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 المقدمة ومشكلة البحث : 

أن زيادة كفاءة استخدام العنصر البشري هي األساس الذي تنطلق منه إستراتيجيات التنمية       
وتعتبر التنمية البشرية محورا رئيسيا فى هذا الشأن لتحقيق دوران عجلة وسياسات النمو والتقدم ، 

اإلنتاج فى تلك الدول ، كما أنه يمكن من خاللها تحويل الطاقات البشرية من عبء ضاغط على 
 الموارد المادية إلى طاقات قادرة على زيادة اإلنتاج كما ونوعا .

أن التنمية البشرية تعد بمثابة تنمية  ويشير محمد صبحي حسانين وأمين الخولي إلى    
للقدرات اإلبداعية لإلنسان من خالل تفجير الطاقات الكامنة  وتوظيفها لسعادة الفرد والمجتمع ، 
كما أن تنمية البشر تعتبر أكثر فاعلية من تنمية الموارد المادية أو رأس المال العيني الذي ال 

ثر من الموارد البشرية ، وذلك ألن اإلنسان يعد هو يمكن أن يؤتي ثماره دون تفاعل إيجابي ومؤ 
 ( 1:  51صانع الحضارة والتاريخ . )

على أن مستويات الكفاءة المهنية تتحدد بمقدار  Malcom Knowlesويؤكد مالكوم نولز     
المعرفة األساسية التى يستوعبها العاملين وبالقدرات المتخصصة المرتبطة باألدوار واألعمال 

المطلوب أدائها ، وكذلك بالطابع الشخصي الذي يتم اضفاءه من جانب العاملين على  والمهام
 (674:  15. ) الوظائف التى يقومون بشغلها

ويري عادل صالح أن التدريب يعد أحد الوسائل التى تستخدمها اإلدارة  من أجل تنمية     
ارها ، ق نحو نمو المنظمات وازدهوتطوير القدرات العلمية والسلوكية للعاملين بغرض تمهيد الطري

ومن أجل مواجهة التغيرات التى تحدث على مستوي كل من بيئتها الداخلية والخارجية ، وأنه يجب 
لتحقيق فاعلية نظام التدريب توافر التكامل بين التدريب واإلستراتيجيات األخري إلدارة  الموارد 

أن   ألفراد وكفاءتهم األنتاجية ، كما يوضحالبشرية بتلك المنظمات ، وذلك بغرض تحسين قدرات ا
التدريب يركز على اكتساب معارف ومهارات جديدة من أجل إحداث التغيير فى سلوك العاملين 
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بالمنظمات وتحسين أدائهم فى العمل ، ولذا فإنه يستخدم مصطلح التدريب كمرادف لمصطلح 
 ( 531- 519:  9تنمية وتطوير العاملين . )

د عبد الغني وحسن هالل التدريب بأنه مجهود ونشاط منظم ومخطط إلكساب ويعرف محم    
 أوتعديل أوتطوير أوتغيير معارف ومهارات واتجاهات المستفيدين منه ، وذلك بغرض الوصول إلى

 ( 12:  54أفضل صور لألداء اإلنساني  لتحقيق األهداف المطلوبة . )
ه أحد أشكال التعليم الذي يهدف إلى تنمية ويعرف أسامة محمد عبد المنعم التدريب بأن    

قدرات األفراد واتجاهاتهم ومهاراتهم المرتبطة بعملهم ، مما يؤدي إلى زيادة كفاءة وفاعلية الموارد 
 ( 29:  6البشرية العاملة بالمنظمات أو المؤسسات ، ومن ثم يؤدي إلى تحقيق أهدافها . )

ين الخولي إلى أن توفير برامج الصقل كما ُيشير كل من محمد صبحي حسانين وأم    
أوالتدريب أثناء الخدمة للمتخصص المهني إنما يتيح له فرص النمو والخبرة واإلتقان والجودة فى 
أداء عمله ، كما يلبي له احتياجاته التدريبية ويزوده بالعديد من الحلول النظرية والتطبيقية للمشكالت 

 الميداني ، ومن ثم تنمية قدراته على مواجهتها والتغلب عليهاالتى من المتوقع أن تطرأ على الواقع 
( .51  :41 ) 
ويؤكد بسيوني البرادعي على أنه يجب تقويم البرامج التدريبية لمعرفة مدي التغير الذي     

 ( 15:  4حدث فى المعارف والمهارات والقدرات السلوكية نتيجة المشاركة فى هذه البرامج .) 
أهم المدخالت البشرررية للعملية التعليمية إن لم يكن أهمها على اإلطالق  ويعد المعلم أحد

فهو العنصررررررررررررررر الفعرال والمؤثر في جميع مردخالت النظرام التعليمي وفي تحقيق أهدافه على نحو 
 (.57: 1أفضل وبكفاءة عالية)

 ولكي يقوم معلم الجنود  برسررررررررررررررالته خير قيام، البد أن ُيهيأ له اإلعداد المناسررررررررررررررب ليطلع
بمسؤولياته، وهذا يتطلب إمداده بالبرامج والخبرات، وتقديم الفرص التي ال بد أن تهيأ له من خالل 
برامج موضررروعة على أسررررس علمية، ذات أهداف تعليمية واضررررحة ومحددة، وأن تتا  له الفرصررررة 
مكاناته، لكي تحقق أهدافه حتى نصرررررل إلى نتائج مرضرررررية ومثمرة، وبذلك  السرررررتغالل كل قدراته واا
يكون قد أسرررررررررررهم بشررررررررررركل جدي فيما هو منوط به، باعتباره أحد العوامل الهامة المؤثرة في الجنود 

 الذين يقوم بتدريبهم وتاهيلهم التاهيل المناسب 
وحيث أن لمعلم الجنود دورًا أسرررررراسرررررريًا في القوات المسررررررلحة وذلك لتعدد اتصرررررراالته القريبة 

وافقًا إنه يعد أكثر المعلمين حاجة إلى أن يكون متبغالبية الجنود وتأثيره المباشررررر على سررررلوكهم، ف
اجتماعيًا وشررررخصرررريًا ومهنيًا، مع اتصررررافه بمجموعة االتجاهات اإليجابية التربوية والسررررلوكية التي 
تعينره على القيررام برردوره بنجرا .ومن هررذا المنطلق من الواجررب إعررداد معلم الجنود ومن ثم تردريبرره، 

كسررررررررررررررابهم إمكررانيررات ومهررارات ترفع من قرردراتهم فررالترردريررب هو إعررداد وتررأهيررل األفرا د فنيررًا ومهنيررًا واا
اإلنتاجية والتدريب بمفهومه العلمي يسررتهدف أسرراسررًا تحقيق النمو الذاتي المسررتمر للقائمين بعملية 



التعليم في كافة المسرررررررررررتويات لرفع مسرررررررررررتوت األداء واالرتقاء بالمسرررررررررررتوت العلمي والمهني والثقافي 
خالصررهم للمعلمين أنفسررهم ما ي حقق طموحهم واسررتقرارهم النفسرري ورضرراهم المهني تجاه عملهم، واا
ومن هنرا تبرز اهميرة التردريرب اثنراء الخدمة باعتباره السرررررررررررررربيل للنمو المهني في أداء رسررررررررررررررالتهم  

ن إ وللحصرول على مزيد من الخبرات الثقافية واالجتماعية وكل ما من شرأنه رفع مسررتوي ادائهم .
يعني أن التعليم المستمر بالنسبة للمعلم جزء ال يتجزأ من عملية إعداده، وأن إعداد معلم الجنود ، 

يسرررتمر هذا اإلعداد طيلة عمله بهدف الحصرررول على معرفة جديدة ق ليلحق بركب النمو والتطور 
، ومن خالل تحليل الدراسرررات التى تناولت برامج التدريب اثناء  ق واالطالع على كل ما هو جديد

حمررد منتررائجهررا انرره يوجررد ترراثير ايجررابي على اداء القررائمين بررالتعليم كرردراسرررررررررررررررة  الخرردمررة اظهرت 
( ودراسررررررة  1114) ، دراسررررررة صرررررربيح  ( 1155الحماحمي ومحمد السررررررمنودي وحازم منصررررررور )

 ونلذا يحاول الباحث ( 1116عبد الرحمن سررريار ) و نتائج دراسرررةRudolph (1111 )رودولف 
 التي تقابلمعوقرات برامج التردريرب اثنراء الخردمرة  أهمالقراء الضرررررررررررررروء على من خالل هرذا البحرث 

 معلمي الجنود. 
  :هدف البحث

معوقات برامج التدريب اثناء الخدمة لمعلمي الجنود بالقوات يهدف البحث الى التعرف علي  
  المسلحة المصرية

 الدراسات السابقة
الخدمة وعالقتها بالرضا برامج التدريب أثناء ( بدراسة بعنوان "7()1151قام حازم منصور ) -

جاد " والتى تهدف إلى اي الوظيفي ألخصائي الرياضة للجميع بمديريات الشباب والرياضة
العالقة بين برامج التدريب أثناء الخدمة والرضا الوظيفي ألخصائي الرياضة للجميع بمديريات 

وتم تطبيقه بعد ،  الشباب والرياضة ، وقد استخدم الباحث مقياس للرضا الوظيفي من إعداده
( من أخصائي الرياضة للجميع ، وقد أسفرت 116التأكد من صدقه وثباته على عينة عددها) 

نتائج الدراسة عن أهم ما يلي : تحديد اإلحتياجات التدريبية المرتبطة بكل من المعرفة 
لعمل اوالمهارات المهنية والمهارات العامة والمنقوله ألخصائى الرياضة للجمبع وفقا لطبيعة 

 الذت يؤدونه 
( بدراسة 56( )1155) محمد الحماحمي ومحمد السمنودي وحازم منصورقام كل من   -

بعنوان " دراسة تحليلية لبرامج التدريب أثناء الخدمة ألخصائي الرياضة للجميع بمديريات 
الشباب والرياضة " وقد أسفرت الدراسة عن أهم النتائج التالية : تحددت أهم اإلحتياجات 

لتدريبية إلخصائي الرياضة للجميع فى : تطوير المهارات التى تتطلبها طبيعة العمل ، ا
التعرف على المستحدث فى المجال ، كما تحددت أهم أنواع اإلستفادة العائدة على المتدربين 



في : زيادة حصيلة المعلومات ، القدرة على مواجهة التغيرات الحديثة فى العمل ، زيادة القدرة 
 البتكار، تنمية المهارات التى تتطلبها طبيعة العمل .على ا

برنامج مقترح للتدريب أثناء الخدمة ( بدراسة بعنوان "3()1151قام أحمد عبد الرحيم ) -
" بهدف تحديد أهداف البرنامج المقتر  وفقا لإلحتياجات  للعاملين بمجال الترويح المائي

 تويات البرنامج والمعاييروالمهارات وأساليبالتدريبية للعاملين بالمجال ، وتحديد كل من مح
التقويم المستخدمة لتقديرمدي إستفادة المتدربين من البرنامج ، وقد طبق الباحث استبيان من 

( من العاملين بإدارة النشاط 541على عينة مكونة من ) -بعد التأكد من صدقه وثباته -إعداده
ن فرت الدراسة عن أهم النتائج التالية : يجب أالرياضي باألندية والمنشآت السياحية ، وقد أس

يتضمن البرنامج المقتر  العديد من الموضوعات المرتبطة بكل من: فلسفة الترويح المائي ، 
العالقة بين السياحة الرياضية  والترويح المائي ، لمعالجة أوجه القصور فى برنامج اإلعداد 

جال الترويح المائي ، وأن أهم المعايير المهني فى مرحلة ما قبل اإللتحاق بالعمل فى م
والمهارات الواجب توافرها فى المحاضرين المشاركين فى تنفيذ فعاليات البرنامج هي : الخبرة 
العملية ، القدرة على استخدام الوسائل التعليمية والتقنيات الحديثة فى أثناء تنفيذ الوحدة 

ع مة فى البرنامج تحددت فى: السبورة بجميالتدريبية ، كما أن أهم أساليب التدريب المستخد
أنواعها،عروض الفيديو واألفالم التعليمية ، كما تحددت أهم أساليب التقويم المقترحة للبرنامج 
في : مشروع عمل فردي وجماعي، منح تقديرات للمتدربين على تفاعلهم فى المناقشات ، 

 تقديم أوراق دراسية مرتبطة بموضوعات الدراسة والتدريب
( بدراسررررررة هدفت الى التعرف على اثر التدريب اثناء Rudolph( )1111()11قام رودولف  -

الخدمة على اتجاهات المعلمين وكفاءتهم حيث توصررررررلت الدراسررررررة الى نتائج عديدة كان من 
اهمهرا انره توجرد فروق دالة احصررررررررررررررائيا فى اتجاهات المعلمين نحو مهنة التدريس تعزي الى 

الخدمة لمصررررلحة المعلمين الذين التحقوا بدورات تدريبية اكثر من غيرهم برامج التدريب اثناء 
 ، كما اشارت النتائج الى التاثير االيجابي لهذه الدورات فى فعالية المعلمين التدريسية .

( بدراسررررررررررة هدفت الى معرفة المتطلبات االسرررررررررراسررررررررررية 1115( )13) Sattlerقام سررررررررررتايلر  -
ناء الخدمة من وجهة نظر المعلمين ومدراس المدارس وقد واالحتيراجرات التردريبية للمعلمين اث

توصررررررلت الي نتائج منها وجود فروق دال احصررررررائيا بين اداء المعلمين والمدربين فيما يتعلق 
برراالحتيرراجررات الترردريبيررة للمعلمين اثنرراء الخرردمررة ، حيررث اظهر مرردراء المرردارس اهتمررامررا اكبر 

 بضرورة تدريب المعلمين اثناء الخدمة 
( بدراسررررررررررة هدفت الى معرفة تاثير مشرررررررررراركة 1111(  )11) Anderssonندرسررررررررررون قام ا -

المعلمين فى الدروات التدريبية اثناء الخدمة على ادائهم التدريسررري ،  وقد اسرررفرت النتائج ان 



( من المعلمين اصربحو اكثر فاعلية فى ادائهم التدريسري ، كما اصبحو اكثر اهتماما 91%)
 االنشطة التطبيقية التى تدربوا عليها .واستخداما لطرق التدريس و 

 اجراءات البحث : 
 المنهج الوصفي لمالءمته وطبيعة البحث وناستخدم الباحث:  منهج البحث
 لحةالمسررررررررررررررتم اختيرار عينرة البحرث برالطريقرة العمرديرة من معلمي الجنود برالقوات  : عينةة البحةث

المسرررررررجلين بالدروات التدريبية التي تنعقد بمدرسرررررررة التربية الرياضرررررررية بالهايكسرررررررتب والبال  عددهم 
( معلم  ، وذلرررك خالل الررردورات التي تم انعقرررادهرررا خالل العرررام التررردريبي للقوات المسررررررررررررررلحرررة  21)

ة ( دورات تدريبية ، كما تم االسرررررررررررتعان7، وقد بل  عدد الدورات خالل هذه الفترة ) 1111/1115
( معلم من مجتمع البحررث ومن خررارج عينررة البحررث االسررررررررررررررراسرررررررررررررريررة الجراء الرردراسرررررررررررررررة 31بعرردد )

 الثبات ( .   –االستطالعية لالستبيان بهدف حساب المعامالت العلمية ) الصدق 
خطوات وذلك بإتباع العلى االستبيان كاداة لجمع البيانات  وناعتمد الباحث أدوات جمع البيانات :

 ء الخدمةالتدريب اثناتحليل المتا  من المراجع والدراسات العلمية المتخصصة فى مجال  التالية :
د تحديو    بهدف التوصل إلى مجموعة من المعلومات العلمية المرتبطة بموضوع البحث ، ، 

األول المحور  )وهي محاور( 6وفى ضوء ذلك تم تحديد عدد )المناسبة لها ،  والعبارات المحاور
ي البرنامج المرتبطة بمحتو  المعوقات المحور الثاني -المرتبطة باهداف البرنامج التدريبي المعوقات
رتبطة بالتقويم الم المعوقاتالرابع  المحور -المرتبطة بالمدربين المعوقات المحور الثالث – التدريبي

( 1وعددهم ) التدريسعرض هذه المحاور على مجموعة من المتخصصين فى مجال طرق  وتم (
ضوء ذلك  تم  وفى( ، %511جميع هذه المحاور على نسبة مئوية بلغت ) تلخبراء وقد حص

الى حد درجة( ،  3) نعم) التدريجثالثي كما تم تحديد ميزان تقدير  ،  عبارة(  61)عدد صياغة
 .درجة( 5) الدرجة( ،  1) ما

 ة الصدق  :1
طرق ( من الخبراء   فى مجال 1على عدد )  اداة جمع البياناتتم عرض  صةةةدق المحتو  : -أ

،  لعباراتامدت مناسررررررربة بكلية التربية الرياضرررررررية بجامعه حلوان السرررررررتطالع رأيهم فى  التدريس
 اقر الخبراء جميع المحاور والعبارات.وبناء على مقابلة الخبراء فقد 

تم حسراب صردق االتسراق الداخلى بحساب دالله معامل االرتباط صةدق اتتسةاق الداخل: :  -ب
 .  Pearsonبين العبارة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي له  باستخدام معامل ارتباط بيرسون 

 (33ستبيان )ن لال( قيم معامل اترتباط بين العبارة والدرجة  1جةدول ) 
 قيمة ر م قيمة ر 
5 18326 51 18111 
1 18711 55 18494 



3 18429 51 18191 

6 18126 53 18691 

1 18641 56 18511 

4 18113 51 18421 
7 18411 54 18132 
2 18761 57 18497 
9 18111   

 (.303.1(  ) 3030قيمة ر الجدولية عند مستوي )
عبارات االسررررررتبيان والدرجة الكلية جاءت أن قيمة االرتباط بين  ( 5يتضرررررح من جدول ) 

مما يدل على ان االسررررتبيان على درجة مقبولة من  ( 1811جميعها دالة احصررررائيا عند مسررررتوي )
 الصدق.

باسرررتخدام التجزئرررة  القائمرررةقرررام الباحرررث بحسررراب ثبرررات :   Reability الثبةةةةات ةةةة الثبةةةةات :
" للثبررررررررررررات وفًقررررررررررررا لتعررررررررررررديل كرونبررررررررررررا   Alphaالنصررررررررررررفية عررررررررررررن طريررررررررررررق "معامررررررررررررل ألفررررررررررررا  

Cronbach ، علررررررى  االسررررررتبيانوقررررررد دلررررررت قرررررريم معررررررامالت الثبررررررات علررررررى أن جميررررررع أبعرررررراد
 (.1موضح بالجدول )كما هو درجة مقبولة من الثبات، وذلك 

 (2جدول )
 ( 33) ن  محاور اتستبيانمن  محور لكل  Alphaقيم معامل ألفا 

 Alphaقيمة معامل ألفا  المحورمسم:  المحور

المرتبطة باهداف  المعوقاتالمحور األول  األول
 البرنامج التدريبي

18715 

المرتبطة بمحتوي المعوقات المحور الثاني  الثاني
 البرنامج التدريبي

18211 

 18761 المرتبطة بالمدربين المعوقاتالمحور الثالث  الثالث

 18723 المرتبطة بالتقويم ( المعوقاتالمحور الرابع  الرابع
 18251 الثبات الكلي لالستبيان 

 (  30233(  )    3030(  ومستو  ) 33قيمة "ر" الجدولية عند درجة حرية) 
لفرررا "  تتراو   بين أ( أن قيم المعرررامالت للثبرررات بطريقرررة " 3يتضررررررررررررررح من جررردول رقم )

 على درجة مقبولة من الثبات. االستبيانأن إلى شير ( وذلك يُ 18211، 18761)
  



 النتائج ومناقشتها :عرض 
 (  3جدول )

التي تحد من اتستفادة من البرنامج  المعوقات تستجابات عينة البحث عل: 2التكرارات والنسب المئوية وكا
  (33)ن 

 العبارات م
مجموع  ال الي حد ما نعم

الدرجات 
 المقدرة

 1كا %
 % ك % ك % ك

 المعوقاتالمحور األول  
المرتبطة باهداف البرنامج 

          التدريبي
المعلومات التى يقدمها البرنامج  1

 782 4282 541 1781 11 1583 65 1583 57 ليست حديثة
اهداف البرنامج التدريبي غير  2

 289 7789 527 1181 61 1282 13 5282 51 واضحة 
ال ترتبط اهداف البرنامج  3

 182 7182 521 6282 39 3181 16 1583 57 باحتياجاتيالتدريبي 
عدم اهتمام البرنامج بالجانب  4

 689 7186 525 6781 32 3583 11 1583 57 التطبيقي
 المعوقاتالمحور الثاني  

المرتبطة بمحتوي البرنامج 
          التدريبي

عدم مناسبة محتوي البرنامج  0
 685 7186 549 3181 14 6483 37 1583 57 الحتياجات المتدربين

مستوي المهارات متقدم جدا  .
 482 7789 527 1181 61 3382 17 5483 53 ويفوق قدراتي على التعلم

المهارات المقدمة من البرنامج  7
كثيرة وال تتناسب مع وقت 

 289 2182 596 1181 61 3781 31 5181 2 التدريب عليها
 المعوقاتالمحور الثالث  

          المرتبطة بالمدربين
المدربون يعالجون الموضوعات  3

بطرق أكاديمية بعيدة عن الواقع 
 5185 7984 595 1382 63 3583 11 5181 51 العملي

عدم قدرة المدربين على توصيل  9
 5586 2583 591 1181 66 3382 17 5583 9 المعلومات الى المتدربين



عدم اهتمام المدربين بتحفيز  13
المتدربين للمشاركة بفعالية فى 

 5187 7186 525 3181 12 1483 61 282 7 موضوعات التدريب
عدم التخصص الدقيق للمدربين  11

 5685 2181 592 1781 64 3181 14 5181 2 فى الموضوعات التى يقدمونها
اعتماد المدربين على وسيلة  12

واحدة فى عرض موضوعات او 
 5586 2583 591 1181 66 3382 17 5583 9 محتويات البرنامج

 المعوقاتالمحور الرابع  
          المرتبطة بالتقويم (

 289 7781 524 1181 61 1781 11 1181 54 ال يوجد برنامج واضح للتقويم 13
ال توجد وسائل تقويم موضوعية   14

 5185 7984 595 1382 63 3583 11 5181 51 فى عملية التقويم
 5586 2182 596 1181 66 3181 14 5181 51 توجد مجاملة فى تقويم المدربين 10
ال توجد متابعة ميدانية للتاكد  .1

 5187 2185 597 1483 61 3382 17 5181 2 من انتقال اثر التدريب
ال يشتمل التقويم على جميع  17

 5685 2587 594 1781 64 3181 16 5181 51 عناصر البرنامج التدريبي
طة المرتب المعوقاتالمحور األول "  ( والخاص باستجابات عينة البحث على 3يتضح من جدول ) 

ويري ( ، % 7789،  %4282ان النسب المئوية قد تراوحت ما بين ) " باهداف البرنامج التدريبي 
ان اغلب الدورات التدريبية ال يتم فيها اطالعهم على اهداف التدريب حيث ان معظم هذه  ونالباحث

ال تتوافق مع احتياجاتهم وال يتم اجراء استطالع راي  راتهذه الدو  واغلب مسبقا ة الدورات موضوع
حسن و  د عبد الغنييري محمحيث تهدف الى تحديد تلك االحتياجات التدريبية  لمعلمي الجنود 

حداثها فى معارف ومعلومات إاالحتياجات التدريبية هي مجموعة التغيرات المطلوب أن هالل 
الذي يتطلبه عمله بدرجة محددة  لألداءه وتهيئته وجعله محققا إعدادات الفرد بهدف ومهارات واتجاه
ساس الذي يتم من خالله حتياجات التدريبية األكما تمثل اإل( ، 15:  54)ان.تقمن الجودة واإل
المناسب  -المضمون  -د المحتوي يتحد والتى فى ضوئها يتمالتدريبية األهداف تحديد وصياغة 

أنه و ى أدائهم ، فالقصور إلى المستهدفين بالتدريب لعالج نواحى الذي سوف يتم العمل على نقله 
والعمق  الكمو ختيار المحتوي المناسب من حيث النوع إ يتم فى ضوئهاحتياجات واقعية يجب توافراا 

 . (52: 56قة للتدريب )بدمحددة لبلوغ األهداف ال -التخصص –
" المحور الثاني  ( والخاص باسرررررررررتجابات عينة البحث على 3جدول )  يتضرررررررررح منكما يتضرررررررررح 
المرتبطرررة بمحتوي البرنرررامج التررردريبي " ان النسررررررررررررررررب المئويرررة قرررد تراوحرررت مرررا بين )  المعوقرررات

البرامج التردريبيرة تحتراج الى اعادة النظر  محتوي ان ون( ، ويري البراحث% 2182،  7186%



فيهرا بحيرث تواكرب التغيرات الحرديثة ، حيث يفتقد محتوي البرامج الى الترابط وعدم االتصررررررررررررررال 
ب التدريأن يري محمد الحماحمي و الالزمة من البرنامج ،  االسررررررررررررررتفرادةفيمرا بينهرا ممرا ال يحقق 

هدف يعلى تنميرة المعلومرات والمهارات كما كرد الخردمرة للعراملين بمجرال التربيرة البردنيرة يؤ  أثنراء
وي العمل بمسرررتداء المهارات الالزمة ألأو المرتبطة بالمعارف  القصررورإلى معالجة بعض أوجه 

مواجهة التغيرات الحديثة التى تطرأ على إلى منراسررررررررررررررب من الكفراءة لردي العراملين ، ممرا يؤدي 
ث التطورات المعاصرررررررررررة فى مجال العمل . حدمجال العمل ، وتنمية اتجاهات المتدربين وفقا أل

( الى ان الهدف من 5995وكذلك يشررير عرفات عبد السررميع سررليمان ) (.511 - 562: 53)
التدريب اثناء الخدمة يتحدد فى االرتقاء بمسرررررررررررتوي المعلمين الى اقصررررررررررري حد ممكن من خالل 

هررام ؤدي الى قيررامهم بمتزويرردهم بررالمعررارف والمعلومررات والمهررارات واالتجرراهررات االيجررابيررة التى ت
 ( 557:  55عملهم وفقا لما هو  مرجو . )

المحور الثالث "  ( والخاص باسررررررررتجابات عينة البحث على 3يتضررررررررح من جدول ) كما يتضررررررررح 
( % 2181،  %7186" ان النسررررررب المئوية قد تراوحت ما بين )  المرتبطة بالمدربين المعوقات

غالبية المدربين يستعينوا بوسائل تدريب تقليدية دون غيرها مثل ، مما يدل  ان ون، ويري الباحث
 معلميعلى عدم اهتمامهم بتنوع أسرررررررررراليب التدريب ، مما ال يسرررررررررراعد على توصرررررررررريل المعلومة 

بطريقة جذابه ، ويؤثر بصررررررررررررررورة كبيرة على تحفيز الدارسررررررررررررررين للمشرررررررررررررراركة بفاعلية فى  الجنود
(  انه يجب مراعاة عدم استخدام اسلوب 5999الحماحمي )موضوعات التدريب يث يري محمد 

واحد دون غيره من االسرررررررررراليب التدريبية ، بل يجب اسررررررررررتخدام اكثر من اسررررررررررلوب لزيادة فعالية 
التدريب ، اال انه يوجد العديد من العوامل التى تؤثر فى اختيار االسرررررررررررراليب التدريبية والتي من 

 ( 19، 12: 53رنامج . ) بينها مناسبة الوقت المخصص لتنفيذ الب
( ان االسلوب التقليدي  1115كما يشير كل من محمد صبحي حسانين وامين الخولي ) 

التى يسرررتخدمه المحاضررررون فى برامج التدريب على المسرررتويين النظري او التطبيقي انما يعد من 
 (91: 51المشكالت التى تواجه التدريب اثناء الخدمة .) 

 وقاتالمعالمحور الرابع "  ( والخاص باستجابات عينة البحث على 3) يتضح من جدول كما يتضح 
 ون( ، ويري الباحث% 2185،  %7781" ان النسب المئوية قد تراوحت ما بين )  المرتبطة بالتقويم

ذلك قد يرجع إلى اهتمام إدارة البرامج بتقويم البرامج التدريبية لمعرفة مدي التغير الذي يطرأ ان 
كد نتيجة مشاركتهم فى البرنامج . ويؤ  لمعلمي الجنودعلى المعارف والمهارات والقدرات السلوكية 

مج التدريبي ابسيوني البرادعي على أنه يجب تقويم مدي تفاعل المتدربين ومدي استفادتهم من البرن
وتحديد مدي التغير الحادث فى سلوكياتهم ، وكذلك تحديد مدي تأثير البرنامج التدريبي على 

 15:  4أهداف المؤسسة من خالل قياس جودة األداء والرضا الوظيفي للعاملين ) المتدربين( . )



مية  ُيعد ى أسس عل( ، كما أن أبراهيم درويش يشير إلى أن اإلفتقار إلى التقويم المبني عل  11، 
 (551،  555:  5من أبرز المشكالت التى تواجه التدريب )

 أوًت: اتستنتاجات :
في ضرررررررررررررروء نتررائج البحررث وفي حرردود العينررة التي طبقررت عليهررا أداة جمع البيررانررات فررإن 

ادة من الصرررعوبات التي تحد من االسرررتفوالمرتبطة ب أهم االسرررتنتاجات التالية وااسرررتخلصررر ونالباحث
 وهي : البرنامج

 المعلومات التى يقدمها البرنامج ليست حديثة  -
 عدم مناسبة محتوي البرنامج الحتياجات المتدربين  -
 عدم اهتمام المدربين بتحفيز المتدربين للمشاركة بفعالية فى موضوعات التدريب  -
 المهارات المقدمة من البرنامج كثيرة وال تتناسب مع وقت التدريب عليها  -
 لتوصيات: ثانًيا: ا

 التوصيات التالية: ونيقتر  الباحث هذا البحثفي ضوء استنتاجات 
ضرورة أن تتضمن برامج التدريب أثناء الخدمة لمعلمي الجنود موضوعا يتم تدريسه فى  -

بداية كل برنامج لتوضيح أهمية التنمية المهنية فى تطوير مستوي األداء فى العمل لتحقيق 
 المستحدث فى المجال من معارف ومهارات متقدمة .متطلبات العمل ولمواكبة 

 –الدورات التدريبية  –يجب على المسئولين عن تخطيط برامج التدريب أثناء الخدمة  -
بمراعاة التوازن بين كل من الجانب النظري والجانب التطبيقي فى اختيارهم للمحتوي ، 

تى تم تعليمها ت والمهارات الوذلك بغرض توفير الفرص المتعددة للمتدربين لتطبيق المعلوما
والتدريب عليها أثناء تنفيذ البرنامج ، مع مراعاة أن تكون مدة البرنامج تسمح باإلهتمام 

 بالجزء التطبيقي من البرنامج .
مراعاة التنوع فى كل من وسائل التدريب لتحقيق الفائدة المرجوة من استخدامها فى تفعيل  -

تحقق التفاعل االيجابي بين المحاضرين " المدربين" عملية التدريس أو التدريب ، حتي ي
والعاملين " المتدربين" ، مع اإلهتمام بوسائل التدريب التى تتضمن النماذج والتطبيقات 

واإلحصائيات  power pointالتقديمية   والعروضrole play العملية وتمثيل األدوار  
 المرتبطة بموضوعات التدريب والمدعمة لها . 

مام المسئولين عن إدارة برامج التدريب أثناء الخدمة بإيجاد حلول للمشكالت التى يجب اهت -
تواجه المتدربين أثناء دراستهم أوتدريبهم ، كما يجب على المسئولين اإلهتمام بتوفير 
المصادر العلمية المرتبطة بالموضوعات التدريبية للدارسين حتي يمكنهم متابعة واستيعاب 

 من موضوعات نظرية أو تطبيقات عملية .ما يتم تدريسه لهم 
 المراجع : 



 (: دراسة اإلدارة  العامة . القاهرة ، دار النهضة العربية ، 5991ابراهيم درويش ).1
 المنصورة. (: "معلم التربية الرياضية"، مكتبة شجرة الدر،1115أبو النجا أحمد عز الدين ).2
 البشرية . القاهرة ، مطابع الدار الهندسية.: إدارة  الموارد (1111)اسامة محمد عبد المنعم .3
: إدارة الموارد البشرية : إعداد قسم الترجمة بدار الفاروق ، الطبعة ( 1114)باري كيشواي .4

 . ة ، دار الفاروق للنشر والتوزيع العربية الثانية ، القاهر 
 " القاهرة ،: تنمية مهارات تخطيط الموارد البشرية " دليل عملي( 1111)بسيوني البرادعي .5

 . ايتراك للنشر والتوزيع 
: أساسيات ادارة الموارد البشرية . اإلسماعيلية ، ( 1115)سيد جاب الرب ، عوض الحداد .6

 جامعة قناة السويس.

: إدارة  الموارد البشرية " مدخل استراتيجي " ، الطبعة ( 1119)عادل صالح ، مؤيد السالم .7
 . اب الحديث للنشر والتوزيع م الكتالثالثة ، األردن ، أربد ، عال

(: "واقع التدريب أثناء الخدمة لمعلمي التربية الرياضرررررية في 1116عبد الرحمن أحمد السررررريار ).8
 (.6(، العدد )1جلد )ممملكة البحرين"، مجلة العلوم التربوية والنفسية، جامعة البحرين، ال

 حليلية مقارنة لطبيعة المهنة"،دراسررة ت –، "المعلم والتربية ( 5995)عرفات عبد العزيز سررليمان.9
 . األنجلو المصرية ة ،القاهر 

( : التدريب اثناء الخدمة على المناهج الفلسرررررررررررررطينية الحديثة 1114فتحي احمد صررررررررررررربيح ) .11
لمعلمي المرحلة االسرررررراسررررررية بوزارة التربية والتعليم بمحافظات غزة ، المؤتمر العلمي االول 

ر اعداد المناهج ، الواقع والتطلعات ، جامعة االزهلكلية التربية ، التجربة الفلسرررررررطينية فى 
 ، غزة.

بية التر  –: التدريب أثناء الخدمة فى المجال التربوي " التعليم ( 5999)محمد الحماحمي  .11
 . القاهرة ، مركز الكتاب للنشر البدنية " .

: دراسة تحليلية لبرامج التدريب ( 1155)محمد الحماحمي ، محمد السمنودي ، حازم منصور  .12
أثناء الخدمة الخصائي الرياضة للجميع بمديريات الشباب والرياضة ".المجلة العلمية للتربية 
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 ملخص البحث باللغة العربية
 معوقات برامج التدريب اثناء الخدمة لمعلمي الجنود بالقوات المسلحة

معوقات برامج التدريب اثناء الخدمة لمعلمي الجنود بالقوات يهدف البحث الي التعرف علي 
 مسلحةالمن معلمي الجنود بالقوات المسلحة ، وقد استخدم الباحثون المنهج الوصفي علي عينة 

( 21المسجلين بالدروات التدريبية التي تنعقد بمدرسة التربية الرياضية بالهايكستب والبال  عددهم )
 1111/1115رات التي تم انعقادها خالل العام التدريبي للقوات المسلحة  معلم  ، وذلك خالل الدو 

وقد استخدم الباحثون االستبيان كاداة للحصول علي بيانات البحث ،  وقد توصل الباحثون الي  ،
دمة المهارات المق، إعتماد المدربين على وسيلة واحدة فى عرض موضوعات او محتويات البرنامج 

ت المعلومات التى يقدمها البرنامج ليس، ة وال تتناسب مع وقت التدريب عليها من البرنامج كثير 
 حديثة 

 
Obstacles to in-service training programs for soldiers' teachers in the 

armed forces 

  The research aims to identify the obstacles of in-service training 

programs for the teachers of soldiers in the armed forces. The researchers 

used the descriptive approach on a sample of teachers of soldiers in the 

armed forces who are registered in the training courses held at the Physical 

Education School in Hikestep, and their number is (80) teachers, during the 

courses that were held during The training year of the armed forces 

2020/2021, and the researchers used the questionnaire as a tool to obtain 

research data, and the researchers found that the trainers depended on one 

method in presenting the topics or contents of the program. Not recent 
 


