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 مم ّخص 
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة مدى تقييم معممي التعميم األساسي في محافظة الالذقية لمتعميم المستمر الذي تنتيجو
و ازرة التربية لمنيوض بالمستوى الميني و الشخصي لممعمم  ،و الذي تم اختصاره في الدورات التدريبية عمى المناىج

الجديدة  ،من خالل أربع محاور لمتقييم ىي ( تخطيط الدورات التدريبية  ،محتوى الدورات التدريبية
تنفيذ الدورات التدريبية  ،المستوى الميني و الشخصي لممعمم )  .و معرفة الفروق بين متوسط إجابات أفراد العينة في
ىذه المحاور .
استخدمنا في ىذا البحث المنيج الوصفي التحميمي ،و اعتمدنا عمى االستبانة لمعرفة آراء المبحوثين  ،من خالل سحب
عينة عشوائية تضمنت  385معمم و معممة من مرحمة التعميم األساسي في محافظة الالذقية  .ثم تفريغ االستجابات

بواسطة البرنامج االحصائي  ، SPSS.23و تحميل البيانات  ،و استخالص النتائج التي كان من أىميا ما يمي :

 الدورات التدريبية لم تحقق األىداف المرجوة منيا في تطوير المستوى الميني و الشخصي لممعمم  ،بسبب ضعفالتخطيط ليذه الدورات  ،و المحتوى التقميدي  ،و عدم تنفيذىا بالطريقة المخططة  .حيث جاءت درجة تقييم المعممين
ضمن عينة البحث لجميع ىذه المحاور ضمن المجال القميل .
الكممات المفتاحية :التعميم المستمر – التدريب – السياسة التعميمية .
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 ABSTRACT 
The objective of this study was to assess the assessment of the teachers of basic education
in Lattakia To lifelong learning , adopted by the Ministry of education to improve the
professional and personal level of the teacher , which was shortened in training courses on
new curricula , through four of assessment ( planning of training courses- courses content –
implementation of training courses – the professional and personal level of the teacher) to
find the differences between the average responses of the sample members in these axes .
- In this research we used the analytical descriptive method , and we relied on the
questionnaire to know the views of the respondents , through the withdrawal of teachers
from the basic education in Lattakia , and then unloading the responses by statistical
program SPSS.23 , and analyze the data , and extract the results . whichever is the most
important :
- Training courses didn't achieve the desired goals in the development of theprofessional
and personal level of the teacher , due to poor planning of these courses , and traditional
content , and don't implemented in the planned manner , where the degree of evaluation of
teachers within the sample of all these topics in the level of little .
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مقدمة:
يشكل التدفق اليائل لممعمومات ،وتقادم المعرفة السريع نتيجة لمثورة التكنولوجية في عصرنا الحالي تحديات كبيرة أمام

مجتمعاتنا المطالبة بالمحاق في ىذا السباق العالمي المحموم .واال رضينا بالمقاعد الخمفية ضمن االصطفافات العالمية
الجديدة  .والتعميم باعتباره الرافعة األساسية في عصر المعرفة  ،يشكل االستثمار الوطني األىم الذي يساعدنا في
التكيف مع المعطيات الجديدة .مما يستدعي إجراء إصالحات جذرية في االستراتيجيات والنظم التعميمية  ،يكون محورىا
األساسي المعمم باعتباره أساس العممية التعميمية  .و ىذا ما يؤكد عميو الباحث األمريكي  John Deweyبقولو " إن
كافة اإلصالحات التعميمية مرتبطة بنوعية العاممين في مينة التعميم وشخصيتيم " ( .)bhote ,2013,p12فالمعمم

تبعا لمباحثين عبد السميع و جوالو " يتعدى دوره حجرة الدراسة لذلك يجب أن يالحق التطورات في مجال تخصصو
،و يشترك في عضوية المنظمات المينية و المؤتمرات و حمقات البحث "(عبد السميع  ،جوالو ،2005 ،ص.)41
يشكل العنصر البشري أساس التطور ،والثورة المعرفية العالمية تحتاج إلى اإلنسان الواعي القابل لمتعمم والتغيير
المستمر ،ولذل ك فإن مقدار العناية بنوعية تأىيل المعمم وتدريبو  ،إنما يعكس اإلحساس بالمسؤولية تجاه مستقبل
األجيال ومدى الحرص عمى توفير الخدمات التعميمية المناسبة ليذا العصر .و عميو فمن الضرورة تبني مفيوم التعميم

المستمر كأسموب تطويري لمتنمية الذاتية لممعمم لتحويمو إلى منتج لممعرفة .
بناءاً عمى ما تقدم يتناول ىذا البحث التعميم المستمر في محافظة الالذقية في جانب منو ،من خالل االطالع عمى

الجيود التي بذلت لتطوير المستوى التعميمي لممعممين و بالتالي التعميم في المحافظة ،و تقييم ىذه التجربة من حيث

نقاط القوة والضعف لتقديم رؤية تساىم في تفعيل التعميم المستمر ليكون األساس الذي تقوم عميو االستراتيجية األشمل
التي يتم التخطيط ليا لمسايرة التطور المعرفي العالمي .

 -مشكمة البحث:

لم يحظ مفيوم التعميم المستمر باالىتمام الكافي والتخطيط المناسب في سورية ،من حيث االطالع عمى المستجدات
العالمية ،وضعف االىتمام بالبحوث اإلجرائية ،إضافة إلى تفريغ اإلجراءات واألنشطة المخططة من محتواىا بحيث ال
تؤدي األىداف المرجوة  .لذلك يمكن صياغة مشكمة البحث في السؤال التالي :
 -ىل يساىم تدريب المعممين في تطوير أدائيم الميني و الشخصي؟

ويتفرع عن ىذا السؤال الرئيسي األسئمة الفرعية التالية:
 ماىي الوسائل المتبعة في تطوير أداء المعممين؟
 ما ىو محتوى الدورات التدريبية لممعممين؟
 ىل تساىم ىذه الدورات في تنمية قدرات المعمم؟

 ما الرؤية المقترحة لتطوير األداء الميني لممعمم ،وبالتالي تطوير التعميم؟

أىمية البحث وأىدافو:
يأتي ىذا البحث بالتوازي مع الجيود التي تبذليا و ازرة التربية لمنيوض بالعممية التعميمية في سورية من خالل تطوير
المناىج  ،وصقل الخبرة المينية لممعممين .لمتمكن من استيعاب ومجاراة التطورات المعرفية اليائمة .حيث يعتبر ىذا
البحث بمثابة تقييم لما تم إنجازه  ،في مجال التعميم المستمر لممعممين لمعرفة نقاط القوة والضعفوبالتالي تقديم رؤية
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تساىم في تفعيل الخطط المرسومة لتحسين ىذا التعميم و بالتالي العممية التعميمية ككل و التي تعتبر القاعدة التي نبني
عمييا االستراتيجية الشاممة التي يعول عمييا في إعادة إعمار سورية.
أىداف البحث:

منحى جديداً من التدريب
يرى الباحث أن أىداف التدريب تبعاً لمتغييرات المعرفية العالمية المتسارعة يجب أن تأخذ
ً
عمى المنياج  ،إلى تدريب عمى وسائل تربوية و أخالقية و نفسية تساير معطيات العصر  .و بناءاً عمى ىذه الرؤية
فإن البحث ييدف إلى رصد واقع الدورات التدريبة التي تقيميا و ازرة التربية لممعممين في محافظة الالذقية الكتشاف مدى
فعاليتيا في تطوير أداء المعمم الذي يشكل أساس العممية التعميمية  .و تقديم االقتراحات الكفيمة بتطوير ىذه الدورات
بما يساىم في خمق أدوار جديدة لممعمم تسيم في رفع سوية التعميم

االجتماعية .

و استغالليا لتحقيق التنمية االقتصادية و

فرضيات البحث:

تتمحور فرضيات البحث حول الدور الذي تمعبو الدورات التي تقيميا و ازرة التربية ضمن خطة التعميم المستمر في
تطوير المستوى الميني و الشخصي لممعممين ولذلك تم صياغة الفرضيات كما يمي :
 -1إن التخطيط لمدورات التدريبية ال يؤثر في رفع المستوى الميني و الشخصي لممعممين .
 -2إن محتوى الدورات التدريبية ال يؤثر في رفع المستوى الميني و الشخصي لممعممين .
 -3إن اسموب تقديم و تنفيذ الدورات التدريبية ال يؤثر في رفع المستوى الميني و الشخصي لممعممين .

منيجية البحث:
اعتم دنا في ىذا البحث عمى المنيج الوصفي التحميمي ،من خالل تقديم إطار نظري يتناول التعميم المستمر في سورية
من خالل جمع البيانات وتحميميا .إضافةُ إلى منيج المسح اإلحصائي الذي يعتمد عمى جمع المعمومات الميدانية عن
واقع التدريب في و ازرة التربية باستخدام طرائق المقابمة الشخصية واالستبيان وتحميميا باستخدام الطرائق اإلحصائية

وبمساعدة البرنامج االحصائي  spssلمتأكد من صحة الفرضيات
 -حدود البحث:

الحدود الزمنية :العام الدراسي .2017-2018

الحدود البشرية والمكانية :المعممون في مديرية التربية في محافظة الالذقية.

 -مصطمحات البحث:

التعميم المستمر :وىو عممية تعميم منيجية تيدف إلى تحسين المعارف والميارات والكفاءات الشخصية والمعرفية

واالجتماعية ،عن طريق دمج مجموعات مختمفة من المعارف والميارات البتكار معارف وميارات جديدة ،ويعرف

بالتعميم مدى الحياة ويشمل جميع مراحل التعميم النظامي وغير النظامي( .عبد العظيم ، 2002 ،ص)15

 التدريب :ىو النظام الذي يعمل عمى تزويد الفرد بالمعمومات وصقل قدراتو وتنمية مياراتو وتغيير اتجاىاتيبيدفتطوير أدائو بما يحقق أىدافو المنظمة)Glueck, 1996. P.22 ( .

 -السياسة التعميمية :ىي المواد الدستورية العامة لمتعميم ،وىي التي تبين األسس العامة التي يقوم عمييا التخطيط

اء كانت ىذه المواد مكتوبة أو غير مكتوبةإال أنيا
إلنشاء مؤسساتو ،وتبين أىداف العممية التعميمية ،وتحدد مقاصدىا سو ً
مالحظة ذىنياً لدى المشرفين عمى مؤسسات التعميم والمنشئين ليا والموجيين لمسيرتيا (الميداني ،2009 ،ص. )9
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الدراسات السابقة:
تم االطالع عمى العديد من الدراسات السابقة التي اىتمت بموضوع التعميم المستمر ومنيا:

 -دراسة لمدكتور جمال جمعة عبد المنعم ( )2012بعنوان " تأىيل وتدريب المعممين في المممكة العربية السعودية"

وىي دراسة ميدانية تيدف إلى جمع آراء المعممين حول احتياجاتيم التأىيمية والتدريبية وتحميميا لمكشف عن أوجو
القصور بيدف وضع خطط لممعالجة بما يحقق األداء األفضل والكفاءة العالية وتطوير برامج التأىيل والتدريب و
توصمت الدراسة إلى نتائج أىميا
 .1من التحديات التي تواجو تخطيط وتنفيذ البرامج تكميف المعمم بميام تدريسية كبيرة.
 .2ضرورة تنوع أساليب تنفيذ البرامج التدريبية وتحديث المادة التعميمية.

 وقام الباحث عوض اهلل محمد ( )2017بدراسة بعنوان " دور التدريب في أداء العاممين" وتمثمت المشكمة في أنالتدريب الذي يتمقاه الموظفين لم يتم االستفادة من مخرجاتو .وأن تقييم أداء العاممين ال يتم بصورة صحيحة مما يؤثر
سمباً عمى األداء والروح المعنوية لدى العاممين وتوصل البحث إلى:
 .1وجود عالقة إيجابية بين تنوع وسائل التدريب وأداء العاممين.

 .2اختيار أسموب التدريب حسب نوع وطبيعة العمل يؤدي إلى نتائج مرضية.
 .3يساىم تنوع البرامج التدريبية في رفع األداء.
 .4مشاركة الموظف في عممية التقييم تعزز ثقتو باإلدارة.
 وفي دراسة لمباحث سالم راشد الشامي ( )2009بعنوان " أثر التدريب في أداء العاممين" تحدث فييا عن مفيومالتدريب وأىميتو ودور التدريب في تحسين أداء العاممين وتوصل البحث إلى مجموعة من المقترحات التي تحسن جودة

البرامج التدريبية وتساىم في تحسين أداء العاممين.
 و في دراسة ماجستير لمباحث مصطفى عبد الجميل أبو عطوان ( )2008بعنوان "معوقات تدريب المعممين أثناءالخدمة و سبل التغمب عمييا بمحافظة غزة " توصل البحث إلى مجموعة من النتائج أىميا :

 .1إن منح المتدربين حوافز مالية يساىم في التغمب عمى بعض معوقات التدريب .

 .2الدورات المتبعة ال تساىم في تطوير أداء المعممين و أن معظميا يتبع اسموب تقميدي .
 وأجرت منظمة اليونسكو ( ) 2011دراسة عن التعميم المستمر بعنوان " التعميم المستمر  .سياسات و اتجاىات جديدة" يكشف العالق ة بين التعميم المستمر و التعميم الرسمي  ،و االطالع عمى الوضع الحالي ليذا التعميم  ،و العناصر
التي يقوم عمييا إضافة إلى استراتيجيات التعميم المستمر.

 -و قدم )2013( Peter Georgeتقري اًر حول " بناء ثقافة التعميم و التدريب  .خبرات دول منظمة التعاون

االقتصادي  " OECDبيدف االطالع عمى استراتيجيات بعض الدول في تطوير التعميم في بريطانيا  .يتناول التقرير
لمحة عامة عن المتغيرات األساسية في المؤسسات و تأثيرىا عمى بناء ثقافة التعميم و التدريب  ،و يحدد التوجيات
اليامة لبناء ثقافة التعميم و التدريب  ،و يتحدث التقرير عن االستراتيجيات الوطنية لتفعيل التعميم و التدريب  ،و يتحدث

ضمن ىذا االطار عن دور الحوافز و اسموب التشويق  ،و دور التكنولوجيا  ،إضافةً إلى ممارسات القطاع الخاص .

 التعقيب عمى الدراسات السابقة  :بالعودة إلى الدراسات السابقة  ،نالحظ أن جميع الدراسات تناولت التعميم المستمرفي قطاع التعميم من حيث أىميتو في ىذا العصر  ،و الموجبات الالزمة الستخدامو من حيث ضعف المناىج الموجودة

و الخبرة التقميدية لممعمم  ،و بالتالي انخفاض المستوى التعميمي لمطالب  .تتفق ىذه الدراسة مع الدراسات السابقة في
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المنيج المستخدم و األداة  ،و تختمف في أن الدراسات السابقة أجريت في بيئات مختمفة  .حيث يحاول ىذا البحث أن
يختبر مقدار التغير في أساليب التعميم بعد اإلجراءات اإلصالحية التي قامت بيا و ازرة التربية في سورية مع بدايات

القرن الحالي لمواكبة التغيرات العالمية السريعة  ،و الذي يعتبر التعميم مركز القيادة بالنسبة ليا .

النتائج و المناقشة :
 أىمية التعميم المستمر  :أدت الثورة المعرفية إلى تغييرات ىائمة عالمياً قادىا التقدم التكنولوجي الذي حدث فيالعالم ،و أحدث تحوالت جذرية في االتصاالت و العالقات و أساليب التعمم  .فالمعمم لم يعد المصدر الرئيس لممعمومة،

بل أصبح مصدر المعمومات ال مركزياً ( .)Ranjan.2013و لذلك فقد أشار الباحث االيرلندي  )2015( Dolunإلى
أن االعتماد عمى التعميم األولي لم يعد ٍ
كاف لممعممين من أجل االستجابة الحتياجات العصر المتسارعة  .ألن الميمة
األساسية لو في عصر ثورة المعمومات و التكنولوجيا ىي تعميم الفرد كيف يتعمم  ،و كيف يواصل تعممو مدى الحياة و

منحى مختمفاً في الوقت الحالي من
كيف يوظف معموماتو و يستخدميا (عبير الكسواني  . )2005 .فقد أخذ التعميم
ً
ناحية طبيعة التعمم و عالقة المعمم بالطالب  .و أفرز التطور المعرفي استراتيجيات جديدة لمتحكم في التعمم مثل
استراتيجية المعرفة التي تتضمن أساليب لتسييل استرجاع المعمومات  ،و استراتيجية ما وراء المعرفة التي تتحدث عن
أساليب تتعمق بالتخطيط و التنظيم و تعديل العمميات المعرفية  ،اضافةً إلى استراتيجية إدارة الموارد التي تتضمن طرق

خاصة بالطالب لتحديد الوقت و الجيد  ،و تحديد الدوافع كقاعدة لمتعمم .يتحدث ضمن ىذا اإلطار تقري اًر نشر في

مجمة البحث العممي األوروبي عام  2009إلى أن القدرة عمى التعمم ليست مجرد ظاىرة إدراكية فقط  ،وانما ىي أيضاً
عممية عاطفية و اجتماعية ( . )Niemi . 2009و تشير األبحاث الحديثة في عمم األعصاب إلى أن ىناك أدلة

واضحة عمى كيفية لعب المشاعر اإلنسانية دو اًر ميماً في التعميم ولذلك فإن المعمم باإلضافة إلى استراتيجيات التعميم
يحتاج إلى استراتيجيات التعامل مع التوتر في المدارس و التعاون مع اآلخرين  .يؤكد عمى ىذه المعمومات الباحث

 Anthony Robbinsفي كتابو  )2001( Unlimited Powerعندما يقول " إن مأساة التعميم الكبرى ىي أن معظم
المدرسين يعرفون المادة التي يقومون بتدريسيا  ،إال أنيم ال يعرفون طالبيم  ،و ال يعرفون كيف يتعامل الطالب مع
المعمومات  ،و ال يعرفون األجيزة التصويرية لطالبيم  ،و يعتقد المدرسين أنيم ما داموا عمى دراية بالمواد التي
يدرسونيا فإن أي إخفاق في عممية االتصال تقع عمى عاتق الطالب "  .ولذلك يتحتم عمى المؤسسات التعميمية إعادة

النظر في األدوار التي تقوم بيا و خاصةً اسموب التعامل مع المعرفة  ،من حيث تدريسيا  ،وتعامل المعممين و الطمبة

معيا  .فمم يعد مناسباً استخدام أساليب نقل و تمقين المعرفة  ،بل البد من تعميم الطمبة اسموب التفكير العممي  ،وكيفية
الوصول إلى المعرفة و التعامل معيا  ،وكيفية توليد معرفة جديدة .

 -من ىنا جاءت أىمية التعميم المستمر في قطاع التعميم الذي ييدف إلى تمكين المعمم من قيادة دفة التعميم في عالم

مميء بالتغيير ( . )Kushairi . 2009و لذلك يجب تطوير التعميم األولي بناءاً عمى أسس التعميم المستمر فالمطموب
نقمة نوعية في التخطيط التربوي التقميدي لجعل التعميم المستمر حقيقة واقعة لمجميع()Coolanon .2012

 -أىداف التعميم المستمر  :ظير مفيوم التعميم المستمر كحاجة لمحاق بالتطور العممي اليائل بحيث أصبحت

المعمومات التي نمتمكيا متقادمة  ،و بحاجة إلى بذل جيود مضاعفة لتحديثيا  ،بيدف تمكين األفراد و المجتمعات من

التعامل مع التغيرات في االقتصاد و الثقافة و المجتمع ككل  ،و المشاركة المبتكرة  ،و باختصار  .لتمكين األفراد و
المجتمعات من السيطرة عمى مصيرىا في عالم متغير( . )Yang,Schneller,Roche . 2015و قد كانت بداياتو
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الفعمية في الثمانينات  .فقد ذكر الباحث  )1985( Erautمصطمح التعميم غير الرسمي لإلشارة إلى التعميم المستمر ،
بحيث يتم تعميم الكبار خارج المدارس  ،و أشارت  Niemiإلى مفيوم التعمم مدى الحياة الذي يشير إلى االستمرار في

التعمم ( . ) Niemi.2009و عمى الرغم من اختالف تسمية ىذا النوع من التعميم ما بين التعمم مدى الحياة في منظمة
اليونسكو  ،و التعميم المتكرر في منظمة  ، OECDو التعميم الدائم في المجمس األوروبي  .فقد حاز ىذا التعميم عمى
تأييد جميع ىذه المنظمات الدولية (. )Dolam .2015
 -و في قطاع التعميم يشير التعميم المستمر إلى تطوير السمات األساسية لمواكبة التطورات الحالية  ،و تعزيز فيم

المحتوى الذي يدرسونو  ،إضافةً إلى تزويدىم بمجموعة من االستراتيجيات التي تمكن الطالب من التعامل مع ىذا
المحتوى  ،حيث يتميز التعميم المستمر عن التقميدي وفقاً ل  )2006( Schuetzeبأنو يركز عمى التعمم بدل التعميم ،
و يمكن التمييز بين التعميم المستمر و التعميم التقميدي من خالل الجدول اآلتي :

الجدول رقم ( )1الفرق بين التعميم المستمر و التعميم التقميدي

التعميم المستمر

التعميم التقميدي

المعمم ىو مرشد لمصدر المعرفة

المعمم مصدر المعرفة

يتعمم الطالب من خالل العمل

يتعمم الطالب بالتمقين

يتعمم الطالب في مجموعات

الطالب يتعممون بمفردىم

يستخدم التقييم لتوجيو استراتيجيات التعمم  ،و تحديد

االختبارات ال تساعد عمى تقدم الطالب معرفياً

يتمقى المعممون التدريب مدى الحياة

يتمقى المعممون التدريب األولي فقط و بعض التدريب

مسارات التعمم في المستقبل

أثناء الخدمة

المصدر The World Bank(2003). Lifelong learning in the global knowledge economic.Washington :

نالحظ من خالل الجدول السابق حجم الجمود الذي يعاني منو النظام التقميدي  ،و ما ينتج عنو من مجتمعات متخمفة
بينما يشكل التعميم المستمر نقمة نوعية في أساليب و طرائق التعميم تميد لمجتمع قائم عمى المعرفة  .فعمى سبيل المثال

مستوى يتمكن من خاللو تعميم الطالب ما وراء المعرفة ، 
ييدف التعميم المستمر في والية فيكتوريا إليصال المعمم إلى
ً
و دمج ىذا األسموب في المناىج الدراسية .
 دور المعمم  :يسعى التعميم الحديث إلى تحويل الطالب لمفكرين نشطين و مبتكرين لممعرفة من خالل العمل عمىبناء المعمم الذي يشكل العامل الحاسم في النظام التعميمي  ،حيث أن جودة المعمم تبعاً لمباحث )2012( Mckinsey
ىي المحرك الرئيس لالختالف في تعمم الطالب في المدرسة  ،ويؤيده الباحث  )2009( Hatteبقولو أن جودة
المعممين تتفوق عمى نوعية المنيج  ،و طرق التدريس  ،و دور اآلباء في التأثير عمى تعمم التالميذ  .و لذلك فإن
االىتمام الكبير يجب أن ينصب عمى جودة المعمم ( . )Snoek .2012و تزداد ميمة المعمم أىميةً و تعقيداً في ىذا

العصر الديناميكي سريع التغيير  ،ولذلك فيو يحتاج إلى تحديث مياراتو و قاعدة معارفو ( ، )Sachs .2004و ذلك
من خالل تغيير األساس المعرفي لعممية التعميم  ،لتمكين الطالب من التكيف مع التغيرات االقتصادية و االجتماعية



) ٌشٍر مصطلح ما وراء المعرفت أو ( التفكٍر فً التفكٍر) إلى معرفت عملٍاث التفكٍر التً ٌنطىي علٍها التعلم  ،و التحكم بها .
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المتسارعة  ،بيدف المساىمة في التغيير االقتصادي و صنع الق اررات االجتماعية  .ولذلك فإن التغيير األساسي ينصب
عمى المعمم صاحب الدور المحوري و القائد ليذه التغييرات  ،وذلك من خالل اعتناقو أساليب جديدة لتقديم المنياج  ،و

تعمم أساليب التكنولوجيا  ،و االستمرار في التعمم المستمر  ،إضافةً إلى وضع معايير مينية لممعممين ( Professional

. )Standard for Teachers .2005

 ولذلك فقد انشغل العالم في وضع معايير محددة لتطوير المعممين  ،ففي التقرير الذي وضعو مجمس البحوث القومياألمريكي ( ) 2012بعنوان " التعميم من أجل الحياة و العمل" سمط الضوء عمى الميارات الميمة الذي يحتاجيا المعمم

الكتساب الثقافة و المعرفة في عصرنا الحالي  ،تتضمن ميارات معرفية  ،و ميارات شخصية نفسية  ،و أشكال جديدة

لمتفكير تساير القرن الحادي و العشرين  .و وضع مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في التعميم الذي عقد في سنغافورة
( )2014عشر استراتيجيات لمنيوض بمستوى المعمم تتمخص بما يمي  - :توظيف المعممين ذوي الكفاءة العالية – رفع
الحوافز و األجور – اإلعداد األولي لممعمم و معايير االعتماد – ىياكل التطوير الوظيفي – التطوير الميني و التعميم
المستمر  .و ىذه ىي االستراتيجيات الخمس الصغرى اليادفة إلى تحقيق التطور الفردي لممعمم  .أما االستراتيجيات

الخمس األخرى فيي  - :المساءلة و إدارة األداء و التقييم – القيادة المدرسية – رمزية المعمم – إقرار السياسات
التعميمية و المواءمة و االتساق – التوجيات المستقبمية .
ضمن نفس اإلطار وضعت جامعة ممبورن برنامجاً لدعم األداء األكاديمي وفقاً لمبرنامج المعتمد في استراليا  ،عمق
عميو البروفيسور  John Hatteبقولو " إن البرنامج يقيم مجموعة واسعة من الصفات بدءاً من االنفتاح عمى اآلخرين

وصوالً إلى العصبية و الحساسية "  .ويقترح  )2013( Bhoteتصميم منيج متكامل لتطوير المعممين يشمل عمى - :
الطرق النموذجية لمتدريب – االستراتيجيات التي تحفز المتدربين – التقييم المستمر لممعرفة و الميارات العممية  .بينما

يمخص برانسفورد ( )2009ميارات المعمم المحترف بما يمي  - :لديو فيم راسخ لمتخصص الخاص بو  ،و معرفة
الصعوبات المعرفية لدى الطالب – لديو استراتيجيات لمتعامل مع الطالب من خالل معرفة ميوليم – أساليب لقياس

تقدم الطالب – التركيز عمى الفيم بدل الحفظ – اشتراك الطالب في األنشطة التي تحرض عمى التفكير  .و يوضح
 Kotterخطوات لتغيير شخصية المعمم تتمثل باآلتي  - :خمق الشعور بالحاجة إلى التطوير– تطوير الرؤى
المستقبمية– تحقيق تغييرات طويمة األجل– تحقيق الوعي بنماذج التغيير (.)Mars .2011
نالحظ من خالل ما سبق األىمية الكبيرة و الدور المركزي الذي يمعبو المعمم في عصرنا الحالي إلى الحد الي اعتبر

فيو جوىر التنمية االقتصادية في أوروبا ( . )Niemi .2009و لذلك تركزت جيوداً كبيرة لتجاوز رؤية المعممين

كأشخاص يوصمون محتوى الكتب المدرسية فقط  ،بل النظر إلييم كقادة في التفكير التعميمي  ،و قدوة مميمين  ،و

خبراء في التعميم  ،و أمناء عمى القيم المجتمعية  .بينما نالحظ كيف يتم تقييد دور المعمم في مجتمعنا في التدريس فقط
 .وتأطر ىذا الدور من قبل الجيات المسؤولة من خالل الخطط اإلرشادية  ،و أساليب التقييم التقميدية المتعمقة بحضور
المعمم  ،و إكمال الحصص الدراسية  .في حين لم يتم تطوير أي مؤشر لتقييم أداء المعمم عمى أساس التحصيل العممي

لمطالب  ،كذلك انعدمت حرية المعمم في إعطاء المنياج الدراسي  ،و إجراء االمتحانات .

 و لذلك فإن ىذا البحث يطمح لموصول إلى اقتراحات مبتكرة لتفعيل دور التعميم المستمر بحيث ينمي أشكاالً جديدةلمتفكير لدى المعمم  ،لتساير تغييرات القرن الحالي  ،و تمكن المعمم من تبني أدوا اًر جديدة كقادة في المجتمع و خبراء

تواصل لمحتوى يتغير باستمرار ،و تطوير أساليب تربوية جديدة تتماشى مع الطرق التعميمية الحديثة لتحقيق نقمة نوعية

في التعميم و بالتالي في المجتمع .
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 -مجتمع و عينة البحث  :اعتمدنا في ىذا البحث عمى العينة العشوائية البسيطة التي تتناسب مع موضوع البحث

بحيث تكون نسبة االختيار متساوية لدى جميع أفراد المجتمع  ،حيث يتألف المجتمع األصمي من جميع معممي مرحمة
التعميم األساسي في محافظة الالذقية  ،و قد ركزنا عمييا في ىذا البحث كونيا المرحمة التأسيسية األىم  .بمغ عدد أفراد

المجتمع األصمي ( )27668معمماً و معممة بتاريخ  2018 /6 /5وفقاً إلحصاءات مديرية التربية في محافظة الالذقية

.كما ىو موضح في الجدول التالي :

الجدول رقم ( ) 2العدد اإلجمالي لممعممين في مرحمة التعميم األساسي في محافظة الالذقية

عدد المعممين

ذكور

إناث

المجموع

داخل المالك

4375

20776

25151

تحديد مركز عمل

435

2082

2517

المجموع

4810

22858

27668

المصدر  :احصاءات مديرية التربية  .الالذقية  .سورية.

و لحساب حجم العينة تم االعتماد عمى العالقة (العمي )2017،

و بفرض أن احتمال الثقة أكبر من  ،95%و الدرجة المعيارية  Z = 1.96و أن نسبة الخطأ في تقدير النسبة ال تزيد
عن مقدار الدقة المحددة ب  ، 5%و لقد اعتبرنا أن  R = 0.50لنحصل عمى أكبر حجم لمعينة فكانت النتيجة كما
يمي :
n
ولضمان تحقيق الدقة المطموبة قمنا بتوزيع  400نسخة من االستبيان عمى عينة عشوائية من معممي التعميم األساسي
و بعد استرجاعيا و تدقيقيا استقر حجم العينة عمى  385استبياناً صالحاً لممعالجة بنسبة0.0139

الكافي لتحقيق الشروط الالزمة .

وىو حجم العينة

 -خصائص عينة الدراسة:

 توزع أفراد عينة البحث حسب متغير سنوات الخبرة :الجدول رقم ( )3توزع أفراد عينة البحث حسب سنوات الخبرة

متغير سنوات الخبرة

أفراد العينة

النسبة المئوية %

أقل من  3سنوات

42

10.9

من  3إلى  10سنوات

200

51.9

أكثر من  10سنوات

143

37.1

المجموع

385

100

المصدر  :من إعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج العينة و بمساعدة البرنامج االحصائي SSPS

283

الرفاعي،حمود

واقع التعميم المستمر وانعكاسو عمى المستوى الميني و الشخصي لممعمم في سورية

 توزع أفراد العينة حسب متغير المؤىل العممي :الجدول رقم ( )4توزع أفراد عينة البحث حسب متغير المؤىل العممي

متغير المؤىل العممي

أفراد العينة

النسبة المئوية

ثانوية

15

3.8

معيد إعداد مدرسين

64

16.0

شيادة جامعية

201

52.2

دبموم د ارسات عميا

76

19.7

ماجستير أو دكتوراه

29

7.5

المجموع

385

100
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 -أدوات الدراسة  :ىدفت الدراسة الميدانية إلى التعرف عمى تقييم المعممين لمدورات التأىيمية التي يتمقونيا و انعكاسيا

عمى المستوى الشخصي و الميني ليم  .و لتحقيق ىذا اليدف تم تصميم االستبانة  ،وذلك بعد االطالع عمى
األدبيات التربوية ضمن ىذا اإلطار  ،و مراجعة البحوث و الدراسات السابقة القريبة من موضوع بحثنا الحالي
احتوت االستبانة عمى معمومات عامة تتضمن متغيرات النوع و العمر و المؤىل العممي لممعمم .إضافة إلى أربعة
محاور انقسمت إلى  23بنداً كما يمي :

 القسم األول  :التخطيط لمدورات التدريبية  .يتضمن  5بنود القسم الثاني  :محتوى الدورات التدريبة  .يتضمن  8بنود القسم الثالث  :تنفيذ الدورات التدريبية  .يتضمن  5بنود القسم الرابع  :المستوى الميني و الشخصي لممعمم  .يتضمن  5بنود -تم وضع مقدمة تشرح مضمون االستبانة و كيفية االجابة عمييا  .و قد تم التدرج في مستوى االجابة عن كل سؤال

وفق مقياس ليكرت الخماسي  ،بحيث يختار المبحوث الدرجة المتوافقة مع رأيو (عالية جداً – عالية – متوسطة –

منخفضة – منخفضة جداً) .
 -صدق أداة الدراسة :

 -الصدق الظاىري  :لمتأكد من صالحية االستبانة تم عرضيا عمى مجموعة من السادة المحكمين من أعضاء الييئة

التدريسية في كمية االقتصاد بجامعة تشرين  ،و بناءاً عمى آرائيم تم تعديل االستبانة لتأخذ شكميا النيائي .

 ثبات األداة  :تم حساب معامل الثبات بطريقة ألفاكرونباخ بعد تطبيق أداة الدراسة عمى مجموعة من  30معمم ومعممة في المرحمة األولى من التعميم األساسي من خارج عينة الدراسة  ،و الجدول اآلتي يوضح ذلك :
جدول رقم ( )5قيمة معامالت الثبات لمجاالت أداة الدراسة

المجال

معامل الثبات

تخطيط الدورات

0.81

محتوى الدورات

0.79
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تنفيذ الدورات

0.78

المستوى الميني و الشخصي لممعمم

0.85

معامل الثبات الكمي

0.80
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يظير من الجدول أن معامالت الثبات لجميع مجاالت الدراسة مرتفعة و تشير إلى أن أداة الدراسة تتمتع بدرجة عالية
من الثبات تحقق أغراض الدراسة  ،و بالتالي يمكن الوثوق بنتائجيا .
كذلك تم حساب معامل االرتباط بين درجات التطبيقين األول و الثاني كما ىو مبين في الجدول التالي :
الجدول ( )6ثبات االستبانة أداة البحث

باإلعادة

باالتساق الداخمي

التنصيف /سبيرمان براون

التنصيف  /جوتمان

0.798

0.907

0.901

0.903
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ٍ
مرض لألداة
يالحظ من الجدول أن قيم معامالت الثبات تتراوح بين  0.79و  ،0.90و ىي قيم مرتفعة تشير إلى ثبات
يسمح بتطبيقيا عمى عينة الدراسة  ،و بذلك تصبح األداة جاىزة لمتطبيق عمى أفراد العينة
 -األساليب االحصائية المستخدمة في الدراسة الميدانية :تم االعتماد عمى اسموب التحميل االحصائي لمبيانات

بمساعدة البرنامج االحصائي  ، SPSS.23و تم استخدام األساليب اآلتية :

 االحصاءات الوصفية  :المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري و معامل االختالف و التك اررات .
 االختبارات االحصائية :
 اختبارات قياس الصدق و الثبات :
 .1الصدق الظاىري  :من خالل عرض االستبانة عمى مجموعة من السادة المحكمين من أعضاء الييئة التدريسية في
كمية االقتصاد بجامعة تشرين

 .2ثبات األداة :باستخدام معامل ألفا كرونباخ Alpha-cornpachو معامل سبيرمان و جوتمان
 اعتمدنا عمى مقياس ليكرت الخماسي المثقل بأرقام تصاعدية مناسبة لتقدير درجة الموافقة عمى أسئمة االستبيان .موافق بشدة

موافق

محايد

غير موافق

1

2

3

4

و تم االعتماد عمى معيار الحكم من خالل متوسط االجابات تبعاً لمقياس ليكرت وفق اآلتي :

طول الفئة = (درجة االستجابة العميا – درجة االستجابة الدنيا)  /عدد فئات االستجابة .
طول الفئة =0.80
و بناءاً عميو تم اعتماد التبويب المغمق  ،و تحديد المجاالت اآلتية :
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الجدول رقم ( )7فئات قيم المتوسط الحسابي و القيم الموافقة ليا

المجال

تقدير الدرجة

التقدير في األداء

1.80–1

موافق بشدة

2.60-1.81

موافق

كبيرة جداً
كبيرة

3.40-2.61

محايد

متوسطة

4.20-3.41

غير موافق

قميمة

5-4.21

غير موافق أبداً

قميمة جداً
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 -تحميل محاور الدراسة :

سنقوم في ىذا الجزء بعرض محاور الدراسة الميدانية و األسئمة البحثية و نتائجيا  ،ثم مناقشتيا و تفسيرىا

واختبار

فرضيات البحث  .و لذلك كان ال بد من التأكد فيما إذا كانت إجابات أفراد عينة الدراسة تخضع لمتوزيع الطبيعي أم ال
 .بيدف معرفة طبيعة االختبارات التي يجب استخداميا  ،و لذلك تم صياغة الفرضيتين التاليتين :

 -فرضية العدم  :H0أفراد مجتمع الدراسة يخضعون لمتوزيع الطبيعي .

 فرضية البديمة  :H1أفراد مجتمع الدراسة ال يخضعون لمتوزيع الطبيعي .و لمتحقق من ىذه الفرضية سوف نستخدم اختبار . Sample kolmogorav- Smirnov
الجدول رقم ( )8نتائج اختبار كواموجرو فسميرنوف لمتأكد من التوزيع الطبيعي إلجابات أفراد العينة
Descriptive Statistics

Std.
Deviation Minimum Maximum
5.00

Mean

N

3.8358

385

تخطيط الدورات

تنفيذ الدورات التدريبية

11.57

1.80
2.00

.63020

1.27197

4.0267

12.67

1.67

1.42625

4.0996

385

7.60

1.80

.76055

3.6005

385

385

محتوى الدورات التدريبية
المستوى الميني و الشخصي
لممعمم

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

المستوى الميني و تنفيذ

الدورات محتوى

الشخصي لممعمم

التدريبية

الدورات

تخطيط الدورات

385

385

385

385

3.6005

4.0996

4.0267

3.8358

.76055

1.42625

1.27197

.63020

286

N

Mean
Std.
Deviation

Normal Parametersa,b

مجلة جامعة تشرين  العلوم االقتصادية والقانونية المجلد ( )04العدد (Tishreen University Journal Eco. & Leg. Sciences Series 8402 )6

.118

.249

.267

.153

Absolute

Extreme

.084

.249

.267

.118

Positive

Differences

-.118-

-.160-

-.169-

-.153-

Negative

.118

.249

.267

.153

Test Statistic

.000c

.000c

.000c

.000c

Most

)Asymp. Sig. (2-tailed
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يتبين لنا من الجدول أن قيمة  .000 =p.valueو ىي أقل من مستوى المعنوية  0.05و بالتالي نرفض فرضية

العدم ،و نقبل الفرضية البديمة  ،أي أن أفراد المجتمع ال يخضعون لمتوزيع الطبيعي .و لذلك يجب استخدام االختبارات

الالمعممية في اختبار الفرضيات .
 -المتوسط الحسابي لمحاور االستبانة :

بيدف معرفة التقييم العام آلراء المعممين حول الدورات التدريبية التي تقيميا و ازرة التربية لممعممين في محافظة الالذقية،

تم حساب المتوسطات الحسابية لمحاور االستبانة فجاءت كما يمي :
الجدول رقم ( )9درجة تقييم المعممين لمدورات التدريبية التي تقدم أثناء الخدمة

الرقم

محاور االستبانة

المتوسط الحسابي

درجة التحقق

1

تخطيط الدورات التدريبية

3.8

قميمة

2

محتوى الدورات التدريبية

4.0

قميمة

3

تنفيذ الدورات التدريبية

4.8

قميمة

4

المستوى الميني و الشخصي لممعمم

3.6

قميمة

4.0

قميمة

المتوسط الكمي
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نالحظ من خالل الجدول السابق أن المتوسط الحسابي الكمي محاور البحث وقع ضمن درجة تحقق قميمة  ،و يدل ذلك
عمى ضع ف و قصور الدورات التدريبية من ناحية التخطيط و المحتوى و التنفيذ  ،إضافة إلى ضعف المستوى الميني

و الشخصي لممعمم .

و سنتناول فيما يمي كل محور من محاور الدراسة عمى حدى :
 تخطيط الدورات التدريبية  :سنقوم بتحميل ىذا المحور من خالل استخراج المتوسط الحسابي و االنحراف المعياريودرجة التحقق لكل سؤال من أسئمة المحور األول المتعمق بإجابات المعممين حول التخطيط لمدورات التدريبية في

محافظة الالذقية كما ىو مبين في الجدول القادم
الجدول رقم ( ) 10المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري لكل سؤال من أسئمة محور تخطيط الدورات التدريبية

أسئمة محور تخطيط الدورات التدريبية

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

درجة التحقق

 1يتم سؤال المعممين عن حاجاتيم التدريبية

4.5

0.7

قميمة
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 2مدة التدريب كافية إليصال المحتوى

3.3

1.0

متوسطة

 3مكان و زمان الدورة مناسب

3.8

0.93

قميمة

 4يتم تنفيذ دورات اختصاصية حسب الخبرة و االختصاص

3.9

0.71

قميمة

 5ىناك وسائل أخرى تتبعيا و ازرة التربية لمتطوير الميني 3.5

0.93

قميمة

غير الدورات التدريبية
المتوسط الكمي

قميمة

3.8
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من خالل تحميل الجدول السابق نالحظ أن المتوسط الحسابي الكمي الستجابات المعممين عن أسئمة المحور األول (
تخطيط الدورات التدريبية) قد بمغ  ، 3.8و ىو يقع في الدرجة القميمة وفق مفتاح التصحيح  .و نالحظ أن جميع

األسئمة وقعت ضمن درجة تحقق قميمة باستثناء السؤال الثاني (مدة التدريب كافية إليصال المحتوى) الذي وقع ضمن
درجة تحقق متوسطة  ،و لذلك نستنتج أن التخطيط لمدورات التدريبية ضعيف بحسب آراء المعممين في محافظة
الالذقية  .وذلك بسبب عدم سؤال المعممين عن حاجاتيم التدريبية  ،و عدم الرضى عن مكان و زمان الدورات  ،و
عدم تنفيذ دورات اختصاصية ‘ اضافةً لعدم وجود وسائل مبتكرة لتدريب المعممين  ،بينما كان ىناك نوع من القبول

بالنسبة لمدة الدورات  ،و يعود ذلك عمى األغمب لعدم رغبة المعممين في أن تكون مدة التدريب طويمة  ،بسبب مكان و

زمان الدورات غير المناسب إضافةً لعدم وجود حوافز تشجيعية  ،حيث تتراوح أغمب الدورات بين  3أيام و أسبوع .

 محتوى الدورات التدريبية  :سنستخرج فيما يمي المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري إلجابات المعممين حولأسئمة المحور الثاني من محاور االستبانة المتعمقة بمحتوى الدورات التدريبة كما ىو موضح في الجدول اآلتي:
الجدول رقم ( ) 11المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري لكل سؤال من أسئمة محور محتوى الدورات التدريبية

أسئمة محور محتوى الدورات التدريبية

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

درجة التحقق

 1تشمل الدورات مجاالت لتنمية التعميم الذاتي

3.9

0.8

قميمة

 2تتضمن الدورات تدريب عمى إدارة الصف

3.7

0.8

قميمة

 3تتضمن الدورات جانب عممي إضافةً إلى المحتوى النظري 5.0

7.1

قميمة جداً

 4محتوى البرامج التدريبية يحفز التنمية الشخصية و النفسية 3.9

1.0

قميمة

لممعمم
 5محتوى الدورات التدريبية يحفز عمى اإلبداع و االبتكار 3.8

0.8

قميمة

لدى المعمم
 6محتوى الدورات التدريبية يواكب التغييرات العالمية في 3.7

0.9

قميمة

 7يتم التدريب عمى استخدام التقنية في التعميم

3.8

0.8

قميمة

المتوسط الكمي

3.9

مجال التعميم
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يتبين لنا من خالل الجدول السابق أن المتوسط الحسابي الكمي الستجابات المعممين عن أسئمة المحور الثاني ( محتوى
الدورات التدريبية) بمغ  ، 3.9و ىو يقع في درجة تحقق قميمة وفق مفتاح التصحيح  .و نالحظ أن جميع األسئمة وقعت
ضمن نفس درجة التحقق باستثناء السؤال الثالث (تتضمن الدورات جانب عممي إضافةً إلى المحتوى النظري) الذي وقع

ضمن درجة تحقق قميمة جدا  ،و لذلك نستنتج أن محتوى الدورات التدريبية ضعيف بحسب آراء المعممين في محافظة

الالذقية  .وذلك لعدم احتواء الدورات عمى تنمية التعميم الذاتي و التنمية الشخصية و النفسية لممعمم  ،أضافةً إلى أن

ىذه الدورات ال تحفز عمى االبتكار و االبداع و ال تواكب التغييرات العالمية  ،كذلك فإن ىذه الدورات ال تتضمن تدريب

عمى إدارة الصف و ال تستخدم التقنية في التدريب .

 تنفيذ الدورات التدريبية  :سنستخرج فيما يمي المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري إلجابات المعممين حول أسئمةالمحور الثالث من محاور االستبانة المتعمقة بتنفيذ الدورات التدريبة كما ىو موضح في الجدول رقم 12

الجدول رقم ( ) 12المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري لكل سؤال من أسئمة محور تنفيذ الدورات التدريبية

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

درجة التحقق

أسئمة محور تنفيذ الدورات التدريبية
1

يتم تنفيذ الدورة التدريبية حسب المخطط التدريبي الموضوع

4.1

0.9

قميمة

2

يسود جو الدورة المينية و االلتزام

5.0

7.1

3

يتم استخدام األساليب التعميمية الحديثة خالل الدورة

يتمتع المدربين بمستوى ٍ
عال من المينية

3.9

0.8

قميمة جداً
قميمة

3.7

0.9

قميمة

يتمتع المدرب بميارات إدارة الصف

3.8

0.9

قميمة

3.8

0.8

قميمة

4
5
6

يتمتع المدرب بالميارات الشخصية و النفسية

المتوسط الكمي

قميمة

4.0

المصدر  :من إعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج العينة و بمساعدة البرنامج االحصائي SSPS

نالحظ من خالل الجدول السابق أن المتوسط الحسابي الكمي الستجابات المعممين عن أسئمة المحور الثالث( تنفيذ
الدورات التدريبية) قد بمغ  ، 4.0و ىو يقع في درجة تحقق قميمة وفق مفتاح التصحيح  .و ىي درجة تحقق جميع
األسئمة باستثناء السؤال الثاني (يسود جو الدورة المينية و االلتزام) الذي وقع ضمن درجة تحقق قميمة جداً و لذلك

نستنتج أن تنفيذ الدورات التدريبية ضعيف بحسب آراء المعممين في محافظة الالذقية  ،و ذلك بسبب عدم تنفيذ الدورات

وفق المخطط التدريبي  ،و عدم وجود المينية و االلتزام في التدريب ،و عدم استخدام األساليب التعميمية الحديثة

،اضافةً لعدم تمتع المدربين بمستوى ميني مناسب و افتقاره لميارات إدارة الصف و الميارات الشخصية و النفسية .

 المستوى الميني و الشخصي لممعمم :سنقوم اآلن باستخراج المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري إلجاباتالمعممين حول أسئمة ا لمحور الرابع من محاور االستبانة المتعمقة المستوى الميني و الشخصي لممعمم كما ىو موضح

في الجدول اآلتي:
الجدول رقم ( ) 13المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري لكل سؤال من أسئمة محور تنفيذ الدورات التدريبية

أسئمة محور المستوى الميني و الشخصي لممعمم
 1التعميم الجامعي ٍ
كاف لتأىيل المعمم

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

درجة التحقق

3.9

0.8

قميمة
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2

يطمع المعمم عمى أساليب التعميم الحديثة

3.4

1.7

متوسطة

3

المعمم يطور نفسو باستمرار

3.4

1.1

متوسطة

 4يستخدم المعمم أساليب حديثة في التعميم

3.5

1.0

قميمة

يتمتع المعمم بمستوى ميني جيد

3.6

1.1

قميمة

5

المتوسط الكمي

قميمة

3.5

المصدر  :من إعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج العينة و بمساعدة البرنامج االحصائي SSPS

من خالل تحميل الجدول السابق نالحظ أن المتوسط الكمي الستجابات المعممين عن أسئمة المحور الرابع (المستوى
الميني و الشخصي لممعمم) قد بمغ  ، 3.5و ىو يقع في درجة تحقق قميمة وفق مفتاح التصحيح  ،و ىي درجة تحقق
جميع األسئمة باستثناء السؤالين الثاني و الثالث الذين وقعوا ضمن درجة تحقق متوسطة  ،و لذلك نستنتج أن المستوى

الميني و الشخصي لممعمم ضعيف بحسب آراء المعممين في محافظة الالذقية  ،و ذلك بسبب عدم كفاية التعميم
الجامعي  ،و عدم استخدام األساليب الحديثة في التعميم .
 -فرضيات البحث :سنقوم باختبار فرضيات البحث عند مستوى الداللة ( : ) 0.05

 الفرضية األولى  :سنختبر فيما يمي العالقة بين تخطيط الدورات التدريبية و المستوى الميني و الشخصي لممعمم.لذلك نضع فرضية العدم و الفرضية البديمة كما يمي :

فرضية العدم: H0ال يوجد عالقة ذات داللة احصائية بين التخطيط لمدورات و المستوى الميني و الشخصي لممعممين.
فرضية البديمة  :H1يوجد عالقة ذات داللة احصائية بين التخطيط لمدورات و المستوى الميني و الشخصي لممعممين.
و الختبار الفرضية قمنا باستخدام اختبار فريدمان لمعالقة بين متغيرين رتبيين كما يمي :
الجدول رقم ( ) 14نتائج اختبار فريدمان لمعالقة بين تخطيط الدورات التدريبية و المستوى الميني و الشخصي لممعمم
Descriptive Statistics

Std.
Mean

N

Deviation Minimum Maximum
5.00

1.80

.63020

3.8358

385

7.60

1.80

.76055

3.6005

385

Test Statisticsa

385

N

20.012

Chi-Square

1

Df

.000

Asymp. Sig.

a. Friedman Test
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و
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نالحظ من النتائج الواردة في الجدول السابق أن قيمة  ، chi-square = 20.01وأن قيمة احتمال الداللة المحسوبة
تبمغ  ، sig = 0.00و ىي أقل من مستوى الداللة  . a = 0.05ولذلك نرفض فرضية العدم و نقبل الفرضية البديمة ،
و نقر بوجود عالقة بين تخطيط الدورات التدريبية و المستوى الميني و الشخصي لممعمم و بالتالي فإن ضعف
التخطيط لمتعميم يؤثر سمباَ عمى المستوى الميني و الشخصي لممعمم  ،و ذلك تبعاً إلجابات أفراد العينة .

 الفرضية الثانية  :سنقوم اآلن باختبار العالقة بين محتوى الدورات التدريبية و المستوى الميني و الشخصي لممعمم،لذلك نضع فرضية العدم و الفرضية البديمة كما يمي :

فرضية العدم :H0ال يوجد عالقة ذات داللة احصائية بين محتوى الدورات و المستوى الميني و الشخصي لممعممين
فرضية البديمة : H1يوجد عالقة ذات داللة احصائية بين محتوى الدورات و المستوى الميني و الشخصي لممعممين
و الختبار الفرضية قمنا باستخدام معامل غاما لمعالقة بين متغيرين رتبيين كما يمي :

الجدول رقم ( )15نتائج اختبار غاما لمعالقة بين محتوى الدورات التدريبية و المستوى الميني و الشخصي لممعمم
Case Processing Summary

Cases
Total

Valid

Missing

Percent

N

Percent

N

Percent

N

100.0%

385

0.0%

0

100.0%

385

العالقة بين محتوى الدورات
التدريبية و المستوى الميني و
الشخصي لممعمم
Symmetric Measures

Asymptotic
Approximate

Approximate

Standardized

.000

-5.166-

.047

Significance

b

T

a

Error

Value
Ordinal by Ordinal

-.245-

Gamma

385

N of Valid Cases
a. Not assuming the null hypothesis.

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.
المصدر  :من إعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج العينة و بمساعدة البرنامج االحصائي SSPS

إن قيمة معامل غاما تساوي  ، Value = -0.24وأن قيمة احتمال الداللة المحسوبة بمغ  ، sig = 0.00و ىي أقل
من مستوى الداللة  . a = 0.05ولذلك نرفض فرضية العدم و نقبل الفرضية البديمة  ،و نقر بوجود عالقة بين محتوى

الدورات التدريبية و المستوى الميني و الشخصي لممعمم  ،و بالتالي فإن ضعف محتوى الدورات التدريبية يؤثر سمباَ
عمى المستوى الميني و الشخصي لممعمم ،و ذلك حسب اجابات أفراد العينة .

 الفرضية الثالثة  :سنختبر فيما يمي العالقة بين تنفيذ الدورات التدريبية و المستوى الميني و الشخصي لممعمم ،لذلك نضع فرضية العدم و الفرضية البديمة كما يمي :
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فرضية العدم  :ال يوجد عالقة ذات داللة احصائية بين تنفيذ الدورات التدريبية و المستوى الميني و الشخصي لممعممين
فرضية البديمة  :يوجد عالقة ذات داللة احصائية بين تنفيذ الدورات التدريبية و المستوى الميني و الشخصي لممعممين

و الختبار الفرضية قمنا باستخدام معامل كاندال من النوع الثالث  Kendall's tau-cلمعالقة بين متغيرين رتبيين:
الجدول رقم ( ) 16نتائج اختبار كاندال من النوع الثالث لمعالقة بين تنفيذ الدورات التدريبية و المستوى الميني و الشخصي لممعمم
Descriptive Statistics

Std.

Mean

N

Deviation Minimum Maximum
12.67

1.67

1.42625

4.0996

385

7.60

1.80

.76055

3.6005

385

تنفيذ الدورات التدريبية
المستوى

الميني

الشخصي لممعمم

و

Test Statisticsa

385

N

44.281

Chi-Square

1

Df

.000

Asymp. Sig.

a. Friedman Test
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يتبين لنا مما سبق أن قيمة  ، chi-square = 44.2وأن قيمة احتمال الداللة المحسوبة تبمغ  ، sig = 0.00و ىي
أقل من مستوى الداللة  . a = 0.05ولذلك نرفض فرضية العدم و نقبل الفرضية البديمة  ،و نقر بوجود عالقة بين

تنفيذ الدورات التدريبية و المستوى الميني و الشخصي لممعمم  ،و بالتالي فإن ضعف تنفيذ ىذه الدورات يؤثر سمباَ عمى
المستوى الميني و الشخصي لممعمم .

االستنتاجات و التوصيات :
االستنتاجات :

 -1يشكل التعميم المستمر ثورة في عالم التعميم حالياً  ،و عمى الرغم من أىميتو و اتساع مجاالتو  ،فقد اختصرتو و ازرة
التربية في سورية في إقامة دورات تدريبية تقميدية .و لم تواكب التغييرات العالمية في مجال التعميم .

 -2أثبتت نتائج الدراسة الميدانية أن ىذه الدورات التدريبية لم تحقق األىداف المرجوة منيا  ،بسبب ضعف التخطيط
ليذه الدورات  ،و المحتوى التقميدي ليا  ،اضافةً إلى الضعف في تنفيذ ىذه الدورات .

 -3عمى مستوى التخطيط  :وقع المتوسط الحسابي الكمي الستجابات المعممين عمى ىذا المحور ضمن درجة تحقق
قميمة  .أي أن التخطيط لمدورات التدريبية ضعيف بحسب آراء المعممين في محافظة الالذقية .

292

مجلة جامعة تشرين  العلوم االقتصادية والقانونية المجلد ( )04العدد (Tishreen University Journal Eco. & Leg. Sciences Series 8402 )6

 -4يرجع ضعف التخطيط لمدورات التدريبية لعدة أسباب أىميا  :عدم سؤال المعممين عن حاجاتيم التدريبية و عدم
الرضى عن مكان و زمان الدورات  ،اضافةً لعدم توفر وسائل تدريب .

 -5عمى مستوى محتوى الدورات التدريبية :وقع المتوسط الحسابي الكمي الستجابات المعممين ضمن درجة تحقق
قميمة ،مما يدل عمى أن ىذا المحتوى ضعيف .
 -6يعود ضعف محتوى الدورات التدريبية لعدم احتواءىا عمى تنمية التعميم الذاتي  ،و التنمية الشخصية و النفسية
لممعمم  ،و عد تحفيزىا عمى االبتكار و االبداع .

 -7عمى مستوى تنفيذ الدورات التدريبية  :يعاني من ضعف كبير بسبب عدم تنفيذىا وفق المخطط التدريبي و غياب
المينية و االلتزام و افتقار المدربين لمميارات المطموبة .
 -8يتدنى المستوى الميني و الشخصي لممعمم بحسب آراء المعممين في محافظة الالذقية بسبب عدم كفاية التعميم
الجامعي  ،و عدم استخدام األساليب الحديثة في التعميم .

 -9أثبتت االختبارات االحصائية أن ىناك عالقة بين الدورات التدريبية من حيث(التخطيط و التنفيذ و المحتوى)و
المستوى الميني و الشخصي لممعمم  .حيث أن ضعف ىذه الدورات يؤثر سمباً عمى مستوى المعمم .

التوصيات :

 -1دق ناقوس الخطر لدى أعمى الجيات المسؤولة عن التعميم  ،و وضعيا أمام حقيقة واقعة وىي ضعف التعميم في
سورية  ،الذي لو انعكاسات خطيرة عمى مستقبل البالد .
 – 2ايالء التعميم المستمر األىمية الالزمة  ،و عدم اختصاره في الدورات التدريبية .
 -3االىتمام الكبير بتخطيط الدورات التدريبية لتراعي حاجات المعممين و ظروفيم و مكان سكنيم .
 -4توفير الحوافز المادية و المعنوية لممعممين المتدربين .

 -5ابتكار أساليب جديدة لتدريب المعممين باالستفادة من التجارب العالمية .
 -6يجب أن تتضمن البرامج التدريبية مجاالت لمتنمية الشخصية و النفسية لممعممين  ،و تحفيز اإلبداع .
 – 7يجب أ ن ينسجم محتوى الدورات التدريبية مع التغيرات التكنولوجية و المستجدات العالمية في مجال التعميم.

 -8يجب االىتمام بانتقاء المدربين األكفاء  ،الذين يمتمكون الصفات األكاديمية و النفسية التي تؤىميم لقيادة ىذه الدورات.

 -9االىتمام بالجانب العممي  ،و اتباع اسموب التفاعل و األساليب الحديثة في تنفيذ ىذه الدورات .
 -10ايجاد األساليب التي تحفز المدربين و المتدربين عمى االلتزام بتنفيذ البرامج المخططة في الدورات التدريبية
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