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 الملخص:

يمكن القول : فع أدائه و في ريعد تأهيل المعلم وتدريبه أثناء الخدمة على كل جديد في مادته واألمور اإلدارية والفنية إسهاماً كبيراً 

ر ص على توفيى الحرسؤولية تجاه مستقبل األجيال ومدإن مقدار العناية بنوعية تأهيل المعلم وتدريبه إنما يعكس اإلحساس بالم

الدورات البرامج و ديد منالخدمات التعليمية لها. وتقوم المملكة العربية السعودية متمثلة في وزارة التربية والتعليم بتنظيم الع

ال يوجد  ين كما أنهلمعلمت الفعلية لالتدريبية للمعلمين ، إال أن هذه البرامج والدورات في مجملها ال تزال غير مبنية على الحاجا

الخدمة  مهني أثناءوير الاهتمام ملحوظ بتأهيل المعلم المبتدئ، ومنها فقد جاءت هذه الدراسة بهدف التعرف على واقع التدريب والتط

لخدمة هني أثناء االمير بين الشكل والمضمون في المملكة العربية السعودية. وخرجت الدراسة بعدة نتائج أهمها أّن للتدريب والتطو

 أسساً عامة ينبغي مراعاتها واألخذ بها لضمان مخرجات دقيقة للعلمية التعليمية.

 

 الكلمات المفتاحية: تأهيل المعلم، التدريب ، التطوير المهني، المملكة العربية السعودية.
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 دمة:ـــــــــمق .1

 

 ً ً  إن نمو المعلمين مهنيا ً  وعلميا ً  وثقافيا ري االهتمام ن من الضروهذا كاتحسين وتطوير العملية التعليمية , ونتيجة ل إلى سيؤدي حتما

 (32)بنوع المعلم والتركيز على تجديد وتطوير برامج التأهيل والتدريب أثناء العمل .

 

قيق تحولقبلي ي جوانب القصور في مؤسسات اإلعداد افكذلك البد من تنظيم برامج التأهيل والتدريب بطريقة تساعد على تال

 (1) .ستمرة أغراض العملية التعليمية بصورة أفضل وهذا يتطلب بالضرورة اعتبار مسألة تأهيل وتدريب المعلمين عملية م

 

 ً : ن القول مكيفع أدائه ورفي  كبيراً  ويعد تأهيل المعلم وتدريبه أثناء الخدمة على كل جديد في مادته واألمور اإلدارية والفنية إسهاما

ر ص على توفيى الحرة بنوعية تأهيل المعلم وتدريبه إنما يعكس اإلحساس بالمسؤولية تجاه مستقبل األجيال ومدإن مقدار العناي

 (15) الخدمات التعليمية لها .

 

ب ى الطالمن التأهيل والتدريب هو عرض طريقة تدريس جديدة ال تتناسب مع مستو ضرغوالراسخ في أذهان المعلمين أن ال

تدريب مج تأهيل وفبرنا وهذه نظرة خاطئة مية والسياسية عن بيئة المعلمين ،في بالد تختلف طبيعتها التعلي وخاصة إذا كانت مطبقة

 ً ً  المعلمين برنامجا يم من بية والتعلخص التروالوسائل والمعرفة والتطور العلمي واإلدارة التربوية وكل ما ييتعرض للطرق  شموليا

 جوانب عديدة ومتطورة .

بمنطقة  ة والتعليملتربيل ركة مساعدة على تصحيح هذا المفهوم شارك بها مشرفو التربية اإلسالمية باإلدارة العامةوهذه المادة مشا

 رجاء أن تكون إسهاماً في إثراء الميدان التربوي ورقياً بمستوى المربيننجران ، 

 

 

 ة :ــــــــة الدراســـمشكل .2

 

ثناء أمعلمين دراسات واألبحاث السابقة تبين أن موضوع تأهيل وتدريب الطالعهم على بعض الامن خالل  على حد علم الباحث

ي حيث يضع اف التربوواإلشر، بهذه المشكلة في أثناء التدريس  قد أحس الباحثو, به  برنامج واحد شامل ومتكامل لم يعنالخدمة ل

 الخبرة الكبيرة . م ذيواء المعلم المبتدئ أو المعلتدريبية لكل المعلمين ستأهيلية والبرنامج خطوات 

ي ين , وينتهلمتدربعلى بعض المحاضرات الجاهزة دون اعتبار لحاجات  ا ــ في الغالب ــ قتصرامج التدريب الحالية تكما أن بر

لتأخذ الية لدراسة الحتكون ا في البرنامج وال في احتياجاتهم التدريبية , وهناخذ رأي المعلم امج التدريبي دون التأهيلي وال يؤالبرن

ة والتدريبية ج التأهيليالبرامببرأي المعلم في كل خطوات البرنامج التأهيلي والتدريبي الذي يعود عليه بتحسين األداء واالقتناع التام 

 الالحقة .

إال أن  ،مين يبية للمعلالتدر وتقوم المملكة العربية السعودية متمثلة في وزارة التربية والتعليم بتنظيم العديد من البرامج والدورات

لمعلم ظ بتأهيل امام ملحوال تزال غير مبنية على الحاجات الفعلية للمعلمين كما أنه ال يوجد اهتفي مجملها هذه البرامج والدورات 

 المبتدئ.

 

 تســــــاؤالت الدراســـــة: .3

 في ضوء األهداف السابقة تسعى الدراسة إلى اإلجابة عن التساؤالت التالية:

 التدريب أثناء الخدمة؟ما شكل ومضمون  (1

 ما مدى تحقيق برامج التأهيل ألهدافها؟ (2

 ما مدى توافر عناصر برامج التأهيل األمثل والتي تتمثل في : (3

 الوقت الكافي لتأهيل المعلم المبتدئ . .1

 التوزيع الشهري األمثل لعدد مرات االنتظام في برامج تأهيل المعلم المبتدئ . -أ

 هيل للمعلم المبتدئ .التوزيع األمثل لعدد ساعات التأ -ب

 التوقيت األمثل لتنفيذ برامج تأهيل المعلم المبتدئ . -ت

 عدد سنوات الخدمة للمعلم المبتدئ الذي يحتاج لبرامج التأهيل . -ث

 التحديات التي قد تواجه تخطيط وتنفيذ برامج تأهيل المعلم المبتدئ . -ج

يس بكليات التدر لتربويين وأعضاء هيئةالتحديات التي قد تواجه كالً من : المعلم المبتدئ والمشرفين ا -ح

 التربية عند المشاركة في برامج تأهيل المعلم المبتدئ .

 ء هيئةاالمتيازات التي من شأنها تشجيع كل من : المعلم المبتدئ والمشرفين التربويين وأعضا -خ

 التدريس بكليات التربية عند المشاركة في برامج تأهيل المعلم المبتدئ .
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 نيات التي تشجع على التخطيط والتنفيذ لبرامج تأهيل المعلم المبتدئ .الفرص واإلمكا -د

 ؟ ( إلى أي مدى تتوفر الرؤية والرسالة والقيم لبرامج تأهيل المعلم المبتدئ لتحقيق التغير المرغوب فيه 4

 ( إلى أي مدى تتوافر عناصر برنامج التدريب األمثل والتي تتمثل في: 5

 أهداف برنامج التدريب . -أ

 ترة الزمنية للتدريب .الف -ب

 تنفيذ برنامج التدريب. -ت

 أهمية برنامج التدريب -ث

 مواصفات وشروط المدرب الناجح. -ج

 توفير اإلمكانات والمصادر الالزمة لبرنامج التدريب . -ح

 تقويم برنامج التدريب. -خ

 

 أهـــــداف الدراســــــة: .4

 

 تهدف الدراسة إلى التعرف على :

 والمضمون.التدريب أثناء الخدمة بين الشكل  (1

 تحقيق برامج التأهيل ألهدافها . (2

 توافر عناصر برامج التأهيل األمثل والتي تتمثل في : (3

 الوقت الكافي لتأهيل المعلم المبتدئ . -ذ

 التوزيع الشهري األمثل لعدد مرات االنتظام في برامج تأهيل المعلم المبتدئ . -ر

 التوزيع األمثل لعدد ساعات التأهيل للمعلم المبتدئ . -ز

 قيت األمثل لتنفيذ برامج تأهيل المعلم المبتدئ .التو -س

 التحديات التي قد تواجه تخطيط وتنفيذ برامج تأهيل المعلم المبتدئ . -ش

يس بكليات التدر التحديات التي قد تواجه كالً من : المعلم المبتدئ والمشرفين التربويين وأعضاء هيئة -ص

 ئ .التربية عند المشاركة في برامج تأهيل المعلم المبتد

 ء هيئةاالمتيازات التي من شأنها تشجيع كل من : المعلم المبتدئ والمشرفين التربويين وأعضا -ض

 التدريس بكليات التربية عند المشاركة في برامج تأهيل المعلم المبتدئ .

 الفرص واإلمكانيات التي تشجع على التخطيط والتنفيذ لبرامج تأهيل المعلم المبتدئ . -ط

 قيم لبرامج تأهيل المعلم المبتدئ .الرؤية والرسالة وال -ظ

 توافر عناصر برامج التدريب األمثل مثل: (4

 أهداف برنامج التدريب. -أ

 الفترة الزمنية للتدريب. -ب

 تنفيذ برنامج التدريب. -ت

 أهمية برنامج التدريب. -ث

 مواصفات وشروط المدرب الناجح. -ج

 توفير اإلمكانات والمصادر الالزمة لبرنامج التدريب. -ح

 تدريب.تقويم برنامج ال -خ

 

 

 

 ة :ـــــــة الدراســـأهمي .5

 

 تكمن أهمية الدراسة في التالي :

ً  ج يعتبرأوجه القصور والعالالمعلمين حول احتياجاتهم التأهيلية والتدريبية وتحليلها والكشف عن  جمع آراء .1 ً إ إسهاما  يجابيا

 في مجال التربية والتعليم.

ً  ة وتدريبية الحقة يعتبر أيضاً جمع آراء المعلمين حول طموحاتهم في برامج تأهيلي .2 ً  إسهاما التعليم ول التربية ي مجاف إيجابيا

. 

 االهتمام بالتأهيل والتدريب للمعلمين يثري مهنة المعلم ويزيد من فاعليته. .3

 عالية في العمل .الكفاءة التحقيق األداء األفضل و .4
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 تطوير أساليب التدريس عند المعلمين . .5

 للمعلمين من قبل المسئولين في وزارة التربية والتعليم السعودية. تطوير برامج التأهيل والتدريب .6

 

 

 منهــــج الدراســــــة وأدواتــها وأساليـــبها: .6

 

 لتحقيق أهداف الدراسة استخرج الباحث ما يلي:

 منهج الدراسة: -أ

 .أثناء الخدمةاستخدم الباحث المنهج التاريخي والوصفي وذلك لبلورة الجزء الخاص بشكل ومضمون التدريب 

 
 أدوات الدراسة: -ب

 استخدم الباحث في دراستهم استبيانان األول خاص بالتأهيل واآلخر خاص بالتدريب.

 
 أساليب الدراسة:-ج

 استخدم الباحث

امعة وبعض ذة الجأسلوب المقابلة الشخصية المفتوحة لتوضيح عناصر التأهيل والتدريب أثناء الخدمة واقتصر ذلك على أسات

واقع مألسلوب في نفس ا دات التربوية كذلك استخدموا نفس األسلوب لتطبيق االستبيانان على عيّنة الدراسة، كما استخدمواالقيا

 عدة في هذه الدراسة.

 عيّنة الدراســة:

 

 كالتالي : % وبياناتها12.5اقتصرت الدراسة على عيّنة من المعلمين في المرحلة االبتدائية والمتوسطة والثانوية 

 

 (1دول )ج

 تصنيف عّينة الدراسة

 العيّنة العدد الكلي المرحلة م

 تدريب تأهيل تدريب تأهيل

1 

2 

3 

 المرحلة االبتدائية

 المرحلة المتوسطة

 المرحلة الثانوية

528 

622 

720 

584 

560 

368 

66 

79 

90 

73 

70 

46 

 

 

 ثانياً: اإلطـــار العـــام للدراســة الميدانيـــة :

كيفية واإلحصائية الجة وزء أدوات الدراسة الميدانية والمجتمع األصلي للدراسة وعيّنة الدراسة ومواصفاتها, والمعيتناول هذا الج

 تفسير النتائج, وفيما يلي تفصيل ذلك:

 المقابالت الشخصية: -أ

 استهدف الباحث من إجراء المقابالت الشخصية مع أساتذة الجامعة بنجران ما يلي:

 التي تحويها برامج تأهيل وتدريب المعلمين. الوقوف على العناصر 

 .عرض أداة االستبيان للتأكد من الصدق والثبات لها تمهيداً الستخدامها على المعلمين 

 .تطبيق االستبانه على المعلمين ألخذ آرائهم حول برامج التأهيل والتدريب أثناء الخدمة 

 االستبانة: -ب

والتدريب  ج التأهيلتدريب( طبقت على المعلمين بغرض أخذ آرائهم في برام –)تأهيل بعد أن تمثلت الموضوعية في االستبانتان 

 أثناء الخدمة.

 طريقة إبداء الرأي والتصميم : انظر المالحق . -ج

 المجتمع األصلي للدراسة: -د
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وحدة من  رك أيل أو تالمجتمع األصلي أو الطبيعي للدراسة "هي القائمة التي تجمع كل وحدات المجتمع دون استثناء أو إهما

 (2وحدات المجتمع")

لتعليم راحل اوالمجتمع األصلي في هذه الدراسة هو مجتمع المعلمين الذين حضروا برامج التدريب أثناء الخدمة من جميع م

 المختلفة.

 مواصفات عيّنة الدراسة: -هـ

ن جميع مراحل م%    12.5معلماً  بنسبة  3382( من المجموع الكلي مقداره  414أخذت عيّنة من المجتمع األصلي مجموعها ) 

 التعليم العام االبتدائي والمتوسط والثانوي.

 المعالجة اإلحصائية وكيفية تفسير النتائج: -و

 تدريب( استخدم الباحث النسبة المئوية وهي : -بالنسبة لقياس صدق االستبانه )تأهيل  -1

 x 100 عدد االستجابات الصحيحة للعبارةالنسبة المئوية = 

 عدد المحكمين

دم هذه النسبة % من رأي الجمهور المحكمين وتستخ75واستخدموا كذلك النسبة الوزنية وتعتبر العبارة صحيحة إذا حصلت على 

 أيضا عند تطبيق االستبانه على المعلمين.

 (20عالقة: )بالنسبة لقياس الثبات لالستبانه استخدم الباحث معامل ارتباط الرتب لسبيرمان من خالل ال -2

 ²مجـ ف 6  – 1د)م( = 

 (1-²ن)ن

 حيث د)م( معامل االرتباط

 ن   عدد أفراد العيّنة

 ف  الفرق بين الرتب بين كل زوج من األزواج في التجزئة النصفية.

 %80ويكون االرتباط قويا إذا كان أكثر من 

 

 

 

 

 ُمسلّمات الدراســــــة:

 

 لعملية التعليمية.التأهيل والتدريب أثناء الخدمة يثري ا -1

 التأهيل والتدريب أثناء الخدمة يساعد على زيادة كفاءة المعلم. -2

 للمعلم دور كبير في نجاح برامج التأهيل والتدريب أثناء الخدمة. -3

 

 مصطلحات الدراســــــة: .7

 التدريب: -1

جية في تهم اإلنتان قدرامإمكانات ومهارات ترفع  يعّرف التدريب على أنه "إعداد وتأهيل األفراد فنياً ومهنياً وإدارياً وإكسابهم

ن العناصر موحدات الوحدات الصناعية والخدمية واإلدارية لسد نقص كمي يتطلب إنجاز خطط التحول أو مواجهة ما تحتاجه هذه ال

 (17البشرية المدربة")

 التدريب أثناء الخدمة: -2

 نها ما يلي:إن للتدريب أثناء الخدمة الكثير من التعريفات نذكر م

 (20لمين")ء المع"هو تلك النشاطات التي تنفذ وتطبق في المدرسة أو مجموعة من المدارس أو تقدمها مؤسسات أخرى لتحسين أدا

 (21")رة اإلعدادالل فتخكما يعّرف على أنه "ذلك النمو الذي يحدث أثناء العمل فهو استمرار للتطور المهني الذي بدأ قبل الخدمة 

مة معدة ومصم ها وهيلتدريب أثناء الخدمة على أنه "كل األنشطة التي تقوم بها األطر المدرسية والمهنية خالل عملكما يعّرف ا

 (22لتساهم في تطوير العمل")

طلوبة تجاهات المير االكما يعّرف على أنه "جزء من برنامج التطوير المهني المصمم لزيادة المهارات الحرفية واليدوية وذلك لتطو

 (35سة")للمدر

ته وله ومهاراية وميكما يعّرف على أنه "كل الحلقات الدراسية والنشاطات التي يشترك فيها المعلم بهدف زيادة معلوماته المهن

 (18األصلية التي أهلته لدخول المهنة")

و المهنية أ ناحيةال كما يعّرف التدريب أثناء الخدمة على أنه "عملية تعديل إيجابي ذو اتجاهات خاصة تتناول سلوك الفرد من

 (6الوظيفية ألجل رفع مستوى كفاءته في األداء وزيادة إنتاجه")
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ن الخبرات ملمزيد كما يعّرف على أنه "كل برنامج منظم ومخطط يّمكن المعلمين من النمو في المهنة التعليمية بالحصول على ا

 (10قات المعلمين اإلنتاجية")الثقافية وكل ما من شأنه أن يرفع مستوى عملية التعليم ويزيد من طا

 التأهيل: -3

دة مال تتجاوز وتعليم "هو نوع من النشاط يقع بين اإلعداد والتدريب ويقتصر على المعلم المبتدئ الذي يعمل في حقل التربية وال

 عمله ثالث سنوات"

 مصـــــادر الدراسة:

 

 اعتمد الباحث في دراستهم على المصادر التالية:

 ات التربوية السابقة.األبحاث والدراس (1

 النشرات والمقترحات والتقارير الصادرة من المؤتمرات التربوية. (2

 الندوات واللقاءات التربوية في مجال تدريب المعلمين. (3

 بعض رسائل الماجستير والدكتوراه. (4

 بعض المؤلفات العربية واألجنبية. (5

 خبراتهم الميدانية . (6

 

 خطــــــة الدراســــة: .8

 ت الدراسة اتبع الباحث الخطوات التالية:لإلجابة عن تساؤال

 : لإلجابة عن التساؤل األول:أوال

 قام الباحث بعرض جزء نظري عن شكل ومضمون التدريب أثناء الخدمة.

 

 : لإلجابة عن التساؤل الثاني حتى التساؤل السادس:ثانيا

 .قام الباحث بتصميم استبانه وقدمت للمعلمين ألخذ أرائهم في برامج التأهيل

 

 : لإلجابة عن التساؤل السابع:ثالثا

 قام الباحث بتصميم استبانه وقدمت للمعلمين ألخذ أرائهم في برامج التدريب .

 وسوف يقوم الباحث بتنظيم تقرير الدراسة بعد هذا الجزء في الصورة التالية:

 التدريب أثناء الخدمة بين الشكل والمضمون. أوال:

 لميدانية.اإلطار العام للدراسة اثانيا: 

 نتائج الدراسة وتفسيرها. ثالثا:

 خالصة النتائج والتوصيات والمقترحات رابعا:

 

 

 

 االطار والدراسات السابقة .9

 

 

 أوال: التدريب أثناء الخدمة بين الشكل والمضمون:

ل صيفوفيما يلي ت .هه وطرق ترغيب المعلمين فييتعرض هذا الجزء ألهمية التدريب أثناء الخدمة وأهدافه ووظائفه وأسسه وأنواع

 ما أجمل:

 أهمية التدريب أثناء الخدمة: -أ

ً س تأهيالً  مؤهالً يعد العنصر البشري أهم الموارد وأثمنها على اإلطالق , ال سيّما إذا كان هذا العنصر مسلحاً بالمعرفة و ينمي  ليما

 ً ً  قدراته وإمكاناته وطاقته , مما جعل تقدم األمم وتطورها يرتبط ارتباطا ى العمل ة قادرة علة بشريبمقدار ما تملكه من ثرو وثيقا

 (19) واإلنتاج ويدل ذلك على أهمية إتقان اإلنسان للعمل الذي يقوم به.

ورة أكثر شكل ضريظائف والمهن فإنه لمهنة التعليم وإذا كان التدريب أثناء الخدمة ضرورة الزمة وحقيقة واقعة في جميع الو

 ً  مواصلةسة لاجة ماحفية وغيرها أضحى في يواجه مطالب المتغيرات المجتمعية االقتصادية والثقا ذلك ألن المعلم وهو  ،إلحاحا

 (29) تزداد الفجوة بين جيله وجيل تالميذه. ال حتى عن طريق التدريب المستمر أثناء الخدمة , هإعداد

ن التدريب أدة كما ومتابعة التطورات الجديإن التجديد وإعادة التأهيل أمران ضروريان كي يستطيع المعلمون مواجهة التحديات 

 (5) التربوي أثناء الخدمة مهم في عملية التنمية الفردية والمجتمعية والقومية.
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ً  ب التربوي أثناء الخدمة أمراً يتدروالمتغيرات التي جعلت من الن تلخيص أهم العوامل وبوجه عام يمك ً و هاما ً  متطلبا النقاط  في ملحا

 (10) -الهامة التالية:

 االنفجار المعرفي الذي أصبح من سمات العصر المميزة. .1

 سهولة تدفق المعلومات. .2

 تطور مفهوم التربية. .3

 تغير دور المعلم في العملية التعليمية. .4

ن قد يكون م عديدة ويعتقد الكثير من المربين والمهتمين بشؤون تدريب المعلمين أن برامج التدريب أثناء الخدمة مهمة ألسباب

 (26) أهمها:

ً  إن اإلعداد قبل الخدمة نادراً  -1  بل يصح أن يكون مقدمة لإلعداد.،  ما يكون مثاليا

2-  ً ائل لطرق والوسعلى ا بعد وقت قصير من التخرج. وهذا ينطبق إن التغير االجتماعي يجعل الممارسات المهنية غير فعالة نسبيا

 والمعدات والمعرفة نفسها.

ثارتها إيمكن  لى نشاطات التدريب التربوي مثل الروح المعنوية والحوافز التشجيعية التيإن عوامل متنوعة أخرى تحث ع -3

 وإبقائها من خاللها.

 تربوية.لية الإن التنسيق والتتابع في الممارسات التعليمية يتطلب تغيرات مهنية وشخصية في األفراد القائمين بالعم -4

لتي اتكنولوجية ية واللمعلمين أثناء الخدمة لتمكينهم من مواكبة التطورات العلملكل هذه األسباب يجب العناية بتأهيل وتدريب ا

 (13) يشهدها عالمنا المعاصر.

 

 أهداف التدريب أثناء الخدمة: -ب

 ً ً محددة ،  إن ألي عمل من األعمال أهدافا كتساب ام عن طريق ء المعلكثيرة تتبلور في رفع مستوى أدا وللتدريب أثناء الخدمة أهدافا

ه من جهة كيف مع عملن التبما يمكنه م لمعلم على التفكير المبدع والخالقالمهارات المعرفية والجديد في حقله العلمي وزيادة قدرة ا

 ومواجهة الصعوبات التي تقابله من جهة أخرى.

لك من أهداف كذ ، قة بهلمتعلاعية اوتنمية وتطوير االتجاهات الطبيعية السليمة للمعلم نحو تقديره لمهنته وقيمه وعمله واآلثار االجتم

د من ابعة الجديتمرار متالمعرفة الذي يتطلب باسمراحل تدريب المعلمين أثناء الخدمة متابعة التقدم العلمي والتكنولوجي في جميع 

 (34) العلوم وعالقتها بالتخصص التربوي.

 ي نتائج مرجوة.ويجب أن تكون تلك األهداف واضحة ومحددة ومعروفة وقابلة للتحقيق وتؤد

بية نحو "التر ومن أهداف التدريب أثناء الخدمة أيضا تحسين اإلنتاجية التربوية للمعلمين وهو ما يطلق عليه في التربية

 (30)المهنة".

ستشفيات اخل المدإلى التدريب على أساس تحليلي مباشر شبيه بتدريب األطباء المقيمين ويهدف تدريب المعلمين أثناء الخدمة 

 (24) عي الكامل والمسئول ألخالقية وأيديولوجية ممارسة التعليم.والو

مرؤوسيهم  تقييم أداءلأرحب  وكذا فهو يشجع العاملين ويرفع الروح المعنوية ، ويربيهم روحيّاً وإيمانّياً ، ويمنح المسؤولين مجاالً 

 من خالل حرصهم على النمو المهني .

 

 وظائف التدريب أثناء الخدمة: -ج

على  ميةلية التعليبالعم لمهتمامج واألنشطة التي يقدمها التدريب تساعد المعلم واالخدمة وظائف وأدوار عديدة فالبرب أثناء للتدري

 التنمية الشاملة في جميع الجوانب الشخصية والمهنية والمعرفية.

 (12) ولقد تحددت وظيفة التدريب وتعدد دورها وتنوعها في العناصر التالية:

 ن اإلعداد قبل الخدمة إلى مرحلة الخدمة.االنتقال م .1

 النمو الشخصي والذاتي. .2

 استمرارية التربية. .3

 التنمية المهنية المستدامة. .4

 التقويم في الوظيفة. .5

 

 اء الخدمة:ــس التدريب أثنــأس -د

 ً  (34) عامة ينبغي مراعاتها ومن أهم هذه األسس ما يلي: إن للتدريب التربوي أثناء الخدمة أسسا

 هنات ينطلق مالحتياجلالحتياجات التدريبية وتحديد ا وملبياً ة : أن يكون التدريب التربوي أثناء الخدمة هادفاً رضيفال (1

 ويعتمد على تحديد احتياجات المتدربين.

ً لقانونالمقاليد مهنته حتى نهاية خدمته  من بداية استالم المعلم االستمرارية : أن يكون التدريب مستمراً  (2 من  ية انطالقا

 لقاعدة التربوية "اطلب العلم من المهد إلى اللحد".ا
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 يب شامالً التدر الشمولية : يجب أن يشمل التدريب جميع الجوانب الشخصية للمعلم وكذلك أمور مهنية كما يجب أن يكون (3

 .والتربوية  لجميع جوانب فئات العاملين بحقل التعليم ومن له عالقة بالعملية التعليمية

 شية.موره المعيفته وأينطلق التدريب من المشكالت الواقعية التي تواجه المعلم في فصله ومدرسته وثقا الواقعية : يجب أن (4

 ية أخرى.وحاجات وإمكانات المجتمع من ناح, التدريب حاجات وقدرات المعلمين من ناحية  أن يالئم مة :المالء (5

6)  ً ب فة. كما يجق مختلع المعلمين إلشباع حاجاتهم وبطربحيث يتيح الفرصة أمام جمي الديناميكية : أن يكون التدريب مرنا

ً يأن يكون التدريب دينام ً  كيا ً  وحيويا  (38) لإلضافة والحذف والتعديل إن لزم األمر. مفتوحا
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 واع التدريب أثناء الخدمة :ــأن -هـ

 (14) -يلخص بعض الباحثين أنواع برامج التدريب التربوي أثناء الخدمة في النقاط التالية:

 الجدد. امج التدريب المبدئي للمعلمينبر .1

 برامج تدريبية بقصد تجديد وتطوير وتحسين العمل وزيادة المعرفة . .2

 آخر. مستوىل االنتقال من مستوى وظيفي إلى قببرامج تدريبية وتوجيهية لألعمال الجديدة التي تسند إليهم  .3

 برامج التأهيل والحصول على المؤهالت األعلى. .4

 

 علمين في التدريب أثناء الخدمة:طرق ترغيب الم -و

 (21) توجد طرق عديدة لترغيب المعلمين لالشتراك في برامج التدريب أثناء الخدمة منها :

 أن ال يكون هناك إلزامية في الحضور وترك ذلك للمعلمين. (1

 أن تكون غير منتهية باختبارات أو شهادات بل تكون عملية حضور ومشاركة في البرامج فقط. (2

 معلمين من منح إجازة دراسية بمرتب كامل للقيام بمشروع تدريبي.تمكين ال (3

 أن يكون لها اعتبار في الترقية وزيادة الراتب. (4

 أن يكون لها أثر في مجال عمل المعلم ومعدل أدائه وترشيحه إلى وظائف أعلى . (5

ت لمؤتمرابوية وحضور افي السفر للخارج على نفقة الدولة لزيارة بعض المؤسسات الترأن يعطى المشارك الفرصة  (6

 س العمل الخاصة بالتأهيل والتدريب.وودر

 تعميم نظام الحوافز المالية والجوائز للمتفوقين. (7

 حضور مدير المدرسة وبعض المشرفين التربويين والمسئولين ومشاركتهم كأفراد في التدريب. (8

 اء ولذلكنّ بهم بعمل من شأنها تمكين المعلمين من تحرير أنفسهم من التوتر العاطفي الذي يعيق قيامالتي توفير الخبرات  (9

 البد أن يتضمن برنامج التأهيل والتدريب خبرات وإمكانات ترفيهية.

 ت.أن يشعر المعلم أن هناك قيمة وفائدة عملية لهذه البرامج وأنه يمكن تطبيقها بعد انتهاء الدورا (10

 

 : نا يتحفظون على الفقرتين األولى والثانيةه في تدريب أثناء الخدمة والباحث رق ترغيب المعلمينهذه بعض ط

 ت ..."و " أن تكون غير منتهية باختبارات أو شهادا " أن ال يكون هناك إلزامية في الحضور وترك ذلك للمعلمين "

يد تجدلتغيير والمعلم لطاق النظام وألن التدريب وضع أساسا للا ألن إلزامية الحضور يدخل في نمال يمكن إقراره فهاتان الفقرتان

ك ترعلى فلو أوظيفة لعية أو لتأهيله ه تحت برنامج دراسي لكي يؤهل إلى المرحلة الجاممن حالته المهنية إلى األحسن ، أو لوضع

 خطر.هنا يكون مكمن الفلن تستقيم أحوال المعلم ولن تنجح البرامج التعليمية و ، للمعلم حرية الحضور من عدمه

ور كما أن عدم منح المتدربين شهادات حضور يضعف من رغبتهم وتحمسهم للحضور وال يشعر بفرق من يحرص على الحض

 ومن ليس كذلك .

 

 

 ثانياً: البحوث والدراسات السابقة :

 

أو نتائج  ألهدافالية من ناحية اإن الغرض من عرض البحوث والدراسات السابقة يكمن في مدى االستفادة منها في الدراسة الح

 الدراسة أو أدوات الدراسة أو النتائج وغيرها.

 ويقسم الباحث البحوث والدراسات السابقة إلى:

 أوالً: بحوث ودراسات سابقة داخل المملكة العربية السعودية.

 ثانياً: بحوث ودراسات سابقة خارج المملكة العربية السعودية.

 بحوث ودراسات عربية. -أ

 ث ودراسات أجنبية.بحو -ب

 

 البحوث والدراسات السابقة داخل المملكة: -

 

 (27) دراسة محمد بن عبد الرحمن بن فهد الدخيل : -1

إلى  ة باإلضافةلسعوديااستهدفت هذه الدراسة تقصي االحتياجات التدريبية لمعلمي محو األمية وتعليم الكبار في المملكة العربية 

 ءات التي يرى المعلمون أنها مالئمة لصياغة البرنامج التدريبي.التعرف على األساليب واإلجرا

 استخدم الباحث استبانة باالحتياجات التدريبية وقد توصل إلى نتائج من أهمها :

 . يحتاج المعلمون لشرح طرق وأساليب وتخطيط وتنفيذ برامج التدريب 
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 كما استخدم المنهج الوصفي والتاريخي في توضيح جزئه النظري .

كزت على ردراسة فق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في محور التدريب ورصد االحتياجات بينما تختلف معها في أن هذه التت

لجزء الدراسة في ان هذه االحتياجات التأهيلية والتدريبية للمعلمين على اختالف أنواعهم وتخصصاتهم ، وتستفيد الدراسة الحالية م

 النظري وبعض النتائج.

 

 (17) راسة عبد العزيز بن عبد هللا السنبل :د -2

الوصفي  خدم المنهجك واستتهدف هذه الدراسة إلى بيان االحتياجات التدريبية لمعلمي تعليم الكبار واستخدم الباحث االستبانة في ذل

 والتاريخي في بيان الجزء النظري وقد توصل إلى نتائج عديدة من أهمها :

 علمي الكبار تتضمن :أن االحتياجات التدريبية لم

 . البحث التربوي 

 .تاريخ تعليم الكبار في المملكة العربية السعودية 

 .العالقات اإلنسانية بين الكبار 

 .تعليم األقران 

 .التقويم التربوي 

 .الخصائص النفسية واالجتماعية للمتعلم الكبير 

 .المناهج وطرق التدريس 

 .وسائل التعليم المستخدمة في تدريب الكبار 

 ارة برامج تعليم الكبار.إد 

وال  لمي الكبارريب معوتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في محور التدريب ، وتختلف معها في أن هذه الدراسة تهتم فقط بتد

 بعينها. مام بنوعيةاالهت تهتم بتأهيل هؤالء المعلمين بينما تهتم الدراسة الحالية بتأهيل وتدريب المعلمين على كل التخصصات وليس

 وتستفيد الدراسة الحالية من هذه الدراسة في بعض النتائج مثل:

 اإلدارة والمناهج وطرق التدريس والتقويم التربوي والخصائص والعالقات اإلنسانية لعموم المعلمين.

 

 (7) دراسة إيناس بنت صالح عايد: -3

عودية وقد لعربية السملكة اعاهد الثانوية المهنية للبنات في الماستهدفت هذه الدراسة االحتياجات التدريبية لرفع كفاءة معلمات الم

 استخدمت الباحثة استبيان لبيان االحتياجات وقد أظهرت الدراسة نتائج من أهمها :

 أن االحتياجات للمعلمة تشتمل على :

 .معلومات ثقافية 

 .مهارات الزمة ألداء الوظيفة على أكمل وجه 

  في اتجاهات نحو مادته وعمله ومهنته.جانب وجداني لدى الفرد يتمثل 

ي تأهيل فالحتياجات هتم باتوتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في االحتياجات التدريبية ، وتختلف معها في أن الدراسة الحالية 

ي المعاهد فات فظوتدريب المعلمين على كل التخصصات بينما تهتم دراسة إيناس بنت صالح باالحتياجات الخاصة بالمعلمات المو

 بالدراسة. ع الخاصوتستفيـد الدراسـة الحالية من هذه الدراسة في جزئها النظري وطريقة تناول الموضوالثانوية المهنية فقط . 

 

 

 (8) دراسة تنيضب  الفايدي: -4

ية ملكة العربي الموية فهدفت الدراسة إلى التعرف على واقع النظام الحالي للتدريب التربوي لمديري المدارس المتوسطة والثان

لتدريبية األساليب اوجاهات السعودية ومعرفة أهم المشكالت التي تواجهه ، ومدى مساعدة البرامج التدريبية المنفذة حالياً لبعض االت

سة ت الدراقد خرجالحديثة , والوصول إلى نموذج مقترح لتطوير نظام التدريب التربوي لمديري المدارس المتوسطة والثانوية و

 في نتائجها ببديلين لنظام التدريب التربوي لمديري المدارس :

 الفرعية. اللجانوأحدها: التطوير الجزئي الذي يعتمد على إنشاء اللجنة العليا لتدريب مديري المدارس المتوسطة والثانوية 

عتمد على يمدارس حيث يري الدريب التربوي لمدوالبديل اآلخر: التطوير الكلي الذي يعتمد نظاماً متكامالً وإطاراً مرجعياً لنظام الت

 إنشاء إدارة تسمى إدارة برامج التدريب التربوي لمديري المدارس المتوسطة والثانوية.

لحالي ع النظام الى واقعتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في منهجية التدريب وتختلف معها في أن هذه الدراسة تهتم بالتعرف 

 الدراسة الحالية فتهتم بالواقع والمأمول في كل من تأهيل وتدريب المعلمين.للتدريب , أما 

 وتستفيد الدراسة الحالية من هذه الدراسة في خطوات الدراسة والجزء النظري وبعض النتائج.
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 (23) دراسة فائزة رواس : -5

جهة وجدة من و لمكرمةة لتعليم البنات في مكة اهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع برامج التدريب التربوي بالرئاسة العام

ئج لت إلى نتاقد توصونظر المدربات والمتدربات وقد استخدمت الباحثة االستبيان والمقابالت الشخصية والمنهج الوصفي التحليلي 

 من أهمها : كيفية التعامل مع الطالبات وكيفية التعامل مع الطالبات ذوات صعوبات التعلم وغيرها.

يب على كل هيل والتدربالتأ هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في تقويم برامج التدريب وتختلف معها في أن الدراسة الحالية تهتم تتفق

 مستويات التخصصات من الواقع حتى المأمول بينما تهتم هذه الدراسة بواقع برامج التدريب فقط.

 دراسة التحليلية وبعض النتائج.وتستفيد الدراسة الحالية من هذه الدراسة في خطوات ال

 

 (4) دراسة أحمد  الغامدي : -6

ية بمنطقة الثانووتهدف هذه الدراسة إلى محاولة معرفة مدى تحقيق برامج دورات تدريب مديري المدارس االبتدائية والمتوسطة 

 الرياض ألهدافها من وجهة نظرهم.

ا: حققت ن أهمهمعض المناهج األخرى وقد توصل إلى عدد من النتائج وقد استخدم الباحث االستبيانات والمقابالت الشخصية وب

 لمعلمين .ا% وتوجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجامعة لصالح كليات 91البرامج التدريبية أهدافها بنسبة 

لتدريب التأهيل واهتم بة الحالية تتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في محور برامج التدريب بينما تختلف معها في أن الدراس

 للمعلمين وليس الوقوف عند محاور برامج التدريب .

 وتستفيد الدراسة الحالية من هذه الدراسة في الجزء النظري وبعض النتائج .

 

 

 (28) دراسة محمد  العنزي : -7

وقد استخدم  مدرسية في منطقة تبوك ,هدفت هذه الدراسة إلى تحديد االحتياجات التدريبية لمحضري ومحضرات المختبرات ال

 :هم نتائجهان من أالباحث المنهج الوصفي والتحليلي في دراسته كاستخدام االستبيانات وبعض المقابالت الشخصية المفتوحة وكا

 .نالت الحاجات التدريبية ذات العالقة بالحاسب اآللي تقدير احتياج كبير 

 ي الخبرة والجنس وظهرت فروق في متغير المرحلة الدراسيةلم تظهر فروق ذات داللة إحصائية في متغير. 

نب بجميع جوا ة تهتموتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في بحث االحتياجات التدريبية وتختلف معها في أن الدراسة الحالي

 تأهيل وتدريب المعلمين أما هذه الدراسة  فتهتم بتحديد االحتياجات فقط.

 حالية من هذه الدراسة في طريقة عرض الدراسة وبعض النتائج وبعض األجزاء النظرية.وتستفيد الدراسة ال

 

 (3) دراسة أحمد الضلعان : -8

دام مجال استخ دية فيهدفت الدراسة إلى تحديد الحاجات التدريبية لمعلمي العلوم في المرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعو

وصل توحة وقد تة المفلمي ومشرفي العلوم. وقد استخدم الباحث االستبيان والمقابالت الشخصيالتقنيات التعليمية من وجهة نظر مع

 إلى نتائج عديدة من أهمها:

 .هناك فروق ذات داللة إحصائية بين مدى توفر التقنية التعليمية واستخدامها 

 .وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لتغيير المؤهل والتخصص 

 ن يرون ما المشرفويمية أية: المعلمون يرون أنها الجوانب المعرفية والنظرية الستخراج التقنيات التعلأهم الحاجات التدريب

 أنها مهارات التفكير واالبتكار واإلبداع.

ة أن الدراس عها فيتتفق الدراسة الحالية مع هذه الدراسة في تحديد االحتياجات التي هي آخر عناصر التدريب ، بينما تختلف م

 ة تهتم بالحاجات كأحد عناصر التأهيل والتدريب بينما تعتبرها هذه الدراسة أنها غاية التدريب.الحالي

 وتستفيد الدراسة الحالية من هذه  الدراسة في منهجية الدراسة وبعض النتائج والجزء النظري.

 

 البحوث والدراسات السابقة خارج المملكة العربية السعودية: -

 العربية: البحوث والدراسات السابقة -أ

 (31)دراسة محمد هاشم فالوقي:  -1

ة ي االستجابساعد فتتهدف هذه الدراسة إلى تحديد المدى الذي يمكن لمراكز التدريب الموجودة في والية ميتشجان األمريكية أن 

 لحاجات التربية أثناء العمل.

 ج عديدة منى نتائلنظري. وقد توصلت الدراسة إلواستخدم الباحث استبانة لهذا الغرض والمنهج التاريخي والوصفي لعرض جزئه ا

لمعلم وأن فع كفاءة اباط برأهمها: أن نسبة كبيرة من المعلمين المشاركين في برامج التنمية المهنية يرون أن مراكز التدريب لها ارت

ال يادة االتصزرامج ي هذه البهذه المؤسسات تقدم خدمات هامة للمشاركين في برامج التنمية المهنية كما يرغب جميع المشاركين ف

 مع هذه المراكز.



 

12 

 

ت على لدراسة ركزهذه ا تتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في محور تدريب المعلمين أثناء الخدمة إال أنها تختلف معها في أن

 مراكز التنمية المهنية بينما تركز الدراسة الحالية على برامج التأهيل والتدريب.

 الحالية من هذه الدراسة في بلورة جزئها النظري وبعض النتائج.وتستفيد الدراسة 

 

 (33) دراسة مصطفى خليل الشرقاوي: -2

صفي في اريخي والوهج التهدفت هذه الدراسة إلى التخطيط واإلدارة للدورات التدريبية للمعلمين أثناء الخدمة واستخدم الباحث المن

لمعلم من تي تمّكن ااهات المنها : توفير التنمية المستمرة للمعلومات والمهارات واالتجدراسته وقد توصلت الدراسة إلى نتائج عديدة 

ن هذه ي أف وتختلف معها ،االرتفاع بمستوى مهنته . وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في محور تدريب المعلمين أثناء الخدمة 

 تكامل.ككل م هتم الدراسة الحالية ببرنامج التأهيل والتدريبالدراسة اهتمت بإدارة وتخطيط الدورات التدريبية بينما ت

 وتستفيد الدراسة الحالية من هذه الدراسة في بلورة الجزء النظري وبعض النتائج.

 

 

 (34) دراسة مصطفى متولي: -3

ج لعدة نتائ لباحثاصل استهدفت هذه الدراسة بيان مراحل إعداد المعلمين وقد استخدم الباحث المنهج التاريخي الوصفي ، وقد تو

 من أهمها : أن مراحل إعداد المعلم ثالث مراحل أهمها مرحلة التدريب العملي.

ئية كزت على جزابقة روتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في محور تدريب المعلمين إال أنها تختلف معها في أن الدراسة الس

 أهيل والتدريب وال يقع اإلعداد ضمن أهدافها.التدريب بينما تهتم الدراسة الحالية بشمولية الت

 راسة.وتستفيد الدراسة الحالية من هذه الدراسة في بلورة الجزء النظري والتعامل مع بعض النتائج في تفسير الد

 

 (9) دراسة جبرائيل بشارة : - 4

ستخدم لحاً وقد اممطلباً والعمل أمراً مهماً استهدفت هذه الدراسة بيان العوامل والمتغيرات التي جعلت التدريب التربوي في أثناء 

 الباحث المنهج الوصفي وقد توصل إلى نتائج كثيرة حول هذه العوامل كان منها :

 .االنفجار المعرفي أصبح من سمات العصر المميزة 

 .سهولة تدفق المعلومات 

 .تطوير مفهوم التربية 

 .تغيير دور المعلم في العملية التعليمية 

 

 (16) حة سنقر :دراسة صال -5

نتائج من  لى عدةإاستهدفت هذه الدراسة بيان ضرورة تدريب المعلمين واستخدمت الباحثة المنهج التاريخي والوصفي وقد توصلت 

 أهمها :

 . المعلمون المبتدئون قليلو الخبرة يحتاجون برامج مكثفة لتأهيلهم للعمل 

 البحث عن الجديد.المعلمون المتفوقون يحتاجون إلى المزيد من العناية و 

 .المعلمون التقليديون يتمسكون بالقديم ويفضلون البقاء عليه 

 .المعلمون السلبيون يتحاشون مراقبة اآلخرين 

 .المعلمون الذين يفتقرون إلى الكفاءة والمهارة العملية ال يدركون نقص خبراتهم 

ة تهتم فقط اسة السابقن الدرالخدمة إال أنها تختلف معها في أ وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في محور تدريب المعلمين أثناء

 بضرورة تدريب المعلمين أما الدراسة الحالية فتتجاوز ذلك إلى التأهيل والتدريب.

 وتستفيد الدراسة الحالية من هذه الدراسة في بلورة الجزء النظري والطريقة المنهجية وبعض النتائج.

 

 

 (11) نعم :دراسة جمال جمعة عبد الم -6

أدواتها ودراسة تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على التدريب أثناء الخدمة في ليبيا بين الشكل والمضمون . أما عن منهج ال

قد جاءت مفتوحة , وصية الوأساليبها فقد استخدم الباحث المنهج الوصفي والتاريخي والتحليلي كما استخدم االستبانة والمقابلة الشخ

 ة على محاور كثيرة من أهمها :نتائج الدراس

  75األهداف التي تشبع رغبات المعلمين% 

  75زمن البرنامج ال يتعارض مع العملية التعليمية% 

  80تحسين وسائل طرق التدريب% 
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م تلدراسة تهان هذه أوتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في منهج البحث وأدواته وأساليبه ومحور التدريب وتختلف معها في 

 فقط بالتدريب بين الشكل والمضمون أما الدراسة الحالية فتتجاوز ذلك إلى مرحلة التأهيل والتدريب معا.

 وتستفيد الدراسة الحالية من هذه الدراسة في منهج الدراسة وبعض الطرق اإلحصائية وبعض النتائج.

 البحوث والدراسات السابقة األجنبية : -ب

 Kadir: (36) دراسة كادير  -1

دريبية التي تياجات التا االحمتهدف هذه الدراسة إلى رصد االحتياجات التدريبية عند معلمي الكبار في تايالند وكان التساؤل للعيّنة : 

 تساعدك في إدارة فصول الكبار ؟ وقد استخدم الباحث المقابلة الشخصية المفتوحة وقد توصل لنتائج منها:

 الحاجة إلى أساليب تدريب وطرق جديدة. 

 .التعرف على علم نفس الكبار وفلسفته 

صصات م بجميع تخية تهتوتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في االحتياجات التدريبية بينما يختلف معها في أن الدراسة الحال

 المعلمين من تأهيل وتدريب أما الدراسة السابقة فتهتم فقط بمعلم الكبار وتدريبه وليس تأهيله.

 اسة الحالية من هذه الدراسة في أسلوب المقابلة الشخصية وكذلك الجزء النظري وبعض النتائج.وتستفيد الدر

 

 Mezfirow: (37) دراسة ميزفرو  -2

 خدم الباحثقد استوتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على االحتياجات التدريبية لمعلمي الكبار في الواليات المتحدة األمريكية 

 المالحظات والسجالت وقد كانت هناك نتائج عديدة من أهمها:االستبيان والمقابالت و

ياجات االحت حظيت المعلومات بأهمية كبيرة من حيث أسس ومبادئ وطرق تدريب تعليم الكبار. وجاء في المرتبة الثانية في

تجاهات لثالثة االرتبة افي المالمهارات مثل تشخيص المشكالت التعليمية وتهيئة الجو التعليمي وكذلك فاعلية المادة العلمية وجاء 

 مثل توجيه أنظار الكبار للتعلم وتنمية اتجاهات المعلمين.

يدة غير بمحاور عد ة تهتمتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في محور االهتمام باالحتياجات وتختلف معها في أن الدراسة الحالي

 االحتياجات في التأهيل والتدريب.

 ط.الكبار فق بتعليم الحالية بنوعي التطوير للمعلم وهما التأهيل والتدريب بينما اهتمت الدراسة السابقةكذلك اهتمت الدراسة 

 تائج.وتستفيد الدراسة الحالية من هذه الدراسة في كيفية تصميم خطوات الدراسة وكذا في جزئها النظري وبعض الن

 :تعليق على الدراسات السابقة 

 عها على تحديد االحتياجات التدريبية.اقتصرت الدراسات السابقة جمي (1

 اقتصرت الدراسات السابقة جميعها على رفع كفاءة التدريب. (2

 اهتمت الدراسات السابقة بأهمية وضرورة التدريب. (3

 اهتمت الدراسات السابقة بواقع التدريب. (4

 اقتصرت الدراسات السابقة على تحديد تخصص التدريب. (5

 تأهيل.لم تتناول الدراسات السابقة محور ال (6

 لم تتناول الدراسات السابقة عناصر التدريب المختلفة. (7

 لم تتناول الدراسات السابقة بعض التخصصات المهمة. (8

 اقتصرت الدراسات السابقة على البحوث الوصفية إال قليالً. (9

 لم تتناول الدراسات السابقة في االقتراحات والتوصيات أهمية تأهيل وتدريب المعلمين. (10

 

 الخاتمة  .10

سيّما  رقيهم , الالمم والعنصر البشري أهم الموارد وأثمنها على اإلطالق إذ أنه أحد أهم العوامل المساعدة على تحقيق تطور يعد ا

 إذا كان هذا العنصر مسلحاً بالمعرفة ومؤهالً تأهيالً سليماً ينمي قدراته وإمكاناته وطاقته.

ية دريب الحالمج التيب والتطوير المهني الحالية والتي أشارت أن براكما و بينت الدراسة الحالية وجود مشكلة في برامج التدر

يلي دون التأه تدريبيتقتصر ــ في الغالب ــ على بعض المحاضرات الجاهزة دون اعتبار لحاجات  المتدربين , وينتهي البرنامج ال

طوات لم في كل خي المعراسة الحالية لتأخذ برأوال يؤخذ رأي المعلم في البرنامج وال في احتياجاتهم التدريبية , وهنا تكون الد

لصت الدراسة لالحقة. وخاريبية البرنامج التأهيلي والتدريبي الذي يعود عليه بتحسين األداء واالقتناع التام بالبرامج التأهيلية والتد

د في حقله الجديوت المعرفية بوجود أهداف عدة للتدريب أثناء الخدمة أهمها رفع مستوى أداء المعلم عن طريق اكتساب المهارا

بله من ت التي تقالصعوباالعلمي وزيادة قدرة المعلم على التفكير المبدع والخالق بما يمكنه من التكيف مع عمله من جهة ومواجهة ا

قة به ، متعلعية الالجتماجهة أخرى، وتنمية وتطوير االتجاهات الطبيعية السليمة للمعلم نحو تقديره لمهنته وقيمه وعمله واآلثار ا

 كذلك من أهداف تدريب المعلمين أثناء الخدمة متابعة التقدم العلمي والتكنولوجي.
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 حـــــــدود الدراســــة: .11

 على : الحالية الدراسة اقتصرت

 منطقة نجران والتي تتمثل في اإلدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة نجران ) بنين (. (1

 ة الباحثين.مدينة نجران حيث بها عمل وإقام (2

 اقتصرت الدراسة على مدينة نجران كذلك ألن بها أعداد كبيرة من المدارس بمراحلها المختلفة. (3

ميسرة  يّنة بصورةار العمدينة نجران ألن بها عدداً كبيراً من المعلمين المعينين حديثاً مما يفسح المجال للباحثين باختي (4

 وسليمة.

 حث.د بها حراك تدريبي غير مصاحب بالتأهيل وهذا ما الحظه البامدينة نجران ألنها عاصمة المنطقة ويوج (5

 ها.بتدريس مدينة نجران ألن بها الجامعة ويستطيع الباحث أن يطلعوا في مكتباتها ويستفيدوا من أعضاء هيئة ال (6

الكشف عن و راكزمدينة نجران ألن بها مراكز التدريب دون التأهيل ويستطيع الباحث تفعيل شراكة بينهم وبين تلك الم (7

 أوجه القصور في برامج التدريب.

لهيئات ريب وامدينة نجران ألن بها مقر اإلمارة فعن طريقها يستطيع الباحث استخراج أي تصاريح لدخول أماكن التد (8

 الحكومية والخاصة.

 لم تتعرض الدراسة لمحور إعداد المعلم . (9
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 عــــــــالمراج

 لقــرآن الكريم .ا 

 حة .السنة النبوية الصحي 

 

 لجماهيرية للنشراليبيا, الدار ، نهإبراهيم محمد الشافعي : المرجع في علوم التربية, مصرا .1

 .178م , ص1987 والتوزيع واإلعالن,

 .264م , ص1977أحمد بدر : أصول البحث العلمي ومناهجه , الكويت , وكالة المطبوعات ,  .2

 أحمد علي ضلعان : .3

ة من التعليمي تالتقنيا في مجال استخدام العربية السعودية بالمملكة  المرحلة الثانويةالحاجات التدريبية لمعلمي العلوم في 

 .هـ1424,  ,كلية التربية . الرياض جامعة الملك سعود رسالة ماجستير غير منشورة, ومشرفي العلوم وجهة نظر معلمي

 جهة نظرقترح من ومبرنامج تدريبي مدخل لبناء الغامدي : دراسة وصفية لتحديد الحاجات التدريبية للمعلمين :  أحمد محمد  .4

 والمشرفين التربويين, القادة التربويين والمختصين

 .1م , ص1981طرابلس, ليبيا,  لشأن إصدار الئحة التدريب, 921اللجنة الشعبية العامة: قرار رقم  .5

 .283م , ص1989, المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم : تقرير إستراتيجية التطوير العربية  .6

 معلمات المعاهد الثانوية إيناس بنت صالح عابد : االحتياجات التدريبية الالزمة لرفع كفاءة .7

 , نشورةمرسالة ماجستير غير  السعودية , لمهنية للبنات في المملكة العربية ا

 هـ.1426كلية التربية , جامعة الملك سعود , 

 ة السعوديةكة العربيالممل دريب التربوي لمديري المدارس المتوسطة والثانوية في عوادة الفايدي : تطوير نظام التبن ب يضتن .8

المية, كلية الرياض جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلس غير منشورة دكتوراه  رسالة  ضوء بعض االتجاهات الحديثة, في

 هـ.1422االجتماعية ,  العلوم

 اتجاهاته المستقبلية , المؤتمر أهدافه, ه،فهومجبرائيل بشارة : تدريب المعلمين أثناء الخدمة, م .9

 ت األول حول التدريب المهني  للمعلمين, بنغازي , ليبيا, د.

 


