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مقدمة:
يعتبر المعلم المحور األساسي فيي العمليية التعليمييةت و عيد كهام يأ مي أهيم
السييمال لتحقيييه األهييدال التعليمييية والمتمنليية فييي بيييام األجيييا فييي ييت م ييا ل
المعرفة والمه ت حيث عتبر مهية التدريس أم المه .
وانطالقيما مي الييدور الي ا يلعبييأ المعلييم فييي أا نيييام ربييوا و ي ير علي
مسيرة التعلمت و حدييد نوعيأ ومسيتوا ت فقيد أوليد العدييد مي اليدو اهتماميما ا يما
بتدريب المعلم وإعداد اإلعداد ال يدت سوام قبي الددمية ت أو أ يامهيات لكيي يييعكس
عطاؤ عل الميتعلم ويحيدت غيييرما فيي سيلوكأ ي عليأ يتهاعي ويتوافيه مي البي يةت
وبقدر ميا يكيون ليدل المعليم مي مهيارال و بيرال ربويية ناجحيةت يكيون مسيتول
المتعلم التحصيلي ومستوا العلمي متقدما.
ونتي ة للتقدم العلميي الملحيوف فيي يت الم يا لت فقيد انعكيس لي علي
إعييداد المعلييم و دريبييأ والرف ي م ي مسييتوا المسييتمرت فييي اسييتددام وسييا دريبييية
كنيرة أ يام الددمية .نتي ية للعيعا الوا يي فيي عيدم ار بيا ال انيب اليييرا فيي
إعداد المعلمي بال انب التطبيقيت ال ا يمني ال انيب الحقيقيي والمواقيا الواقعييةت
لعمليتي التعلم والتعليمت وا بتعاد ع األساليب التقليدية والتهكير في أساليب جديدة .
فقد بدأل يهر محاو ل في عدد م الدو و ا ة الدو المتقدمية ت للتهكيير فيي
أسيياليب جديييدة للتييدريب علي التييدريست مي ي نها أن تغلييب علي أوجييأ القصييور
الوا حة في ل األساليب التقليدية للحصو عل نتا ج أفع وأكنر طورامت وم
بييي ه ي األسيياليب ال ديييدة التييي أمك ي التو ي إليهييا وتهييرل فاعليتهييا ونتا هييا
اإلي ابية في دريب المعلمي تاستددام اسلوب التعليم المصغرأ يام الددمة .

مشكلة البحث:
إن مس لة دريب المعلمي أ يام الددمة لم حظ ب ا اهتمام ملحوف عل مسيتول
ليبيييا ولهتييرة يويليية ت سييول بع ي الييدورال الموجهيية فييي ه ي ا الم ييا ت كالييدورة
المركزييية إلعييداد المييدربي لمعلمييي المرحليية األوليي ميي التعليييم األساسييي عليي
مسييتول مييدن ليبيييا وفروعهييا فييي التدصصييال التاليييةت والتييي اقتعييتها األولويييال:
اللغة العربيةت والتربية القرآنية والعلوم والريا ييال وا جتماعييالت أ ييام أسيلوب
التعليم المصغر ال ا بدأ ييمو ويتطورفي كنيرم معاهد وكليال التربية في مدتلا
الييدو  .وهي ا مييادف الباحنييان الي سييليا العييوم علي التعليييم المصييغر ودور فييي
دريب المعلمي أ يام الددمةت م حيث المههوم واألهدال والو يا ا واألسياليب
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وا بحات السابقة ووا ق التدرريب ومشكال أ ت بحيث نوقشد هي القعيايا كنييرا
في المؤ مرال العربية .
و تركز مشيكلة هي ا البحيث فيي السيؤا ا يي :ميادور التعلييم المصيغر فيي يدريب
المعلمي أ يام الددمة ؟

أهمية البحث:
يستمده ا البحث أهميتأ م أهمية المو وع ال ا يحت مركيزا هاميافي يدريب
المعلييي ا يييام الددميية ت ويسييهم فييي وعييية المعلمييي ت ومييدل فاعلييية دورالتعليييم
المصغرفي عملية التدريس دا الهص .
و تلدص أهمية ه ا البحث في األ ي:
9ـ يمية قدرال المعلمي ال ا ية و و يي كيهية عاملهم م التالمي دا الهص .
 2ـي ا هتمييام المتزايييد بييالمعلمي و طييويرهم وا ر قييام بمسييتواهم العلمييي ومكييانتهم
المهيية.
 3ـ عيد ا يافة جدييدة الي المكتبية ال امعيية وفيتي م يا ل البحيث العلميي فيي هي ا
الم و وع ت و ل م ال ما سيوفر هي ا البحيث ت مي معلوميال سياعدالباحني
والدارسي والمهتمي بمو وع البحث.

أهداف البحث:
يهدل ه ا البحث اليي معرفية التعلييم المصيغر ودور فيي يدريب المعلميي أ ييام
الددمةت م أج ممارسة مهية التدريس في المستقب بالوجأ الصحيي تحيث يسع
البحث الي حقيه األهدال الييرية ا ية:
9ـ معرفة مههوم دريب المعلمي أ يام الددمة.
2ـ معرفة أهدال دريب المعلمي أ يام الددمة وعالقتها ب هدال التعليم المصغر.
3ـ معرفة وتا ا دريب المعلمي أ يام الددمة.

تساؤالت البحث:
م أج حقيه أهيدال البحيث مكي الباحنيان مي دراسية التعلييم المصيغرودور
في دريب المعلمي أ يام الددمة عبر ا جابة ع التساؤ ل ا ية:
9ـــ ما مههوم دريب المعلمي أ يام الددمة؟
2ـــ ما أهدال دريب المعلمي أ يام الددمة وعالقتها ب هدال التعليم المصغر؟
3ـــ ما وتا ا دريب المعلمي أ يام الددمة؟

منهجية البحث:
انطالقييا مي يبيعيية البحييث والمعلومييال المييراد الحصييو عليهييات لمعرفيية دور
التعليم المصغر في دريب المعلمي أ يام الددمة ت ا ب الباحنان في بحنهميا المييهج
االمبيييي علي اسييلوب البحييث المكتبيييت حيييث يقييوم الباحنييان بعيير أدبيييال بعي
الدراسال السيابقةت وجمي المعلوميال المكتبيية المتمنلية فيي م موعية مي المراجي
وا بحات والدوريال وأوراق العم ومواقي يبكة المعلوميال الدوليية (ا نترنيد)
مجلـة كليـات التربيـة

العـدد السادس

نوفمبر 6102

931

التعليم المصغرودوره في تدريب المعلمين أثناء الخدمة
أ.د .محمد ساسي عمران  /د .إبراهيم بشير الصغير

المتعلقيية بمو ييوع البحييث توقييد كييان له ي المصييادر األ يير الكبييير فييي ا ييرام ه ي ا
البحث.

أو ًال – مفهوم تدريب المعلمين أثناء الخدمة:
مي ييال إيييالع البيياحني علي المصييادر المتعييددة ا عييي أن هيييا عريهييال
كنيييرة لتييدريب المعلمييي أ يييام الددميية و تطلييب العييرورة العلمييية و يييي هيي
التعريهال وميها:
9ـ ان التدريب أ يام الددمة يعيي " ك األنشطة التي ساعد المدرسيي عي يرييه
الييتعلم ال ي ا ي إل ي رف ي كهييام هم وإل ي إي يياد حلييو مر ييية لمشييكالل تعلييه
بعملهم حو حسي يريه األدام"(.)9
2ــ كما يعرل التدريب أ يام الددمة ب نأ "ك برنامج مييم مدطا يمك المعلميي
م ي اليمييو فييي المهييية التعليمييية بالحصييو عليي مزيييد ميي الدبييرال النقافييية
نأ أن يرف مستول عملية التعليم والتعلمت ويزييد مي
والمسلكيةت وك ما م
ياقيال المعلمييي اإلنتاجييةت و بييد لهي ا التييدريب مي طيية مسيبقة وأن ييتم فييي
إيار جماعي عاونيت وبموجب فلسهة وا حة واسترا ي ية مسيتييرة وأهيدال
محددة"(.)2
3ــ ويعرل التدريب أ يام الددمة عل أنيأ "كي الحلقيال الدراسيية واألنشيطة التيي
يشتر فيها المدرس بهدل زيادة معلوما يأ المهييية وميوليأ ومهارا يأت وييد
في ه ا جمي الدراسال التي ؤه لشهادال أعل مي يهادا أ األ يليةت التيي
أهلتأ لد و المهية"(.)3
4ــ وم المهاهيم الشا عة ع التدريب أ يام الددمة في الميدان التربوا(:)4
أ -المههوم العالجي ال ا يركز عل صحيي األ طام وعالجها في برامج اإلعيداد
األ لي للمعلمي .
ب -المههوم السلوكي ال ا يركز عل المهارال التدريبية لتحليي الموقيا التدريسيي
و هسير ما يالحيأ م سلو بييأ وبي التالمي .
ج -مههوم اليمو ال ا يتياو يبيعة اليميو المهييي للمعلميي ت وبالتحدييد كييد علي
زيادة الدافعية نحو اليمو ال ا ي:
وبتحلي التعريهال السابقة لمههوم التدريب أ ييام الددمية يتعيي أنهيا ؤكيد
عل الحقا ه التالية:
أ -إن اليشا التدريبي يهدل إل رف كهامة المعلم فيي العمليية التعليميية وإلي
حسي أدا أ عل الوجأ المطلوب.
ب ـــ إ باع أسلوب التدطيا العلمي الوا ي في التدريب ال ا يؤدا إل اليميو
المستمر في المهية.
ج ــ إن عملية التدريب بد أن هدل إل زيادة الحصيلة المهيية للمعلم وزييادة
ميولييأ ومهارا ييأ التييي مي ي نها أن رفي مي مسييتول التحصييي العلمييي لييدل
التالمي في المراح التعليمية.
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ولكي تعي العالقة م عيدمها بيي مههيوم يدريب المعلميي أ ييام الددمية
وأحد األساليب المتبعة في دريب المعلمي والتي م بييها:
التعلييم المصيغر " "Micro – Teachingك سيلوب مي أسياليب يدريب
المعلمي أ ييام الددمية وأ ير علي الرفي مي مسيتول المعليمت في ن الباحنيان يرييان
رورة التعر لتعريا التعلييم المصيغر ك سيلوب مي أسياليب يدريب المعلميي
أ يام الددمةت ورغم عدد و يوع مههوم ه األدوال إ أنها هدل إل هيدل واحيد
وهو التدريب عل المهارال التي عد أساسية للمعلم ال يد إلن اح العملية التعليميةت
وم م اكتسابها لكي صبي جزمام يت زأ م سلوكيا أ الشدصيية دا ي الهصي ت
وم بي ه التعريهال:
 -9يعرل – مكيايد 9199م  Mcknightالتعليم المصيغر ب نيأ "ممارسية حقيقيية
للتعليم عل مقياس مصغر في ح م الصيا وفيي وقيد التعلييم "وهيو مصيمم
لتطوير مهارال جديدة و يقيي مهارال سابقة(.)4
 -2وقد عرل ستيه ماكلوك وجي بولت التعليم المصغر ب نيأ عبيارة عي "يريقية
د ريب عل األدام م صيميمها لت ز ية العيا ير المكونية للعمليية التعليميية لكيي
يتمك المتدرب م استيعاب كي جيزم – الواحيد ليو ار ير – مي يال يريقية
يييدريس مبسيييطة ييييتم فيهيييا صيييغير ح يييم الهصي ي – الصيييا – وميييدة اليييدرس
والمهارال التعليمية(.)5
 -9كما عرل د .عبد اهلل عبد الدا م ب نأ "يريقة م يرق اإلعيداد يمكي أن سيتددم
أو طبييه فييي م ييا ل عديييدة و طبييه بوجييأ يياع فييي ييدريب المعلمييي أ يييام
الددمة(.)6
والمتمع في التعريهال السابقة للتعليم المصغر يتبي لأ أنها ؤكد الحقا ه التالية:
أ ــ إن التعليم المصغر هو ممارسة حقيقية للتعلم.
ب ـييـ إن التييدريب يهييدل إل ي اكتسيياب ك ي مهييارة م ي المهييارال األساسييية للعملييية
التعليمييية ب سييلوب مبسييا و طبيقهييا فييي المواقييا التعليمي ية فيمييا بعييد للرف ي م ي
مستول الطالب.
ج ـ إن أسلوب التدريب ه ا يمك أن يستددم في م ا ل كنيرة :كاإلر ياد التربيوا
والتهتيش والتدريب عل يرق التدريس والتحديث في المياهج الدراسية و ا ية
بتدريب المعلمي أ يام الددمة.
وبييرة حليلية لك م مههوم دريب المعلمي أ يام الددمة والتعليم المصغر تعي
العالقيية الوا ييحة بييهمييا حيييث ان كليهمييا يركييز عل ي ا ر قييام بمهييية التييدريس
والرف م قدرال وإمكانيال المدرس لكي ييعكس ل عل حصي التالمي .
ولكي يتم ا سيتهادة مي المهياهيم السيابقة لتيدريب المعلميي أ ييام الددمية والتعلييم
المصغر فالبد م حديد أهدال التدريب وعالقتها ب هدال التعليم المصغر.
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ثانيااً ـ أهاداف تادريب المعلماين أثنااء الخدماة وا بتهاا اهاداف التعلايم
المصغر:
عتبر قعية حديد األهدال م المسلمال العلميةت إلن ياح أا برنيامج مي
البييرامج التربوييية و ا يية بييرامج إعييداد المعلمييي و ييدريبهمت ولكييي يييتم حقيييه
األهيييدال المرجيييوة بصيييورة يييحيحة دون ديييبا عشيييوا يت فالبيييد مي ي و يييوح
األهدال و حديدها حديدما دقيقامت وم هي ا الميطليه يمكي لدييص أهيدال التيدريب
أ يام الددمة في اليقا ا ية(:)9
 -9هي سري في مهارال التدريست واألسيس التربويية للمدرسيي الي ي د ليوا
معتر المهيةت وليس لديهم غير المؤهالل العلمية الصرفة.
 -2هي ي سييري للعيياملي فييي المهييية بييال قييدر ومقييرر م ي المييؤهالل المعرفييية
والتربوية الواجيب وافرهيا فيي المعليم بموجيب معيايير وقواعيد معروفية ليدل
األجهزة التربوية المسؤولة.
 -3يشيا عر ي لك العاملي في المهية بوسا جديدة.
 -4يدريب مسيتمر للمعلمييي وكي العياملي فييي المهيية ييسي م مي مههيوم التربييية
المسييتمر أو المسييتديمةت ييم ي بوسييا ا ييية وجماعيييةت وبممارسيية البحييوت
وا ندرا في المشاغ والحلقال والدراسال الميدانية وغيرها.
وألهمية حديد األهدال م دريب المعلمي أ يام الددمة فقيد أ يال إليهيا
الدكتور محمد األحمد الر يد األغرا التالية التي سيع بيرامج يدريب المعلميي
أ يام العم – الددمة – إل حقيقها وهي(:)8
 -9إعداد المعلم المياسب للتعليم في المرحلة المياسبة.
 -2حسي األو اع في المراح التعليميية المدتلهية وفقيما لمسيتويال كهيامة معييية
لك مرحلة م المراح .
 -3رف مستول المعلم إل الحد ال ا يحقه أهدال المرحلة التي يعم بها.
 -4استكما هي المعلم في المادة إ ا كان هيا قصور فيي إعيداد لمهيية التعلييم
في مرحلة معيية.
 -5هي المعلم ربويام حت يص الي معرل احتياجيال مراحي اليميو التيي يمير
بها المي ل يتمك مي هي ية المييال المياسيب لهيم نهسييامت وهي ا الغير يتهيه
مامام م و يال الدراسة التي أجريد في الكوييد تحيو التوجييأ الهييي فيي
مدارس الكويد بيي الييريية والتطبييهت والتيي قيو " ييييم دراسيال علميية
و ربويييية للمعلميييي ت الي ي ي ليييم يحصيييلوا علي ي الميييؤهالل العلميييية والتربويييية
المياسبة للمرحلة التي يعملون بهات لتحقيه اليمو العلمي والمهيي لم سبه لهم
الحصو عل ل المؤهالل.
 -6دريب المعلم عل أساليب البحث العلمي واليمو ال ا ي.
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 -9وعيييية المعليييم بيييالبحوت الحدينييية والمراجي ي األساسيييية فيييي فيييرع دصصيييأ
والوقول عل مهارال القياس ووسا التقويم للتالمي .
 -8إعداد المعلم للقيادة التعليمية و دريبيأ عليهيا نيرييام وعملييام و مكيييأ مي القييام
بدور الموجأ والمر دت حت توفر لأ عيا ر القيادة الصحيحة.
 -1وعية المعلم باألهدال العليا و وجيهأ وجيهام سليمما نحو حقيقها.
ولكي يتم إي اد العالقية بيي أهيدال التيدريب أ ييام الددمية وأهيدال التعلييم
المصييغرت فيي ن العيييرورة العلميييية سييتوجب يييرورة التعييير ألهيييدال التعلييييم
المصغر و و يحها في اليقا التالية(:)1
 -9اكتساب المهارة في شويه الطالب و حهيزهم عيد التمهيد للدرس.
 -2اكتساب الكهامة فيي ربيا الميادة ال دييدة الميراد عليمهيا والمعيارل التيي سيبه
للطالب علمها وإدراكها.
 -3اكتساب المهارة في أسيلوب أو في الرواييةت كميا فيي حكايية قصية ـيـ منالمـيـ أو
حاد ة اريديةت أو تاهرة جغرافية.
 -4اكتساب المهارة في القرامة الهعالة والتمني .
 -5اكتساب المهارة في يرح األس لة وفيونها.
 -6اكتساب المهارة فيي حهيز الطيالب أن يطرحيوا أسي لةت لكيي يشيتركوا ا يتراكما
إي ابيما في المياقشة الصيغية.
 -9اكتسيياب المهييارة فييي حهييز الطييالب عل ي حلي ي عيا يير مشييكلة معيييية فييي
الحساب والعلوم أو ال غرافيا أو ما إل ل .
 -8اكتسييياب المهيييارة فيييي يييدريب الطيييالب علي ي إدرا العالقيييال اليتا يييية فيييي
األحدات التاريدية واليواهر الطبيعية والسلو اإلنساني والعلة واليتي ة.
 -1اكتساب المهارة في علييم الطيالب كيهيية بوييب و صيييا األ ييام والدبيرال
وما إليها.
 -91اكتساب المهارة في حديد واجبال معيية لمو وعال هم الطالب استيادما إل
مبدأ الهروق الهردية.
 -99اكتساب المهارة في شغي الطالب بطريقة فعالة في أنشطة فردية.
 -92اكتساب المهارة في استددام الوسا التعليمية.
 -93اكتساب المهيارة فيي إجيرام التطبيقيال العلميية فيي الهيزييام أو الكيمييام أو أيية
تاهرة م اليواهر.
 -94اكتساب المهارة في إجرام ا تبارال أو امتحانال هوية.
 -95اكتساب المهارة في مراجعة أو لديص محتويال الدرس.
 -96اكتساب المهارة في استيبا ملدص سبورا.
 -99مقارنة فعالية مواد عليمية مدتلهة.
عليميي معيي أو لتحقييه هيدل ياع
 -98مقارنة فعالية يرا ه مدتلهة في و
محدد.
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 -91صحيي بع عادال المعلم التي لوحظ أنها ؤ ر سلبيما في فعالية أدا أ.
 -21بسيييا الموقيييا التعليميييي و حلييي عملييية التيييدريس إليي مكونا هيييا األساسيييية
والتدريب عل إ قان ه المكونال.
ولكي تحقه األهدال السابقة للتعليم المصغر ك سلوب مي أسياليب يدريب
المعلمي أ يام الددمةت ف نأ بد م طبيه المراح والدطوال المتتابعية التيي يمير
بها وهي كما يلي(:)91
 -9دراسيية المهييارة :و تمن ي فييي أن يقييوم المعلييم بدراسيية المهييارة التييي يريييد أن
يتدرب عليها م جمي ال وانب لكي يي ي في حقيقها.
 -2مشاهدة (المعلم) ريطام مر يما (فيلمام) ع حقيه المهارة التي بصدد اكتسابها.
 -3ممارسيية المهييارة :حيييث يقييوم المعلييم بييالتطبيه الهعلييي عل ي المهييارة المييراد
اكتسابها.
 -4عملية التقييم والتي و ي مدل ن اح المعلم المتيدرب مي عدميأ فيي اكتسياب
المهارة مي يال قيييم المشيرل التربيوا تأو اليزمالم تأو الطاليب المتيدرب
نهسأ.
 -5حسي التدريست م ال المالحيال السابقةت يقوم الطالب المتيدرب المعليم
بالتطبيه الصيحي ي للمهيارة وبالتيالي يتحسي األدام أ ييام التطبييه الهعليي علي
التالمي في الموقا التعليمي الطبيعي.
و تحليل األهداف السا قة لتدريب المعلمين أثناء الخدمة وأهاداف التعلايم المصاغر
تتضح الحقائق التالية:
أ -أن كليمها يهدفان إل حقيه مبدأ التربية المستمرة باليسبة للمعلم.
ب -زويد المدرس بال ديد م المعرفة في م ا مهيتأ وفه المرحلة التعليمية.
ج -بث روح البحيث العلميي المسيتمر فيي دصيية المعليم وإجيرام الدراسيال فيي
م ا مهيتأ.
د -زويييد المعلييم بالمهييارال التييي يحتاجهييات للي يياح فييي قييديم الموقييا التعليمييي
بالصيييورة الصيييحيحة والمر يييية والتيييي مي ي اللهيييا يحقيييه التحصيييي ال ييييد
وإحدات غيرال سلوكية مرغوب فيها في دصية التلمي .
 إن التعليييم المصييغر ي ع ي أسييلوب التييدريس متمركييزما حييو المعلييم المتييدربتوليس حو الوسا المستددمة في دريبأت كما هو متب في األساليب التقليديية
لتدريب المعلمي أ يام الددمةت وبالتالي يتحقه هدل التعلم ال ا ي فيي دصيية
المدرس والتي ييعكس بالتالي عل عملية التحصي ونمو حصي التالمي (.)99
وهي ا يتهييه ماميما مي مييا يييادا بييأ التربييية الحدينيية التييي يييادا بي ن يكييون
المتعلم هو محور العملية التعليمية وليسد المادة الدراسية.
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ثالث ًا – وظائف تدريب المعلمين أثناء الخدمة:
إن قعية حديد وتا ا دريب المعلميي أ ييام الددمية مي األهميية بمكيان
ومت كاند ه الوتا ا وا حة ومحددة حديدام جيدام كاند برامج التيدريب أ ييام
الددمة محققة لألغرا المتو اة ميها.
وقد طرق فيلييب جاكسيون " "Philip Jacksonإلي الوتيا ا األساسيية
التي يؤديها برنامج التدريب إل المعلمي ت وحددها في اليقا ا ية (:)92
 -9جع المعليم أكنير حساسيية للموقيا التدريسيي وميا يحيدت فييأت والحيياة دا ي
الهص الدراسي.
 -2ربييا التييدريس بييالتعليم وليييس بيياإلدارةت و غيييير دور المعلييم مي المرسي إل ي
المسه .
 -3جع المعلم يهكر في الموقا التعليمي أكنر مما يهكير فيي غيير مي الواجبيال
األ رل كاإلدارة و با الييام.
 -4جع المعلم المدطا للتدريب وليس المستقب فقا.
 -5ي ع ي التييدريب عملييية ا يييةت ع ي المعلييم ب نييأ فييي حاجيية ماسيية إل ي اليمييو
والتطوير.
وحيث ا ن وتا ا التيدريب أ ييام الددمية قيد دتليا مي نييام عليميي إلي
أ ييير حسيييب ا يييتالل الهلسيييهال ا جتماعيييية والنقافيييية وا قتصيييادية والسياسيييية
والحعارية فيمك إ افة الوتا ا الر يسية التاليية للتيدريب أ ييام الددمية ت والتيي
يمك إي ازها في اليقا ار ية(:)93
 -9معال ة جوانب اليقص والقصور في برامج إعداد المعلمي قب الددمة.
 -2مكي العاملي في م ا التعليم (المعلمي ) بالدرجية األولي ت علي ال دييد فيي
جوانيب المعرفية التييي لهيا عالقيية بطيرق و قيييال التييدريست و طيوير المييياهج
والتي عد م أهم عوام ن احها أن يصاحبها برنامج واس لتدريب المعلمي
والمشييرفي التربييويي واإلداريييي المعييييي وبقييية العيياملي فييي حقي التربيييةت
لتكون األجيا ال ديدة ميهم قادرة عل ا سهام في طوير المياهج(.)94
 -3رفيي الكهاييية اإلنتاجييية للمعلمييي عيي يريييه زيييادة كهييام هم الهييييةت و ييق
مهييارا هم التدريسييية و حسييي أدا هييم التدريسيييت والي ا يييؤدا إلي الرفي مي
مستول األدام وبالتالي ييعكس عل مستول التحصي لدل التالمي .
 -4إعطيي ام نييوع ميي التعزيييز لمراجعيية طييا وبييرامج مؤسسييال إعييداد المعلييم
المتمنلة في المعاهد وكليال التربية لمعرفة جوانب القصور واليقص في إعداد
المعلمي لتالفيها ومعرفة أوجيأ القيوة لتيدعيمها و نبيتهيات ولهي ا يؤكيد الميطيه
العلميي يرورة ا ييترا هي المؤسسييال مشياركة فعالية فييي بيرامج التييدريب
لة مستمرة بالدري ي .
أ يام الددمة حت يكون هيا
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 -5حسي الميال العلمي في المييمال التعليمية ت وبالتالي يشعر المعلم ب نأ ييميو
فييي مهيتييأت حيييث يقبي علي العمي دون أن يشييعر فييي يييوم مي األيييام بالهشي
واإلحبا .
 -6إن وتيهيية التييدريب لعييب دورما كبيييرما فييي مسيياعدة المعلمييي ال ييدد فييي التي قلم
عل ي نيييام العم ي المدرسيييت والييربا بييي الييرييية والتطبيييهت ا يية وأنييأ
سيواجأ مواقا لم ييتم دريبيأ عليهيا مي قبي ت أ ييام فكيرة إعيداد قبي الددمية
وم ال ياو وتا ا التدريب أ يام الددمة يتعيي أن هييا قاربيما بييهميا
وبي فوا دة التعليم المصغرت والتي يمك إي ازها في اليقا التالية(:)95
 -9بسييا مركبيال العمليية التعليميية العادييية عي يرييه إ احية الم يا للمتييدرب
ليمييارس جانب يما م ي جوانييب العملييية التعليمييية واكتسييابأ للمهييارلت قب ي القيييام
بممارسال عشوا ية غير مبرم ة.
 -2يسيه التعلييم المصيغر علي المعليم ربية وا تبييار أسياليب ويرا يه متعييددة
عل جانب عليمي واحدت مميا يمكييأ مي أن يحصي علي ميردود مو يوعي
جدييييدت وهي ي ا يشي ي المعلميييي المتيييدربي علي ي طيييوير المهيييية وإ عييياعها
باستمرار لال تبار والت ريبت ليتم حسييها و طويرهات لتعطي نتا ج جييدة
وفرها األساليب المهيية التقليدية في الدورال التي تم باألسلوب التقليدا.
 -3زويد المتدرب بالتغ ية الراجعة " "Feed – Backوهي عملية زويد المعلم
المتدرب بمعرفة اليتا ج التي تيوفر ليأ مي المشيرل التربيوا ومي اليزمالمت
حيث را مياقشة المعلوميال والمهيارال التيي يم التيدريب عليهيا باسيتددام
استمارة قويم مهارة و وح الشرح والتهسير منالمت و عد التغ ية الراجعية فيي
التعليم ال فا دة واستددامها يزيد بشك فعا م حسي أدام المتدرب.
 -4حديد المهارال األساسية التي يحتاج إليهيا المعليم لقييادة العمليية التعليميية فيي
غرفة الصا بي احت ا ة وأن جو الصا العادا ديد التعقيد.
وبيييييرة حليليييية فاحصييية فيييي وتيييا ا التيييدريب أ ييييام الددميييةت والتعلييييم
يق الدبيرال ليدل
المصغر تعي العالقة بييهمات فيي كيون كليهميا يؤكيدان علي
المعلمت والعم عل نميو الشيام فيي المهيية للرفي مي مسيتول العمليية التعليمييةت
وبالتالي يؤ ر في حصيي التالميي ت حييث ان اسيتددام التعلييم المصيغر فيي يدريب
المعلمييي لييأ ي ير الوا ييي فييي األدام والتدطيييا والو ييوح والشييرح والتهسييير
والتعزيز الهورات عيد يدريبهم ب سيلوب التعلييم المصيغرت ويلعيب التعلييم المصيغر
دورما كبيييرما فييي التييدريب علي إزاليية القلييه والدييول والرهبيية مي ممارسيية العملييية
التعليميةت وانعكاس ل عل التحصي الدراسي لدل التالمي ت ا ة عييدما يكيون
المعلم في مح ا تبار م قب الموجأ التربوات أ يام الزيارال الصهية باعتبار أن
عام الدول وال و اليهسي المعطرب للمعلمت يؤ ر يرما مبا رما علي التحصيي
العلمي(.)96
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ولكي يتم حقيه الوتا ا السابقة لك م التدريب والتعليم المصغرت فالبد
مي ييياو مسي لة أسيياليب التييدريب أ يييام الددميية وعالقتهييا بييالتعليم المصييغرت علي
اعتبار أن قعية األساليب والوسا أمر مهم لتحقيه ل الوتا ا واألغرا .

را ع ًا – أساليب التدريب أثناء الخدمة:
لكي يتم طوير المعلم ومهيتأ بيد مي عيدد و ييوع أسياليب دريبيأ بحييث
يتمك م يوي أساليب قديمأ للدبرال التعليميية إلي الميي ت وبالتيالي يرفي مي
أدا أ ومستول حصي المي ت وم بي األساليب المستددمة في دريب المعلميي
أ يام الددمة ما يلي(:)99
 -9المحا رة :وهي عتبر م األساليب الميتشرة والمستددمة استددامام ملحوتيما
فييي الييدورال التدريبييية ليقي الدبييرال إلي المعلمييي ت غييير أن هي ا األسييلوبت
يوجييأ إليييأ بعيي ا نتقييادالت تمنيي فييي عييدم فعاليتييأ فييي يمييية المهييارال
وا اهال والقيم.
 -2المياقشة :وهي أسلوب يتم فيأ التهاع بي أععام جماعة غيرة لهم أهيدال
محددةت وموحيدة حيو مو يوع معيي (كتيدني مسيتول التحصيي فيي التعلييم
األساسي) لكي يتم فهم ه ا المو وع م جمي جوانبأ.
 -3القييرامة :وعييادة مييا يييتم ه ي ا األسييلوب ع ي يريييه الكتييب المقييررة والمراج ي
لإلعداد للمياقشة الصهية وا جتماعيال والمقابليةت حتي يتعيود المعلميون علي
استددام المكتبة وا يالع المستمر عل ال ديد في الم ا التربوا.
 -4المشاهدة :ويتم ه ا األسلوب عادة ع يرييه زييارة المدرسيي ت أو ميراقبتهم
في مواقا عملية وهم يعملون بقصد معرفة نواحي القوة والععا في يريقة
عملهم وأدا هم و هاعلهم في الموقا التعليميت ويدتلا ه ا األسلوب با تالل
الهدلت كالتعرل عل نوعية التعليم ومراحلأ أو قويم المعلمت و لقييأ حاجال
معيية لديأ.
 -5وميها ك ل المشاهدال التطبيقيةت و مني األدوار والتيدريب الموجيأ والدبيرة
األوليييةت واليييدوةت والمقابلييةت والمدتبييرت والمعييار ت والييرحالل والزيييارال
الميدانيةت وا ألفالم والعرو المر ية والتسي يالل الصيو ية والزييارال التيي
تم بي المعلمي ت حيث يساعد ه ا األسلوب عل اكتسياب المهيارال و يميتهيا
و عميقها لدل المعلمي وك ل ا تبارال ب مي أنواعها.
 -6وم اإل افال والت ديدال الحدينة في م ا دريب المعلمي قبي الددميةتأو
أ يامها والتي يمك أن ساعد المتدربي في حديد مهارال التدريس.
أما فيما يتعله باألسلوب المتب فيي اسيتددام التعلييم المصيغر ك سيلوب مي
أساليب التدريب أ يام الددمة فيمك حديد ل في المراح التالية(:)98
ال دقيقييما إليي مكونا هييا السييلوكيةت
 -9حلييي المهييارة مو يي التييدريب حلييي م
و قييديمها للمتييدربي لدراسييتها بالتهصييي ت ويمكيي عيير أفييالم و ييي
نما ج ألدام ه المهارة.
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 -2إعداد طة الدرس المصغر عل أساس ميا علميأ المتيدربون فيي الدطيوة
السابقة وعر ها عل المشرل.
 -3دريس اليدرس المصيغر ( )91-5دقيا ه لهصي مصيغر ( مسيةت أو سيتة
المي ) م س ي الدرس س يالم مر يام.
 -4إعادة عر الدرس بعد التدريس مبا رة للتقيويم وهي هيي فتيرة التغ يية
الراجعة.
 -5التدطيا مرة انية لدرس مصغر آ ير للتيدريب علي نهيس المهيارة ت مي
ا ستهادة م نتا ج التغ ية المر عة السابقة.
 -6إعادة التدريس لعدد آ ر م التالمي م س ي الدرس.
 -9إعادة عر الدرس بعد التدريس مبا رة للتغ ية الراجعة النانية.
وم ي ييال ييياو األسيياليب السييابقة لك ي م ي التعليييم المصييغر و ييدريب
المعلمييي أ يييام الددميية ن ييد أنهمييا يهييدفان إل ي يمييية القييدرال والكهييامال الدا يية
ب ن اح العملية التعليمية وإل الرقي بمستول المعلم المعرفي والمهارا والوجدانيت
وأن هيا عالقة وا حة بي يدريب المعلميي وأسيلوب التعلييم المصيغر باعتبيار
م ا اهال الحدينة المعميو بهيا فيي بيرامج يدريب المعلميي مي يال كييد
عل التغ ية الراجعيةت وهي ا ميا يتهيه ماميام مي (البيرامج الحدينية فيي إعيداد المعليم
و دريبأت حيث عم ه البرامج علي إي ياد نيوع مي العالقية بيي بيرامج اإلعيداد
م ناحيية وبيي المهيام والمسيؤوليال والواجبيال التيي سيول يواجههيا فيي المييدان
الحقيقي م ناحية أ رلت كميا أنهيا هيتم برفي كهيامة المعليم إلي أقصي حيد ممكي
و ستددم أسلوب التدطيا العلمي و ركز عل ال انب الكيهي وليس الكميي و زوييد
المعلم بالعديد م ا اهال التربوية واليهسية المعا رة في م ا ل التربية وعليم
اليهس(.)91
ولت كيد عالقة التعليم المصغر بتدريب المعلميي أ ييام الددمية ون احيأ فيي
رف ي مسييتول المعلييم و حصيييلأ العلمييي ومعال ية جوانييب القصييور الموجييودة فييي
أساليب عليمأ وإعداد قب الددمةت ما يتبي م مزايا ه ا األسلوب في رف الكهامة
واألدام باليسبة للمعلم وهي:
 -9عل الرغم م أن الموقا التعليمي في أسلوب التعليم المصغر موقيا مصيمم
ومدطا ومدترع إ أنأ يزا موقهما دريسيام حقيقيام.
 -2بواسطة انتقاع ح م الهصي ت وانتقياع زمي التيدريس في ن عقييدال الهصي
العادا تياقص بشك كبير.
 -3ه ا األسلوب يمك المدرس المتدرب م التركيز عل اكتساب بع مهارال
التدريست أو عل يهي بع المهام التي يريد يهي ها.
 -4هي ا اليييوع مي التركيييز ييييتج بسييبب الدرجيية العالييية مي العييبا للمواقييا فييي
التعليم المصغر.
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 -5للتعليم المصغر ميزة كبيرة في أنيأ يحقيه التغ يية المر يدة (الراجعية) السيريعة
والتي عقب مبا رة عملية األدام ب كون هيا عيدة مصيادر للتغ يية المر يدة
مك المعلم المتدرب م أن ينرا صورا أ في السلو التدريسي.
وم ال المزايا السابقة يتعي الدور الهعا الي ا يلعبيأ التعلييم المصيغر
في رف مستول األدام لدل المعلمي ويكون أداة قيمة في برامج دريب المعلمي .

خامسا– األ حاث والدراسات السا قة المتصلة موضوع البحث:
الدراسال التي أكدل عل حاجة المعلمي إل اليمو المهيي:
قيدير
م ال الدراسال التي أجريد حو مدل حاجة المعلميي لغير
احتياجا هم إل التدريب أ يام الددمة فقد أجمعد عملية احدل الدراسيال مي يال
اسييت ابال المعلمييي علي أنهييم بحاجيية إلي التييدريب عل ي المهييارال وبدا يية فييي
م ا المعيوا والوجداني ممنلة في التدريب عل يمية نهسية التلمي ت وفي الم يا
التعليييم المهييردت حيييث أكيييدل ا تالفييال بييي ا سيييت ابال بييي معلمييي المرحليية
ا بتدا ية والنانويةت أو بي قلي الدبرة وكنيريها مي المعلميي ت إن مي العيرورا
يوي التدريب أ يام الددمة(.)21
كما أن الدراسة التيي أجرييد حيو ا اهيال المعليم نحيو المهيية والعوامي
المكونة لهيا علي عييية قوامهيا ( )928موزعية بيي ييالب السيية األولي والرابعية
بكلية التربية ب امعية الملي عبيد العزييزت وميديرا الميدارس ا بتدا يية والمتوسيطة
بالمملكيية العربييية السييعوديةت فقييد أكييدل عيييية الدراسيية عل ي أن اإلعييداد األكيياديمي
بمهرد ليس كافيام لتكوي ا اهال إي ابية نحو مهية التدريس(.)29
أما فيما يتعله بالدراسال التي أكيدل علي جيدول ون ياح التعلييم المصيغر
في إ حدات غييير فيي سيلوكيال المعلميي أ ييام الددميةت و ا ية فيي مسيا انتقيا
التعليم و يوع أساليب التغ ية الراجعة واستددام األجهزة التعليمية فقد جامل اليتا ج
في معيمها ؤكد علي دور ون ياح اسيتددام التعلييم المصيغر فيي يدريب المعلميي
أ يام الددمة(.)22
ك مييا أن الدراسييال التييي ياولييد مسيي لة التغ ييية الراجعيية فييي التعليييم
المصييغر فقييد جييامل هي الدراسييال ؤيييد فعالييية التغ ييية الراجعيية فييي إحييدات
غييرال مرغوبة في السلو وفيي حليي مهيام التيدريس فهيي دراسية قيام بهيا
( كالر وييب) " "Clark Wobb 1968لبييان أ ير اسيتددام التسي ي التلهيازا
(الهيديو) عل أدام الطالب المعلمي ب امعة برمي هامت حيث أجريد الت ربة علي
 391يالبيام فقييد دلييد اليتييا ج علي أن  %95مي الطييالب قييد ا هقييوا علي أن التعليييم
المصغر يمك أن يبي المواقا أو الم ا ل التي يمكي أن يحسي فيهيا مي أرا يأت
كما أن التس ي التلهازا يساعدهم عل حلي مهام التدريس(.)23
"ك ل كشهد بحوت أ رل أ ر سيلو المعليم علي حصيي التالميي ت فلقيد
أتهيرل دراسيية ميلتييز " "Miltzبي ن هيييا عالقية بييي و ييوح المعلييم فييي ييرحأ
وبييي حصييي التالميي ت كمييا أن الدراسيية التييي قامييد بهييا فراني " "Francoعل ي
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م موعة م المعلمي المبتد ي بالمرحلة ا بتدا ية هدل للتعرل علي أرا هيم فيي
المهارال التيي يحتياجون إليهيا للتيدريب عليهيات و يلد الباحنية إلي أن المهيارال
الدا ة بتيهي الدرس و با التالمي ت وج ب انتبياههم وا سيتددام األمني للوقيدت
والمييوارد ومهييارال التهاعيي ميي ار ييري هييي أهييم المهييارال فييي نييير هييؤ م
المعلمي (.)24
وبتحلييي الدراسييال السييابقة حييو أهمييية التييدريب أ يييام الددميية وحاجيية
المعلمي إليها سوام كان قب الددمة أم أ يامها يتعي ار ي(:)25
 -9إن بيرة التعلييم المصيغر يييتج عيهييا حسي جيوهرا فيي مهيارال التييدريست
مقارنة بالطالب ال ي لم تي لهم فرع ا ستهادة م برال التعليم المصغر.
 -2إن برة التعليم المصغر ييتج عيها حس جوهرا في األدام التدريسي عيدما
يلي ه الدبرة غ ية راجعة لهيية وم التس ي التلهازا.
 -3إن التعليييم المصييغر ي يؤ ر بصييورة إي ابييية فييي سييلو المعلمييي قب ي الددمييةت
وأ يامها في وم مياهر سلوكية مرغوب فيها.

 -4سادساــ وابع تدريب المعلمين أثناء الخدمة:
وميي يييال معايشييية الباحنييان لهيي اليييدورة ومشييياركتأ فيييي إلقيييام بعيي
المحا رال فيهات فقد بي لأ أن واق التدريب أ يام الددمة يغلب علي برام يأ أن
كون مهرو ة فر ما عل المعلمي ت وبالتيالي لي يهير ال ديية فيي ا سيتهادة مي
ه الدورال تك ل أنهيا ليم تيياو جيوهر العمليية التعليميية تبحييث عيالج جوانيب
القصييور والعييعا الوا ييي فييي مسييتول التحصييي وال ي ا انعكييس عل ي مسييتول
التعليم بصورة عامة.
كما لوحظ عدم ربا و كام التدريب أ يام الددمة باإلعداد لما قب الددمةت
ولم ركز عل حلي العم و قويم أدوار المعلم الر يسيية فيي العمليية التعليميية تأو
التربوية ورغم دا ه األدوار التي يهتر أن ركز عليها الدورال التدريبيةت
وا تالفهييا بع يما لعييدة اعتبييارال بي ييية و قافييية فييي الم تم ي والهييروق الهردييية فييي
دصيال المعلمي ف نيا نلدص ه األدوار في اليقا ا ية(:)29
 -9دور الدبير في ف التدريس.
 -2دور ممن قيم الم تم .
 -3دور بير المادة الدراسية.
 -4دور الدبير في العالقال اإلنسانية.
 -5دور المسؤو ع الييام.
 -6دور العام في حق اليشا المدرسي.
 -9دور قياة ا صا بالم تم وال مهور.
 -8دور المتعلم والدارس.
 -1دور القا م باألعما المكتبية.
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صيييهها علي اليحيو

أما م حيث مشكالل التيدريب أ ييام الددميةت فييمك
التالي(:)28
 -9مشكالل تعله بالتدطيا ت حييث يغليب علي بيرامج التيدريب ا ر يا وعيدم
حديد األهدال المرجوة م التدريب.
 -2مشكالل تعله بالمحتول والوسا المعيية حيث انأ انعكاس لمياهج وأسياليب
ما قب الددمة بسبب سهولة ويسر ه ا األسلوب.
 -3مشكالل تعله بالكهايال واألجهزة الهيية التي شرل عل التدريبت حيث ان
المس ولي ع التدريب لم يدركوا إدراكام واعيما لما ي ب أن كون علييأ عمليية
الدورال التدريبية.
 -4مشكالل ال عالقة بمؤسسال ما قب الددمةت حيث المؤسسيال التيي شيرل
عل برامج دريب غير مؤهلة أحيانام.
 -5مشكالل ال عالقة بالتحوي ت حيث لم ر د األموا الالزمة للصرل علي
التدريب.
 -6مشكالل تعله بالت هي والحوافزت حييث وجيد حيوافز فيي بيرامج التيدريب
ش الحعور وا ستمرارية والتحصي المهيي.
 -9مشييكالل تعلييه باألنمييا وا سييتحدات والت ريييبت وهييو أن بييرامج التييدريب
سير عل اليمطية والتقليد و حارب أية فكرة جديدةت أو يحو ميحي الت رييب
ل مديرو المدارس والموجهونت حييث ليم نسيم عي أيية
وعادة م يعار
مبادرة قام بها ميديرو الميدارس والموجهيون فيي م يا التيدريب وا سيتحدات
والت ريب.
 -8مشكالل تعليه بيالتو يه والمعلوميالت مميا ي فييأ أن التو ييه فيي القطياع
التربييوات و ييوفر المعلومييال والبيانييال الالزميية ميي أبييرز أولويييال بييرامج
التكوي والتدريب أ يام الددمةت وم دونهما يكون العم ناقصما وقلي الها دة.
 -1مشكالل تعله بالتقويم والمتابعةت حيث ان األسيلوب المتبي فيي قيويم أسياليب
التدريب هو أسلوب قليدا يمس جوهر التدريبت ولكي يركيز علي الشيكليال
كانتيام المعلمي في الدورة ومواتبتهم علي الحعيورت و مييعهم للمحا يرال
والتوجيهال واإلحصا يال للحا ري ت وقد يكون هيا قويم عل اإليالق.
 -91مشكالل تعله بالتعاون والتيسيه بي المؤسسيال المسيؤولة عي إعيداد المعليم
حيث لم يوجد أا عاون أو يسيه بي وزارة التربية والتعليم عل مستول الميدن
والهييروع وتهيير لي وا ييحما مي ييال دورة المييدربي لمعلمييي مرحليية التعليييم
األساسي مي  21-1يهر يولييو 9188مت المقامية بطيرابلس حييث حعير معييم
مييوجهي هي المرحليية بالمييدن باسييتنيام مديييية يييرابلست ومي ييال يييرح واقي
دريب المعلمي أ يام الددمة و حديد مشاكلأ يرل الباحنان رورة ا ستهادة م
برنامج التعليم المصغر وإد الأ ك سلوب م أساليب التدريب لمعال ة ه ا الواقي
ييرورة كييا ا ال هييود م ي قب ي ال امعييال ومراكييز
ومشيياكلأت باإل ييافة إل ي
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البحييوت لتبيييي برنييامج دريسييي ييام لك ي مراح ي التعليييمت للرف ي م ي مسييتوا
ومعال ة دني مستول التحصي .
وحت يتم معال ة واق التدريب أ ييام الددمية ومشياكلأ ب سيلوب علميي يحيي دون
ار ا وعدم فهم ت عليأ ييبغي مراعاة المعايير واألسس التي راع فيي بيرامج
التدريب أ يام الددمةت وك ل مراعاة الحوافز التيي شي علي التيدريب ون ياح
ه البرامج في العملية التربويية ت كيي ييتم بييام المعليم بييام جييدما ومسيتمرما أ ييام
الددمة .وييعكس ل بد ور عل التحصي العلمي.

االستنتاجات:
ييياو الباحن يان فييي ه ي ا البحييث مو ييوع التعليييم المصييغر ك سييلوب م ي
أسيياليب ييدريب المعلمييي أ يييام الددميية ت و لي مي ييال محاولتهمييا اإلجابيية ع ي
التساؤ ل الدا ة بالبحث وقد و ال إل اليتا ج التالية:
 -9إن هييا عالقيية وا ييحة بييي مههييوم يدريب المعلمييي أ يييام الددمييةت والتعليييم
المصيغر فيي كونهميا يركيزان علي حسيي األدام وا ر قيام بمسيتول العملييية
التعليمية وفه إيار علمي وسياسة عليمية وا حة و حيحة.
 -2إن أهيييدال يييدريب المعلميييي أ ييييام الددميييةت دتليييا عي ي أهيييدال التعلييييم
المصيغر .حييث ان كليهميا يهييدفان إلي الت هيي السييري فيي مهيارال التييدريس
والت دييد فييي المهييية التعليميييةت و حقيييه مبيدأ التربييية المسييتمرة وفييه المراحي
نها معال ة جوانب القصور
التعليمية واكتسابها بالمهارال المتعددة التي م
في التربية التقليدية.
 -3مركييز العملييية التعليميييةت حييو المييتعلم (المعلييم المتييدرب) بالدرجيية األول ي ت
وليس حو الوسا المستددمة في دريبأت أو عليمأ كالمادة الدراسية.
 -4كما بي ه ا البحث العالقة الوا حة بي وتيا ا التيدريب والتعلييم المصيغرت
متمنلة في بصير المعلم المتدرب بالموقا التعليمي م جمي جوانبيأ واليربا
بييي الياحييية الييرييية والتطبيقيييةت وزيييادة الكهاييية اإلنتاجييية و زويييد بالتغ ييية
الراجعة التي عتبير عيامال مي العوامي الهعالية فيي حسيي األدامت كميا أكد يأ
الدراسال السابقة في ه ا الم ا .
يق الدبيرال
 -5كما أكد ه ا البحث أن الوتا ا الدا ة بالتيدريب ؤكيد علي
لدل المعلم.
 -6وحيث ا ن حقيه الوتا ا السابقة يحتاج إل وسا وا حةت فقد كشيهد هي
الدراسييية علي ي الوسيييا واألسييياليب المسيييتددمة فيييي حقييييه لي ي األهيييدال
والوتييا ا متمنلييية فييي اسيييتددام المحا ييرة والميافسييية والقييرامة والمشييياهدة
والمحاكيياة و حلي ي التهاع ي ت وكيهييية اسييتددام التعليييم المصييغر ك سييلوب م ي
األساليب الت ديدية في دريب المعلمي أ يام الددمة.
 -9إن مما يؤكد جدول ون ياح أسيلوب التعلييم المصيغر فيي التيدريبت مزاييا هي
اإلدارة والمتمنلة فيي أن اليتعلم هيو عبيارة عي عليم حقيقييت و بسييا عقييدال
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العمليية التعليميية و مركزهييا حيو عليم المهييارال األساسيية للتيدريس وفعالييية
التغ ية الراجعة في البيام والتصحيي.
 -8أكييدل الدراسييال السييابقةت المتعلقيية بتييدريب المعلمييي أ يييام الددمييةت عل ي أن
استددام أسلوب التعليم المصغر يعد م الوسا الياجحة فيي إحيدات غيييرال
سلوكية مرغوب فيها في الم ا التربوا و عد أساسية لي اح المعلمت وبالتيالي
يتحسي ي مسيييتول األدام واكتسييياب المهيييارال التدريبيييية التيييي عي ي مسيييتول
التحصي يتحس و عالج جوانب القصور فيأ.
 -1كما بي للباحنان أن واق التدريب أ يام الددمة في ليبيا يعاني م عدة مشاك
ميها :عدم و يي أدوار المدرس وعدم اسيتددام األسيلوب العلميي فيي بيرامج
التدريبت ويغلب عليها ياب ا ر ا وعدم التدطيا والتيهيي والتقيويم ال ييد
وعدم التعاون بي المؤسسال المسؤولة ع إعداد المعلم وعدم إد ا التقييال
الحدينة في برامج التدريب كالتعليم المصغرت ب يغلب عليها الطاب التقليدا.

توصيات البحث:
م يال معايشية الباحنيان لبيرامج يدريب المعلميي أ ييام الددميةت ف نهميا
يو يييان بييبع المقترحييال التالييية التييي مي ي نها أن مكي بييرامج التييدريب مي
فعاليتها في رف مستول المعلم ونمو المهيي المستمر.
 -9إنشييام معهييد متدصييص لتييدريب المعلمييي أ ي يام الددميية فييي المييدن الكبييرل
بالبلديال في م ا اليمو المهيي والمعرفي.
 -2إي اد جهاز متدصص لإل رال ويتكون م :
أ -أجهزة التدطيا بوزارة التعليم.
ب -أسا ة كليال التربية المتدصصي ومعاهد إعداد المعلمي .
ج -متدصصي م مراكز البحوت.
د -اإلدارال التعليمية ممنلة في جهاز التهتيش التربوا.
 معلمي م بع المدارس.و -بع م أوليام األمور المتدصصي .
 -3وفير التقييال الحدينة في برامج دريب المعلمي كاألجهزة التعليمية ب مي
أنواعها.

المقترحــــــات :
رو الترقية وزيادة

9ـ جع الي اح في برامج الدورال التدريبية ريام م
المر ب.
2ـ إجرام دراسال ريبية لطرق التدريس واستددام أسلوب التعليم المصغرت
و طبيقأ عل البي ة الليبية.
3ــ رورة اجرام برنامج دورال عليم مصغرللمعلمي أ يام المهية ت ك أرب
سيوال.
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4ــ اجرام دراسة ميدانية ستطالع أرام المعلمي تحو برنامج التعليم المصغرفي
دريب المعلمي أ يام الددمة.

الهوامش:
 .9محمد عزل عبد الموجود :دريب المعلمي أ يام الددمةت دراسة في المههوم والوتيهة حلقة
المسؤولي ع دريب المعلمي أ يام الددمةت الميامة دولة البحري م  21-23نوفمبر
9195ت جامعة الدو العربية المييمة العربية للتربية والنقافة والعلومت إدارة التربيةت ع.65
 .2عبد القادر يوسا :يمية الكهامال التربوية و دريب المعلمي أ يام الددمةت بيرول :دار
الكتاب العربيت 9163م.
 .3محمدعزل عبد الموجودتمرج سابهت ع.66
 .4نهس المرج ت ع.69-66
 .5عبد الرحيم الي عبداهلل( :التعليم المصغر برنامج للتدريب التربوا في م ا التقييال
التربوية)ت م لة كيولوجيا التعليمت المركز العربي للتقييال التربوية الكويدت العدد الراب ت
للسية الرابعةت ديسمبر 9139ت ع.93
 .6ستيه مالكوكل وجمي مولت ( قويم يرا ه التدريب عل األدامت دلي العاملي في يدريب
المعلميي )ت رجمية فيايز عبيد اليدا م جمعيةت ا يدار مكتيب التربيية العالميتالعيدد 924ت لسيية
91ت ع.92
 .9عبداهلل عبد الدا م (التعليم المصغر واعداد المعلمي ) م لة ا حيادت ال امعيال العربييةت للييدوة
األول لعمدام كليال التربيية والمعلميي بال امعيال العربييةت ال امعية المستيصيريةت العيراقت
الميعقدة في نوفمبر 9194ت الصادرة في 9196ت ع.39
 .8عبييد القييادر يوسييا (مشييكالل إعييداد المعلييم و دريبييأ أ يييام الددميية)ت حلقيية المس يؤولي ع ي
دريب المعلمي أ يام الددمةت الميامةت دولة البحري ت ع.992
 .1محمييد األحمييد الر يييدت ( ييدريب المعلمييي أ يييام العمي ) المييؤ مر األو إلعييداد المعلمييي فييي
المملكة العربية السيعوديةت مي  9-4ميارس 9194ت جامعية الملي عبيد العزييزت كليية التربيية
السعوديةت مؤسسة مكة للطباعة واإلعالمت ع.59-51
 .91فكرا حس ريانت التوجيأ الهييي بيي الييريية والتطبييهت 9ت الكوييد :دار القليمت 9181ت
ع.923
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 .99كويتأ وباس أمي الونداوات التقييال ال ديدة فيي التربييةت اليدورة التدريبيية النانيية للعياملي
فيي وحييدال التدطييا التربييوات إعيداد :بييدي محميود مبييار وآ يري ت ال مهورييية العراقيييةت
وزارة التربييية المديرييية العاميية للتدطيييا التربييوات قسييم التو يييه والدراسييالت العييدد  93سييية
9194مت دار ال احظت بغدادت ع.932-939
 .92محمد ليهة بركالت (بع ا اهال ال ديدة في إعداد المعلميي والمدرسيي ) ال مهوريية
العراقيييةت وزارة التربيييةت م ليية التربييوات قسييم التو يييه والدراسييالت العييدد  3السييية النانيييةت
9193ت ع.94
 .93أنور ياهر ر ا التعليم المصغر :قيية ربوية حدينية فيي يدريب المعلميي ت الميؤ مر األو
حو التدريب المهيي للمعلمي الميعقد ببيغيازا فيي الهتيرة مي  95-92ميارس 9184ت ليبييات
ع.6-5
 .94نادية ريات ( األنما اإلدراكية المعرفية وعالقتها بمواقا التعلم ال ا ي واليتعلم التقلييدا)ت
م ليية العلييوم ا جتماعيييةت جامعيية الكويييدت العييدد النالييثت السييية التاسييعةت سييبتمبر 9189مت
ع.929-926
 .95محمد عزل عبدالموجودت مرج سابهت ع.69
 .96نهس المرج ت ع.99-61
 .99سعاد لي إسماعي ت (مهاهيم وا اهال جديدة في التدطيا لتطوير المياهج)ت م لة التربيية
ال ديدةت السية األول ت العدد النانيت ابري ت 9194ت ع.91
 .98كويتأ وباس أمي الونداوا ت مرج سابهت ع939ت .932
 .91أحمد الدطيبت التعليم المصغر كتقيية متطورةت األردنت عمانت مطاب دار الشعبت 9182ت
ع.9
 .21محمد ر ا البغدادات التدريس المصغر برنامج لتعلم مهارال التدريست 9ت مكتبة الهالحت
الكويدت 9191ت ع.39
 .29لبيبة الحت (أساليب التدريس أ يام الددمية)ت حلقية المسيؤولي عي يدريب المعلميي أ ييام
الددمةت الميعقدة في الميامةت دولة البحري م  21-23نوفمبر 9195ت ع.993-918
 .22علي لتولت مو وعال جديدة في ميدان التربية م مدارس الحعيانة إلي ال امعيةت 9ت
الكويد :دار القلمت 9181ت ع.945-944
 .23زييب حلمي الشربيييت (التدريس المصغر باسيتددام جهياز الهييديو للتيدريب علي األدام فيي
التدريس)ت م لة كيولوجيا التعليمت المركز العربي للتقييال التربوية ت الكويد ت العيدد السياب
ت السية النالنةت يونيو 9189ت ع.95
 .24حس جام وآ رونت (الكهامة التدريسية الالزمة لمعلم المرحلة ا بتدا ية في دولة الكويد)ت
الم لة التربويةت لكلية التربيةت جامعة الكوييدت السيية األولي ت العيدد النيانيت سيبتمبر 9184ت
ع.69-66
 .25علي لتول ت مرج سابهت ع.945-944
 .26عبد القادر يوسات (مهاهيم جديدة في إعداد و دريب المعلمي والعاملي في القطاع التربيوا
أ يام الددمة)ت حلقة المسؤولي ع دريب المعلمي أ ييام الددمية الميعقيدة فيي المياميةت دولية
البحري ت م  21-23نوفمبرت 9195مت ع.959-951
 .29ميهيييي فهميييي وآ يييرونت (ا اهيييال المعليييم نحيييو المهيييية والعوامي ي المكونييية لهيييا بحييييث
استطالعي)ت المؤ مر األو إلعداد المعلمي في المملكية العربيية السيعوديةت مي  9-4ميارس
9194ت ع.995
 .28محمد ر ا البغدادا ت مرج سابهت ع.32-21
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