اخلطة»:
جميع الأ�سئلة يف فرعي �أ�سئلة الكفاية ذات
معامل ارتباط دال فيما عدى ال�س�ؤال الأول من
االختيار من متعدد ،لذا مت حذف هذا ال�س�ؤال.
 بالن�سبة لأ�سئلة كفاية (« )3توزيع امليزانيةاملخ�ص�صة للأن�شطة الرتبوية مبا يتالءم مع
برامج كل ن�شاط» :جميع الأ�سئلة يف فرعي
�أ�سئلة الكفاية ذات معامل ارتباط دال فيما
عدا ال�س�ؤال الرابع من �أ�سئلة ال�صواب واخلط�أ،
لذا مت حذف هذا ال�س�ؤال.
 بالن�سبة لأ�سئلة كفاية (�« )7صقل قدراتومواهب التالميذ يف الأن�شطة الرتبوية» :جميع
الأ�سئلة يف فرعي �أ�سئلة الكفاية ذات معامل
ارتباط دال ،فيما عدا ال�س�ؤال الرابع من �أ�سئلة
ال�صواب واخلط�أ ،لذا مت حذف هذا ال�س�ؤال.
 بالن�سبة لأ�سئلة كفاية (« )8ت�شجيع التالميذعلى الإبداع واالبتكار يف الأن�شطة الرتبوية»:
جميع الأ�سئلة يف فرعي �أ�سئلة الكفاية ذات
معامل ارتباط دال ،فيما عدا ال�س�ؤال الثاين
من �أ�سئلة االختيار من متعدد ،لذا مت حذف
هذا ال�س�ؤال.
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�أ�سئلة ال�صواب واخلط أ�
معامل االرتباط
رقم املفردة
بدرجة البعد
بالدرجة الكلية
1
**0.673
**0.512
2
*0.357
**0.579
3
**0.671
**0.717
4
*0.321
*0.334
5
**0.515
*0.330

 بالن�سبة لأ�سئلة كفاية (« )12تطبيق معايري�صادقة وثابتة يف تقومي الأن�شطة الرتبوية»:
جميع الأ�سئلة يف فرعي �أ�سئلة الكفاية ذات
معامل ارتباط دال ،فيما عدا ال�س�ؤال الثاين
من �أ�سئلة ال�صواب واخلط�أ ،ولذلك مت حذف
هذا ال�س�ؤال.
بعد ما مت من �إجراءات �سابقة قد مت حذف
(� )5أ�سئلة ،وو�صلت الباحثة �إىل �صدق االختبار
التح�صيلي بعد كافة التعديالت التي متت له .تكون
�أ�سئلة االختبار يف جمملها (�)108أ�سئلة.
 -2ثبات االختبار :مت ح�ساب ثبات االختبار
بطريقتني هما:
�أ -با�ستخدام معامل ثبات �ألفا كرونباخ :حيث
قامت الباحثة بتطبيق االختبار التح�صيلي بعد
الت�أكد من �صدقه على ( )40من م�شريف الأن�شطة
الرتبوية باملدار�س االبتدائية مبملكة البحرين،
وذلك بالتن�سيق مع مدار�س عينة الدرا�سة ( ) 32يف
حمافظات اململكة اخلم�س ،حيث مل ترد �أي �شكوى
�أو ا�ستف�سار من امل�شرفني الذين مت تطبيق االختبار
عليهم ،مما ي�ؤكد و�ضوح ال�صياغة اللغوية ومالئمة
الأ�سئلة ،كما قامت الباحثة بح�ساب متو�سط الوقت
الذي ا�ستغرقه امل�شرفون يف االختبار حيث يقدر
الوقت الالزم للإجابة على هذا االختبار (ب�ساعة
ون�صف) تقريبا ً ،وبذلك مت حتديد زمن الإجابة
على االختبار ،وللت�أكد من ثباته قامت الباحثة
با�ستخدام الرزمة الإح�صائية ( ،)SPSSوذلك
بح�ساب معامل �ألفا كرونباخ ،الذي بلغت قيمته
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لالختبار الكلي ( )0.950لعدد(� )108أ�سئلة
وهي ن�سبة ثبات عالية وبهذا يعد االختبار �صاحل ًا
للتطبيق .واجلدول ( )17يو�ضح ثبات الكفايات
املت�ضمنة باالختبار التح�صيلي:
جدول ()17
معامل �ألفا كرونباخ للكفايات املت�ضمنة
باالختبار التح�صيلي
رقم
الكفاية
8

قيمة ُمعامل �ألفا
كرونباخ
0.942

رقم قيمة ُمعامل �ألفا
كرونباخ
الكفاية
0.951
1
2

0.945

9

0.941

3

0.951

10

0.945

4
5
6
7

0.946
0.947
0.944
0.945

11
12
13
الكلي

0.947
0.942
0.948
0.950

من اجلدول ( )18يت�ضح ارتفاع قيم معامل
�ألفا كرونباخ ،حيث تزيد جميع معامالت الثبات
للكفايات ( )13عن ( )0.70مما ي�شري �إىل ثبات
االختبار.
ب -با�ستخدام طريقة �إعادة التطبيق Test-
 :Retestمت ح�ساب ثبات االختبار با�ستخدام
طريقة �إعادة التطبيق بعد مرور ()21
يوم ًا من التطبيق الأول على عدد ()40
م�شر ًفا وم�شرفة للأن�شطة الرتبوية باملدار�س
االبتدائية يف مملكة البحرين ،حيث بلغت قيمة
معامل االرتباط بني القيا�سني القبلي والبعدي
( )،0.759وهي قيمة دالة عند م�ستوى
( )،0.01مما ي�شري �إىل ثبات االختبار.
 -4و�صف االختبار يف �صورته النهائية:
يبد�أ االختبار يف �صورته النهائية مبقدمة ت�شرح
للم�شرفني الهدف من االختبار ،وحتديد زمن
الإجابة ،كما حتث املقدمة امل�شرفني على امل�شاركة
ب�إيجابية والإجابة عن جميع �أ�سئلة االختبار ،حيث
و�ضحت لهم الباحثة �أن نتائج االختبار لن ت�ستخدم
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�إال لأغرا�ض البحث العلمي ،كما �ستكون النتائج
�سرية ،وبعد املقدمة طلب من امل�شرفني تعبئة
البيانات ال�شخ�صية بدقة ،وقد ا�شتمل االختبار
على (� )108أ�سئلة لقيا�س ( )13كفاية ،كما مت
و�ضع درجة م�ستقلة لكل كفاية موزعة على الأ�سئلة
.
الفرعية منها
 -5تطبيق االختبار (قبلي/وبعدي):
بعد الت�أكد من �صدق االختبار وثباته قامت
الباحثة بتطبيق االختبار قبلي ًا على �أفراد عينة
الدرا�سة الأ�سا�سية وعددهم ( )34م�شرف ًا
وم�شرفة من م�شريف الأن�شطة الرتبوية يف املدار�س
االبتدائية مبملكة البحرين ،وذلك يف يوم الأحد
املوافق ( 21مار�س  )2010وهو اللقاء الأول بهم
قبل تطبيق الربنامج التدريبي يف اليوم التايل
له ،حيث �شرحت الباحثة لهم �أهداف الدرا�سة
والنتائج املبدئية التي تو�صلت �إليها الباحثة ،كما
�شرحت لهم هدف االختبار و�أهمية الإجابة على
�أ�سئلته ،كاختبار حت�صيلي قبل تطبيق الربنامج
التدريبي املقرتح.
كما مت تطبيقه مرة ثانية يوم االثنني املوافق
( 29مار�س  )2010كاختبار حت�صيلي بعدي بعد
تنفيذ الربنامج التدريبي الذي بد�أ يوم االثنني
املوافق ( 22مار�س  )2010وحتى الأحد املوافق
( 28مار�س .)2010
 )4ا�ستمارة تقومي الربنامج:
�أ -هدف اال�ستمارة:
هدفت اال�ستمارة �إىل تقييم الأداء �أثناء تنفيذ
الربنامج.
ب -م�صادر بناء اال�ستمارة:
ا�ستعانت الباحثة مبجموعة من امل�صادر لبناء
اال�ستمارة وهي :الأدبيات الرتبوية ،قوائم تقومي
الربامج الرتبوية يف �إدارة التدريب والتطوير املهني
بوزارة الرتبية والتعليم مبملكة البحرين.
ج -حمتوى اال�ستمارة يف �صورتها الأولية:
�أعدت الباحثة ا�ستمارة لتقومي الربنامج
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التدريبي تت�ضمن ( )5حماور :يتعلق املحور الأول
ب�أهداف الربنامج ،ومدى و�ضوحها ،وتنوعها
وتكاملها ،ومالءمتها لتحقيق الكفايات املت�ضمنة
بالربنامج ،ومدى مالءمتها للهدف العام من
الربنامج ،ويتعلق املحور الثاين باملادة التدريبية
وو�ضوحها ،وترابطها وتكاملها ،ومدى مالءمتها
لتحقيق الكفايات ،ومدى جاذبيتها ،و�إك�سابها
للمتدربني معلومات �إ�ضافية� ،أما املحور الثالث
فيتعلق باال�سرتاتيجيات والأن�شطة امل�ستخدمة
يف التدريب ومدى مالءمتها وتنوعها ،وقدرتها
على ت�شويق و�إثارة اهتمام املتدربني ،و�إك�سابها
للمتدربني مهارات �إ�ضافية ،ويتعلق املحور
الرابع بالو�سائل والتقنيات امل�ستخدمة وتنوعها،
وحداثتها ،ومدى مالءمتها للمادة التدريبية،
وجاذبيتها ،و�سهولة توظيفها ،وح�سن ا�ستخدامها،
بينما يتعلق املحور اخلام�س بالرتتيبات واخلدمات
املقدمة ،ومكان التدريب وجتهيزاته ،ومدى
مالءمتها ملو�ضوع التدريب.
كما ت�ضمنت ا�ستمارة التقومي �أهم الإيجابيات
ونواحي الق�صور التي �صاحبت تنفيذ فعاليات
الربنامج ،واخ ُت ِتمت ب�آراء املتدربني يف مدى حتقق
الأهداف التي �أُعد على �أ�سا�سها الربنامج التدريبي.
د� -صالحية اال�ستمارة:
وقد اكتفت الباحثة بعر�ض ا�ستمارة التقومي
على جمموعة من خرباء التدريب للت�أكد من
�صالحية اال�ستمارة لتقومي فعاليات الربنامج،
واتفق اخلرباء على �صالحيتها ملا و�ضعت له.
ه -تطبيق اال�ستمارة:
 -1بعد الت�أكد من �صالحية اال�ستمارة قامت
الباحثة بتطبيقها على عينة الدرا�سة يف اليوم
ال�سابع والأخري بعد تنفيذ الربنامج التدريبي،
وقبل تطبيق االختبار التح�صيلي البعدي على
العينة وذلك يف يوم االثنني املوافق ( 29مار�س
.)2010
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 -2بعد �أن انتهت الباحثة من تطبيق الربنامج
والأدوات ا�ستخل�صت عدة مالحظات وهي:
�أ -تفاعل املتدربني ب�شكل وا�ضح مع املدربة يف
كافة الأن�شطة وذلك ناجت من تنوع الأن�شطة
التدريبية وامل�شاركة الإيجابية من املتدربني.
ب -رغبة املتدربني يف اال�ستزادة من فعاليات
الربنامج التدريبي ومطالبتهم بربامج تدريبية
�أخرى مماثلة لهذا الربنامج ملا وجد به من
ا�ستفادة وطبيعة خمتلفة عن بقية الربامج
التي التحقوا بها.
املراجع:
�أ ً
وال :املراجع العربية:
�أبو حطب ،ف�ؤا وعثمان� ،سيد �أحمد و �صادق� ،آمال
( .)1999التقومي النف�سي .القاهرة :مكتبة
االجنلو امل�صرية� .ص .117 -107
احل�سني ،يحي بن �سعيد بن حممد (:)1999
االحتياجات التدريبية للم�شرفني الرتبويني كما
يراها امل�شرفون واملعلمون باملدار�س احلكومية
يف �سلطنة عمان .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة.
كلية الرتبية ،جامعة الريموك ،الأردن .
ال�شعالن ،م�ضاوي حممد ( :)2001نظام اختيار
وتدريب امل�شرفات الرتبويات يف اململكة العربية
ال�سعودية .ر�سالة دكتوراه غري من�شورة .كلية
الرتبية ،جامعة عني �شم�س ،القاهرة ،جمهورية
م�صلر العربية.
الراميني� ،أكرم ( .)2000ت�صميم الربامج
التدريبية و�أ�ساليب الك�شف عن االحتياجات
التدريبية .م�سقط :املديرية العامة للمناهج
والتدريب� ،ص.35
اخلطيب� ،أحمد ( .)1989منهجية النظم يف
حتديد االحتياجات التدريبية ومناذجها.
قطر :الرتبية ،اللجنة الوطنية للرتبية والثقافة
والعلوم ،ع� ،89ص.112
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ال�شهوان ،عبد العزيز ( :)2005دورة امل�شرفني
الرتبويني ومديري املدار�س .كلية الرتبية،
جامعة امللك �سعود ،الريا�ض ،اململكة العربية
ال�سعودية.
البابطني ،عبد الرحمن بن عبد الوهاب (.)1999
م�شكالت امل�شرف الرتبوي �أثناء تطبيق
الأ�ساليب الإ�شرافية بالتعليم العام ،مركز
البحوث الرتبوية ،كلية الرتبية ،جامعة امللك
�سعود ،الريا�ض ،اململكة العربية ال�سعودية.
احل�سني ،يحيي بن �سعيد بن حممد (.)1999
االحتياجات التدريبية للم�شرفني الرتبويني كما
يراها امل�شرفون واملعلمون باملدار�س احلكومية
يف �سلطنة عمان ،ر�سالة ماج�ستري غري
من�شورة ،كلية الرتبية ،جامعة الريموك� ،إربد،
اململكة الأردنية الها�شمية.
الطراونة ،اخليف ( .)2001معوقات الإ�شراف
الرتبوي كما يراها امل�شرفون الرتبويون يف
�إقليم اجلنوب ،جملة كلية الرتبية ،مج  ،17ع،2
كلية الرتبية ،جامعة �أ�سيوط ،جمهورية م�صر
العربية.
اللقاين� ،أحمد ح�سني و اجلمل ،علي (،)1999
معجم امل�صطلحات الرتبوية واملعرفية يف
املناهج وطرق التدري�س ،عامل الكتب،1999 ،
�ص  ،49القاهرة ،جمهورية م�صر العربية.
احلب�شي ،حممد و�آخرون ( .)1998دليل مقرتح
للأن�شطة ال�صيفية املدر�سية احلرة يف �ضوء
متطلبات النمو لتلميذ املرحلة االبتدائية،
درا�سة ميدانية ،املركز القومي للبحوث
الرتبوية والتنمية� .1998 ،ص ،10-9القاهرة،
جمهورية م�صر العربية.
العتيبي ،نا�صر بن حمود (يف  :)2009/8/12حول
الفاعلية والكفاية ،جملة خالد الع�سكرية ،متاح
يف .www.naseej.com
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�إبراهيم ،خريي علي (� .)1994صيغ مقرتحة
للن�شاط املدر�سي باملرحلة الثانوية يف �ضوء الواقع
واملعوقات .جملة كلية الرتبية ،ع� ،20ص �ص-73
 ،74جامعة طنطا ،جمهورية م�صر العربية.
اجلاوي�ش ،حممد �إ�سماعيل ( .)2008الأ�سا�س
يف الأن�شطة الرتبوية .الإ�سكندرية :م�ؤ�س�سة
حور�س الدولية للن�شر والتوزيع� ،ص،28
اال�سكندرية ،جمهورية م�صر العربية.
�إ�سماعيل ،حممد علي ( .)1996تقومي الن�شاط
احلر يف املدار�س االبتدائية .ر�سالة ماج�ستري
غري من�شورة ،كلية البنات ،جامعة عني �شم�س ،
م�صر اجلديدة ،جمهورية م�صر العربية.
املدين ،جناح �سعيد و نا�صر ،كاظمية من�صور
( .)1996الأن�شطة الال�صفية واقعها مردودها
الرتبوي ،البحرين ،مكتب التوثيق الرتبوي،
وزارة الرتبية والتعليم ،املنامة ،مملكة
البحرين.
ال�شريف� ،أحمد �سعد عبد اهلل  ،و�آخرون (.)2001
درا�سة تقوميية لواقع الن�شاط الرتبوي
مبدار�س الإمارات العربية املتحدة ،وزارة
الرتبية والتعليم وال�شباب ،ق�سم الأن�شطة
والرعايةالطالبية ،بحوث امل�ؤمتر الأول ،جودة
و�إبداع� ،2001 ،ص �ص  ،382 -29الإمارات
العربية املتحدة.
ال�شعالن ،م�ضاوي حممد ( .)2001نظام اختيار
وتدريب امل�شرفات الرتبويات يف اململكة العربية
ال�سعودية :درا�سة حتليلية تقوميية ،ر�سالة
دكتوراة غري من�شورة ،كلية الرتبية ،جامعة عني
�شم�س ،2001 ،روك�سي ،القاهرة ،جمهورية
م�صر العربية.
احلارثي ،رحمة بنت يو�سف ( .)2006تقومي برامج
التنمية املهنية للم�شرفني الرتبويني يف �سلطنة
عمان ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،كلية
الرتبية ،جامعة ال�سلطان قابو�س� ،سلطنة عمان.
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العجمي ،عبد اهلل حممد فهيد مر�سل (.)2008
برنامج التنمية املهنية للم�شرفني الرتبويني
يف دولة الكويت :درا�سة تقوميية يف �ضوء
املتطلبات املهنية ،ر�سالة ماج�ستري غري
من�شورة ،كلية الرتبية ،جامعة طنطا ،جمهورية
م�صر العربية.
الطاهر ،ر�شيدة ال�سيد �أحمد ( .)2003تدريب
املعلمني باخلارج :درا�سة يف التخطيط للتنمية
املهنية ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،معهد
الدرا�سات الرتبوية ،جامعة القاهرة ،القاهرة،
جمهورية ،م�صر العربية.
العزب ،عزة ياقوت ( .)2004تطوير التنمية
املهنية ملعلم املرحلة احللقة الأوىل من مرحلة
التعليم الأ�سا�سي يف �ضوء االجتاهات العاملية
املعا�صرة ،ر�سالة دكتوراة غري من�شورة ،كلية
البنات ،جامعة عني �شم�س ،م�صر اجلديدة،
القاهرة ،جمهورية م�صر العربية.
الأن�صاري ،عي�سى بن ح�سن ( .)2004تدريب
املعلمني �أثناء اخلدمة يف اململكة العربية
ال�سعودية الواقع وامل�ستقبل ،جملة البحوث
النف�سية والرتبوية ،ع ،3كلية الرتبية ،جامعة
املنوفية� ،ص  ،19املنوفية ،جمهورية م�صر
العربية.
امل�سهلي� ،أمة اهلل دحان ( .)2008تطوير نظام
التنمية املهنية ملعلم مرحلة التعليم الأ�سا�سي
يف اليمن ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،معهد
البحوث والدرا�سات العربية للرتبية والثقافة
والعلوم ،القاهرة ،جمهورية م�صر العربية.
البنعلي ،ليلى علي فا�س ( .)2002برنامج تدريبي
للمعلمات يف �أثناء اخلدمة على بع�ض �أمناط
تكنولوجيا التعليم .ر�سالة ماج�ستري غري
من�شورة .كلية الرتبية ،جامعة عني �شم�س،
روك�سي ،القاهرة ،جمهورية م�صر العربية.
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الفقيه ،عبد البا�سط �سعيد عبد اهلل (.)2003
برنامج مقرتح لتنمية بع�ض الكفاءات يف
جمال تكنولوجيا التعليم لدى معلمي التعليم
الأ�سا�سي �أثناء اخلدمة باجلمهورية اليمنية.
ر�سالة دكتوراه غري من�شورة .معهد الدرا�سات
الرتبوية ،جامعة القاهرة ،جمهورية م�صر
العربية.
ال�سكرمي ،ح�سن ح�سني جاد ( .)2008فعالية
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