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 ﴾ بسم اهلل الرمحن الرحيم﴿ 

   َوََمَْيايَ   َوُنُسِكي   َصاَلِت  ِإنَّ  ُقْل   {

اَل َشرِيَك َلُه  ّلِه َربِّ اْلَعاَلِمنَي،ََمَاِت لِ وَ   

 }اْلُمْسِلِمنيَ  َأوَُّل  َوأَنَا   أُِمْرتُ   َوِبَذِلكَ 
 }261 -261 ياتاآل ، األنعامسورة  { 
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 إىػداء

                  إلى كالدم ككالدتي كأدعك اهلل أف يمف عمييما

 كالعافية ك طكؿ العمر ةبالصح

 ؿأـ باس رفيقة دربي إلى 

 إلى بناتي ك أبنائي شيريف ك لينا كباسؿ كبياف ك حساـ

 إلى إخكاني ك أخكاتي

 إلى كؿ األصدقاء ك الزمالء

 إلى كؿ المعمميف ك المعممات في ىذا الكطف

 إلى شيداء كطني ك أسرل الحرية

ىدم ىذا الجيد المتكاضع  راجيا مف اهلل تعالى أ اإلييـ جميع

 . ا كأف ينفعنا بما عممناك القبكؿ ك أف يزيدنا عمم  الرضا
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 شكر وتقدير

الحمد هلل الذم يسر لنا إتماـ ىذا الجيد المتكاضع ك الػذم لػكأ أصػحاب الفضػؿ مػا كػاف لينجػز ل كىػـ الػذيف أفاضػك 

 عمينا بعمميـ ل كأتحفكنا بنصائحيـ ل فنيمنا مف عمميـ الزاخر ك رؤيتيـ الثاقبة .

 يدنا محمد ك عمى آلو كصحبو أجمعيف كبعد  لك الصالة ك السالـ عمى خير المرسميف س

انطالقا مف أسمى المعاني كمف إرجاع الفضؿ ألصحاب الفضؿ فإنني أتشرؼ بتقديـ جزيؿ الشكر ك العرفاف إلى    

 ك التقدير: ركؿ مف ساىـ ك لك بكممة بسيطة في إتماـ ىذا العمؿ ك أخص بالشك

اسػػػات العميػػػا ك األسػػػاتذة األفاضػػػؿ بكميػػػة التربيػػػة كأخػػػص بالشػػػكر رئاسػػػة جامعػػػة األزىػػػر ك إدارتيػػػا ك عمػػػادة الدر  - 

 أعضاء الييئة التدريسية بقسـ أصكؿ التربية كأخص منيـ كال مف :

الدكتكر الفاضؿ/ عبد العظػيـ سػميماف المصػدر مسػاعد عميػد كميػة التربيػة بجامعػة األزىػر الػذم تفضػؿ باإلشػراؼ          -

 عمى ىذه الرسالة.

ضؿ / صييب كماؿ األغا أستاذ التخطيط ك اإلدارة المشارؾ ك عميد كمية التربية السابؽ الذم تفضؿ الدكتكر الفا -

 باإلشراؼ عمى ىذه الرسالة .

 كما أتكجو بالشكر ك التقدير لألساتذة األفاضؿ أعضاء لجنة المناقشة :

 المية.األستاذ الدكتكر / فؤاد عمي العاجز مساعد عميد البحث العممي في الجامعة اأس -

 الدكتكر / محمد عمياف أستاذ أصكؿ التربية بجامعة اأزىر . -

بقبكؿ مناقشة ىذه الرسالة ككمي يقيف بأف مالحظاتيـ سيككف ليػا بػالا األثػر فػي إثػراء ىػذا العمػؿ  اكىـ المذيف تفضمك 

 فجزاىـ اهلل عنا كؿ خير.

 اأمالئية ك المغكية لمدراسة. كما أتقدـ بالشكر لألستاذ محمد مكسى جاد اهلل الذم قاـ بالمراجعة

كمػػػا أتقػػػدـ بالشػػػكر لألسػػػاتذة األفاضػػػؿ الػػػذيف شػػػرفكني بتحكػػػيـ أداة الدراسػػػة ل كاإلخػػػكة المعممػػػكف ك المعممػػػات الػػػذيف 

بتسػػييؿ   اعمػػي بتعبئػػة اأسػػتبانة بكػؿ حػػرص كدقػػة لكػػذلؾ كزارة التربيػة ك التعمػػيـ الػػذيف أبػػدك كػؿ تعػػاكف كقػػامك  اتفضػمك 

 ميمتي .

 

 

  



 د  

 وياتالمحت

  

 انصفحخ انًىضىع رلى

 أ افتتبحُت  .1

 ج  اخبسة انزطبنت  .2

 د اهذاء  .3

 هـ شكز وتمذَز  .4

 و انًحتىَبث و انفهبرص  .5

 ط يهخص انذراطت  .6

 1 انفصم األول  .7

 2 انًمذيت  .8

 6 يشكهت انذراطت  .9

 7 أطئهت انذراطت  .11

 7 أهذاف انذراطت  .11

 8 أهًُت انذراطت  .12

 8 حذود انذراطت  .13

 9 اطتيصطهحبث انذر  .14

 11 انفصم انثبٍَ  .15

 14 أهًُت انتذرَب أثُبء انخذيت  .16

 14 يفهىو انتذرَب أثُبء انخذيت  .17

 16 أَىاع انتذرَب أثُبء انخذيت  .18

 17 دواػٍ انتذرَب أثُبء انخذيت  .19

 21 أهذاف انتذرَب أثُبء انخذيت  .21

 22 وظبئف انتذرَب أثُبء انخذيت  .21

 25 ػُبصز انتذرَب أثُبء انخذيت  .22

 25 هبث انحذَثت فٍ تذرَب انًؼهًٍُاالتدب  .23

 29 األدوار انحذَثت نًؼهى انًزحهت األطبطُت  .24

 31 أهذاف انتؼهُى فٍ انًزحهت األطبطُت  .25

 31 انصفبث انىاخب انتأكُذ ػهُهب فٍ انتؼبيم يغ انطهبت  .26

 32 يببدئ انتؼهُى انفؼبل  .27

 33 انًؼهى اندُذ و انفؼبل  .28

 35 األدوار اندذَذة نهًؼهى  .29

 38 َبث يؼهى انصفكفب  .31

 41 االحتُبخبث انتذرَبُت  .31

 42 يفهىو االحتُبخبث انتذرَبُت  .32

 45 تحذَذ االحتُبخبث انتذرَبُت  .33

 46 أهًُت تحذَذ االحتُبخبث انتذرَبُت  .34

 49 تصُُف االختُبخبث انتذرَبُت  .35

 51 أطبنُب تحذَذ االحتُبخبث انتذرَبُت  .36

 53 أدواث حصز وتحذَذ االحتُبخبث انتذرَبُت  .37

 55 تحذَذ أونىَبث انتذرَب  .38

 56 خصبئص طزق ووطبئم تحذَذ االحتُبخبث انتذرَبُت  .39

 57 تذرَب انًؼهًٍُ أثُبء انخذيت بىسارة انتزبُت و انتؼهُى انؼبنٍ انفهظطُُُت  .41

 61 يحبور انتذرَب فٍ فهظطٍُ  .41

 61 أهذاف تذرَب انًؼهًٍُ أثُبء انخذيت بىسارة انتزبُت وانتؼهُى انفهظطُُُت  .42

 62 انذوراث انتٍ ػمذتهب وسارة انتزبُت وانتؼهُى انؼبنٍ فٍ يحبفظبث غشة    .43

 67 انبزايح انتذرَبُت نهًؼهًٍُ أثُبء انخذيت بىسارة انتزبُت وانتؼهُى انفهظطُُُت  .44

 69 أطبنُب تذرَب انًؼهًٍُ أثُبء انخذيت بىسارة انتزبُت وانتؼهُى  .45

 61 رة انتزبُت وانتؼهُىانمبئًىٌ ػهً تذرَب أثُبء انخذيت بىسا  .46

 72 دراطت تمُُى انتذرَب فٍ وسارة انتزبُت وانتؼهُى انؼبنٍ انفهظطُُُت  .47

 



 ق  

 انصفحخ انًىضىع رلى

 73 انـذراطـبث انظـببمـت  .48

 74 انذراطبث انفهظطُُُت  .49

 86 انذراطبث انؼزبُت  .51

 111 انذراطبث األخُبُت  .51

 117 ػهً انذراطبث انظببمت مُبتؼ  .52

 119 ه بٍُ انذراطت انحبنُت وانذراطبث انظببمتأوخه انتشبب  .53

 111 أوخه االختالف بٍُ انذراطت انحبنُت وانذراطبث انظببمت  .54

 112 انفصــم انزابغ انطزَمت واإلخزاءاث  .55

 113 يُهح انذراطت  .56

 113 ػُُت انذراطت  .57

 114 أداة انذراطت  .58

 116 صذق األداة  .59

 121 انفصم انخبيض َتبئح انذراطت و تفظُزهب  .61

 121 انُتبئح انًتؼهمت بظؤال انذراطت األول  .61

 136 حىل يتغُز اندُض  انُتبئح انًتؼهمت بظؤال انذراطت انثبٍَ  .62

 138 بٍَ حىل يتغُز يؤهم انًؼهىانُتبئح انًتؼهمت بظؤال انذراطت انث  .63

 141 بٍَ حىل ػذد طُىاث انخذيتانُتبئح انًتؼهمت بظؤال انذراطت انث  .64

 146 بٍَ حىل يتغُز انصف انذٌ َذرطه انًؼهى بظؤال انذراطت انث انُتبئح انًتؼهمت  .65

 152 تىصُبث انذراطت  .66

 154 انًزاخغ انؼزبُت  .67

 165 انًزاخغ األخُبُت  .68

 169 ( انظؤال االطتطالػ1ٍيهحك رلى )  .69

 171 ( لبئًت بأطًبء انظبدة انًحك2ًٍُيهحك رلى )  .71

 171 ( االطتببَت بصىرتهب انُهبئُت3يهحك رلى )  .71

 175 (2117-1996( انذوراث انتٍ ػمذتهب  وسارة انتزبُت فٍ انفتزة)4يهحك رلى )  .72

 184 (2119 – 2116( انذوراث انتذرَبُت انتٍ تى تُفُذهب فٍ انفتزة )5يهحك رلى )  .73

 186 (2118-2117( انتذرَب انًزكشٌ نهؼبو )6) يهحك رلى  .74

 187 (2118-2117( انتذرَب انهىائٍ نهؼبو انذراطٍ )7يهحك رلى )  .75

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 ك  

 فيرس األشكال 
 انصفحت انؼُىاٌ رلى انشكم 

 51 يذي اػتًبد انطبنب ػهً انًؼهى ػبز انظهى انتؼهًٍُ 1شكم 

 
 فيرس الجداول

رلى 

 نصفحتا انؼُىاٌ انجسول 

 29 ( 2009/  2008َىع انًسارص انحكىيُخ حظت فتزح انسواو نهؼبو انسراطٍ )  1

2 
انًسارص انحكىيُخ األطبطُخ حظت انصف وػسز انشؼت وانجُض   وانكثبفخ انصفُخ نهؼبو تىسَغ طهجخ 

 ( 2009/  2008انسراطٍ ) 
39 

 69 ( 2008/2009 – 1999/2000ػسز انًتسرثٍُ يٍ انًؼهًٍُ ذالل انفتزح  )  3

 73 يهرص انسوراد انتسرَجُخ انًُؼمسح نتسرَت جًُغ انًؼهًٍُ أثُبء انرسيخ )لطبع غشح ( 4

 74 (2009-2000( فٍ انفتزح )4 -1جًُغ انسوراد انتٍ ػمسد نتسرَت انًؼهًٍُ )  5

6 
( فٍ يسَزَخ انتزثُخ و 2009-2000( األطبطٍ انًشبركٍُ فٍ انسوراد انتسرَجُخ ثٍُ )4-1ػسز انًؼهًٍ )

 ذبَُىَض –انتؼهُى 
75 

7 
 اثغ فٍيجتًغ انسراطخ و ًَثم يؼهًى ويؼهًبد انصفىف يٍ األول إنٍ انز

 ( 2010/  2009يحبفظبد غشح فٍ انًسارص انحكىيُخ نهؼبو انسراطٍ ) 
123 

 124 تىسَغ ػُُخ انسراطخ ػهً يسَزَبد انتزثُخ وانتؼهُى ثًحبفظبد غشح  8

 125 يحبور انسراطخ وػسز انفمزاد انتبثؼخ نكم يحىر  9

 127 صسق االتظبق انساذهٍ 11

 128 ثبالطتجُبٌ ككم يؼبيالد ارتجبط أثؼبز االطتجُبٌ 11

 129 يؼبيالد انثجبد نالطتجُبٌ و يجبالته ثبطترساو طزَمتٍ أنفب كزوَجبخ وانتجشئخ انُصفُخ 12

 131 اإلحصبءاد انىصفُخ نًجبل االحتُبجبد انًتؼهمخ ثبنترطُظ  13

 133 اإلحصبءاد انىصفُخ نًجبل االحتُبجبد انًتؼهمخ ثطزائك وأطبنُت انتسرَض 14

 135 ءاد انىصفُخ نًجبل االحتُبجبد انًتؼهمخ ثبنًُى انًهٍُ نهًؼهىاإلحصب 15

 137 اإلحصبءاد انىصفُخ نًجبل االحتُبجبد انًتؼهمخ ثئزارح انصف وتُظًُه  16

 141 اإلحصبءاد انىصفُخ نًجبل االحتُبجبد انًتؼهمخ ثبنتمىَى انصفٍ 17

 142 بئم انتؼهًُُخ وتكُىنىجُب انتؼهُى اإلحصبءاد انىصفُخ نًجبل االحتُبجبد انًتؼهمخ ثبنىط 18

 144 اإلحصبءاد انىصفُخ نًجبالد االطتجُبٌ ككم  19

 146 زالنخ انفزوق فٍ تمسَزاد يؼهًٍ انًزحهخ األطبطُخ الحتُبجبتهى انتسرَجُخ تؼشي نًتغُز انجُض 21

 149 زالنخ انفزوق تؼشي نًتغُز انًؤهم انؼهًٍ نهًؼهى 21

 151 تمسَزاد انًؼهًٍُ تؼشي نًتغُز طُىاد انرسيخزالنخ انفزوق فٍ  22

 153 اذتجبر شُفُه نهًمبرَبد انجؼسَخ انًتؼسزح نًظتىَبد انًتغُز انًتؼهمخ ثؼسز طُىاد انرسيخ 23

 157 زالنخ انفزوق فٍ تمسَزاد انًؼهًٍُ تؼشي نًتغُز نهصف انذٌ َسرطه انًؼهى 24

 158 ح نًظتىَبد انًتغُز انًتؼهمخ ثؼسز طُىاد انرسيخاذتجبر شُفُه نهًمبرَبد انجؼسَخ انًتؼسز 25

 

 
 

 

  

 



 ز  

 ممخص الدراسة 

 بمحافظات غزةالمرحمة األساسية االحتياجات التدريبية لدى معممي 
ىدفت الدراسة الحالية إلى تحديد اأحتياجات التدريبية لدل معممي المرحمة األساسية بمحافظات غزةل  

 الرئيس : كتحددت مشكمة الدراسة بالسؤاؿ 

 بمحافظات غزة ؟ "  المرحمة األساسيةاالحتياجات التدريبية لدى معممي  ىي " ما

 .مع دراسة أثر متغيرات الجنس ك الخبرة كالمؤىؿ كالصؼ الذم يدرسو المعمـ عمى اأحتياجات التدريبية

سػػة أساسػػية ( مدر 173( فػي  4 – 1( معممػػا كمعممػة كالػػذيف يعممػػكف الصػفكؼ مػػف  411بمػا عػػدد العينػة  

%( مػف المجتمػع األصػمي 21( كقػد شػكمت العينػة   2111/  2119في محافظات قطاع غزة خالؿ العاـ الدراسػي  

. 

(   فقػػرة 81كاعتمػػدت ىػػذه الدراسػػة المػػني  الكصػػفي التحميمػػي لفأعػػد الباحػػث إسػػتبانة ضػػمت سػػتة مجػػاأت مػػف 

 يف لك صدؽ اإلتساؽ الداخمي كثباتيا إحصائيا.  لكتـ التأكد مف صدؽ المحتكل لألداة بكاسطة الخبراء ك المحكم

كأظيػػػرت النتػػػائ  ترتيبػػػا لالحتياجػػػات التدريبيػػػة حسػػػب األىميػػػة مػػػف كجيػػػة نظػػػر عينػػػة الدراسػػػة كمنيػػػا :بنػػػاء الخطػػػط 

العالجيػػة لاختيػػار طرائػػؽ التػػدريس المناسػػبةل  امػػتالؾ ميػػارات طػػرح األسػػئمةلالتعرؼ إلػػى محتػػكل مػػادة التخصػػص ل 

 لطمبة ل التعامؿ مع الكاجبات البيتيةل تكظيؼ الحاسكب كاإلنترنت في التعميـ.إثارة دافعية ا

 كذلؾ ظيرت فركؽ ذات دألة احصائية في بعض المجاأت بالنسبة لمتغيرات الدراسة .

 كفي ضكء ىذه النتائ  قدـ الباحث بعض التكصيات مثؿ ضركرة أف تككف الدكرات التدريبية.

ف لكعقػػد دكرات تدريبيػة حسػب نتػائ  الدراسػة ل. كػػذلؾ تنفيػذ الدراسػة نفسػيا عمػى فئػػات نابعػة مػف احتياجػات المعممػي 

أخرل مف المعممػيف الػذيف يدرسػكف الصػفكؼ التاليػة لمصػؼ الرابػع فػي المباحػث المختمفػة . كتعػديؿ خطػط المسػاقات 

 الجامعية في ضكء ىذه النتائ .
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Abstract 

Training needs of teachers in the basic stage in Gaza Governorates 

The present study aimed to determine the training needs of teachers in the basic stage in 

Gaza Governorates. To achieve the purpose of the study, the researcher addressed this 

major question:  

"What are the training needs of teachers in the basic stage in Gaza 

Governorates?" With the study of the impact of variables of sex, experience, 

qualifications, on training needs. 

The study was conducted on a sample of (400) female and male teachers who teach the 

basic grades (1- 4), in(173) schools in Gaza Governorates during scholastic year (2009-

2010). The sample forms (20%) of the whole population of the study . 

The researcher attempts the descriptive analytical approach. Aquestionnaire  of six 

domains includes (80) items used to collect the data.  

 The results showed an arrangement of training needs :designing of remedial plans, 

selecting the appropriate teaching methods, the skills of asking questions, , to know the 

content of the learning material ,raising student motivation to learn,dealing with 

homework effectively, employ computer and internet. 

As well as the differences were statistically significant in some areas for the study 

variables 

The researcher recommends the following: Training courses to be derived from 

teachers' needs. Holding training sessions for the study population according to results 

of the study. Implementing the study on other categories of teachers who teach the 

following classes for fourth grade in different subjects. And modify plans for university 

courses in the light of these results. 
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 ولل األ ػػالفص

 

 ةػدراسػاـ لمػار العػطاإل
 المقدمة – والأ

 مشكمة الدراسة – ثانيا

 فروض الدراسة - ثالثا

 ىداؼ الدراسةأ – رابعا

 ىمية الدراسةأ - خامسا

 حدود الدراسة – سادسا

 مصطمحات الدراسة  – سابعا
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 :  مقدمػػة

 لالػػذم نعيشػػو ااف كالػػذم يتسػػـ بػػالنمك العممػػي كالتكنكلػػكجي المتسػػارع فػػي ظػػؿ ىػػذا العصػػر

عمػػى   أصػػبت تقػػدـ األمػػـ كالشػػعكب يقػػاس بمػػدل امتالكيػػا لمقػػكل البشػػرية المدربػػة الكاعيػػة ل كالقػػادرة 

 . نتاج كاإل العمؿ كالعطاء

لػػى التعمػػيـ مػػف كيعػػد تطػػكير التعمػػيـ الركيػػزة األساسػػية لتحقيػػؽ التنميػػة البشػػرية ل فقػػد أصػػبت ينظػػر إ

قػد تعػدل ىػدؼ التعمػيـ ك  لبمعنى أف التعميـ يجب أف يحقؽ الفائدة لمفػرد كالمجتمػع  الجانب النفعي ل

 .  عند األفراد إلى دكره في زيادة النات  الكطني كأم صناعة مف الصناعات فير زيادة المخزكف المع

كعمػى        حاضػر أيػة أمػة  غيرىا مػف الصػناعات ألثرىػا الكبيػر عمػى عمى كالتربية صناعة تتقدـ

 .مستقبميا لكلتأثيرىا البالا فيما تنتجو الصناعات األخرل 

تسػػػتبؽ غيرىػػػا مػػػف المؤسسػػػات فػػػي األىميػػػة   - كمؤسسػػػة تربكيػػػة– كمػػػا زالػػػت المدرسػػػة 

 كاأنتشار كالتأثير لكالتأثر بحركات اإلصالح كدعكات الجكدة الشاممة .

يـ أ بػػد مػػف مػػني  مدرسػػي متميػػز ك معمػػـ ذك مكاصػػفات الػػى التميػػز ك الجػػكدة فػػي التعمػػكلمكصػػكؿ 

  معرفية كميارية ك متميز في أدائو التربكم ك التعميمي .

عمػى      كعمى ذلؾ يرتبط تطكر أم مجتمع كتقدمو ارتباطا كثيقػا بكفػاءة المعمػـ الػذم يقػع 

مػػػف   دفا معينػػػا ف يحقػػػؽ ىػػػأراد مجتمػػع أذا إعػػػداد القػػػكل البشػػرية الخالقػػػة البنػػػاءة ل فػػػإعاتقػػة عػػػبء 

ليػو إف يحقػؽ مػا ييػدؼ ألػي التربيػة ك التعمػيـ حتػى يسػتطيع إنػو يمجػأ إفل لييػا إىداؼ التي يصبك األ

عػػداد المعمػػـ ك تدريبػػة ليكػػكف قػػادرا عمػػى تحقيػػؽ ىػػذا اليػػدؼ مػػف إلػػى زيػػادة العنايػػة با  ك ل مػػف ناحيػػة 

ك   يػػػدم معمػػػـ ضػػػعيؼأف نػػػو يمػػػكت بػػػيإف المنيػػػاج ميمػػػا تػػػـ تجكيػػػده فأل ل خػػػالؿ العمميػػػة التربكيػػػة

  .(4: 1985) قطب ،ف يبث فيو الحياةأعداد ك التدريب المنياج الضعيؼ يستطيع معمـ جيد اإل

ما يتعمػؽ  مف ىنا جاءت التنمية البشرية في مقدمة أكلكيات التطكر الذم تشيده الدكؿ كافة كخاصة

 بإعداد المعمـ كتدريبو .
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مػف   يب لتطكرات الحياة مف حكلو لكما يحدث في المجتمع اإلنسػانيفالمعمـ الناجت ىك الذم يستج

تغيرات لكما يستجد فيو مف اتجاىات معاصرة لكىذا يتطمب منو المركنة كعػدـ الجمػكد كالقػدرة عمػى 

كلكػػف  لالتجديػد كاأبتكػػار فػي محػػيط عممػو لفػػال يسػتكيف لمعمػػؿ الرتيػب الػػذم يقػكـ بػػو عامػان بعػػد عػاـ

-117:1991)سػػػميمان، .ؿ عػػػاـ ظركفػػػو كمتطمباتػػػو كمقتضػػػيات العمػػػؿ بػػػوينبغػػػي أف يػػػدرؾ أف لكػػػ

118.) 

التعميـ عمميػػػة ف تتغيػػػرل فػػػألػػػى التعمػػػيـ كخدمػػػة تقػػػدـ مػػػف قبػػػؿ الحككمػػػة لممجتمػػػع يجػػػب إف النظػػػرة إ

مػف أجػؿ ذلػؾ  بػرزت   لكأف ما ينفؽ عميو يؤتى مػردكده أضػعافان مضػاعفة استثمارية كليس خدماتية

كتزكيػده بالمعمكمػات كالميػارات   لمـ المتفيـ لطبيعة العصر كالمتفيـ لتحدياتوالحاجة إلى إعداد المع

كػي يكػػكف مستػػكل تعمػػـ ذلػؾ ك   كاأتجاىات التي تمكنو مف القياـ بمينة التدريس عمى خيػر كجػو ل 

نجػازىػػػػػػـ محققػػػػػػان لمميػػػػػػارات التػػػػػػي يتطمبيػػػػػػا ىػػػػػػذا العصػػػػػػر   :  2001،  963 – 980) .تالميػػػػػػذه كا 

Supbvitz & Turnet . ) 

عمػػاؿ التػػي ثنػػاء الخدمػػة يشػػكؿ ضػػركرة ممحػػة فػػي جميػػع الكظػػائؼ كالميػػف ك األأذا كػػاف التػػدريب ا  ك 

فػػي عناصػػرىا البشػػرية حتػػى يمكنيػػا مكاكبػػة التغيػػرات السػػريعة ك المتطػػكرة فػػي تتطمػػب نمػػكا مسػػتمرا 

 ف مجاأتألشد مطمبا ألحاحا  ك إكثر أنو في مجاؿ التربية يشكؿ ضركرة إمجاأت عمميا ل ف

 . ( 2004قشطة ، ) .التربية كثيرة كمتعددة ك تتطكر باستمرار  

المينة حتى خركجو منيا  وثناء الخدمة تربية مستمرة لممعمـ مف بداية دخكلأكيعتبر تدريب المعمميف 

عػداد إعػداد قبػؿ الخدمػة فػي كميػات كمعاىػد نتياء مرحمة اإلإف تربية المعمـ أ تنتيي بأل كىذا يعني 

في مجاؿ     لماـ بكؿ مستحدث جؿ اإلأبؿ تدكـ كتستمر طيمة حياتو المينية كذلؾ مف ل معمميف ال

تكنكلكجيػا التعمػيـ مػف  هتقاف اسػتعماؿ مػا تبتكػر إجؿ أكاديمي ل كمف التربية كعمـ النفس ك المجاؿ األ

كرات ك تطػػ        جػػؿ الكقػػكؼ عمػػى مػػا يطػػرأ مػػف تغيػػراتأمػػكاد تعميميػػة كطػػرؽ تػػدريس جديػػدة مػػف 

 . ( 344:  1994) الخطيب ،اجتماعية ك اقتصادية ك سياسية . 
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إف إعػػداد المعمػػـ قبػػؿ الخدمػػة أ يػػكفر لػػو سػػكل األسػػاس الػػذم يسػػاعده عمػػى البػػدء فػػي ممارسػػة     

كىػذا  لف برنام  اإلعداد أثناء الخدمة ىك امتداد طبيعي لإلعداد قبػؿ الخدمػةإعممية التعميـ لكعميو ف

ىذا اإلعداد   المستمر بالنسبة لممعمـ جزء أ يتجزأ مف عممية إعداده لكأف يستمر يعني أف التدريب 

طيمػػػة عممػػػو فػػػي التػػػدريس بيػػػدؼ الحصػػػكؿ عمػػػى معرفػػػة جديػػػدة تسػػػاعده عمػػػى المحػػػكؽ بركػػػب النمػػػك 

 . (54-53:1996)موسى،.كالتطكر كتعكيض ما فاتو أثناء إعداده قبؿ الخدمة

عمػػػػى الحاجػػػػة  ( 119،  1995) الحصػػػػري ،  ك(  116:  1993) عػػػػدوان ، وفاشػػػػة ، كيجمػػػػع 

 الممحة لتدريب المعمميف اثناء الخدمة .

إأ أف ىنػػػػػػػػػػاؾ العديػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػف البحػػػػػػػػػػكث كالدراسػػػػػػػػػػات التػػػػػػػػػػي أجػػػػػػػػػػريت فػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػذا المجػػػػػػػػػػاؿ مثػػػػػػػػػػؿ 

ل كدراسػػػػػػػػػة  (1999)رفػػػػػػػػػاع:ل كدراسػػػػػػػػػػة(Onosko:1996)لكدراسػػػػػػػػػػػة (Holm’s:1998)دراسػػػػػػػػػة

المؤتمر الخامس لكزراء التربيػة كالمسػئكليف عػف التخطػيط تائ  ل كما جاءت بو مف ن(1998س:د)ع

كالدراسػات عمػى أف  أجمعػت ىػذه البحػكث ك ( ل1994اأقتصادم كالتنمكم في الدكؿ العربيػة عػاـ  

فػػػػي كظيفػػػػة المعمػػػػـ   كخاصػػػػة بعػػػػد تغييػػػػر النظػػػػرة المطمػػػػكب  إعػػػػداد المعمػػػػـ كتدريبػػػػو دكف المسػػػػتكل

 كمسئكلياتو .

 –          عمـ الفمسطيني كتدريبو لػـ يكػف بمنػأل عػف محيطػو العربػي كالػدكلي إف إعداد الم       

في عيػد اأحػتالؿ اإلسػرائيمي كالػذم أثػر سػمبيان مػف خػالؿ ممارسػاتو عمػى أنشػطة كافػة  –خصكصان 

 القطاعات كالمؤسسات الفمسطينية ل كمنيا قطاع التعميـ الفمسطيني بكافة مراحمو .

لكطنية الفمسطينية حاكلت القفز فكؽ مجمؿ ىذه الظػركؼ كالتحػديات مػف كمع قدكـ السمطة ا       

خالؿ محاكلة اأستخداـ األمثؿ لممتػاح لػدييا مػف مػكارد مختمفػة لمنيػكض بػالمجتمع الفمسػطيني كفػي 

مقػػدمتيا ثركتػػو البشػػرية ل كبالػػذات ل فئػػة المعممػػيف ل فقامػػت بعقػػد الػػدكرات التدريبيػػة لممعممػػيف أثنػػاء 

 .المختمفة ك المتعددة برام  الؿ الخدمة مف خال
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ك      كثر العكامؿ التي تساعد عمػى ترشػيد الميزانيػات ك النيػكض  بالمسػتكل المينػي لممعمػـ أكمف 

 .( 7:  2005.) حسنين ، جراء تقييـ لبرام  التدريب إمكانات المتاحة بما يتناسب مع اإل

ف الػػدكرات أينػػت بعػػض الدراسػػات بفػػي الدراسػػات التػػي ىػػدفت الػػي تقيػػيـ البػػرام  التدريبيػػة ك 

فػػي   ف الػدكرات التدريبيػة ألػى إ ( 2006) صػب  ،شػارت دراسػػة أالمطمػكب  حيػث  لليسػت بالمسػتك 

عداد خطػط إكصت الدراسة بأ ظيرت عدـ رضا المتدربيف عنيا كأك  لخر ثالث سنكات غير فعالةآ

خذ رأم أب ( 2008، عطوان أبو)كصت دراسةأكما ل التدريب حسب اأحتياجات التدريبية لممعمميف 

) ك دراسػػة      ( 2006) سػػمور ،  مػػف شػػارت دراسػػة كػػالأك  لالمعممػػيف فػػي احتياجػػاتيـ التدريبيػػة 

)مقػػاط كدراسػػة  ( 2002) جبػػر ، كدراسػػة  ( 2003) العػػاجز والبنػػا ،ك دراسػػة  ( 2004غبػػاين  ،

تنفيػػػػذ ضػػػػركرة  ( 1998) الخطيػػػػب و العيمػػػػة ، ك دراسػػػػة  ( 2000) عثمػػػػان ،كدراسػػػػة (  2002،

 البرام  التدريبية بناء عمى اأحتياجات التدريبية لممعمميف .

كصػػت أفقػػد ( 2001بػػو الػػروس،أ)كدراسػػة (2002)حجػػازي،كدراسػػة (2005،عبػػد القػػادر)مػػا دراسػػةأ

 بناء البرام  التدريبية .بيدؼ مسحية لتحديد اأحتياجات التدريبية لممعمميف  اتجراء دراسإب

أ يػػػؤدم دكره بي أ يؤسػػػس عمػػػى قيػػػاس عممػػػي لالحتياجػػػات التدريبيػػػة ف أم برنػػػام  تػػػدريأك 

 .( 106: 1994) توفيؽ ، .بشكؿ مناسب

سػاس فػي صػناعة التػدريب ك تقػكـ عمييػا جميػع دعػائـ كتمثؿ عممية تحديػد اأحتياجػات التدريبيػة األ

 .(319: 2006.)الخطيب و الخطيب ،العممية التدريبية ك تنمية المكارد البشرية 

أف غالبية المعمميف المتدربيف  بعض المعمميف أثناء الخدمة أحظل كمف خالؿ تدريب الباحث       

فػػػي نمػػػكىـ        كأ الجديػػػة الكاجبػػػة بقيمتيػػػا رات التدريبيػػػة األىميػػػة الكافيػػػة لأ يعيػػػركف ىػػػذه الػػػدك 

ر عػدـ حصػ بعػض األسػباب مثػؿ غيػاب الحػكافز الماديػة ل (2008)أبو عطوان ،عرض ك الميني ل 

 مف كجية نظرىـ لك عدـ التنكيع في كسائؿ التدريب.اأحتياجات التدريبية لممعمميف 
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 عدـ كعي المعمميف بأىداؼ كأىمية ىػذه الػدكرات التدريبيػة التػي تعقػد ليػـ أثنػاء الخدمػةكيمكف اعتبار 

 . سببا آخر في رفض المعمميف لمدكرات التدريبية أثناء الخدمة

لػى كاقػػع اأحتياجػػات إلمتعػػرؼ  مبريقيػػة   عمميػػة عمميػة (إد دراسػة كجػػك  تتطمبػ ىػذه المالحظػػات    

 .ساسية بمحافظات غزةالتدريبية لدل معممي المرحمة األ

 : مشكمة الدراسة – ثانيا

بػػكزارة التربيػػة كالتعمػػيـ العػػالي ساسػػية لممرحمػػة األمشػػرفان  وكمػػػف خػػػالؿ عمػػػم الباحػػث أحػػظ 

مػػػا بػػػيف دكرات ل  الػػػكزارة تعقػػػدىاالػػػدكرات التربكيػػػة التػػػي المرحمػػػة األساسػػػية مػػػف كثػػػرة  شػػػككل معممػػػي

ل يػاـ الدراسػػية كغيرىػػا مػف الػػدكرات كاأل .....المحتػػكل كاألسػاليب كالتعمػػيـ التكػاممي لممنيػاج الجديػد ك 

تدكر حكؿ تشابو المكضكعات المطركحة كالتقاء الدكرات التربكية المختمفػة عنػد  ككانت ىذه الشككل

( 21أسػػتطالع رأم عينػػة مككنػػة مػػف   مباحػػثدافعػػان لشػػكمت ىػػذه الشػػككل كلقػػد  لأكثػػر مػػف مفصػػؿ 

احتياجػاتيـ التدريبيػة  حػكؿمف األكؿ إلى الرابع األساسي الصفكؼ  يدرسكفمعممان كمعممة مف الذيف 

الػػدكرات أ تتفػػؽ مػػع  أف أكثػػر ىػػذه  تػػرلأف غالبيػػة أفػػراد العينػػة ظيػػر  اأسػػتطالع كبتحميػػؿ نتػػائ  ل

     قرارىـ بحاجاتيـ التدريبية.إريبية مع اجاتيـ التدياحت

الدقة في اختيار مكضكعات الدكرات تحديد اأحتياجات التدريبية ك  إلى ةمحىنا برزت الحاجة الم من

 .التربكية التي يفرض عمى معمـ المرحمة األساسية المشاركة فييا 

بػػيف كاقػػع قػػدرات المعممػػيف أف تحػػدد اأحتياجػػات التدريبيػػة مػػف خػػالؿ معرفػػة الفجػػكة المكجػػكدة كبعػػد 

 .ترتيب ىذه اأحتياجات بحسب أكلكياتيا  يتـكبيف األداء المرغكب فيو ل 
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       سئمة الدراسة :أ -ثالثا 

 ىنا تبمكرت مشكمة ىذه الدراسة كالمتمثمة في اإلجابة عمى السؤاؿ الرئيسي التالي : من 

 بمحافظات غزة ؟ " . يةالمرحمة األساساالحتياجات التدريبية لدى معممي  " ما

 السؤاأف الفرعياف التالياف :نبثؽ يجابة عف السؤاؿ الرئيسي السابؽ ك لإل

 المرحمة األساسية بمحافظات غزة ؟لمعممي تقديرات المعمميف ألىـ اأحتياجات التدريبية  ما. 1

    ية المرحمة األساس اأحتياجات التدريبية لمعممي تقديرات المعمميف ألىـ تختمؼ ىؿ. 2

  الصؼ الدراسي الذم يقـك بتدريسو ل ك  التخصص اتمحافظات غزة بحسب متغير   

  صفكؽ  في تدريس  ل ك الجنسالمؤىؿ التربكم الخدمة ل ك عدد سنكات ل ك  المعمـ  

 ؟ المرحمة األساسية  

 أىػداؼ الدراسػة : - رابعا

 لية : تنطمؽ الدراسة الحالية في محاكلة لتحقيؽ األىداؼ التا    

تقػػػػػديرات المعممػػػػػيف ألىػػػػػـ اأحتياجػػػػػات التدريبيػػػػػة لمعممػػػػػي المرحمػػػػػة األساسػػػػػية لػػػػػى إ. التعػػػػػرؼ  1 

 بمحافظات غزة .

   .  مف كجية نظرىـ المرحمة األساسية تحديد اأحتياجات التدريبية لمعممي  . 2 

ك ل  تخصػػصالمتغيػػرات لالفػػركؽ فػػي تقػػديرات المعممػػيف لحاجػػاتيـ التدريبيػػة تعػػزل التعػػرؼ إلػػى  . 3

  الخدمة.كعدد سنكات  لك المؤىؿ التربكم لممعمـ   لالمعمـ  والصؼ الذم يدرسك الجنس ل 

لػػدل اقتػػراح بعػػض التكصػػيات التػػي تسػػيـ فػػي بنػػاء البػػرام  التدريبيػػة كفػػؽ اأحتياجػػات التدريبيػػة .  4

 ساسية بمحافظات غزة .معممي المرحمة األ
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 ىميػة الدراسػة : أ - خامسا

 ىمية ىذه الدراسة مف خالؿ ما يمكف أف تسيـ بو في الجكانب التالية :تتضت أ

      مناسػػػػبة إف حصػػػػػر اأحتياجػػػػات التدريبيػػػػة كمػػػػا يراىػػػػا المعمػػػػـ نفسػػػػو يجعػػػػؿ ىػػػػذه اأحتياجػػػػات - 1

مدكرات التدريبيػة كزيػادة حجػـ ال لمكاقع ل كتزيد مف دافعية المعمـ عمى التدريب مما يترتب عميو نجاح

 اأرتقاء بمستكل إعداد المعمـ . تأثيرىا في

 .ية أ يحتاجيا المعممكف بشكؿ ممتالحد مف ىدر األمكاؿ عمى دكرات تدريب – 2

 قد يستفيد مف ىذه الدراسة الفئات التالية :ك   - 3

 . لعالياالتعميـ أىيؿ التربكم في كزارة التربية ك التشراؼ ك دارة العامة لإلاإل -

التدريبيػػة مػػف  شػػراؼ بمػػا يشػػبع احتياجػػات المعممػػيفسػػاليب اإلألتعػػديؿ المشػػرفكف التربكيػػكف كذلػػؾ  -

 .خالؿ برام  تاىيؿ المعمـ خارج التدريب ذك الصفة المركزية

 .التدريبية  احتياجاتيـ نفسيـ حيث تقدـ الدراسة تغذية راجعة لممعمميف حكؿأالمعممكف  -

 الباحثكف ك الدارسكف في مجاؿ التربية ك التعميـ . - 

 حػدود الدراسػة : - اسادس

 كحدكدىا ىي : نتائ  ىذه الدراسة محدكدة بظركؼ إجرائيا كالعينة التي طبقت عمييا

 كاديمي ( :الحد المكضكعي  األ - 1

ساسػية تحديد اأحتياجات التدريبيػة لمعممػي المرحمػة األاقتصرت الدراسة في حدىا المكضكعي عمى 

 في محافظات غزة مف كجية نظرىـ فقط .

 الحد المكاني : - 2

الكسػطى ل خػاف  غػرب غػزة لغػزة ل شػرؽشػماؿ غػزة لىػي  ك ي محافظات غػزة ىذه الدراسة ف اجريت

 .يكنس ل رفت (
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 الحد المؤسساتي :  - 3

 الدراسة عمى المدارس الحككمية التي تتبع كزارة التربية ك التعميـ العالي ىذه اقتصرت

عمػػى المػػدارس  ىػػذه الدراسػػة طبؽتسػػكمػػا  لات غػػزة تػػديرىا مػػديريات التربيػػة ك التعمػػيـ فػػي محافظػػك  

كؿ الػػػي الصػػػؼ الرابػػػع ك جميعيػػػا مػػػف الصػػػؼ األأكلػػػى ربعػػػة األحػػػد الصػػػفكؼ األأالتػػػي يكجػػػد بيػػػا 

 ك المدارس المشتركة .أساسي لكال الجنسيف األ

 الحد البشرم : – 4

كؿ ل األساسػػػية لمصػػػفكؼ   الدراسػػػة عمػػػى عينػػػة مػػػف معممػػػي ك معممػػػات المرحمػػػة األ ىػػػذه اقتصػػػرت

 الثاني ل الثالث ل الرابع اأساسي ( في المدارس الحككمية بقطاع غزة .

 الحد الزماني :  – 5

 .(ـ  2111/ 2119  مف العاـ الدراسي األكؿالدراسة خالؿ الفصؿ الدراسي ىذه تطبيؽ  تـ

 مصطمحػات الدراسػة : - سابعا

ثيا فػػػي ايػػػرات ك التطػػػكرات المطمػػكب إحػػػديعرفيػػا غبػػػايف بأنيػػا   التغ :  االحتياجػػػات التدريبيػػػة - 1

  .كمياراتػػػػو كقدراتػػػػو ك اتجاىاتػػػػو لتحسػػػػيف أدائػػػػو كرفػػػػع مسػػػػتكاه المينػػػػي والمعمػػػػـ ك المتعمقػػػػة بمعارفػػػػ

 .(9: 2004)غباين،اسحؽ ،

مجمكعػة التغيػرات المطمػكب إحػداثيا مػف معمكمػات  بأنيا:ىذه الدراسة  في الباحث يايعرفك 

نكاحي القصكر أك العجز فػي التخمص مف بقصد  مرحمة األساسيةال معمميلدل كميارات كاتجاىات 

لكؿ فقرة مف  المرحمة األساسية كتقاس باستجابة معمـ ل في األداء  كفايتيـ اإلنتاجية ك رفعأدائيـ ل 

لتػػدريس الفعػػاؿ الفجػػكة بػػيف متطمبػػات ا مػػدل دك التػػي تحػػدفقػػرات اأسػػتبانة المسػػتخدمة فػػي الدراسػػة 

 لتي يمتمكيا المعمـ .كالمقدرات الحالية ا
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(  6يا الطالػػب عنػػدما يبمػػا مػػف العمػػر حػػكالي   مىػػي المرحمػػة التػػي يػػدخ : ساسػػيةالمرحمػػة األ –2

تعمػػيم العػػالي ، لوزارة التربيػػة وا).كؿ ك حتػػى الصػػؼ العاشػػر اأساسػػيسػػنكات كتبػػدأ مػػف الصػػؼ األ

 ( 2008/2009غزة ، -دارة العامة لمتخطيط اإل

 ياىػا كزارة التربيػة إتمنحػو  بجػكاب تعيػيفالتعميـ في أم مؤسسة تعميمية  كؿ مف يتكلى : المعمم - 3

تعمػيم العػالي ل) وزارة التربية وا جازةؿ ىذه اإلمثك أم مؤسسة أخرل تستطيع منت أك التعميـ العالي 

 .( 2008/2009غزة ، -دارة العامة لمتخطيط ، اإل

المػؤىميف كغيػر المػؤىميف الػذيف يقكمػكف بتعمػيـ يقصػد بيػـ األفػراد  : المرحمة األساسية  ومعمم - 4

مػػدارس كزارة  فػي      ( األساسػي  العاشػراألكؿ حتػى  طمبػة مرحمػة التعمػيـ األساسػي   مػف الصػػؼ

غػػػػػزة  -دارة العامػػػػػة لمتخطػػػػػيط تعمػػػػػيم العػػػػػالي ، اإلل) وزارة التربيػػػػػة وا.التربيػػػػػة كالتعمػػػػػيـ العػػػػػالي

،2008/2009 ). 

نيا جزء مف السيؿ السػاحمي ك تبمػا أكف الدكلي بارة التخطيط ك التععرفتيا كزا :محافظات غزة – 5

داريػػا الػػى خمػػس إالفمسػػطينية تػػـ تقسػػيـ قطػػاع غػػزة  ةك مػػع قيػػاـ السػػمط لكػػـ مربػػع(  365   مسػػاحتو

محافظػػة الكسػػطى ل محافظػػة خػػاف يػػكنس ل  غػػزة ل   محافظػػة شػػماؿ غػػزة ل محافظػػة محافظػػات ىػػي

 . محافظة رفت (
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 يػانػػلثل اػػالفص

 رم ػار النظػطاإل
 : تدريب المعممين أثناء الخدمة أوال

 ساسيةمعمم المرحمة األل : األدوار الحديثة ثانيا

 : االحتياجات التدريبية ثالثا

 تدريب المعممين أثناء الخدمة بوزارة التربية والتعميم العالي الفسطينيةواقع :  رابعا
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 : تدريب المعممين أثناء الخدمة أوال

  ىمية تدريب المعممين أثناء الخدمة أ

  مفيوم التدريب أثناء الخدمة 

  أنواع التدريب أثناء الخدمة 

  دواعي التدريب أثناء الخدمة 

  أىداؼ التدريب أثناء الخدمة 

 التدريب أثناء الخدمة وظائؼ

 التدريب أثناء الخدمة عناصر

 االتجاىات الحديثة في تدريب المعممين 
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 دمة :مق

الخدمة مف خالؿ دراسة ميدانية كفػؽ المػني   أثناءف تحديد اأحتياجات التدريبية لممعمميف إ

كصفي التحميمي يكجب التعرض إلى كؿ ما يتعمؽ بالتدريب أثناء الخدمػة لػدل المعممػيفل كفػي ال

ىػػػذا الفصػػػؿ سػػػيعرض الباحػػػث نبػػػذه عػػػف عمميػػػة التػػػدريب أثنػػػاء الخدمػػػة مػػػف خػػػالؿ مفيػػػـك تمػػػؾ 

يػػة ك دكاعييػػا كأىػػدافيا ك كظائفيػػا كعناصػػرىا مػػع عػػرض لػػبعض اأتجاىػػات الحديثػػة فػػي العمم

 مجاؿ التدريب أثناء الخدمة .

كفػي عػرض اأحتياجػات التدريبيػة يػرل الباحػث كجػكب التعػرؼ إلػى تكصػيؼ عمػؿ المعمػـ بدقػة 

ليػتـ ترجمػة لكعرض األدكار الحديثة لعممو كالمياـ التي يقكـ بيا المعمـ داخؿ الفصػؿ  كخارجػو 

معممػػي -ذلػػؾ إلػػي احتياجاتػػو التدريبيػػة ل ككػػكف الدراسػػة تخػػص معممػػي المرحمػػة األساسػػية الػػدنيا 

سػيتـ عػرض أىػداؼ التعمػيـ فػي المرحمػة األساسػية ك  -الصفكؼ مف األكؿ إلى الرابػع األساسػي

 األىداؼ التي عمى المعمـ اكسابيا لطمبتو كمبادئ التعميـ الفعاؿ .

ميا كأىميػة تحديػدييا كخطػكة ضػركرية ت التدريبية مف خالؿ مفيك ااأحتياج محكر إلىثـ ننتقؿ 

لبنػػاء البػػرام  التدريبيػػة ل مػػع عػػرض لتصػػنيؼ اأحتياجػػات التدريبيػػة ل كاألدكات المسػػتخدمة فػػي 

 تحديدىا كخصائص تمؾ األدكات .

ك التعمػػيـ كفػػي نيايػػة ىػػذا الفصػػؿ سػػنتعرض إلػػى بػػرام  التػػدريب أثنػػاء الخدمػػة فػػي كزارة التربيػػة 

العػػػالي الفمسػػػطينية مػػػف خػػػالؿ محػػػاكر ىػػػذه البػػػرام  ك أىػػػدافيا كأسػػػاليبيا كالقػػػائمكف عمييػػػال مػػػع 

حصػر لجميػع الػدكرات التدريبيػة التػي عقػدتيا كزارة التربيػة ك التعمػيـ العػالي الفمسػطينية منػذ عػػاـ 

 كفجرتيا الكزارة بالتعاأحتى ااف ل كذلؾ سيتـ عرض نتائ  دراسة  تقكيمية  1996

 ـ . 2116مع المجمس الثقافي البريطاني عاـ  
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 أىمية تدريب المعممين أثناء الخدمة : 

ك         تحرص الدكؿ النامية كالمتقدمػة فػي الكقػت الحاضػر عمػى تنميػة مكاردىػا البشػرية 

نتاجيػة دائيػا ك تحسػيف مقػدرتيا اإلأقصى حد ممكف ل ك ذلؾ مف خالؿ رفػع مسػتكل أ إلىاستثمارىا 

ك اسػتثمارىا      البشػرية ساسيا مف مصادر تنمية المػكارد أالخدمة مصدرا  أثناءريب دتبر التك يعل 

 فضؿ كجو.أعمى 

عػػداد إك يػػرتبط تطػػكر أم مجتمػػع كتقدمػػو ارتباطػػا كثيقػػا بكفػػاءة المعمػػـ الػػذم يقػػع عمػػى عاتقػػة عػػبء 

لييػا إالتػي يصػبك  األىداؼف يحقؽ ىدفا معينا مف أراد مجتمع أذا إالقكل البشرية الخالقة البناءة ل ف

لػػىك ل ليػػو مػػف ناحيػػة إف يحقػػؽ مػػا ييػػدؼ ألػػي التربيػػة ك التعمػػيـ حتػػى يسػػتطيع إنػػو يمجػػأ إفل  زيػػادة  ا 

ف أل ل ليككف قادرا عمى تحقيؽ ىذا اليدؼ مف خالؿ العمميػة التربكيػة وعداد المعمـ ك تدريبإالعناية ب

ؼ ك المنياج الضػعيؼ يسػتطيع معمػـ جيػد يدم معمـ ضعيأنو يمكت بيف إالمنياج ميما تـ تجكيده ف

 (.4: 1985)قطب ،.ف يبث فيو الحياة أعداد ك التدريب اإل

الخدمة باعتباره منحى أقدر عمى مكاكبة التجديد كأقدر عمى  أثناءكقد تـ التركيز عمى التدريب 

 .تكظيؼ المستجدات في مجاؿ التربية لتحسيف األداء 

 : الخدمة أثناءمفيوم التدريب 

التػدريب ىػك أف    اختمؼ العمماء ك المربكف حكؿ مفيـك التدريب فيناؾ مف عرؼ التػدريب عمػى قدل

بتصػػنيؼ اأحتياجػػات التدريبيػػة لممعممػػيف ك العػػامميف التربػػكييف بنػػاء عمػػى األىػػداؼ كػػؿ عمػػؿ يبػػدأ 

نفيػذ ىػذه المخططة ل ثـ ينتقؿ إلي تصميـ البرام  التدريبية الممبيػة ليػذه اأحتياجػات ليػتـ بعػد ذلػؾ ت

ك    البػػرام  كينتيػػي أخيػػرا إلػػى تقػػكيـ البػػرام  ك المتػػدربيف لتحديػػد المخرجػػات الناجمػػة عػػف التػػدريب 

 ( 25:  2005.) األحمد ، اأستفادة مف ىذا التقكيـ في البرام  التدريبية الالحقة 

بيػدؼ زيػادة كؿ الحمقات الدراسية كاألنشطة التي يشترؾ فييا المدرس  ىك  : مفيكـ التدريب كيعرؼ

 لشيادات  وىذا جميع الدراسات التي تؤىملمينية كميكلو كمياراتو كيدخؿ في معمكماتو ا
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 . (  Case,1991 :136،كيس.)"أعمى مف شيادتو األصمية التي أىمتو لدخكؿ المينة 

نو نشاط مخطط كمػنظـ يمكػف المعممػيف مػف النمػك فػي المينػة بالحصػكؿ بأ :  لمتدريب كتعريؼ آخر

د مف الخبرات الثقافية كالمسمكية ككؿ ما مف شأنو رفع مستكل عممية التعمػيـ كالػتعمـ كزيػادة عمى مزي

نػػػػو مجمكعػػػػة مػػػػف البػػػػرام  كالػػػػدكرات الطكيمػػػػة أك القصػػػػيرة كالػػػػكرش أطاقػػػػة المعممػػػػيف اإلنتاجيػػػػة ل أك 

يـ تقػد إلػىالدراسية كغيرىػا مػف التنظيمػات التػي تنتيػي بمػنت شػيادات أك مػؤىالت دراسػية ل كتيػدؼ 

مجمكعة مف الخبرات المعرفية كالميارية كالكجدانية الالزمة لممعمػـ لرفػع مسػتكاه التعميمػي ل كاأرتقػاء 

  , 1999 :17) المقاني والجمل          .بأدائو التربكم كاألكاديمي مف الناحيتيف النظرية كالعممية 

 ). 

المخطط ليا لتزكيد المتدربيف بميػارات كيعرؼ  التدريب أثناء الخدمة إجرائيا بأنو الجيكد المنظمة ك  

كمعػػارؼ كخبػػرات متجػػددة ل كتسػػتيدؼ إحػػداث تغيػػرات إيجابيػػة كمسػػتمرة فػػي خبػػراتيـ ل كاتجاىػػاتيـ 

 .( 207: 1996.) األغا و األغا ،كسمككيـ مف أجؿ تطكير كفاية أدائيـ 

أف  نالحػػظ أف جميػػػع التعريفػػات السػػػابقة كصػػػفت شػػكؿ التػػػدريب أثنػػػاء الخدمػػة كالػػػذم يجػػػب

يخضع لػو المعمػـ حيػث أف إعػداده قبػؿ الخدمػة أ يكفػي لتمكينػو مػف مجمػؿ الكفايػات الالزمػة لعممػة 

( تػدعك إلػى اسػتمرارية بػرام  التػدريب أثنػاء الخدمػػة  1996 لضػافية مػف  األغػا ك األغػاإلمػع رؤيػة 

ظيػػر حيػػث أ ل( أكثػػر تفصػػيال2115 لطالمػػا اسػػتمر المعمػػـ فػػي عممػػة ل لكػػف كػػاف تعريػػؼ   األحمػػد

كربطيػا باأحتياجػات التدريبيػة لممعمػـ كأف التػدريب أثنػاء الخدمػة  لطريقة تنفيذ التدريب أثنػاء الخدمػة

نما عمى شػكؿ برنػام  متكامػؿ يخضػع إلعػداد مػنظـ فػي ضػكء احتياجػات  يجب أأ يككف عشكائيا كا 

عتمػده الباحػث أنػػو تقكيـ لكشػؼ مػدل فعاليتػػو ك كفايتػو ل كىػذا التعريػؼ يالمعمػـ التدريبيػة كيختػتـ بػال

 يظير مكقع اأحتياجات التدريبية مكضكع الدراسة في عممية تأىيؿ ك تدريب المعمـ أثناء الخدمة .

 

 :الخدمة  أثناءنواع التدريب أ
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ميمػػػا كانػػػت الدقػػػة ك الشػػػفافية فػػػي إعػػػداد الطالػػػب المعمػػػـ عبػػػر بػػػرام  كميػػػات التربيػػػة أثنػػػاء الدراسػػػة 

إلى دعـ أثناء انخراط المعمـ في العمؿ الميداني كمعمـ عبر بػرام   الجامعية فإف ىذه البرام  تحتاج

 تدريبية متنكعة .

 : ـك مف أنكاع البرام  التدريبية لممعمميف أثناء الخدمة ك تشبع اأحتياجات المينية لعممي

 التدريب التكميمي : كذلؾ أستكماؿ النقص النات  عف مرحمة إعداد المعمـ في مؤسسات -

 لمعمميف ل كقد يككف ىذا النقص في الجانب األكاديمي أك في الجانب المسمكي .إعداد ا   

 .المعمـ  الالزمة لعمؿالتدريب العالجي : كذلؾ لمعالجة ضعؼ في أحد الكفايات  -

 التدريب التجديدم : كذلؾ لمسايرة المستجدات العممية ك التربكية . -

 .دما يرشت المعمـ لعمؿ تربكم آخر التدريب لألعماؿ ك المياـ الجديدة : كذلؾ عن -

  مػف         التدريب اإلنعاشي : كىك التدريب الذم يقدـ لممعمـ في أثنػاء الخدمػة إلنعاشػو بمزيػد  -

)             .المعػػارؼ ك الميػػارات إلػػى جانػػب تطػػكير اأتجاىػػات اإليجابيػػة نحػػك العمػػؿ التربػػكم 

 ( 26:  2005األحمد ، 

قػػدميا كزارة ف التػػدريب مػػع البػػرام  التدريبيػػة أثنػػاء الخدمػػة ك التػػي تكبمقارنػػة ىػػذه األنػػكاع مػػ

التعميـ الفمسطينية لممعمميف نجد تكافقا كبيرا بيف محتكل تمؾ البرام  ك ىذا التصنيؼ ألنكاع التربية ك 

كتسػػػمى نػػػى بجميػػع المعممػػيف الجػػػدد كػػؿ عػػاـ أك ألىػػػدافيا ل فينػػاؾ بػػرام  تع التػػدريب أثنػػاء الخدمػػة

ييئة لممعمـ الجديد كىي تناظر التدريب التكميمػي ل كبػرام  متفرقػة متخصصػة محػدكدة فػي دكرات الت

الفئػػة المسػػتيدفة يعػػدىا المشػػرؼ التربػػكم كيختػػار الفئػػة المسػػتيدفة كفقػػا أحتياجاتيػػا التدريبيػػة لكىنػػا 

 بيػػايكػػكف التػػدريب عبػػر دكرات تربكيػػة أك أيػػاـ دراسػػية أك أم مػػف أدكات اإلشػػراؼ التربػػكم المعمػػكؿ 

ك التػػي تنػػاظر التػػدريب التجديػػدم   ل كىنػػاؾ بػػرام  التػػدريب الرياديػػة كىػػي تنػػاظر التػػدريب العالجػػي

كتبػػدأ عػػادة بتػػدريب فئػػات محػػدكدة مػػف المعممػػيف ضػػمف مػػدارس معينػػة كأنشػػطة تجريبيػػة تعمػػـ أحقػػا 

مدرسػػػة ك ال ك التعمػػػيـ التكػػػاممي  حػػػاؿ تقكيميػػػا ك التأكػػػد مػػػف نجاحيػػػا مثػػػؿ بػػػرام  التحفيػػػز الػػػذىني
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لػػػي نيػػػ  ثابػػػت لكػػػؿ المعممػػػيف ل إ  لكتركنيػػػة حيػػػث يتحػػػكؿ البرنػػػام  التػػػدريبي مػػػف برنػػػام  ريػػػادم اإل

كىناؾ برام  تدريبية إلعداد المعمـ لمياـ جديدة مثؿ برام  التدريب لمساعد مدير المدرسة أك بػرام  

لمعمػـ أثنػاء الخدمػة ك ك التػي يمتحػؽ بيػا ا تدريب لألنشطة المدرسية ل كىناؾ برام  التدريب العامة 

 ك التقكيـ كىي تعتبر برام  تدريبية إنعاشية .      التي تختص بالمحتكل ك األساليب كالقياس 

 الخدمة : أثناءدواعي التدريب 

غاية التدريب في أثناء الخدمة ىي جعػؿ المعممػيف مػكاكبيف لمتطػكر ك التجديػد ل كلضػماف نجػاح  فإ

ؤكػػد المعنيػػكف عمػػى ضػػركرة أف يتناسػػب مػػع اأحتياجػػات الفعميػػة التػػدريب فػػي تحقيػػؽ ىػػذه الغايػػة ل ي

لممعممػيف ك مػػع األىػػداؼ التربكيػػة ل كليػػذا يمجػػأكف إلػػى مسػػت اأحتياجػػات التدريبيػػة كتنفيػػذ الدراسػػات 

يشعركف الميدانية لمكشؼ عف المشكالت ك الصعكبات التي تعترض المعمميف ل كعف الجكانب التي 

 (. 27: 2005، ألحمد.)اأنيـ بحاجة إلى تطكيرىا

 إلػى   أك بعبػارة أخػرل يجػب أف ننظػر ل حد جناحي تربيػة المعمػـ أ  الخدمة أثناءالتدريب ك يعتبر  

كجو يتعمؽ باإلعداد قبؿ دخكؿ  :عمى أنيا عممية ذات كجييف  Teacher Educationتربية المعمـ

-In                  الخدمػػة  أثنػػاءككجػػو يتعمػػؽ بالتػػدريب   Pre-service Educationالمينػػة

service Education ف اإلعداد ىػك مجػرد بػدء طريػؽ النمػك أك  فكمعنى ذلؾ أف الكجييف متكامال

ف الميػػػػف الرفيعػػػػة تعتمػػػػد دائمػػػػا عمػػػػى التطػػػػكر المينػػػػي المتسػػػػمر إكلتأكيػػػػد مينػػػػة التعمػػػػيـ فػػػػلالمينػػػػي 

مؤسسة التعميمية ممػا يرفػع الخدمة أبد منو لكؿ مف المعمـ كال أثناءكعمى ذلؾ فالتدريب لألعضائيا 

 .( 804: 2006) صب  ،.كفاية المعمـ كيزيد كفاءة المؤسسة التعميمية

تكصػػػيؼ المينػػػة كاحتياجاتيػػػا كاأحتياجػػػات التدريبيػػػة لممتػػػدرب يف بػػػ (90: 1999) قطػػػب ،  يػػػربطك 

تكػكف تمييف ىذا اإلعداد ل بحيث  إلىالنظرية الحديثة في إعداد المعمـ كتدريبو تدعك أف  يرلحيث 

الدراسػػات كالتػػدريبات التػػي يتمقاىػػا عنػػد إعػػداده متصػػمة اتصػػاأ كثيقػػا باحتياجػػات المينػػة كمتطمباتيػػا 

 ففػػي العقػػدي       أسػػكة بمػػا يحػػدث عنػػد اإلعػػداد لمميػػف الرفيعػػة األخػػرلل كعمػػى ذلػػؾ تزايػػد اأتجػػاه
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حتػػػى يمكػػػف ربػػػط تحميػػػؿ األعمػػػاؿ كالكظػػػائؼ التػػػي يقػػػـك بيػػػا المعمػػػـ تحمػػػيال دقيقػػػا ل  إلػػػىاألخيػػػريف 

الدراسات كالتدريبات الالزمة لو باحتياجات المينة ل كبحيث يزكد المعمـ بكػؿ مػا يجعػؿ منػو شخصػا 

فنيا كصػاحب مينػة مػف الميػف الرفيعػة التػي تتطمػب إعػدادا خاصػا يكػكف ممتػدا كمتجػددا عمػى مػدل 

 إلػىة فإنيػا تػؤدم نػو حرفػة بسػيطأالتعمػيـ عمػى  إلػىسني عممو بقػدر اإلمكػافل أمػا النظػرة السػطحية 

  .سطحية التدريب كبالتالي عدـ جدكاه 

  :الخدمة  أثناءالتحديات التي تكاجو التربية كالتي تعتبر مف دكاعي التدريب  كمف

 إلػى  سػرعة ترجمػة المعرفػة  ككما يصػاحبو مػف تضػخـ فػي حجػـ المعرفػة االنفجار المعرفي :  -1

نعكاسػػات تربكيػػة تتمثػػؿ فػػي ضػػركرة التغييػػر فػػي كأ شػػؾ أف لػػذلؾ ا ل تطبيقػػات تكنكلكجيػػة مممكسػػة

التعامػػؿ مػػع الجديػػد مػػف المنػػاى   ليػػتمكف مػػفالمعمػػـ  كتػػدريب يترتػػب عميػػو إعػػادة تأىيػػؿ كالمنػػاى  

 .(  46: 1996) النشار ،  ب تقكيـ.اليسأك أؽ تدريس ائك طر أمحتكل عممي أىداؼ أك ك

ؤثر عمػى كفػاءة تػ ك التػيلعػالـ النػامي خطػر المشػكالت التػي تكاجػو اأ: مف  االنفجار السكاني - 2

 التعميـ كالصحة ل كمف أىـ انعكاساتيا عمى النظاـ التعميمي : مثؿممجتمع لأجيزة الخدمات 

المدارس  سنكات ( مما يترتب عميو عمؿ  6صعكبة استيعاب جميع التالميذ في سف اإللزاـ    -   

خفى ما يترتب عمى قصر اليـك الدراسػي مػف فترتيف كينت  عف ىذا بالطبع قصر اليـك الدراسي كأ ي

 آثار سمبية عمى العممية التعميمية بأكمميا .

 . في الفصؿ الكاحد( طالبا  41الطمبة حيث يصؿ معدليـ إلى  ارتفاع كثافة  -

( تأثر النظاـ التعميمػي األساسػي فػي قطػاع غػزة باأنفجػار السػكانيل  2(  ك  1كيظير الجدكؿ رقـ  

مػػدارس األساسػػية حسػػب فتػػرة الػػدكاـ لكمػػف حيػػث الكثافػػة الصػػفية لمصػػفكؼ مػػف مػػف حيػػث تصػػنيؼ ال

 األكؿ إلى الرابع األساسي .
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 ( 1جدكؿ رقـ   
 ( 0202/  0229 نكع المدارس الحككمية حسب فترة الدكاـ لمعاـ الدراسي  

 دكاـ فترة كاحدة عدد المدارس األساسية
 دكاـ فترتيف

 ئيةدكاـ فترة مسا دكاـ فترة صباحية
259 41 96 123 

 ( 2010غزة ) -العالي ، اإلدارة العامة لمتخطيط  موزارة التربية والتعمي
 

 ( 2جدكؿ رقـ  
 كالكثافة الصفية   الشعب كالجنسالصؼ كعدد حسب األساسية طمبة المدارس الحككمية تكزيع 

 ( 2111/  2119   لمعاـ الدراسي

مجمكع  عدد الطالب الشعب الصؼ
 الطمبة

 فة الصفيةالكثا
 بنات بنيف

األك 
 ؿ

423 7343 7608 14951  % 35.35 

الثان
 م

393 6808 7278 14086   % 35.84 

الثال
 ث

412 7482 7858 15340  % 37.23 

الرا
 بع

405 7542 7949 15491  % 38.25 

 %  36.7 59868 31693 29175 1633 المجمكع
 ( 2010غزة ) -مة لمتخطيط العالي ، اإلدارة العا موزارة التربية والتعمي

كييػػػدؼ  ل: الػػذم أصػػػبت سػػػمة بػػارزة مػػػف سػػػمات الػػنظـ التعميميػػػة التجديػػػد والتجريػػػب التعميمػػػي -3

 األىػػداؼاختبػػار فاعميػػة بعػػض األفكػار أك التطبيقػػات لمعرفػػة تأثيرىػػا فػػي تحقيػػؽ  إلػػىالتجريػب عػػادة 

اتجاىػػات  ةثالثػػ ك يالحػػظ لليػػادؼكالتجديػػد نػػكع مػػف التغييػػر ا لعميميػػة المنشػػكدة لمنظػػاـ التعميمػػيالت

 لحركات التجديد التعميمي ىي :

  .الذاتي كبديؿ لمتعميـ الجماعي ـتجديدات كبدائؿ ألفكار مكجكدة بالفعؿ مثؿ التعم -

 .تجديدات ناتجة مف استخدامات التكنكلكجيا التعميمية مثؿ استخداـ الحاسب االي  -
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مثػػؿ فكػػرة المدرسػػة  نظـ التعميميػػة فػػي بيئػػة معينػػة اسػػتجابة لحاجػػات كمطالػػب الػػك نتجػػتتجديػػدات  -

 . ةتسييؿ التدريب كجعمو يرتبط بحاجات كؿ مدرسة عمى حدلكحدة تدريب التي جاءت 

كمما أشؾ فيو أف عامؿ التجديد كالتجريب كاف لو األثر الكبير في تطكر مفيكـ ككظائؼ التدريب  

كأ شػؾ أيضػا فػي أنػو بػدكف ليف فػي قطػاع التعمػيـ الخدمة بالنسبة لممعمميف كلغيرىـ مػف العػامم أثناء

            .ف فاعميػػػػػػػػػػة التجديػػػػػػػػػػد تقػػػػػػػػػػؿ أف لػػػػػػػػػػـ تتكقػػػػػػػػػػؼ تمامػػػػػػػػػػاإتػػػػػػػػػػدريب لألفػػػػػػػػػػراد كتطػػػػػػػػػػكير ميػػػػػػػػػػاراتيـ فػػػػػػػػػػ

 ( . 353-335:   1993) عبد الموجود ، 

 دكاعي أخرل لمتريب أثناء الخدمة مثؿ : (29: 2005) األحمد ،كيضيؼ 

 .تطكر المناى  التربكية – 1

تجديػػػد الخطػػػط التنمكيػػػة : كمػػػا يحصػػػؿ مػػػف تفريػػػع التعمػػػيـ كتنكيػػػع مسػػػاقاتو كأنماطػػػو كطبيعػػػة  – 2

مسػػتمزماتو الفنيػػة ك الماديػػة ل تتطمػػب بطبيعػػة الحػػاؿ تطػػكيرا ك تعػػديال يالئمانػػو فػػي الخطػػط التربكيػػة 

 ككفايات المعمميف عمى حد سكاء.

جػػة إلػػى أف يتػػدرب عمييػػا لينمػػي تطػػكر التكنكلكجيػػا ككسػػائؿ التصػػاؿ : حيػػث أف المعمػػـ فػػي حا – 3

 معارفو عف طريقيا كليفيد المتعمميف بيا كيكظفيا في أثناء الخدمة في سمؾ التعميـ.

 معالجة النقص الحاصؿ في فترة اإلعداد : حيث ينبغي أف يتـ تدريب المعمميف عمى ما – 4

 .فاتيـ في فترة اإلعداد  

تمػػدت الدكلػػة أك المجتمػػع فمسػػفات تربكيػػة جديػػدة تطػػكر النظريػػات التربكيػػة : خاصػػة إذا مػػا اع -  5

 .ؽ التدريس ائيتبعيا تغيرا في األىداؼ التعميمية كطر 

 إتاحة الفرصة لمنمك الميني أك الترقي  . – 6

أنػػػػو يكجػػػػد دائمػػػػا كباسػػػػتمرار تغييػػػػرات فػػػػي جميػػػػع نػػػػكاحي الحيػػػػاة اأجتماعيػػػػة كالثقافيػػػػة  كمػػػػا

مػنيـ كلػذلؾ يصػبت مػف الضػركرم تكعيػة الجػدد  عممػيفمكالتعميمية التي تؤثر عمػى أدكار ككظػائؼ ال
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عدادىـ لممينة عمى ىذا األساس ل كىذا يؤكد أىميتو تطكير شخصية ال  أثنػاء معمـبتمؾ المتغيرات كا 

  .كتنمية استعداده كقدراتو عمى مزيد مف التدريب كمزيد مف التعمـ الذاتي الخدمة

تبػػاع سياسػػة المدرسػػة ذات الفتػػرتيف ل إلػػى إ أدلإف اأنفجػػار السػػكاني فػػي محافظػػات غػػزة 

% ( مػػف عػػدد 84.5    التػػي تعمػػؿ بنظػػاـ الفتػػرتيف فػػي محافظػػات غػػزة حيػػث بمغػػت نسػػبة المػػدارس

( طالبػػا  36.7الحككميػػةل إضػػافة إلػػى الكثافػػة الصػػفية التػػي يصػػؿ معػػدليا إلػػى    األساسػػية المػػدارس

تػػػأىيال خاصػػػا ذلػػػؾ يسػػػتدعي  كو شػػػكؿ عائقػػػا لممعمػػػـ لممارسػػػة عممػػػفييػػػا ممػػػا يفػػػي الغرفػػػة الصػػػفية 

 .لمتعامؿ مع ىذه الظركؼ 

 الخدمة : أثناءىداؼ التدريب أ

 :أف األىداؼ التي يحاكؿ التدريب تحقيقيا ىي  ( 209: 1996) األغا و األغا ،يرل 

 .كمياراتيـ  زيادة معارؼ المتدربيف كمعمكماتيـ -

 تنمية اتجاىات المتدربيف نحك العمؿ كالعامميف معيـ. -

 زيادة اأستقرار في العمؿ بما يؤدم إلى رفع الركح المعنكية لممتدربيف. -

كخفػض  زيادة اإلنتػاج كاإلنتاجيػة المتمثمػة فػي الحقػؿ التربػكم برفػع المسػتكل العممػي ك التحصػيؿ  -

 نسبة الرسكب ك التسرب بيف الطمبة.

 ط اإلنسانية السميمة في المجتمع المدرسي .بتنمية الركا -

 لمتدربيف لممستجدات في حقكؿ المعرفة ذات العالقة بعمميـ . مكاكبة ا -

ك أسػاليبيا تبعػا  أف يبرر اخػتالؼ بػرام  التػدريب أثنػاء الخدمػة ( 93:  1998) العزيزي ، كيحاكؿ 

ف ليػا إالخدمػة عمميػة ليػا أىػدافيا المتعػددة كبالتػالي فػ أثنػاءالتدريب حيث يرل أف لألىداؼ التدريب 

اإلعػداد لعمػؿ  إلػىحػد بػرام  التػدريب أيػدؼ يل فقػد  األىػداؼمػؼ بػاختالؼ ىػذه أنكاعا كأسػاليب تخت

جديد مثؿ إعداد القيادات التربكية أك المكجييف لممكاد المختمفة ل أك إعداد األخصائييف في مجاأت 

التعميـ المختمفة ل كىناؾ التدريب بيػدؼ تأىيػؿ المعممػيف غيػر المػؤىميف تربكيػا أك عمميػا ل فػي حػيف 
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تقديـ برام  تجديدية كتحديثية تتعمؽ بمناى  جديدة ترغب الدكلة في تطبيقيا  إلىؼ برام  أخرل تيد

. 

 ك مف العرض السابؽ يمكف تصنيؼ أىداؼ التدريب إلى ثالث مجمكعات رئيسية :

أىداؼ تقميدية : تدريب المعمميف الجدد  ل ك المسػتجديف كتزكيػدىـ بمعمكمػات كميػارات أزمػة  - 1

 ؽ التدريس كالقياس التقكيـ .ائالتدريب عمى التخطيط كالمحتكل كطر  لمعمؿ مثؿ

 أىداؼ حؿ مشكالت : كتتضمف تزكيد المعمميف بمعمكمات كميارات أزمة لمتمكف مف حؿ – 2

 .مشكالت قائمة كطارئة في عمميـ مثؿ بناء الخطط العالجية  

ـ التدريبيػة كترمػػي إلػى تحقيػػؽ أىػداؼ إبداعيػة : كتشػػمؿ ىػذه األىػػداؼ مسػتكل أعمػػى مػف الميػػا – 3

أعمى المستكيات مف المخرجات ك مف اإلنتاجية في العمؿ مثؿ المشاريع الرياديػة مػف أدب األطفػاؿ 

  .كالميارات الحياتية ك التعميـ التكاممي كرعاية ذكم الحاجات الخاصة مف الطمبة

 : الخدمة أثناءوظائؼ التدريب 

يمثػػؿ كجيػػا رئيسػػيا مػػف عمميػػة تربيػػة المعمػػـ كعمميػػة  الخدمػػة أثنػػاءلعمػػو اتضػػت أف التػػدريب   

أم  ل فإعداد المعمـ عمميػة مسػتمرة باسػتمرار عممػو بمينػة التعمػيـ لاإلعداد األكلى تمثؿ الكجو ااخر

جميػػع  إلػػىعػػداد المعمػػـ كأنػػو يمتػػد إسػػتراتيجية مػػف اسػػتراتيجيات االتػػدريب يمكػػف النظػػر إليػػو عمػػى أنػػو 

لىي ك العامميف في النظاـ التعميم  .جميع عناصر العممية التعميمية  ا 

مع األخذ في متعددة الخدمة  أثناءالكظائؼ الرئيسة لمتدريب  أف Harris , 1999 : 74 ))كيعتبر 

اأعتبػػار بػػأف ىػػذه الكظػػائؼ قػػد تختمػػؼ الػػنظـ التربكيػػة فػػي التأكيػػد عمييػػا كترتيبيػػا حسػػب األكلكيػػات 

كضػػاع المجتمػػع الثقافيػػة كاأقتصػػادية كالسياسػػية كذلػػؾ أخػػتالؼ ظػػركؼ كػػؿ نظػػاـ تعميمػػي كتبػػايف أ

    .كالحضارية 

 ىذه الكظائؼ كالتالي : Sheets , 1998 : 23)كيمخص    

  . ي أكجو النقص كالقصكر في برام  إعداد المعمميف قبؿ التحاقيـ بالخدمةفتال -
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 لالتػدريس قنيػات اطالع العامميف في النظـ التعميميػة عمػى الجديػد كالمسػتحدث سػكاء فػي طػرؽ كت -

 أك في محتكل المناى  أك في نظـ كأساليب إدارة المنظمات التعميمية لكىذا يؤكد الكظيفة 

  .كما يؤكد الطبيعة اأستمرارية لمتدريب ( Refreshing Function التجديدية لمتدريب 

  .لتدريسيةرفع الكفاية اإلنتاجية لممعمميف عف طريؽ زيادة كفايتيـ الفنية كصقؿ مياراتيـ ا -

  الخريجيف .إعطاء نكع مف التعزيز لكميات التربية عف نكعية ككفاءة المدرسيف  -

شػػباع ك تحسػػيف جػػك العمػػؿ فػػي المؤسسػػات التعميميػػة عػػف طريػػؽ إشػػاعة ركح الفريػػؽ فػػي العمػػؿ  - ا 

 .(  (Self Improvementحاجاتيـ الشخصية في التحسيف الذاتي 

الحقيقػػػػػي نظػػػػػاـ العمػػػػػؿ المدرسػػػػػي  مػػػػػععمػػػػػى التػػػػػأقمـ مسػػػػػاعدة المدرسػػػػػيف الجػػػػػدد بصػػػػػفة خاصػػػػػة  -

Orientation function)  )  . مف الكظائؼ اليامة بالتدريب 

الخدمػػة كتنشػػا ليػػا  أثنػػاءكمػػف أجػػؿ تحقيػػؽ ىػػذه الكظػػائؼ تتبنػػى المؤسسػػات التعميميػػة فكػػرة التػػدريب 

 أثنػػػاءة التػػدريب األجيػػزة كالمراكػػز كالييئػػػات المتخصصػػة التػػػي تقػػـك بػػدكرىا بتخطػػػيط كتنفيػػذ كمتابعػػػ

 الخدمة .

                        الخدمػػػػػػػػة  أثنػػػػػػػػاءلقػػػػػػػػد بينػػػػػػػػت معظػػػػػػػػـ الدراسػػػػػػػػات التػػػػػػػػي أجريػػػػػػػػت حػػػػػػػػكؿ بػػػػػػػػرام  التػػػػػػػػدريب       

ف ىنػػاؾ تػػأثيرا داأ إحصػػائيا لبػػرام  التػػدريب أ ( 207 – 206:  2005) عبػػد السػػميع وحوالػػة ، 

ف بػرام  أك  (، Bloom , 1996 : 77ي  الخدمة خاصة ما يتعمؽ منيػا بسػمكؾ المعمػـ التعميمػ أثناء

مجاأت بالخدمة تزيد مف معمكماتيـ ل كتحسيف أدائيـ التربكم كخاصة ما يرتبط منيا  أثناءالتدريب 

ككممػػا تأىػػؿ المعممػػكف ل(  Devarey , 1999 : 32التخطػػيط لمتػػدريب كتنفيػػذ ىػػذه الخطػػط   

كأثػػرت ل(  Flanders , 1990 : 82) أكاديميػا كمسػػمكيا كممػا زادت فعاليػػة التػدريب بالنسػػبة ليػػـ

فػالمعممكف يكتسػبكف كفايػات التعمػيـ ل (  King , 1998 : 18-21)ايجابيػا عمػى سػمككيـ التعميمػي 

الالزمػػة ليػػـ مػػف خػػالؿ بػػرام  التػػدريب التػػي تعتمػػدىا عػػادة الجامعػػات ككميػػات التربيػػة كالمؤسسػػات 

 (  McFadden , 1990 : 91التربكية المتخصصة    
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 لتأييد المفيـك الذاتي لمتدريب باعتباره متمشيا مع نظريات الػتعمـ كالنمػك إلىف الميؿ ذا كاا  ك 

إأ أنػػو أ يجػػب أف نسػػمل مػػف التػػدريب كظيفتػػو العالجيػػة أك اىتمامػػو بالسػػمكؾ التدريسػػي كأحػػداث  ل

ف ذلػؾ تعػديؿ لسػمكؾ إكأ يكجػد تعػارض بػيف المفػاىيـ فعنػدما يحػدث نمػك مينػي فػ لالفصؿ المدرسػي

كمػػا أف ظػػركؼ الػػدكؿ الناميػػة كأكضػػاع التعمػػيـ تمقػػى عمػػى  ل تػػدرب كتصػػحيت لممارسػػات معينػػةالم

 .(408: 2006.) صب  ،التدريب ىذه المسئكلية العالجية 

حػػد أف كػػاف ا  العػػالج كالتصػػحيت ىػػك الكظيفػػة األكلػػى لمتػػدريب ك أف (Philip,1991:9-6)قػػكؿ ي ك  

 إلػىلمينػي كضػركرة كجػكد اإلحسػاس الػذاتي بالحاجػة نو يجب التسميـ بمفيكـ النمػك اأكما  ل كظائفو

 بأف برام  التدريب في المستقبؿ يتكقع ليا أف :( Tyler تايمكريعرض تنبؤات  ك لالتدريب

 . تتصدل لمشكالت كاقعية كترتبط بالحاجات الفعمية لممعمميف 

 . أ تحاكؿ تغيير المعمميف بقدر ما تحاكؿ مساعدتيـ عمى التغيير 

 لمخطة التعميمية ذاتيا لمراجعتيا كتحسينيا . تتصدل -     

النظر في البػرام   إلىكذلؾ يتعداه ل كبيذا يضيؼ تايمكر كظيفة اإلصالح ك التصحيت مع األفراد  

كىذا أمر طبيعي في مدارس قاصرة في تجييزاتيا ضعيفة في برامجيا كأنشطتيا  لكالمناى  التعميمية

جميػع  إلػىنػو نظػاـ منتشػر يجػب أف يمتػد أالتدريب عمػى  إلىنظر كلذلؾ فإننا نل تقميدية في إدارتيا 

داريػػيف كمشػػرفيف كمنػػاى  كطػػرؽ تػػدريس ككسػػائؿ  عناصػػر كمركبػػات النظػػاـ التعميمػػي مػػف معممػػيف كا 

 .تعميمية  

راة العامػة لمتػدريب ادكمف ىذه المنطمقات عممت كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية كمف خػالؿ اإل 

عقػػد العديػػد مػػف الػػدكرات التدريبيػػة لمعممػػي  عمػػىكمركػػز التػػدريب الػػكطني بػػالكزارة  كاإلشػػراؼ التربػػكم

المرحمػػػػة األساسػػػػية فػػػػي كافػػػػة المجػػػػاأت كلجميػػػػع التخصصػػػػات كخاصػػػػة مػػػػا يتعمػػػػؽ منيػػػػا بالمنػػػػاى  

ل ( 2006-2007 اكتمؿ تطبيقيػا فػي جميػع المراحػؿ فػي العػاـ الدراسػي  لكالتي  الفمسطينية الجديدة

يػػد مػػف الخبػػراء كالمتخصصػػيف مػػف داخػػؿ الػػكزارة كمػػف خارجيػػا ل كقػػد تػػـ تنفيػػذ ىػػذه كشػػارؾ فييػػا العد
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الدكرات مف خالؿ مشاريع تدريب عامة في الكزارة منيا : المدرسة كحػدة التػدريب ذات المكضػكعات 

المتعددة ل كالتطكير المدرسي ل كالميػارات الحياتيػة ل كالتحفيػز الػذىني ل كالمدرسػة صػديقة الطفػؿ ل 

سػاليب ك األ لأطفاؿ ل كالتعمػيـ الجػامع ل ك التعمػيـ التكػاممي ل ك القيػاس ك التقػكيـ كالمحتػكلكأدب ا

ك التدريب عمى المنياج الفمسطيني الجديد كغيرىا مػف بػرام  التػدريب ل فحاجتنػا  للممباحث المختمفة

المتغيػرات المينيػة الخدمة كحاجتنا دائمة لمعمـ نػاجت ينمػك كيتطػكر لتمبيػة  أثناءدائمة لتدريب المعمـ 

  .كالتربكية كالمجتمعية

 الخدمة أثناءعناصر التدريب 

أف عممية التدريب تتككف مػف مجمكعػة مػف العناصػر  (318:  2006) الخطيب و الخطيب ، يرل 

 المتفاعمة حيث أف كؿ عنصر يتأثر بالعناصر األخرل كيؤثر فييا كىذه العناصر ىي :

بأىداؼ التػدريب كبحاجتػو إليػو يعتبػر مػف العكامػؿ التػي تػؤدم المتدرب : إف كجكد متدرب مقتنع  -

 إلى نجاح التدريب حيث يعتبر المتدرب أساس العممية التدريبية كمحكرىا .

 .المدرب : كىك المسئكؿ عف إعداد كاختيار المادة العممية المناسبة لتمبية أىداؼ التدريب  -

كتمػػاريف  كػػكف عػػادة مختصػػرة تحتػػكل عمػػى تطبيقػػاتالمػػادة العمميػػة : إف المػػادة العمميػػة لمتػػدريب ت -

  .بشكؿ جماعي لكحاأت دراسية ل فبعضيا يؤديو المتدرب كحده كبعضيا يؤد

بيئػػػػة التػػػػدريب : كتشػػػػكؿ مكػػػػاف التػػػػدريب كقاعاتػػػػو ك الكسػػػػائؿ السػػػػمعية ك البصػػػػرية ك التجييػػػػزات  -

 .المستخدمة في عممية التدريب 

  أثناء الخدمة : ناالتجاىات الحديثة في تدريب المعممي

 اأتجاىات الحديثة في تدريب بما يمي : ( 100:  1995) أبو عميرة ،  يمخص

 إعداد المعمـ عمى أساس الكفاية : بمعنى اأعتماد عمى كفاية أداء المعمـ كفؽ محؾ محدد ىك -

 األساس الذم يرتكز عميو إعداده كتدريبو كتقكيمو . 
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: بمعنى أف المعمـ يحتاج تدريبا متخصصا تحت إشراؼ أىػؿ إعداد المعمـ عمى أساس األداءات  -

 .اأختصاص 

الخبرات المعممية : كيمكف تحقيػؽ ىػذا اأتجػاه بتحكيػؿ محاضػرات إعػداد ك تػدريب المعممػيف إلػى  -

 مكاقؼ تعميمية تشبو تماما البيئة الصفية لكخير مثاؿ عمى ذلؾ التدريب المصغر كالمحاكاة .

ب سػػػمل تػػػدريب المعممػػػيف أثنػػػاء الخدمػػػة مػػػف احتياجػػػاتيـ التدريبيػػػة كيػػػرل الباحػػػث أنػػػو أ يجػػػ

الفعمية النابعة مف تكصيؼ عمميـ ك الكفايات الالزمة لو ل كأف ما يصمت مف تجارب لمجتمع ما قد 

أ يناسػػػب مجتمػػػع اخػػػر ل كعمػػػى القػػػائميف عمػػػى تػػػدريب المعممػػػيف فػػػي فمسػػػطيف أف يالحظػػػكا مجمػػػؿ 

 ك اختيار األنسب منيا لمكاقع التربكم الفمسطيني .تجارب الدكؿ األخرل التدريبية 

عدد مف المرتكػزات التػي تقػكـ عمييػا اأتجاىػات المعاصػرة  (131 - 91: 1996) الفرا ، رصد يك 

 في تدريب المعمميف كىي كما يمي : 

 التفصيميةل كمراحؿ تنفيذه تحديدا إجرائيا كاضحا . وأىدافل ك تدريبيالبرنام  ال أىداؼتحديد  -

 تكصيؼ عمؿ المعمـ تكصيفا دقيقا ل كتحميؿ المياـ المطمكبة منو مف كفاءات كميارات . -

 .مشاركة فعالة لممعمميف المتدربيف في مراحؿ تخطيط البرام  كتنفيذىا كتقكيميا كتطكيرىا  -

( كالتقػػػكيـ  Formative Evaluationممارسػػػة التقػػػكيـ الػػػذاتي كاإلفػػػادة مػػػف التقػػػكيـ البنػػػائي    -

  .( في برام  التدريبFeed back( كالتغذية الراجعة   Summative Evaluationائي  الني

كػاف اسػتقاء اأحتياجػات التدريبيػة مػف قبػؿ المعمػـ نفسػو  فكممػاتمبية اأحتياجات المينية لممعمميف  -

 كثر دقة .أكمما كاف تحديد ىذه اأحتياجات 

فعاليػػػة بػػػرام  إف معيار  حيػػػثممارسػػػات العمميػػػة ( التكامػػػؿ أك التكافػػػؽ بػػػيف النظريػػػة كالتطبيػػػؽ   ال -

 .ممارسات أدائية  إلىعمى ترجمة األفكار النظرية  تيامدل مقدر ب تدريب يحددال

 أنيا عممية مستمرة تبدأ باإلعداد قبؿ الخدمة ل حيثاستمرارية عممية تدريب المعمميف  -

 كالتحسيف كترشيد القرار .استثمار نتائ  البحكث كالدراسات العممية في عممية التطكير  -
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 استثمار تكنكلكجيا التربية كتكظيفيا في عمميات إعداد المعمميف كتدريبيـ . -

الخدمػػة يسػػيـ فػػي زيػػادة الكفػػاءة كتحسػػيف عمميػػة  أثنػػاءاسػػتمرار التػػدريب كيػػرل الباحػػث أف 

فك  ل عمػػى اإلبػػداع كاأبتكػػار نحػػك قدراتػػوالتعمػػيـ كالػػتعمـل ممػػا يكفػػؿ نمػػك المعمػػـ فػػي المينػػة  تحديػػد  ا 

كػػكف اأحتياجػػات التدريبيػػة الخدمػػة  أثنػػاءاأحتياجػػات التدريبيػػة تعػػد خطػػكة أساسػػية لبػػرام  التػػدريب 

 أيضا تتصؼ بالتجدد كتنبع مف متطمبات العمؿ اليكمي . 

كتشخيصيا فػي  لممعمميف أف حصر اأحتياجات التدريبية إلى كقد أشارت الدراسات التربكية 

كميامػو األساسػية كالتػي تػرتبط ذات عالقػة بعمػؿ المعمػـ ات األدائيػة كالقػدرات ضكء الكفايات كالميار 

ل تسػيـ فػي تطػكير الممارسػات التعميميػة كنمػك المعمػـ العمميػة التعميميػة ارتباطػان كثيقػان مػع احتياجػات 

مينيػػػان كتطػػػكير النظػػػاـ التعميمػػػي كتنميػػػة اأتجاىػػػات اإليجابيػػػة لػػػدل المعممػػػيف نحػػػك مينػػػة التػػػدريس 

 عمـ.كالت

في دراستو تجارب عالميػة لمتػدريب أثنػاء الخدمػة ل كيكتشػؼ مػف  ( 2008عطوان ،أبو ) ك يعرض 

ئػػػات خػػػالؿ ىػػػذه التجػػػارب أف ىنػػػاؾ ميزانيػػػات ضػػػخمة تنفػػػؽ ليػػػذا الغػػػرض كتسػػػاىـ الكثيػػػر مػػػف اليي

كتتميػػز ىػػذه البػػرام  التدريبيػػة بػػالتنكع ك اأخػػتالؼ بػػيف بعضػػيا  لالجامعػػات فػػي ذلػػؾكالمؤسسػػات ك 

بعض كذلؾ أخػتالؼ الحاجػات التدريبيػة لممعممػيف ل كأف ىنػاؾ دركسػا مسػتفادة مػف ىػذه التجػارب ال

 العالمية في تدريب المعمميف أثناء الخدمة كمف أىميا :

 .أ مركزية تدريب المعمميف أثناء الخدمة -

 .تدعيـ التدريب بالحكافز المادية ك المعنكية  -

 ية ك اأختيارية.تنكيع البرام  التدريبية اأجبار  -

 اأستفادة مف خبرات الخبراء في الجامعات . -

 اشراؾ المعمميف في تحديد احتياجاتيـ التدريبية. -

 ثر التدريب في الميداف.أالتقييـ المستمر أنتقاؿ  -
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نمػػا  مػػف ىػػذا الكاقػػع يظيػػر أف بػػرام  تػػدريب المعممػػيف أثنػػاء الخدمػػة لػػـ تعػػد بػػرام  متقطعػػة كا 

صبت مفيكما كاسعا كتحكؿ إلي تنمية مينية مستمرة ل كلـ يعد النمك الميني لممعمـ نيجا مستمرا ل كأ

يخصو كحده بؿ أصبت شرطا مف شػركط كظيفتػو ك الترقػي فييػا ل كأصػبت مقيػاس الترقػي ىػك النمػك 

المينػػي أ األقدميػػة فػػي العمػػؿ ل كفػػتت المجػػاؿ بػػيف المعممػػيف لمتنػػافس ك الترقػػي مػػف خػػالؿ التطػػكر 

التدريب ل كلكف يجب أف يتبع ىذا نظاـ محاسبة كمتابعة كربط لركاتب المعمميف بمدل الميني عبر 

كىػػذا غيػػر معمػػكؿ بػػو لحتػػى ااف فػػي ك التػػزاميـ بػػاألدكار الحديثػػة لممعمػػـ ل تقػػدميـ كتطػػكرىـ مينيػػا 

 في فمسطيف .العالي ك التعميـ  كزارة التربية
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 المرحمة األساسية : األدوار الحديثة لمعمم ثانيا

في ىذا المحكر سيتناكؿ الباحث النقاط التالية في محاكلة أستخالص المياـ المناطة بالمعمـ 

 :تمييدا لترجمتيا إلى احتياجات تدريبية 

 األىداؼ العامة لمتعميم في المرحمة األساسية  -

 الصفات الواجب التأكيد عمييا في التعامل مع الطمبة . -

 م الفعال .مبادئ التعمي -

 المعمم الجيد و الفعال . -

 األدوار الجديدة لممعمم . -   

 كفايات معمم الصؼ في المرحمة األساسية . -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31 

 متعميم في المرحمة األساسية :العامة ل ىداؼاألأوال : 

كمػػػف  يفمػػػف خصػػػائص النمػػػك الجسػػػمي ك النفسػػػي ك اأجتمػػػاعي لممتعممػػػ ينطمػػػؽ التعمػػػيـ األساسػػػي

إلػى التنميػة المتكاممػة لطاقػات  سػاعياالعشريف  تقدـ التي تستمزميا مطالب القرف الحادم ك يات التحد

 ك قدراتو بما يمكنو مف تحقيؽ ما يمي : المتعمـ

اأعتػػػزاز بدينػػػو ك قيمػػػة السػػػماكية ك اأجتماعيػػػة ل ك الحػػػرص عمػػػى ممارسػػػة ترسػػػيل اإليمػػػاف ك  – 1

 دساتيـ ك شعائرىـ .شعائر دينو ل كاحتراـ عقائد ااخريف كمق

  .رعايتوثقافة البدف ك تكفير مقكمات الصحة ك السالمة الجسدية ك النفسية ك ما يرتبط بيا  – 2

تككيف الميارات التي تؤدم إلى التكاصؿ الفعاؿ مف خالؿ المغة القكمية بػيف مػكاطني المجتمػع  – 3

 رد ك الجماعة .حكارا كرأيا ك تفاعال ك انتماء ل كتحكيما لمنطؽ العقؿ لدل الفل

اكتساب القدرة عمى المشاركة اأيجابية في الجيد الجمعي كما يتطمبو مف ركح تعاكنية  – 4

 القدرة عمى إدراؾ العالقة بيف الحؽ ك الكاجب ك بيف الجزاء ك العمؿ .ك كتكافمية كطكعية ل 

  كاقػػػع مجتمعػػػول كفيػػػـ  تقػػػدير تراثػػػو بمكضػػػكعية كاسػػػتمياـ قيمػػػو المشػػػرقة ك اإلفػػػادة مػػػف دركسػػػو – 5

اإللمػػاـ بػػالجيكد المبذكلػػة لتنميػػة بيئتػػو ك إصػػالحيا ك الحفػػاظ عمييػػا ل كالتطمػػع إلػػى آفػػاؽ ىكيتػػو لك ك 

 المعارؼ العممية ك التكنكلكجية لمحضارة العالمية .يضتو ل كذلؾ في إطار المتغيرات ك ن

كسابيـ ميارات كمعارؼ عممية ك تكنك ك تككيف اتجاىات ايجابية نحك العمؿ  – 6  لكجية .ا 

 التذكؽ الفني بما ينمي القيـ الجمالية ل كيتيت الفرصة لإلبداع .ك تشجيع النشاط الحر  – 7

تكفير الرعاية التربكية لمفئات ذات اأحتياجات الخاصة ل ك كذلؾ تمكيف ذكم القدرات ك   - 8

 .(22 – :::1996،.)عمارتميزىـؿ إليو يصمف بمكغ أقصى ما يمكف أف  المختمفةالمكاىب 

ية تعتبػػر قاعػػدة اليػػـر التعميمػػي ل ك أنػػو سػػكممػػا سػػبؽ يسػػتخمص الباحػػث أف المدرسػػة األسا

ك      بمدل ما تحققو مف مخرجات تتمثؿ بمستكل طمبتيا فإنيا تؤثر فػي مراحػؿ التعمػيـ الالحقػة ل 

 الثقافة العامة ل حيث تتضػمف المعػارؼ ك القػيـ ك دة أساسية لمككناتلكف األىـ مف ذلؾ ككنيا قاع
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أسػػاليب التفكيػػر ك أنمػػاط العالقػػات اأجتماعيػػة ل ك  كالميػػارات ك السػػمكؾ ك الحقػػكؽ ك الكاجبػػات ل 

ك   بيػػذا القػػدر األساسػػي المشػػترؾ مػػف الثقافػػة لمجميػػع يتحقػػؽ القسػػط الضػػركرم لمتكاصػػؿ الفكػػرم ل

ك       د ل ك الفعػػؿ المػػتقفالتماسػػؾ اأجتمػػاعي ل ك التفاعػػؿ المجتمعػػي ل ك الػػكعي البصػػير ك الناقػػ

 اأنتماء الكطني الممتـز .المبدع ل ك 

كباختصار فاف الكـ ك الكيؼ الثقافي الذم تقدمو المدرسة األساسية يعتبر أىـ أدكات ك خامات 

 بناء شخصية الفرد ك أخطرىا في بناء المجتمع .

 ثانيا: الصفات الواجب التأكيد عمييا في التعامل مع الطمبة 

كيمكػػف ترجمػػة ىػػذا  لؽ الطمبػػة بالمدرسػػة ىػػك خمػػؽ المػػكاطف الصػػالتإف اليػػدؼ األسػػاس مػػف التحػػا 

اليدؼ إجرائيا بالصفات أك الميارات أك السمككيات التي ينبغي التأكيػد عمييػا باعتبارىػا مكلػدة لكثيػر 

مػػػف الطاقػػػات األخػػػرل ل سػػػكاء فػػػي عػػػالـ التعمػػػيـ أك العمػػػؿ فيمػػػا بعػػػد كتمػػػؾ ىػػػي عشػػػرية الصػػػفات  

ساسػػػية لميػػػارات األا( مػػػف خػػػالؿ مالحظاتػػػو لكتػػػاب  1996 لعمػػػار الشخصػػػية كمػػػا يطمػػػؽ عمييػػػا  

  :  ك ىي كما يمي  ( "Dorothy Rich ,1992 " Basic Skills)لدكرثي رتش 

 الثقة بالنفس : أم الشعكر بالقدرة عمى اإلنجاز. – 1

 الدافعية : أم الرغبة في العمؿ. – 2

 أنو صحيت. المسئكلية : أم الحرص عمى عمؿ ما يعتقد اإلنساف – 3

 المثابرة : أم إكماؿ ما بدأه اأنساف حتى النياية . – 4

 المبادرة : أم التحرؾ مف الرغبة إلى العمؿ الفعمي. – 5

 بذؿ الجيد : أم إرادة العمؿ الجاد إلى أقصى ما تستطيعو اإلمكانات المتاحة. – 6

 احتراـ الغير : أم تقدير جيكدىـ ك أعماليـ ك أدكارىـ. – 7

 عمؿ الجمعي : أم القدرة عمى العمؿ مع اأخريف كفريؽ.ال – 8

 حؿ المشكالت : أم التفكير في تكظيؼ المعرفة في اإلنجاز ك حؿ المشكالت. – 9
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 اأعتماد عمى اأدراؾ ك الذكؽ السميـ : أم اأفادة مف الخبرات ك التجارب ك ما – 11

 ـ باألعماؿ النافعة. ثبتت صالحيتو ك مصداقيتو في المجتمع مف أجؿ القيا      

كػػذلؾ ينبغػػى األتفػػات إلػػى أف ىػػذه السػػمات ليسػػت منفصػػمة بعضػػيا عػػف بعػػض ل بػػؿ إنيػػا قػػد تكػػكف 

متداخمػػة يعػػزز بعضػػيا يعضػػا ل ك قػػد تتعػػارض مػػع بعضػػيا ااخػػر مػػف خػػالؿ المكاقػػؼ ك العمميػػات 

قػراف ك فػي مكاقػؼ التربكية التي يتعرض ليا المتعمـ أثناء خبراتو في المدرسػة ك فػي البيػت ك مػع األ

 (.22 -11:  1996) عمار ،  .الحياة بصكرة عامة 

كمػػف خػػالؿ الصػػفات السػػابقة يػػرل الباحػػث أف عمميػػة تعمػػيـ الميػػارات األساسػػية مػػف مبػػادئ 

التركيز فػك لكنيا ليست كافية  ميمة لالقراءة ك الكتابة كالحساب ك غيرىا مف المعارؼ تعتبر أىدافا 

ك مبدعػة     أف يصؿ بالمتعمـ إلػى تكػكيف شخصػية خالقػة مفالمعمـ  تمكفعمى مثؿ ىذه الصفات 

 ذات قدرات بناءة غير معتمدة عمى التقميد ك المحاكاة .

حيػث يػؤثر فػييـ أكثػر مػف أم شػخص آخػر إذا التػـز بمثػؿ ل ك ىذا يحتاج إلى المعمـ القدكة لطالبو 

صالحيف يتحقؽ مػف خالليػـ النفػع ىذه الصفات ك تعيد بزرعيا في طمبتو ليككنكا بعد ذلؾ مكاطنيف 

 العاـ ليـ ك ألمتيـ.

 ثالثا : مبادئ التعميم الفعال

 : ىناؾ مجمكعة مف المبادئ يجب مراعاتيا حتى يتـ التعميـ الفعاؿ

  .تكضيت األىداؼ : عمى نحك يمكف الطمبة مف ترجمتيا إلى سمكؾ قابؿ لممالحظة – 1

الخطػػػط التػػػي تسػػػتعمؿ فػػػي المكقػػػؼ التعميمػػػي التنظػػػيـ : حيػػػث يجػػػب أف تػػػنظـ المػػػكاد ل ك  – 2

 التعممي بشكؿ يجعميا حية ل غنية بالمعنى ك ذات مغزل مف كجية نظر الطمبة .

النشاط الذاتي : حيث يتعمـ الطالب في الغالب حقيقة األمر بجيده الذاتي ل أم باف يعمؿ  – 3

 ك يطبؽ ل ك يمرف قدراتو العقمية الخاصة .
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ب أف تحكم خبرات الطالب التربكية جميع أنكاع التعمـ   تجربة حسية ل تنكيع التعميـ : يج – 4

 ك إدراؾ ذاكرة ل ك حؿ مشكالت ل ك تجربة انفعالية أك عاطفية ( .

تييئة التعميـ : حيث يجب أف يككف الجك اإلجتماعي ل ك ظػركؼ المدرسػة الطبيعيػة سػارة  – 5

 لممتعمـ لكي يقترف التعمـ بالمذة في ذىف الطالب .

اسػػػتخداـ طػػػرؽ تعمػػػيـ كاضػػػحة : كذلػػػؾ بحيػػػث يػػػتـ تكجيػػػو التعمػػػيـ الػػػذم يػػػتـ فػػػي الصػػػؼ  – 6

 . (63 - 59:  1999) الحيمة ،  .استخداـ المعمـ لطرؽ تؤدم إلى النتائ  المرغكبة ب

كغنػػي عػػف القػػكؿ أف ىػػذه المبػػادئ لكػػي تتػػكفر فػػي التعمػػيـ ليتصػػؼ بالفعاليػػة يجػػب أف تنػػاط 

 لمعمـ جيد كفعاؿ .

 المعمم الجيد و الفعال : رابعا :

أف ىنػاؾ مقكمػات مػف الضػركرم أف يمتمكيػا معمػـ العصػر ك التػي  ( 22:  2010) دحػنن ، يرل 

 ىميا :أتؤىمو لمقياـ بعممو كمف 

 جياؿ .مانة كتكصيميا بكؿ تفاف لألاأخالص كمراعاة اهلل عز كجؿ في حمؿ األ -

 ي ىذه المينة يكلد التبمد في اإلحساس الحب ك الرغبة األكيدة في العمؿ ألف اإلكراه ف -

 ك الشعكر ك الرغبة المستمرة في ترؾ ىذه المينة بشتى الطرؽ.  

 تكامؿ الصفات الشخصية المستقيمة مف حضكر الذىف ك األداء كحسف التصرؼ . -

 اإللماـ ك الكعي بالثقافة العامة ك البيئة اأجتماعية التي تحيط بو ل ألف الضحالة في -

 األمكر تجعؿ المعمـ دائما في دكامة الفراغ الثقافي . ىذه   

 المحبة الدائمة لمطالب ك المعاممة الحسنة الممزكجة بالصدؽ ك األمانة ل ك المركنة معيـ -

 في المكاقؼ التي تتطمب ذلؾ لمكصكؿ إلى األىداؼ التربكية .   

بالضػػركرة يجػػب تػػكافر العديػػد ف لككػكف عمميػػة التعمػػيـ ىػػي عمميػة شػػكؿ مػػف أشػػكاؿ التفاعػػؿ اإلنسػاني

 منيا :مف السمات في المعمـ ككاحد مف المدخالت الميمة ليذه العممية 
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 ممتزما  بأخالقيات المينة كيحبيا كيقبؿ عمييا كيتحمس ليا . -

 متمتعا بصحة جيدة عقمية كجسدية ك انفعالية . -

 صاحب صكت جمي معبر مسمكع . -

اثػػػة اأخػػػالؽ ل اإلخػػػالص ك الكفػػػاء ل الصػػػبر ل العػػػدؿ ل يتميػػػز بصػػػفات أخالقيػػػة جيػػػدة مثػػػؿ دم -

المكضكعية ل المركنة في المعاممة ل المرح ك الفكاىة بدكف إفراط ل األمانػة ل التػأدب فػي األفػاظ ك 

 يحاسب نفسو دائما .دكف مكاربة أك خجؿ لأىؿ لمثقة لالسمكؾ ل التكاضع ل اأعتراؼ بالخطأ 

فقيػا مػف خػالؿ المػكاد األخػرل كيمتمػؾ مػف التػراث أخػالؿ مادتػو ل ك مثقفا كاسع اأطالع رأسيا مف  -

 الثقافي النامي ما يفكؽ مادتو الدراسية .

ك   سػاليبو كاسػتثمار نظريػات الػتعمـ ك تكنكلكجيػا التعمػيـأمعدا إعػدادا مينيػا مػف طرائػؽ التػدريس ك  -

 القياس ك التقكيـ ك التخطيط التربكم .

مع     ك اأتصاؿ ك التكاصؿ البناء  التفاعؿ اأجتماعي اأيجابي ة مفممتمكا لميارات اجتماعي -

 كؿ مف لو عالقة بعممو مف أفراد المؤسسة التعميمية أك المجتمع المحمي .

 ممتزما بقكانيف مينة التعميـ ك نظميا محترما ليا مدافعا عنيا . -

 ممتمكا لممعرفة الكافية بمادتو الدراسية كبأحكاؿ طمبتو . -

فػي     ا يشجع طمبتو عمى المبادرة الفعالة ل يركػز عمػى العمكميػات ك يتػرؾ لطمبتػو اإلبحػارمبدع -

           التفاصػػػػػيؿ ل يييػػػػػا الفرصػػػػػة لمطمبػػػػػة لػػػػػتعمـ الػػػػػذاتي كاكتسػػػػػاب ميػػػػػارات أ اختػػػػػزاف حقػػػػػائؽ عمميػػػػػة .

 .( 54 – 51،  2007) طرائؽ التدريس و التدريب العامة ، 

كبير مف السمات الكاجب تكافرىا في المعمػـ أ يكفػي اأسػتعداد كيرل الباحث أف ىذا الكـ ال  

عػػداد المعممػػيف قبػػؿ الخدمػػة تكفيرىػػا إكػػذلؾ أ يمكػػف لبػػرام  كميػػات التربيػػة ك ل الشخصػػي أمتالكيػػا 

ك أنػاء الخدمػة لتكفيرىػا أث يتكجػب التػدريبنمػا ا  ك  ل لممعمـ خاصة مػا يتعمػؽ منيػا بالممارسػات العمميػة

 كبشكؿ نامي كمستمر كمتجدد .صقميا عند المعمـ 
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 خامسا : األدوار الجديدة لممعمم 

كفي كؿ األحكاؿ يتكقع مسؤكلية أدكار كثيرة سكاء داخؿ الصؼ المدرسي أك خارجو ل المعمـ يتحمؿ 

يمػػػارس المعمػػػـ كػػػؿ ىػػػذه األدكار مػػػف أجػػػؿ تحقيػػػؽ األىػػػداؼ التػػػي تسػػػعى  إلييػػػا التربيػػػة الجميػػػع أف 

  كتتمثؿ في األدكار التالية :كتكجياتو الصفية كفؽ فمسفة المجتمع 

نمػا  - المعمـ ىك مربػي قبػؿ أف يكػكف معممػا يطػكر قػدرات طمبتػو كرغبػاتيـ ل أ ينقػؿ المعرفػة فقػط كا 

 يساعد طمبتو عمى اكتسابيا ك اكتشافيا ك تكظيفيا . 

سيما األسرة عمى المعمـ التعاكف مع القكل التربكية األخرل في المجتمع الذم يعيش فيو طمبتو أ  -

 في استغالؿ أكقات فراغيـ . كفي تنظيـ األنشطة غير الصفية المرتبطة بالمنياج ل 

 .عمى المعمـ أف يعي جيدا دكره الريادم ضمف قكل التطكير المجتمعية  -

 .عمى المعمـ أف يمـ إلماما كامال بالفمسفة التربكية ك باألىداؼ العامة لبمده  -

 الطمبة كقدراتيـ ك احتراـ الفركؽ الفردية بينيـ . مراعاة حاجات عمى المعمـ -

افساح المجاؿ لكػؿ طالػب  ل ك عمى المعمـ أف يككف منظما لتعمـ طمبتو ميسرا لو مراعيا حاجاتيـ -

  .ليحقؽ ذاتو ل كمحاكلة ربط المكقؼ التربكم بكاقع الحياة التي يعيشكنيا كخبراتيـ السابقة

 األنشطة الال صفية ل كيشكؿ كحدة تطكير مجتمعية .عمى المعمـ أف يخطط ك يشارؾ في  -

أف يتمتع باتجاىات إيجابية ك صحية نحك مينتو ل متكيفا ل مرنا ل متعاكنػا ل مخططػا ل كمنظمػا  -

 أ يعرؼ اليأس مف استثمار جميع المكارد ك المصادر في إنجاح ميماتو .

أ      تناسب مفاىيـ التربيػة الحديثػة حتى نساعد المعمـ عمى امتالؾ الكفايات ك الميارات التي  -

ك   بػد مػػف الحػػرص عمػػى النمػػك المينػػي المسػػتمر أثنػاء الخدمػػة ل ك التكامػػؿ بػػيف التربيػػة قبػػؿ الخدمػػة

 .( 58 – 57:  2007) طرائؽ التدريس و التدريب العامة ، التربية أثناء الخدمة . 
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طكير مجتمعية بكؿ مػا تحممػو الدكر الجديد المنكط بالمعمـ ىك اعتباره كحدة ت أفنستخمص 

ىػػذة السػػمة مػػف معنػػى ل كأ يتػػأتى لممعمػػـ القيػػاـ بيػػذا الػػدكر إأ إذا اتسػػـ ىػػك نفسػػو بػػالنمك المينػػي ك 

 التطكر الذاتي كاألداة العممية ليذا ىي التدريب أثناء الخدمة .

ف التربيػػة بأجيزتيػػا كأسػػاليبيا كتقنياتيػػا تمػػر بت طػػكرات سػػريعة إننػػا نعػػيش فػػي عصػػر سػػريع التغيػػرل كا 

كجذريػػة نتيجػػة لتطػػكر البحػػث كالتجريػػب التربػػكم ل بػػؿ إف كثيػػرا مػػف المفػػاىيـ كالنظريػػات كالتطبيقػػات 

كأدل ذلؾ إلى نشأة    في العممية التعميميةل المعمـ التربكية تؤدم إلى تغيير في األدكار التي يمعبيا 

 :يجب إعداده ليا كتدريبو عمييا لممعمـ أدكرا جديدة 

عمػػـ لػػـ يعػػد ىػػك الشػػخص الػػذم يصػػب المعرفػػة فػػي أذىػػاف التالميػػذ ل كأنػػو  المرسػػؿ  ليػػذه أف الم -

المعرفػػػة ل كلكنػػػو أصػػػبت اإلنسػػػاف الػػػذم يسػػػتعمؿ ذاتػػػو بكفػػػاءة كفاعميػػػة مػػػف أجػػػؿ مسػػػاعدة التالميػػػذ 

كلكف            ليساعدكا أنفسيـ ل فيك يسيؿ العممية التعميمية كأ يحدثيا ل يدير المكقؼ التعميمي 

 كيتيح  الفرصة لمتعمـ كاكتساب الميارات ك الخبرات ك أ يمقنيا . ل ينشئوأ

إف المعمػػـ أصػػبت يسػػمـ بايجابيػػة المػػتعمـ كدكره فػػي العمميػػة التعميميػػة ل كعمػػى ذلػػؾ يجػػب التسػػميـ  -

 .بذكاء ىذا المتعمـ كتفرده كمقدرتو عمى التعمـ كتعديؿ سمككو 

عمػى الجانػب المعرفػي ل بػؿ يجػب أف يأعنػى أيضػا بالجانػب  إف تأثير المعمـ في التمميذ أ يقتصر -

اأنفعالي كالجسمي كالجانب النفسي كالحركي كاإلجتماعي ل أم بتككيف اأتجاىات كتنمية الميارات 

 .عند الحفظ كاأستظيار بيايقتصر عمى تعميـ المعارؼ كالكقكؼ  لكأ

في البيئػة المحميػة التػي يعػيش فييػا ل كأف أصبت دكر المعمـ دكرا قياديا ل ليس في المدرسة كلكف  -

مركػػز إشػػعاع فكػػرم  بػػؿ أصػػبحتنشػػاط المدرسػػة لػػـ يعػػد يقتصػػر عمػػى التعمػػيـ الرسػػمي األكػػاديمي 

 (. 59،  1988) عبد الموجود ، .كثقافي في المجتمع 

لػػـ يعػػد المعمػػـ يقتصػػر فػػي اسػػتخدامو لكسػػائؿ التعمػػيـ عمػػى الكتػػاب أك الكممػػة المطبكعػػة ل بػػؿ أصػػبت 

جػػػزءان أساسػػػيا مػػػف المدرسػػػة العصػػػرية ل كمعامػػػؿ المغػػػات كعامػػػؿ مػػػع الكسػػػائؿ التكنكلكجيػػػة الكثيػػػرة يت
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ل ككميا كسائؿ معينة كليست  كغيرىاكالكمبيكتر كاإلنترنت كأجيزة العرض كالراديك كالتمفزيكف المغمؽ 

 بديمة لممعمـل أم أنيا تدعـ فعاليتو كتزيد كفاءتو كلكف أ تقـك مقامو بالتدريس .

ك لـ تعد كظيفة المعمـ الجديدة في غرفػة الفصػؿ مقتصػرة عمػى نقػؿ المعمكمػات مػف الكتػاب 

ك      ( بيف أدكار داخؿ الفصػؿ ك المدرسػة 1993بؿ شممت ميمات متعددة يدم  فييا   المكمني 

 أدكار خارج الفصؿ في المجتمع منيا  أبرزىا :

 المعرفة المختمفة ل  اإلعالـ : يقـك المعمـ بتكجيو الطمبو إلى مصادر  -

إثارة دافعية الطمبة : يقكـ المعمـ بدراسة دكافع الطمبة كحاجػاتيـ ليكػكف قػادرا عمػى إثػارة دافعيػتيـ   -

 .لمتعمـ ل بما يمـز ذلؾ مف تشكيؽ كتعزيز 

إنمػػا يتعػػدل ذلػػؾ إلػػى مسػػاعدة التكجيػػو كاإلرشػػاد : أ تقتصػػر ميمػػة المعمػػـ عمػػى تنميػػة العقػػؿ ل   -

 .النمك الجسمي كاإلجتماعي كاأنفعاليعمى  الطمبة

التخطػػيط : إف تعقػػد عمميػػة الػػتعمـ تفػػرض عمػػى المعمػػـ أف يكػػكف مخططػػال ليضػػمف تكجػػو أنشػػطتو  -

 . أىدافوكأنشطة طالبو في إتجاه تحقيؽ 

 إدارة الصؼ : كتعني القدرة عمى تييئة البيئة التعميمية المناسبة التي تمكف الطالب مف التعمـ   -

 .الحكافز اإليجابية كاإلنضباط الذاتي  في جك مف

 . االقيادة : حيث يستطيع المعمـ ممارسة دكر القائد إذا استطاع أف يؤثر في طمبتو إيجابي  -

التقػػكيـ : يشػػرؾ الطمبػػة فػػي عمميػػو إصػػدار األحكػػاـ المتعمقػػة بجػػدكل مختمػػؼ األنشػػطة ل كتقػػديـ   -

 .دة لتطكيرىا الراجعة الفكرية ليـ ل ككضع برام  جدي  التغذية

البحػث : تػػرتبط ىػذه الكظيفػػة بػالنمك المينػػي لممعمػـ فيجػػرم دراسػات كأبحاثػػا تربكيػة يسػػتخدـ فييػػا   -

مػف إتقػػاف  مبػػةليػتمكف الطالعممػػي األسػمكب العممػػي ل  كمػا يػػدرب المعمػـ طمبتػػو عمػى ميػػارات البحػث 

 .ليكاجيكا مشكالتيـ باسمكب مكضكعي عممي  كطرؽ الحصكؿ عمى المعرفو ل 

 (. 91 – 82:  1993) المومني ، 
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 : أدكارا متجددة لممعمـتظير في مدرسة المستقبؿ  ك

 الكطنيةدكر المعمـ في الحفاظ عمى اليكية  -

دكر المعمػػـ فػػي عصػػر تقنيػػة المعمكمػػات  لػػـ يعػػد ىػػك الناقػػؿ لممعرفػػة ك المصػػدر الكحيػػد ليػػا ل بػػؿ  -

مزيجا مػف ميػاـ القائػد  توأصبحت ميم كمر ل المكجو المشارؾ لطمبتو في تعمميـ ك اكتشافيـ المست

 كمدير المشركع البحثي كالناقد ك المكجو .

ك  شػارح باسػتخداـ الكسػائؿ التقنيػةالدكر : مػا بػيف دكر المعمـ في تكظيؼ التكنكلكجيا في التعمػيـ  -

 .ستخداـ الكسائؿ التقنية ك التفاعؿ معيا أدكر المشجع 

الػػػتعمـ عػػػف بعػػػد حيػػػث أصػػػبت يرتكػػػز عمػػػى تخطػػػيط العمميػػػة دكر المعمػػػـ فػػػي عصػػػر اأنترنػػػت ك  -

 ما ليا .التعميمية كتصحيحيا عالكة عمى ككنة مشرفا كمديرا كمكجيا كمقي  

ك   التطكر اليائػؿ فػي المعرفػة  بسبب دكر المعمـ في تدريب الطمبة عمى التعمـ الذاتي ك البحث  -

 .( 74:  2005) األسطل و الخالدي ،التقدـ المتسارع في المعمكمات 

كيستخمص الباحث مما سػبؽ بػأف دكر المعمػـ التقميػدم كممقػف لمطمبػة مػف خػالؿ المعمكمػات 

 التي كاف يحفظيا عػف ظيػر قمػب لػـ يعػد ىػك الػدكر الرئيسػي ل بػؿ تحػكؿ دكر المعمػـ مػف ممقػف إلػى

 أخػػػػرل متعػػػػددة كمتجػػػػددة بفعػػػػؿ اإتاحػػػػة الفرصػػػػة لمػػػػتعمـ ل ك كػػػػذلؾ تعػػػػددت أدكاره لتشػػػػمؿ أدكار  دكر

التطكرات العممية كالمستجدات الحديثة حيث أصػبت الطالػب يمثػؿ محػكرا ميمػا فػي العمميػة التعميميػة 

كلكػػػف الحقيقػػػة أف ىػػػذه األدكار يجػػػب أف تتكامػػػؿ بحيػػػث تمثػػػؿ دائػػػرة تمتقػػػي جميعيػػػا عمػػػى ل التعمميػػػة 

 تحقيؽ ىدؼ تربية جيؿ كاع كمبدع كخالؽ .

 سادسا  : كفايات معمم الصؼ 

 كقت ككمفة . ك قؿ جيدبأك اتقاف ك  رة عمى عمؿ شيء بفعاليةالكفاية ىي القد

فػي      كفي ظؿ تعدد أدكار المعمـ يتطمب ذلؾ تكفر العديد مف الكفايات التي تخص معمـ الصؼ 

 المرحمة األساسية ك الذم يدرس الصفكؼ مف األكؿ األساسي الى الرابع األساسي  منيا :
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  الفصمي ك اليكمي .يككف ممما بالتخطيط السنكم ك أف    -

 .ا يقـك عمى فيميا فيما ذا معنى اف يدرؾ البنى المنطقية لممناى  التي يعمميا إدراك -

  .أف يساىـ في عالج مشكمة التأخر الدراسي في المكاد المدرسية -

  . أجزائيا بيف ك الربطأف يككف مثقفا ثقافة كاسعة تجعمو أقدر عمى فيـ كتعميـ مادتو  -

  .المختمفة كتطبيقاتيا في مجاؿ التدريس نظريات التعمـلبفيـ كامؿ أف يتمتع  -

دارتو كتسيير أمكرهأ -      .ف يككف ناجحا في ضبط الصؼ كا 

  .يراعي الفركؽ الفردية بيف طالبو أف  -

 ذك رؤية نقدية لعناصره كأسسو .ل أف يككف قادرا عمى تقكيـ عناصر المنياج  -

 التغذية الراجعة لنفسو أكأ كلطمبتو تاليا حكؿ سير العمؿ .أف يمتمؾ القدرة عمى تقديـ  -

  .في التجريب كاأبتكار كاإلبداع كالرغبةل أف يبذر في تالميذه بذكر العمـ كحبو  -  

  .الفصؿ الدراسي أف يعال  المكاقؼ اليكمية الطارئة داخؿ -

  .عالما كبيراأمؿ كبير أف يككف ابنو  أف يتمثؿ مع تالميذه حاؿ األب كفي نفسو -

  . النظر المختمفة أف يككف متقبال لألفكار الجديدة كيحتـر كجيات  -

  .المشاركة الفاعمة عالقة بيف البيت كالمدرسة عف طريؽلمأف يككف داعما  -

  .في اجتماعات مجالس المدرسة أف يشارؾ بالرأم كالعمؿ -

 .كدية مع زمالئو أف يككف حريصا عمى إقامة عالقات -

 ( 68- 62: 2007رائؽ التدريس و التدريب العامة ، ) ط  

كلػى ( يكضػت أف اعتمػاد الطالػب عمػى المعمػـ فػي العمميػة التربكيػة فػي الصػفكؼ األ1ك الشكؿ رقـ  

ىذا الدكر لممعمػـ باأنحسػار كممػا ارتفػع  كبر بينما يبدأيككف كبيرا حيث تأخذ عممية التعميـ الدكر األ

  .التعمـ التي يعتمد فييا الطالب عمى نفسوالسمـ التعميمي لصالت عممية 
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 ( 1شكؿ رقـ   
 ( مدل اعتماد الطالب عمى المعمـ عبر السمـ التعميمي1يكضت شكؿ رقـ   

      

                                        

 

 

 

 

 

األول 

 األساسي

 

 

 

 

 

 

 

الثػػػػػػػػػػاني 

 األساسي

 

 

 

 

 

 

الثالػػػػػػػػػػث 

 األساسي

 

 

 

 

 

 

الرابػػػػػػػػػػػػع 

 األساسي

 

 

 

 

 

 

الخػػػامس 

 األساسي

 

 

 

 

 

 

... 

 

 

 

 

 

 

.. 

 

 

 

 

 

 

.. 

 

 

 

 

 

 

التعمػػػػػػػػػيم 

 الثانوي

 

 

 

 

 

 

التعمػػػػػػػػػيم 

 الجامعي

 

 

 

 

 

 

دراسػػػات 

 عميا

 (المصدر ) إعداد الباحث

يتضت مما سبؽ أف ىذه السمات يمكف تصػنيفيا الػى عػدة مجػاأت مختمفػة تتػرجـ تكصػيؼ 

عمػى أفضػػؿ صػكرة ل ىػذه المجػاأت تبػػدأ  عمػؿ المعمػـ كالكفايػات الالزمػة ألف تكػػكف مخرجػات عممػو

بميػػارة التخطػػيط الجيػػد ل ثػػـ القػػدرة عمػػى إمػػتالؾ كػػؿ حقػػائؽ كمفػػاىيـ كتعميمػػات كمبػػادئ المحتػػكل 

الدراسي الذم يدرسة كبطريقة تكاممية رأسيا عمى مستكل المبحػث الكاحػد كأفقيػا عمػى مسػتكل التػرابط 

مػػػى تػػػدريس المػػػادة مػػػف خػػػالؿ اتقانػػػو لطػػػرؽ بػػػيف المباحػػػث المختمفػػػة لػػػنفس الصػػػؼ ل كػػػذلؾ القػػػدرة ع

التػػدريس المختمفػػة ل كاسػػتثمارة لمصػػادر الػػتعمـ كالتكنكلكجيػػا الحديثػػة كمنافػػذىا فػػي مجػػاؿ التػػدريس ل 

كػذلؾ مجػاؿ التقػكيـ لكمجاؿ آخر عميو اأىتماـ بو أأ كىك اإلدارة الصفية الفاعمة بكػؿ خصائصػيا 

افة إلى مجمكعة سمات شخصية تميز التعميـ كمينة بما يشمؿ تقكيما لجميع عناصر المنياج ل إض

عف غيرىا مف الميف اأخرل لك يمكف مف خالؿ ىذا التكصيؼ لعمؿ المعمـ ك الكفايات الػكاردة أف 

يػػػتـ تصػػػميـ أداة الدراسػػػة الحاليػػػة بتقسػػػيميا إلػػػى مجػػػاأت مختمفػػػة تتفػػػؽ مػػػع مػػػا سػػػبؽ ك تبحػػػث فػػػي 

 ية .  اأحتياجات التدريبية لمعمـ المرحمة األساس

 مساحة دكر المعمـ في عممية التعميـ

 مساحة دكر الطالب في عممية التعمـ
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 (Training Needs ) االحتياجات التدريبية:  ثالثا

 مفيوم االحتياجات التدريبية 

  تحديد االحتياجات التدريبية 

  أىمية تحديد االحتياجات التدريبية 

             تصنيؼ االجتياجات التدريبية حسب المستوى

 أساليب تحديد االحتياجات التدريبية 

 عممية حصر وتحديد االحتياجات التدريبية األدوات التي تستخدم في 

 تحديد أولويات التدريب 

 خصائص طرؽ ووسائل جمع المعمومات النزمة لتحديد االحتياجات التدريبية  
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 مقدمة :

التػػدريب أحػػد بنػػكد قائمػػة الحقػػكؽ األساسػػية الشخصػػية لممكظػػؼ ككنػػو امتػػدادا  لحػػؽ التعمػػيـ  يعتبػػر

ك      ااخذة في النمك ك التي ىي بأمس الحاجة إلػى اسػتكماؿ ككادرىػا كبصفة خاصة في البمداف 

فػػي ىػػذه الزاكيػػة لكنيمػػا يفترقػػاف مػػف زاكيػػة اليػػدؼ  ىا ل ك التػػدريب يمتقػػي مػػع التعمػػيـاإلرتقػػاء بمسػػتكا

حيث أف التعميـ ييدؼ إلى التزكد بحصيمة مف المعمكمات ك المعارؼ ل أما التدريب فيزيد عػف ذلػؾ 

ك خبرات كتنميػة لمقػدرات ل كتأسيسػا عمػى ذلػؾ فػإف التػدريب  أيضا إلى إكساب مياراتبككنو ييدؼ 

يسعى إلي تكظيػؼ ك اسػتثمار المعمكمػات ل كأحػد الكسػائؿ التػي تقػكد إلػي التنميػة المينيػة ل لػذا فػإف 

نجػػػاح التػػػدريب يكجػػػب مزيػػػدا مػػػف التػػػدريب كلػػػف يتسػػػنى ذلػػػؾ إأ إذا تػػػـ التعػػػرؼ عمػػػى اأحتياجػػػات 

 .( 168:  1996) المجمة الدورية لمعموم ،  .التدريبية

عمميػة تحديػد  فػإفالتدريب مدخؿ أساسي مف مداخؿ تنمية القكل البشػرية فػي المؤسسػات كككف     

 اأحتياجات التدريبية عممية أساسية في العممية التدريبية الكمية .

التدريبيػػػػػة  فعاليػػػػػة تخطػػػػػيط البػػػػػرام  أفىنػػػػػاؾ حقيقػػػػػة ثابتػػػػػة فػػػػػي مجػػػػػاؿ التػػػػػدريب مفادىػػػػػا ك 

 أفكتصػػػميميا كتنفيػػػذىا كتقكيميػػػا تعتمػػػد أساسػػػا عمػػػى عمميػػػة تحديػػػد اأحتياجػػػات التدريبيػػػة ل حيػػػث 

عممية تحديد اأحتياجات التدريبية يترتب عمييا تقرير النكع المطمػكب مػف التػدريب كمػف يحتػاج إليػو 

 ( .26 - 11:  1988) ياغي ،  .كمستكل الخبرة المطمكب

أساسػيا فػي نجػاح عمميػة التػدريب فػال يمكػف تحديػد  ياجػات التدريبيػة تمعػب دكرد اأحتعممية تحدي ك

 الفئة المستيدفة مف التدريب قبؿ تحديد اأحتياجات الالزمة كخاصة لشريحة المعمميف .

 مفيوم االحتياجات التدريبية 

 أداءي ك كاقعػ أداءيف في كظيفة ل أداءكجكد فجكة بيف  أكتعني الحاجة كجكد تناقض بيف كضعيف ل 

كالتػػدريب ل اتجاىػػات الفػػرد  أكميػػارات  أكمرغػػكب فيػػو تحػػدث تمػػؾ الفجػػكة نتيجػػة نقػػص فػػي معػػارؼ 

 . ( 212:  2001) عطوى ،  . يعال  تمؾ الفجكة أفالمنظـ المخطط لو يستطيع 
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ك        كيرل أبك ضباع أف الحاجة يقصد بيا الفرؽ بيف كاقع األداء الحالي لممتعممػيف أك العػامميف

ك      تكقػػع أك المػػامكؿ أف يكػػكف عميػػو مػػف حيػػث المعػػارؼ ك الميػػارات ك اأتجاىػػات  كالقػػيـ ل الم

يمكف القكؿ أنو بمقارنة كاقع األداء الحالي لممعممػيف بصػكرة األداء المسػتقبمي المنشػكد تبػرز الحاجػة 

 (. 16: 1999) أبو ضباع ،   .

ييػػػرات المطمػػػكب إحػػػداثيا فػػػي معمكمػػػات ك يػػػرل األحمػػػد أف اأحتياجػػػات التدريبيػػػة ىػػػي مجمػػػكع التغ

كخبػػػػرات العػػػػامميف لػػػػتجعميـ قػػػػادريف عمػػػػى أداء عمميػػػػـ عمػػػػى الكجػػػػو األكمػػػػؿ متمػػػػثال فػػػػي معمكمػػػػات 

فػي     المتدربيف كمياراتيـ ل كطرائؽ العمؿ ك التعميـ التي يسػتخدمكنيا كمػا يتبػع ذلػؾ مػف ميػارات 

 .( 208:  2005) األحمد ، األداء ك تطكير اأتجاىات اأيجابية . 

 .  عيا   الفجكة بيف ما يجب عممو مف قبؿ المعمـ كبيف ما ىك مكجكد في الكاقأنب الحداني  كيعرفيا 

 ( . 136:  1994) الحداني ، 

كميػػا بأنيػػا :الفػػرؽ بػػيف متكسػػط درجػػة الممارسػػة لمكفايػػة كمتكسػػط درجػػة أىميػػة  تعػػرؼ اأحتياجػػاتك 

 (. 13: 1993) عمي ، .الكفاية 

حجازم  بأنيا تمؾ الفجكة في معارؼ المتدرب كمياراتو ك التي يراد جسػرىا حتػى يصػبت  كما يعرفيا

 .(10: 2002)حجازي ، وجيو ، .ذلؾ المتدرب أكثر مالئمة ككفاءة لشغؿ كظيفتو

بأنيػػػػا   التغيػػػػرات ك التطػػػػكرات المطمػػػػكب إحػػػػداثيا فػػػػي المعمػػػػـ ك المتعمقػػػػة بمعارفػػػػة  كيعرفيػػػػا غبػػػػايف

 .(9: 2004)غباين،اسحؽ ،جاىاتو لتحسيف أدائو كرفع مستكاه الميني كمياراتو كقدراتو ك ات

ت بيف ماىك كائف كبيف ما يجب اك و التفأنعمى بشكؿ مختصر اأحتياج التدريبي ك يعرؼ الخطيب 

 يككف .  أف

يا أىػداؼ لمتػدريب تسػعى المنظمػة أنيرل اأحتياجات التدريبية عمى كيعتمد  الخطيب  تعريفا آخر ف

تحقيقيػػا فػػي سػػبيؿ أىػػداؼ أكبػػر لتمػػؾ المؤسسػػة يمكػػف التعبيػػر عنيػػا دائمػػا بمعػػايير  إلػػىة المؤسسػػ أك

 كاقتصادية ل كىذا اأتجاه يتمثؿ في مدخؿ النظـ الذم يؤكد عمى ضركرة ربط ةسمككي
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 .(45:  1997الخطيب ،و الخطيب .)اأحتياجات التدريبية باليدؼ كبالمكقؼ العاـ في المنظمة 

المطمػػكب  تف اأحتياجػػات التدريبيػػة ىػػي جممػػة التغييػػراأ ي مرجػػع آخػػر فيػػرلفػػ  الخطيػػب كيعرفيػػا 

دائيػػـ ك السػيطرة عمػى المشػػكالت أفػػراد بقصػد تطػكير حػداثيا فػي معػػارؼ ك ميػارات ك اتجاىػات األإ

 .( 321: 2006) الخطيب و الخطيب ،.نتاج داء ك اإلالتي تعترض األ

 أككر ناتجػػة عػػف ضػػعؼ التأىيػػؿ لممينػػة قصػػ أكب ضػػعؼ انػػعبػػارة عػػف جك كيعرفيػػا أبػػك الػػركس : 

كىػػي تمثػػؿ الػػركف األساسػػي  ل الػػكظيفي ـالترقػػي فػػي السػػم أكالتطػػكرات العمميػػة  أكمشػػكالت العمػػؿ 

جػؿ أتنظػيـ كتحديػد دقيػؽ كمفصػؿ ليػا مػف  إلػىلعممية التدريب الفعالػة كىػي عمميػة مسػتمرة كبحاجػة 

 (.33:  2001الروس، أبو)"التخفيؼ مف حدتيا عمى األقؿ أكالعمؿ عمى عالجيا 

اأحتياجات التدريبية ىي الفرؽ بيف ما يجب تنفيذه مف قبؿ المعمـ بدرجة عالية  عطكاف  أبك كيعرفيا 

بعػض المعممػيف لػدييـ قػدرات  أفكيضػيؼ  ل مف الكفاءة كالمينية كبيف ما يقـك بو عمػى أرض الكاقػع

بداعات غير مكتشفة ل فيػأتي التػدريب ليطمػؽ ىػذه القػدر  .) ات كيكشػؼ عػف ىػذه اإلبػداعات كامنة كا 

 .(52:  2008عطوان ،

  في ضوء ىذه التعريفات السابقة لنحتياجات التريبية يتض  ما يمي :

 المطمكب . األداءالفعمي ك  األداءالحاجة التدريبية ىي الفجكة بيف  أفعمى  ياركزت بعض -

 ابية مشاكؿ العمؿ .الحاجة التدريبية ىي تغيرات مطمكبة لمج أفذكرت بعض التعريفات  -

  .تقكية إلىقصكر تحتاج  كنقطة ضعؼ  ىيالحاجة التدريبية  أفضحت بعض التعريفات أك  -

  .تقكيـ لمكضع الحاضر لمعالجتو كتعديمو مستقبالبالحاجة التدريبية  ت بعض التعريفاتكصف -

 ات متكقعة .الحاجة التدريبية نتائ  محددة كمطمكبة لمكاجية تغير  أفبينت بعض التعريفات  -

 . إلي تحقيقيا ىي األساس العممي لعممية تحديد األىداؼ التدريبية التي تسعي أية مؤسسة  -

 قبؿ بدء التدريب يا األسمكب العممي لقياس المسافة بيف المستكل الذم عميو الفردأن -

 . كالمستكل الذم يأمؿ في كصكلو إليو عند النياية   
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 مات كميارات كاتجاىات المتدربيف ل لتجعميـ قادريف عميتغيرات في معمك  يا مجمكعةأن - 

 . عمي أكمؿ كجو أعماليـ أداء    

 لمقابمة تكسعات أك يةناسنإ أكتكنكلكجية  أكيا عممية تحدث بسب تغيرات تنظيمية أن  -

 . مستمرة أ تقؼ عند حد فيي عممية لحؿ مشكالت متكقعة  أككنكاحي تطكير معينة    

 محتممة في معمكمات كميارات أك ية ل حاليةناسنإ أكنقص فنية  أكاحي ضعؼ يا تعال  نك أن -

 . كاتجاىات المتدربيف   

 تي تسعي المؤسسة لتحقيقيا لتحقيؽ أىدافان أكبر لممنظمة يمكفال يا تمثؿ أىداؼ التدريبأن -

 . بمعايير سمككية ك اقتصادية التعبير عنيا دائما   

 كالتقكيـ الذاتي ل فتحديد اأحتياجات و استمرارية النض نسمي أفيا تكفر ما يمكف أن  -

 . كضع أفضؿ إلىكدكره في الكصكؿ  التدريبية يسمت بالمراجعة المستمرة لمكاقع   

مجمكعػػػة التغيػػػرات    :  تتمثػػػل فػػػي  المرحمػػػة األساسػػػية معممػػػيلاالحتياجػػػات التدريبيػػػة  و

الػتخمص بقصػد  المرحمػة األساسػية عممػيملػدل المطمكب إحداثيا مػف معمكمػات كميػارات كاتجاىػات 

كتقػػاس باسػػتجابة  لفػػي األداء كفػػايتيـ اإلنتاجيػػة ك رفػػعنػػكاحي القصػػكر أك العجػػز فػػي أدائيػػـ ل مػػف 

 التػي تحػدد مػدلك الدراسػة ىػذه لكؿ فقرة مف فقػرات اأسػتبانة المسػتخدمة فػي  المرحمة األساسيةمعمـ 

 لحالية التي يمتمكيا المعمـ .لتدريس الفعاؿ كالمقدرات االفجكة بيف متطمبات ا

 تحديد االحتياجات التدريبية :

أك          تحديد اأحتياجات التدريبية يعني تمؾ الخطكات المنظمة كالمنطقيػة التػي يتبعيػا المػدرب

كؿ في تنمية القكل البشرية لمكشؼ عف النقص أك الفجكة بػيف كضػع أك أداء قػائـ كبػيف كضػع ئالمس

كتشخيص ذلؾ كمو كتحميمػو كالخػركج بنتػائ  معينػة تتعمػؽ بكيفيػة قػدرة التػدريب أك أداء مأمكؿ فيو ل 

 (.38 - 7:  1991.) درة ، عمى تالفي ذلؾ النقص أك الفجكة

 كىما ما يمي:  ةبشأف اأحتياجات التدريبي ميمتيفكقد أكد عبد الكىاب عمى نقطتيف 
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ب الضػعؼ كالقصػكر يمكػف مكاجيتيػا : أف يتحدد مػا إذا كانػت المشػكالت المكجػكدة أك جكانػاألكلى 

 .عف طريؽ سياسات أخرل أـ عف طريؽ التدريب 

أف تحديػػد اأحتياجػػات التدريبيػػة عمميػػة مسػػتمرة ل ألف اأحتياجػػات التدريبيػػة تتغيػػر كتتنػػكع   الثانيػػة :

 (. 66:  1981)عبد الوىاب ، .بتغير الظركؼ المحيطة

التػػػي يقػػػكـ عمييػػػا تخطػػػيط كتصػػػميـ البػػػرام  اأحتياجػػػات التدريبيػػػة تعتبػػػر الركيػػػزة أم اف   

كمػػػف خالليػػػا تشػػػتؽ أىػػػداؼ ل فػػػي تصػػػميـ بػػػرام  التػػػدريب  الخطػػػكة األكلػػػىأيضػػػا تعتبػػػر التدريبيػػػة ل 

كفي غياب تمؾ اأحتياجات تصػبت البػرام  التدريبيػة  ل التدريب كيتبع األىداؼ نس  المادة التدريبية

لػػيس فقػػط لمعالجػػة ك  يػػة التػػدريب كفػػؽ اأحتياجػػاتألنيػػا تعتبػػر المكجػػو لعمم ل جيػػدنا أ جػػدكل منػػو

ػػا مػع القصػػكر المتكقػػع فػػي المسػػتقبؿ مػػف أجػػؿ  القصػكر فػػي األداء الحػػالي فقػػط ل كلكنػػو يتعامػػؿ أيضن

 تحقيؽ األىداؼ المنشكدة  .

 أىمية تحديد االحتياجات التدريبية :

ات التدريبية عمميػة فاأحتياج ساس البرنام  التدريبيأتحديد اأحتياجات التدريبية ىك  إف 

 لمتجػػددة مسػػتمرة ل ألنيػػا تتغيػػر كتتنػػكع كتتجػػدد بتجػػدد الظػػركؼ كالمعكقػػات كالمسػػتجدات الميدانيػػة

كتتصػؼ اأحتياجػات التدريبيػة  لكذلؾ تتبع أم تغير فػي الػني  أك الرؤيػة السياسػية لمنظػاـ التعميمػي

اسػتمراريتو ل ك قيػاـ بػرام  تػدريب ك   بالديمكمة ك اأسػتمرارية فػي التعبيػر عػف حركػة النظػاـ التربػكم

دكف تحديد حاجات المعمميف في الميداف يعنػي عػدـ قيػاـ البرنػام  بتحقيػؽ أىدافػو مػف حيػث تحقيػؽ 

 مردكدية أفضؿ أك تحسيف في أداء المعمميف.

العالقػػة بػػيف  ( Torrington ,d.& holl ,l.  ،1991  :407 ) تورنقتػػون وىػػول يصػػؼك 

ريبيػػة بػػالقكؿ أف تحديػػد اأحتياجػػات التدريبيػػة ىػػي الخطػػكة المفتاحيػػة فػػي التػػدريب ك اأحتياجػػات التد

 .عممية التدريب 
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 كىػػػيلعمميػػػة تحديػػػد اأحتياجػػػات التدريبيػػػة عمميػػػة ميمػػػة كحاسػػػمة بفاعميػػػة البرنػػػام  التػػػدريبي  إف

فتحميػػؿ اأحتياجػػات التدريبيػػة يعػػد مؤشػػرنا يكجػػو التػػدريب ل األسػػاس لكػػؿ عناصػػر العمميػػة التدريبيػػة 

ا  يكضػػت تحديػػد اأحتياجػػات ك المأحسَّػػف  األداءفػػي التركيػػز عمػػى  ىايسػػاعد تحديػػدك تكجيينػػا صػػحيحن

 كنكع التدريب ل كالنتائ  المتكقعة منيـ.ريبية األفراد المرغكب تدريبيـ لالتد

أك   عػداد أم خطػةإك تعد عممية تحديد اأحتياجات التدريبية الخطكة الميمة قبؿ المباشػرة ب

ل فيػي بمثابػة مرحمػة التشػخيص الػذم يسػبؽ تقريػر نػكع العػالج كمقػداره ل ام  تػدريبي مشركع أك برن

 .كلالحتياجات التدريبية أىمية كبرل في نجاح التدريب 

 ىمية فيما يمي :ىذه األ (209: 2005) األحمد ،  ك يرل

 تعد اأحتياجات التدريبية األساس الذم يقـك عميو أم نشاط تدريبي . -

 الذم يكجو التدريب إلى اأتجاه الصحيت .تعد المؤشر  -

 تعد العامؿ األساسي في تكجيو اإلمكانات المتاحة إلى اأتجاه الصحيت في التدريب . -

  و كتنفيذه.تدريبي ل فيي تأتي قبؿ تصميم برنام إف تحديد اأحتياجات التدريبية يسبؽ أم  -

  .الكقتكالماؿ ك  الجيدىدر إلى  إف عدـ التعرؼ عمى اأحتياجات التدريبية مسبقا يؤدم -

فػػي أف غيػػاب تحديػػد اأحتياجػػات التدريبيػػة أك تحديػػدييا  (23:  1991) درة ،كيتفػػؽ ذلػػؾ مػػع رأم 

 بشكؿ غير دقيؽ ل إضاعة لمجيد ك الكقت ك الماؿ .

أف عمميػػة تحديػػد اأحتياجػػات التدريبيػػة تسػػاعد فػػي الكشػػؼ  (47-46: 1997، الخطيػػب)كيضػػيؼ 

ك التػي لػيس بالضػركرة يمكػف معالجتيػا  لات العمػؿ التػي تعػاني منيػا المنظمػة عف مشػكالت كمعكقػ

حيػػػث مػػػف الممكػػػف أف تكػػػكف جػػػذكر ىػػػذه المشػػػكالت أك المعمكمػػػات فػػػي الجكانػػػب لبكاسػػػطة التػػػدريب 

اإلداريػػة أك التنظيميػػة كلػػيس فػػي العنصػػر البشػػرم الػػذم قػػد يمتمػػؾ الخبػػرات ك الميػػارات ك الكفايػػات 

 افة األعماؿ المطمكبة .التي تؤىمو إلنجاز ك



 48 

كىذا البعد المختمؼ لدكر تحديد اأحتياجات التدريبية في الكشؼ عف المعكقات أك عف المشػكالت 

يدفع المسئكليف إلى اسػتثمار تحديػد اأحتياجػات التدريبيػة كأحػد أدكات الكشػؼ عػف أسػباب القصػكر 

 المنظمة أك المؤسسة.  نشاط ما أك في مخرجات في مخرجات

كرئيسة في تحديد  أكلية عممية تحديد الحاجات تعتبر عمميةأف  (8:  1991يمات ، عم)كيرل

  . أىداؼ برنام  التدريب

 تنبع أىمية تحديد اأحتياجات التدريبية مف األسباب التالية :ك 

ضػػكء ذلػػؾ يػػتـ تحديػػد كجػػو التػػدريب تكجييػػا صػػحيحال ففػػي تعمميػػة تحديػػد اأحتياجػػات التدريبيػػة  -1

 .وصميـ محتكل البرنام  التدريبي كنشاطاتو كتقكيمكتأىداؼ التدريب 

 .مف خالؿ تحديد اأحتياجات التدريبية يتـ تحديد نكع التدريب كالنتائ  المتكقعة  -2

 .تحديد اأحتياجات التدريبية بشكؿ دقيؽ يحافظ عمى الكقت كالجيد كالماؿ  أف -3

 -: التدريبية اأحتياجاتمف كظائؼ ك  

 . التدريبي بطريقة عممية كمكضكعية البرنام  تساعد عمى تحديد أىداؼ - 1

 . التدريبي شطة البرنام أنتستخدـ كقاعدة لتخطيط  - 2

 . تستخدـ كمعايير لتقكيـ ااثار النيائية لمبرنام  التدريبي  - 3

 . تستخدـ لتبرير تقديـ بعض المقررات  - 4

 . التربكم تستخدـ لتحسيف كفاءة النظاـ - 5

 ( 13: 1981  ادكارد جاريكا ل . فاؽ عمى البرنام  التدريبيناألتستخدـ لتبرير  - 6

عمميػػة  أفتعػػد المؤشػػر الػػذم يكجػػو التػػدريب نحػػك اأتجػػاه الصػػحيت ك أم أف اأحتياجػػات التدريبيػػة 

تحديد اأحتياجات التدريبية لكؿ متدرب عممية ىامة لتحقيؽ فاعميػة البػرام  التدريبيػةل كتحديػد ىػذه 

  بيف أساسييف :انى جاأحتياجات يشتمؿ عم

  .يراد إكسابيا لممتدرب مف خالؿ التدريب المنظـ كسمات معينةخصائص كقدرات ب قكة :انج
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 .خصائص كصفات غير مرغكبة يراد عالجيا  ضعؼ : أكب قصكر انج 

ذ تمػػر دراسػػة إكيمثػػؿ تحديػػد اأحتياجػػات التدريبيػػة العتصػػر الػػرئيس كالييكمػػي فػػي صػػناعة التػػدريب 

 بمرحمتيف ىما : في مجاؿ التعميـ لتدريبيةاأحتياجات ا

 ك مجالة. ولى التدريب كنكعإحصر مف ىك في حاجة لتحديد اأحتياجات التدريبية لممعمـ  -

 ( 107: 1994) توفيؽ ،تصميـ برام  التدريب التي تقابؿ تمؾ اأحتياجات لممعمـ .  -

 :           حسب المستوى تياجات التدريبيةحتصنيؼ اال

 :(   Individual Levelستكل األفراد   م -  

مسػػتكل األفػػراد نقطػػة البدايػػة الصػػحيحة ألم برنػػام   تعتبػػر عمميػػة تحديػػد اأحتياجػػات التدريبيػػة عمػػى

  .فمكؿ مكظؼ حاجات فريدة ترتبط بنكع كظيفتو كطبيعتيا كخبراتو العممية كالشخصية لتدريبي 

 (  Group and team Levelمستكل الجماعات    -

 الذيف ليـ حاجات تدريبية مشتركة . األفراد عمؽ الحاجات بمجمكعة مفتت

 (   Organization Levelمستكل التنظيـ    -

كتصميـ برام  تدريبية مستخدما فييػا كافػة لقياـ التنظيـ بتجميع حاجات األفراد كحاجات الجماعات 

جيػػة كحاجػػات التنظػػيـ ككػػؿ مػػف المػكارد المتاحػػة لػػدييا لمتكفيػػؽ بػػيف حاجػػات األفػػراد كالجماعػػات مػػف 

  .جية أخرل 

 مستكل القطاع : -

  ...التربية أكالزراعة  أككيقصد ىنا الحاجات التدريبية لقطاع مف القطاعات كقطاع الصناعة 

 مستكل الكطف : -

 تاج كالخدمات .نكىنا يتـ اختيار البرام  عامة لجميع العامميف في قطاعات األ 

 مستكل األقاليـ : -

 خصائصبخدمي مف عدة أقطار يضميـ إقميـ جغرافي  أكتاجي أنلقطاع  ىاتـ تحديدكىنا ي
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  .اقتصادية مشتركة أكسياسية  أكثقافية  

 مستكل العالـ :  -

و يمكػػف تحديػػد اأحتياجػػات أنػػبنػػاء عمػػى ثػػكرة المكاصػػالت كاأتصػػاأت كنشػػكء األسػػكاؽ العالميػػة ل ف

لمعالجة مشكالت ذات طابع دكلي مثؿ  أكتاجية نعات األالقطا أكالتدريبية لفئة معينة مف المديريف 

 (144:  1995)شرؼ الدين،.افازدياد عدد السك أكالتمكث  أك افالفقر كاإلسك

 اأحتياجات التدريبية كفقا لممعايير التالية : (212:  2001) عطوى ، ك يصنؼ 

 الضيؽ كالشمكؿ : -1

مػف  مجمكعػة قميمػة  أكيقا فتشمؿ مكظفا كاحدا قد تأخذ عممية تحديد اأحتياجات التدريبية طابعا ض

عمػػى مسػػتكل مينػػة  أكتشػػمؿ أعػػدادا كبيػػرة مػػف المػػكظفيف عمػػى مسػػتكل المؤسسػػة ككػػؿ  أكالمػػكظفيف 

 المعمميف ..... الل . أكمعينة كالمشرفيف 

 التكجيو كالتركيز : -2

تػػدريب  أكرات السػػكرتي أكتكػػكف اأحتياجػػات احتياجػػات عاديػػة منتظمػػة مثػػؿ تػػدريب العػػامميف الجػػدد 

النقػػؿ لكظػػائؼ أخػػرل ل كقػػد تكػػكف احتياجػػات تعػػال  مشػػكالت العمػػؿ  أكالمػػكظفيف ألغػػراض الترقيػػة 

ميػػػاراتيـ ل كمػػػا قػػػد تكػػػكف احتياجػػػات تطكيريػػػو  أكالفنيػػػة كتتعمػػػؽ بمعمكمػػػات العػػػامميف  أكية انسػػػناإل

عمػى    اتيػا كقػدراتيا كفعالي ةنمػك مؤسسػ أكإبداعية ذات تكجو مستقبمي تتعمػؽ بنمػك الفػرد كفعالياتػو 

 مكاجية التغيرات المتالحقة التي تحيط بنا . 

 :  لى ما سبؽ إ ( 27:  1991) درة ، يضيؼك 

 المدل الزمني :  -3

بمعػػايير  الػػكظيفي فػػراداأ أداءكىنػػا قػػد تكػػكف اأحتياجػػات التدريبيػػة قصػػيرة المػػدل ل فيجػػرل مقارنػػة 

صػيرةل كقػد تكػكف اأحتياجػات ذات أىػداؼ بعيػدة بعػد مػدة ق أكيصمكا إلييا مباشػرة  أفمحددة عمييـ 

 عشر سنكات . أكلسنكات قادمة قد تمتد خمس حيث تدريب القكل العاممة المدل 
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 الكـ كالكيؼ : -4

فػي   كقد تككف اأحتياجات نكعية يصعب كضعيا في عبارات يمكػف قياسػيا كاأحتياجػات التدريبيػة

اأتجاىات ل كما قد تككف احتياجات كمية يعبػر عنيػا مجاأت القيادة كالدافعية كالتغيرات السمككية ك 

عػػػدد المعممػػػيف الػػػػذيف  أكبكف عػػػػدد المػػػديريف الػػػذيف سػػػػيدر  كتنميػػػة  إلػػػىبعػػػدد الكظػػػائؼ التػػػي تحتػػػػاج 

كىنػا تجػرم صػياغة اأحتياجػات  ل سيشترككف في تدريب معيف لحاجات تخص منياج صػؼ معػيف

 .  تاج غالبانكما في مجاأت المالية كالمحاسبة كاأل

و أ يمكػف اأسػتغناء عػف أم مسػتكل فػي عمميػة تحديػد أنػكمف خالؿ ما سػبؽ يػرل الباحػث 

تكػػػكف عمميػػػة تحديػػػد اأحتياجػػػات التدريبيػػػة عمػػػى  أفو يفضػػػؿ أنػػػإأ  للممعمػػػـ  اأحتياجػػػات التدريبيػػػة

كفػػي ضػػكء التكصػػيؼ الػػدقيؽ لمكفايػػات الالزمػػة  بالنسػػبة لقطػػاع المعممػػيف مسػػتكل األفػػراد كالجماعػػات

حيػػث أف ىػػذا المسػػتكل يحػػد مػػف العشػػكائية كىػػدر الطاقػػات فػػي تػػدريبيـ عمػػى بػػرام  أ  لعمػػؿ المعمػػـل

 حاجة ليا .

 أساليب تحديد االحتياجات التدريبية 

أف  (212:  2005) األحمػد ،كيػرل  ليعتمد لتحديد اأحتياجات التدريبية أساليب كمصادر متنكعة 

 أكثر ىذه األساليب استخداما :

 عمػػػػىالعامػػػػة لخطػػػػة التػػػػدريب التػػػػي تقرىػػػػا اإلدارة التربكيػػػػة فيػػػػي تعطػػػػي مؤشػػػػرا عامػػػػا  األىػػػػداؼ -

 اأحتياجات التدريبية الالزمة لمعامميف .

ك    تطمبػات األساسػية لشػغمياتحميؿ العمؿ كتكصيؼ الكظائؼ كتحديػد كاجباتيػا كمسػئكلياتيا كالم -

 اأحتياجات التدريبية . تحدبدىذا أىـ مصادر ك ل التعرؼ عمى مؤىالت كخبرات شاغمييا

مقارنػػػة معػػػدأت األداء المطمكبػػػة لمكظػػػائؼ بمعػػػدأت أداء العػػػامميف ل كتسػػػاعد ىػػػذه الخطػػػكة فػػػي  -

  .تقسيـ المتدربيف إلى جماعات متقاربة مف ناحية الكفاءة كتحديد نكع التدريب المطمكب لكؿ فئة

 المسئكليف .ف قبؿ م (المعمميف العامميف   دراسة تقارير الكفاءة التي تحرر عف  -
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متعػػرؼ مػػف ل لالمعممػػيف ك بػػاقي األطػػر التربكيػػة  كعػػف التػػدريب ات العامػػة بػػيف المسػػئكليف المقػػاء -

 خالليا عمى آرائيـ كمقترحاتيـ ك احتياجاتيـ التدريبية.

 .تعييف المعمميف الجدد حديثي العيد بالتعميـ مما يؤكد احتياجيـ إلى التدريب  -

 .جديدية في التعميـ  ةتكنكلكجي ات تعميمية كاستخداـ كسائؿ كتقني -

 .تطكير المناى  التعميمية أك تغييرىا بشكؿ عاـ أك في مبحث معيف  -

دارة التربكيػػػة تقػػػرر أف ىنػػػاؾ تػػػدني مسػػػتكيات الخػػػريجيف مػػػف المؤسسػػػات التعميميػػػة ممػػػا يجعػػػؿ اإل -

 لتدريب أثناء الخدمة .حاجة إلى تطكير كفاية الخريجيف المنضميف إلى العمؿ لدييا مف خالؿ ا

 :ساليب تحديد اأحتياجات التدريبية ك يضيؼ أحمد في كيتفؽ  الخطيب مع األ

 العاممكف أنفسيـ ىـ أقدر الناس عمى تحديد احتياجاتيـ التدريبية . -

الدراسات التي طبقت عمى العامميف لغػرض تقػدير احتياجػاتيـ التدريبيػة تعطينػا مؤشػرا عامػا عمػى  -

 .( 323:  2006.) الخطيب و الخطيب ، التدريبية  احتياجاتيكـ

أنػػػػو  يمكػػػػف تحديػػػػد اأحتياجػػػػات التدريبيػػػػة مػػػػف خػػػػالؿ أربعػػػػة  ( 144:  1994)توفيػػػػؽ ، ك يػػػػرل 

  مستكيات ىي :

دارية مثؿ انفحص عدة جك ب(   Organizational Analysisتحميؿ التنظيـ     - 1 ب تنظيمية كا 

  .ىا البشرية ل بيدؼ تحديد نكع التدريب المطمكبأىداؼ المنظمة ل كاختصاصاتيا كمصادر 

عػػف طريػػؽ دراسػػة قػػكائـ  (  Operational Analysis   أك تحميػػؿ العمػػؿ تحميػػؿ العمميػػات - 2

 كفي حالة المعمـ يمكف حصر الكفايات الالزمة لممعمـ أنجاز عممو . تكصيؼ الكظيفة ل

أىتماـ ىنا عمػى مسػتكل أداء الفػرد كينصب ا(    Individual Analysis)  تحيؿ األفراد  - 3

مػػف خػػالؿ المقارنػػة بػػيف ميػػارات كمعػػارؼ  مػػف خػػالؿ التػػدريب ل بػػوالفعمػػي ك مػػدل إمكانيػػة اأرتقػػاء 

 .كظيفتو  داءالتي يفترض تكافرىا أل تمؾكاتجاىات الفرد مع 
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 كيعتبر ىػذا األسػمكب أحػد الطػرؽ( Training Needs Survey  مست اأحتياجات التدريبية – 4

المباشرة حيث يقـك مدير التدريب بدراسة كمست مدل معيف مف المصادر المعمكمة لمكظيفة يستفسر 

 عف التدريب الذم يطمبو المشرفكف أك يعتقدكف بنفعو كفائدتو . 

يعمػػػػؿ حيػػػػث أسػػػػمكبي تحميػػػػؿ العمميػػػػات ل كتحميػػػػؿ األفػػػػراد  كقػػػػد دمجػػػػت ىػػػػذه الدراسػػػػة بػػػػيف

كالمؤسسػػة ل أاؼ التػػي تػػـ كضػػعيا عمػػى مسػػتكل التنظػػيـ ل يػػؽ األىػػدقفػػي النيايػػة عمػػى تحاألسػػمكباف 

فتحميؿ التنظيـ يعني العمؿ لتحقيؽ األىداؼ العامة المعمنػة ل أمػا تحميػؿ العمميػات ل كتحميػؿ األفػراد 

فيعنػػػي العمػػػؿ عمػػػى تحقيػػػؽ ىػػػذه األىػػػداؼ مػػػف خػػػالؿ أىػػػداؼ قصػػػيرة المػػػدل تعتبػػػر أىػػػدافا سػػػمككية 

عممية تحميؿ العمؿ ك التكصيؼ الكظيفي عند األحمد كتكفيؽ مف  اعتبار كما أفللمدكرات التدريبية 

القػائـ بذاتيػة  أ تػأثرتأ  يػانأىمية ىذا المصػدر ل حيػث أمصادر تحديد اأحتياجات التدريبية بثبت 

 . لوالخاضع  ك أ بذاتية عمى التدريب 

 األدوات التي تستخدم في عممية حصر وتحديد االحتياجات التدريبية 

)             كما يراىاـ األدكات التي تستخدـ في حصر كتحديد اأحتياجات التدريبية تتمثؿ أى

 فيما يمي : ( 62:  1997الخطيب ، 

تكسػػػيع دائػػػػرة لتسػػػتخدـ عػػػادة لإللمػػػاـ بالخمفيػػػات العامػػػة فػػػي بدايػػػة التحميػػػؿ ل أك المقػػػابنت  :  .1

لػذيف يعبػركف عػف أرائيػـ البيانات ل كما أنيا تفيػد فػي الحصػكؿ عمػى معمكمػات مػف األشػخاص ا

 .بشكؿ أفضؿ عند التحدث مباشرة منو عبر اأستطالعات 

ضػػعيا مسػػئكؿ يكىػػي عبػػارة عػػف اسػػتمارة فييػػا عػػدة أسػػئمة مطمػػكب اإلجابػػة عنيػػا ات : اناالسػػتب .2

 .التدريب بيدؼ التعرؼ عمى اأحتياجات التدريبية

 لجز  كأسباب عػدـ انجازىػا يعطي مؤشرا كاضحا عف األعماؿ التي لـ تن: حيث  تقويم األداء  .3

دارة صػفية كطر المعمـ كيمكف أف يقسـ عمؿ   ؽ تػدريسائػإلي محاكر تخص عممة مػف تخطػيط كا 

 ....  كمصادر تعمـ كتقكيـ ك
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  .تحريرية يمجا إلييا المسئكلكف عف التدريب أكية ي: كىي تككف شف االختبارات .4

التػي         لتقكيمية نقػاط الضػعؼ حيث تبيف الدراسة ادراسة تقويمية لمتقارير و السجنت :  .5

 .إحدل الكسائؿ األخرل  معمف الممكف عالجيا بالتدريب للكف يجب أف تستخدـ 

كدراسة آرائيـ في ل مع األفراد المعنييف بيا كمعرفة السبب الحقيقي لممشكمة :  تحميل المشكنت .6

  .أسبابيا ككيفية عالجيا مع تحديد اإلجراءات الالزمة لحميا

 لخطيب في مصدر آخر:كيضيؼ ا

حيث تمجأ المنظمػة إلػى جيػات خارجيػة محايػدة كمحترفػة لممسػاعدة فػي الكشػؼ االستشاريون : . 7

   ( 309:  2006.)الخطيب و الخطيب ، عف اأحتياجات التدريبية التي يحتاجيا األفراد

 خرل :أداه أ ( 286:  1998) الطالب ، كيضيؼ 

الحظػة السػمكؾ المينػي لممعمػـ كتفريػا ىػذه المالحظػات عمػى : حيث يقكـ المسػئكؿ بم المنحظة. 8

 .سمـ احتياجات تدريبية 

خػػرل لتحديػػد اأحتياجػػات التدريبيػػة أدكات أكمشػػرؼ تربػػكم  وكيػػرل الباحػػث مػػف خػػالؿ عممػػ

 لممعمميف مثؿ : 

كبػيف الفئػة  –مػدير المدرسػة أك المشػرؼ التربػكم  -قػد تػتـ بػيف الػرئيس المناقشات الجماعيػة : . 9

 لمستيدفة مف المعمميف . ا

تمػػػػؾ التػػػػي تػػػػدرس المكضػػػػكعات ذات األىميػػػػة الخاصػػػػة بالنسػػػػبة  التربويػػػػة : انطريقػػػػة المجػػػػ. 10

 لممتدربيف كعمى ضكء ىذه الدراسة تكضت كتحدد اأحتياجات التدريبية .

تكامػػؿ ىػػذه األدكات كاسػػتخداـ كػػؿ كاحػػدة فػػي مكقعيػػا يحقػػؽ الػػدفع العظػػيـ  أفيػػرل الباحػػث 

نعتمػػد  أفتزيػػد مػػف دافعيػػة المتػػدرب لمتػػدريب ىػػي  أفسػػب التػػي يمكػػف نكلكػػف الطريقػػة األل لممؤسسػػة 

نفسػػػو ل بػػػذلؾ يشػػػعر المتػػػدرب بثقػػػة  المعمػػػـ داه التػػػي تتػػػرجـ احتياجاتػػػو التدريبيػػػة مػػػف كجيػػػة نظػػػراأل

ل كذلؾ يجػب أف يثػؽ ك يقتنػع المتػدرب بػأف بالنفس كبثقة رئيس العمؿ بو مما يثير دافعيتو لمتدريب 
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كلػػف تسػػتخدـ النتػػائ   لممػػو مػػع أم مػػف ىػػذه األدكات ىػػك لغػػرض البحػػث العممػػي كتحسػػيف األداءتعا

أك أغػراض الترقيػػة ل كذلػؾ لضػػماف مكضػػكعية  لألغػراض التصػػنيؼ الػكظيفي أك تمييػػز المػػكظفيف 

عطاء صكرة حقيقية أحتياجاتو التدريبية .  المتدرب في اأستجابة كا 

 ولويات التدريب أتحديد 

تاليػة لتحديػد اأحتياجػات التدريبيػة فنظػرا لتعػددىا كتنكعيػا كمحدكديػة اإلمكانػات الماديػة  كىي خطكة

لمتدريب غالبا ل فال بد مف تحديد األكلكيات بالنسبة لالحتياجات التدريبية ك اختيار اأحتياج األكثر 

 إلحاحا ل كذلؾ بأخذ ما يمي في اأعتبار :

 ات (مدل تكفر األمكاؿ المطمكبة   الميزاني -

 الكقت المتاح لمتدريب . -

 مستكل المتدربيف ك رغباتيـ . -

 اتجاىات اإلدارة العميا ك رغباتيا . -

 درجة التكقعات لتحقيؽ نتائ  مممكسة . -

ىميػػة كىػػي تحكيػػؿ اأحتياجػػات التدريبيػػة كلكيػػات التػػدريب يتمكىػػا عمميػػة غايػػة فػػي األأكعمميػػة تحديػػد 

مػف     الغايػةك ل  مجاؿ تحديد اأحتياجػات التدريبيػة خيرة فيكىي الخطكة األلىداؼ كمعايير ألى إ

ىداؼ ك معايير لمتدريب استخداميا لقيػاس مػدل تحقيػؽ النتػائ  المرجػكة بمقارنػة تمػؾ النتػائ  أكضع 

لػػذا ينبغػػي كضػػع معػػايير كاقعيػػة كقابمػػة لمقيػػاس  كالتػػي تتحقػػؽ مػػف التػػدريب مػػع المعػػايير المسػػتيدفة 

  .( Hodgetts&Kuratko,1988:250مكاف .  بقدر اإل

لعنػاكيف البػرام  التدريبيػة حيػث  اإصػدار قػرار  عنديالحظ أف ىذه الخطكة يجب اأىتماـ بيا 

 أف ليا دكرا كبيرا في الحد مف تنظيـ برام  تدريبية غير ذات جدكل بسبب ابتعادىا عف

 الماؿ . ىي خطكة تساىـ في الحد مف ىدر الجيد كل ك أكلكيات اأحتياجات التدريبية لممعمميف 
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 خصائص طرؽ ووسائل جمع المعمومات النزمة لتحديد االحتياجات التدريبية  

 جمع المعمكمات الالزمة لتحديد اأحتياجات التدريبية أىميا :ك كسائؿ طرؽ لىناؾ خصائص 

أ تعتمػػػػد المعمكمػػػػات التػػػػي يػػػػتـ  أفكيقصػػػػد بالمكضػػػػكعية ( Objectivityالموضػػػػوعية ) -1

 شخص الذم يقـك بجمعيا .رأم ال أكجمعيا عمى حكـ 

 أفك     تتصؼ المعمكمات التي يػتـ جمعيػا بالدقػة كالمكضػكعية ل  أف( Validityالصدؽ) -2

 تعبر بدقة عف اأحتياجات التدريبية الحقيقية لمعامميف في المؤسسة التي يتـ مسحيا .

المعمكمػػػػات التػػػػي يػػػػتـ جمعيػػػػا عػػػػف اأحتياجػػػػات التدريبيػػػػة  أفأم ( Reliabilityالثبػػػػات ) -3

 قات مختمفة .أك لمعامميف ىي نفس المعمكمات فيما لك تـ جمعيا في 

(  Freedom From Contaminationالتحػػرر مػػن عوامػػل التحيػػز " اإلفسػػاد " )  -4

تػؤثر عمػى دقػة المعمكمػات التػي  أفىناؾ بعض العكامؿ المتدخمػة   الكسػيطة ( التػي يمكػف 

أ  أفيتـ ضبط ىػذه العكامػؿ ك  أفيجب كلذلؾ  ليتـ جمعيا كالمتعمقة باأحتياجات التدريبية 

 يفست المجاؿ إلفساد صدؽ كدقة المعمكمات التي سنقـك بجمعيا .

عمى عمـ بكاقع  المتدرب حتى يككف:  (Distribution Of  Results)توزيع النتائج :  -5

 .مما يشكؿ نكعا مف التغذية الراجعة لولكياتيا أك احتياجاتو التدريبية ك 

تككف اإلجراءات كاألدكات التي يتـ عمى أساسيا جمع  أف :  (Practicability)العممية : -6

 . ( 60:  1997) الخطيب ، المعمكمات سيمة اإلدارة ل كاإلدراؾ ل كالفيـ 

تػػكفر ىػػذه الخصػػائص فػػي عمميػػة  أفمػػف خػػالؿ عػػرض الخصػػائص السػػابقة يػػرل الباحػػث  

 إلػىيػا تعمػؿ عمػى التكصػؿ نأتحديد اأحتياجات التدريبية تػكفر الجيػد كتضػمف النتيجػة ل حيػث 

أىداؼ سمككية إجرائية تككف بمثابة  إلىتحديد دقيؽ ل ككاضت ل كقابؿ لترجمة ىذه اأحتياجات 

 حجر األساس في أية دكرة تدريبية قادمة لتحقيؽ درجة عالية مف الفعالية .
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 مسطينيةالفالعالي  ثناء الخدمة بوزارة التربية و التعميمأتدريب المعممين :واقع  رابعا

 

  محاور التدريب في فمسطين 

 أىداؼ تدريب المعممين أثناء الخدمة بوزارة التربية والتعميم الفمسطينية 

  الدورات التي عقدتيا وزارة التربية والتعميم العالي في محافظات غزة 

  البرامج التدريبية لممعممين أثناء الخدمة بوزارة التربية والتعميم الفمسطينية 

 تدريب المعممين أثناء الخدمة بوزارة التربية والتعميم أساليب 

  القائمون عمى تدريب أثناء الخدمة بوزارة التربية والتعميم 

 أماكن التدريب و أوقاتو

  دراسة تقييم التدريب في وزارة التربية والتعميم العالي الفمسطينية 
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 مقدمة :

ة التربيػػػػة كالتعمػػػػيـ العػػػػالي الفمسػػػػطينية ل مػػػػع حصػػػػر فػػػػي ىػػػػذا المحػػػػكرعرض لمحاكرالتػػػػدريب فػػػػي كزار 

ل كالدكرات التي نفذتيا كزارة التربيػة ك التعمػيـ العػالي الفمسػطينية فػي محافظػات غػزة ألىداؼ التدريب

ل كأنػػكاع البػػرام  التدريبيػػة ل ك أسػػاليب التػػدريب ل ك القػػائمكف عمػػى  ( 2119 – 1996فػػي الفتػػرة  

دراسػػة تقكيميػػة لبػػرام  التػػدريب التػػي نفػػذتيا الػػكزارة ك التػػي تخػػتص  التػػدريب ل كنختػػتـ بعػػرض لنتػػائ 

كالجػػداكؿ عػػرض لمجمكعػػة مػػف اإلحصػػائيات فػػي مالحػػؽ الدراسػػة باأحتياجػػات التدريبيػػة لممعممػػيف ك 

 (.ـ. 2111-1996 الخاصة بما تـ تنفيذه مف دكرات تدريبية 

دكائػػر كزارة التربيػػة كالتعمػػيـ حػػدل إكىػػي  التربػػكمك التأىيػػؿ شػػراؼ إللاإلدارة العامػػة تضػػطمع 

كاإلدارة بكافػة مسػتكياتيا  المعممػيف أداءتطكير العممية التربكية مف خػالؿ تطػكير العالي الفمسطينية ب

شػػراؼ عمػػى عقػػد الػػدكرات كالمشػػاركة فػػي الػػدكرات التدريبيػػة كالنػػدكات المحميػػة كاإلقميميػػة كالدكليػػة كاإل

ات التربيػػػة كالتعمػػػيـ ككضػػػع بػػػرام  كمشػػػاريع التػػػدريب كمتابعػػػة عمػػػؿ المشػػػرفيف التربػػػكييف فػػػي مػػػديري

 كتنفيذىا.

ات التػي تػـ تزكيػدىـ بيػا فػي نػاعي السياسة التعميمية في الػكزارة عمػى المعمكمػات كالبينااعتمد صلقد 

حاطػػو بالمشػػاكؿ التػػي مختمػػؼ المجػػاأت التعميميػػةل كقػػد مكنػػتيـ مػػف تفيػػـ أبعػػاد قضػػية التعمػػيـ كاإل

      ياسػػػػػػػػات عامػػػػػػػػػة يجػػػػػػػػرم تنفيػػػػػػػػذىا خػػػػػػػػالؿ مػػػػػػػػدة الخطػػػػػػػػة الخمسػػػػػػػػػيةفقػػػػػػػػد تػػػػػػػػـ كضػػػػػػػػع س لتكاجيػػػػػػػػو

بنكد السياسػة التربكيػة التػي خطتيػا لبعض في ما يمي ممخص ك  ( ل 2111/2112-2114/2115 

  -في تمؾ الفترة :  ك الخاصة بالتدريب  كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية

اعة تدريبية كؿ سنو لممعمميف أثناء س(  31  تطكير كتنفيذ برام  تدريبية لممعمميف بمعدؿ - 1

 91 ساعة تدريبية لمكظفي الكزارة كمديريات التربية ك(  45 الخدمة  لممعمميف كالمدراء كالفنييف( ك

 .ساعة تدريبية لممعمميف الجدد (  61 ساعة تدريبية لممشرفيف التربكييف ك( 

 سنو. مف المدارس كؿ( % 25   تنظيـ برام  تدريبية استكشافيو في – 2
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شػاء أنمراكػز لمصػادر الػتعمـ ك (  11 شػاء أربعػة مراكػز تدريبيػة كنإلتسػييؿ عمميػة التػدريب يػتـ  - 3

 .في محافظات غزة أربعة مخازف ككحدات لتكزيع الكتب المدرسية

         .تكفير بعثات لمائة مف مكظفي التربية سنكيان لمدراسات العميا في الجامعات الكطنية  - 4

       ئيات المرفقة ضمف المالحؽ يتبيف أف عػدد المعممػيف الػذيف تػدربك خػالؿ الفتػرة ككفقا لإلحصا

( ساعة تدريبية 21( متدربا بمعدؿ   253512حكالي   ( قد بما  2114/2115 – 2111/ 1999

كمكاضػػيع  لاألسػػاليب لالتعمػػيـ التكػػامميك  : المنيػػاج لالقيػػاس كالتقػػكيـ لالمحتػػكلمجػػاأتلممتػػدرب فػػي 

كتػأرجت عػدد المتػدربيف  ل( مرة1,8-2,5 عمى أف كؿ معمـ التحؽ بالتدريب مف  دألةددة خرل متعأ

( %27  خفػض بنسػبةانحيػث  لا أخػرلانػخفػاض كاأرتفػاع أحينخالؿ فترة الخمػس سػنكات مػابيف األ

التػػػدريب فػػػي برنػػػام     أف إلػػػى كيعػػػكد ىػػػذا (2114/2115  العػػػاـ ( إلػػػى1999/2111 مػػػف العػػػاـ 

) وزارة التربيػػة تظػػاـ التمكيػػؿ خػػالؿ ىػػذه الفتػػرة . انخفػػض بسػػبب عػػدـ انريب   قػػد المدرسػػة كحػػدة تػػد

  .( 85:  2007والتعميم ، 

 (  3جدكؿ رقـ   

 ( 2118/2119 – 1999/2111    عدد المتدربيف مف المعمميف خالؿ الفترة

 المتدربيف نسبة عدد الساعات معدؿ الساعات عدد المتدربيف مجاؿ التدريب
 %36 1943461 21 97173 المناى 

 %5 341111 25 13644 القياس كالتقكيـ

 %12 975781 31 32526 محتكل كأساليب

 %7 547751 25 18311 الحاسكب

 %41    مكاضيع متنكعة
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 ما يمي :  (3يتبيف مف الجدكؿ رقـ  

 بنسػبةسػاعة تدريبيػة ك ( 21  كبمعػدؿ امتدرب(  97173 عدد المتدربيف عمى المنياج قد بما  أف 

سػػػػنكات ل كىػػػػي أعمػػػػى نسػػػػبة متػػػػدربيف مقارنػػػػة  لتسػػػػعمػػػػف مجمػػػػكع المتػػػػدربيف خػػػػالؿ ا (36%  

 الكزارة قامت بتطبيؽ المنياج الفمسطيني . فبالمكاضيع األخرل كذلؾ أل

 ساعة تدريبية كبنسبة (  25   معمما بمعدؿ(  13644  بما عدد المتدربيف عمى القياس كالتقكيـ

 خالؿ نفس الفترة .مف مجمكع المتدربيف  (5% 

 سػاعة تدريبيػة (  31  معممػا بمعػدؿ(  32526  أما المحتكل كاألسػاليب فقػد بمػا عػدد المتػدربيف

 مف مجمكع المتدربيف خالؿ نفس الفترة .( % 12  بنسبة

 سػػاعة تدريبيػػة كبنسػػبة (  21  معممػػا بمعػػدؿ(  18311  أمػػا الحاسػػكب فقػػد بمػػا عػػدد المتػػدربيف

اسػػػتخداـ  إلػػػىف كىػػػذا العػػػدد قميػػػؿ نسػػػبيا مقارنػػػة بالحاجػػػة المتزايػػػدة مػػػف مجمػػػكع المتػػػدربي( % 7 

 تشاره الكاسع كأىميتو في ىذا العصر . انالحاسكب ك 

 محاور التدريب في فمسطين :

في بداية األمر قررت كزارة التربية كالتعمػيـ الفمسػطينية إجػراء تػدريب شػامؿ فاعتمػدت فمسػفة التكامػؿ 

حسػب خطػة يتركػز محتػكل التػدريب  ل كلعػامميف كاحتياجػات خاصػةبيف احتياجات عامة لجميع ا ما

 ر رئيسة ىي :اك مح أربعةعمى تحقيؽ األىداؼ في  الكزارة

 المحكر التربكم الخاص   المبحث الكاحد ( : -1

         ؿ النػػكاحي األكاديميػػة كأسػػاليب التػػدريس بكاقػػعاك كيعنػػي بتػػدريب معممػػي المبحػػث الكاحػػد كيتنػػ

 .كؿ مبحث لساعة تدريبية (  61

 المحكر التربكم العاـ :  -2

 مف داخؿ المدرسةؿ قضايا تربكية كتطبيقاتيا العممية لجميع المعمميف اك كيعني التدريب بتن
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  فتقػـك المدرسػة بتحديػد اأحتياجػات التدريبيػة كاختيػار المػدربلخالؿ برنام  المدرسة كحدة تدريب   

تقنيػػات التػػدريس الفعػػاؿ كػػالتخطيط الصػػفي   ل كمػػف أمثمػػة مكضػػكعاتياسػػاعة تدريبيػػة (  31 بكاقػػع 

ثارة دافعية المتعمميفل دارة الصؼ كا  كالتعميـ المكجػو  لكميارات اأتصاؿ كالتفاعؿ لكالتقكيـ الذاتي لكا 

  اأىداؼ التربكية ل عالج صعكبات التعمـ ......نحك التمميذ ل

 المحكر المتخصص بالمنياج الجديد :  - 3

كيركػز عمػػى لخاصػة بأسػاليب تػػدريس المبحػث كنمػاذج تدريبيػة متكاممػة كيعنػي بمكضػكعات تدريبيػة 

 المدارس الحككميػة معمميجميع  شارؾختصاص كالمرحمة التعميميةل كقد اأتدريب المعمميف حسب 

 .( 2117-2116   ام  حتى نياية العاـ الدراسينالبر  في ىذا

 محكر المعمميف الجدد : - 4

  تييئػػة المعمػػـ الجديػػد   كيتضػػمف ىػػذا البرنػػام  مكضػػكعات  كيعنػػي بتػػدريب جميػػع المعممػػيف الجػػدد

ل كالكسػػائؿ  القيػػاس كالتقػػكيـاإلدارة الصػػفية ل  التخطػػيط ل طرائػػؽ التػػدريس لل رسػػالة المعمػػـ كمينتػػو

  .....التعميمية 

 أىداؼ تدريب المعممين أثناء الخدمة بوزارة التربية والتعميم الفمسطينية 

: حسب الصفكؼ ميـ استراتيجيات التدريب لممعمميف كفؽ احتياجات المراحؿ تتبنى كزارة التربية كالتع

( ل كتيدؼ البرام  التدريبية التي تبنتيا كزارة التربية  11-12( ك    8-10( ك    5-7( ك    4-1 

  :التاليكتطكير جكدة التعميـ  إلى كالتعمـ أثناء الخدمة

 خصص كمحتكل المنياج الفمسطيني .تطكير كفاءة المعمميف في أساليب التدريس كالت -1

 تأىيؿ المعمميف لمتعامؿ مع األزمات كالظرؼ الطارئة . -2

  .الحاسكب كتكنكلكجيا المعمكمات ك المينية كإكساب المعمميف الميارات اإلدارية  -3

 ( .81:  2007)وزارة التربية والتعميم،تمكيف المعمميف مف ميارات القياس ك التقكيـ. -4
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لػػى مجػػاأت تخػػص عمػػؿ المعمػػـ كتشػػمؿ مجػػاؿ إؼ يمكػػف تقسػػيميا ىػػداف ىػػذه األأيالحػػظ 

 لؽ التػػػدريسائػػػكمجػػػاؿ طر  لدارة الصػػػفيةك مجػػػاؿ اإل لكمجػػػاؿ القيػػػاس ك التقػػػكيـلالمحتػػػكل الدراسػػػي 

كينبثػؽ مػف كػؿ مجػاؿ مجمكعػة مػف الكفايػات  ل كمجاؿ النمك المينػي لممعمػـ لكمجاؿ مصادر التعمـ

خػػػرل ل محػػػاكر التػػدريب حسػػػب البػػرام  التدريبيػػػة لمبمػػداف األ كىػػذا يتفػػػؽ مػػعل الالزمػػة لعمػػؿ المعمػػػـ 

تبعػا لمتمكيػػؿ الػػذم يػػتـ  كالػػبالد تمػػؾ ك المجػاأت كػػاف نقػػال عػػف تجػارب أكاختيػار ىػػذه المكضػػكعات 

لتنفيذ ىذه البرام  التدريبية ل حيث عقدت كزارة التربية ك التعميـ العالي الفمسػطينية كمػف خػالؿ كزارة 

ك ىيئات خارجية عربية أك اتفاقيات مساعدة مع كزارات أالدكلي اتفاقيات تعاكف التخطيط ك التعاكف 

ف تكػػػػػكف أ    ثنػػػػػاء الخدمػػػػػة كمػػػػػف الطبيعػػػػػي أجنبيػػػػػة لػػػػػدعـ بػػػػػرام  تػػػػػدريب ك تأىيػػػػػؿ المعممػػػػػيف أك أ

 . ك تنبثؽ مف تجاربيـ الناجحةأمكضكعات التدريب تتفؽ مع رؤية الممكليف 

 والتعميم العالي في محافظات غزة :الدورات التي عقدتيا وزارة التربية 

لتأىيؿ المعمميف تحت عناكيف مختمفػة عقدت كزارة التربية ك التعميـ عددا كبيرا مف الدكرات التدريبية 

لكسػػنركز ىنػػا عمػػى التػػدريب الػػذم كمػػف ضػػمنيـ معممػػك الصػػفكؼ مػػف األكؿ إلػػى الرابػػع األساسػػي ل 

غػػزة  -التعمػػيم العػػالي ، اإلدارة العامػػة لمتخطػػيط ) وزارة التربيػػة و :نالتػػو ىػػذه الفئػػة مػػف المعممػػيف 

،2008/2009 ) 

ك  ( 2117-1996 فػي الفتػرة بػيفلجميػع المعممػيف عقػدت  جميع الدكرات التييظير ( 4 ممحؽ  -

 .الجية الممكلة كمكضكع الدكرة ك الفئة المستيدفة 

مع           (  2119 – 2116   الفترة بيف( يظير جميع الدكرات التي عقدت في  5ممحؽ    -

 .بدكف الجية الممكلة عدد الساعات التدريبية لكؿ برنام  تدريبي 

  .كزارةال( بإشراؼ مباشر مف 2118-2117( التدريب المركزم الذم تـ في الفترة  6ممحؽ  -

( أم الذم تػـ بإشػراؼ مباشػر مػف 2118-2117( التدريب المكائي الذم تـ في الفترة  7ممحؽ    -

 ربية ك التعميـ .مديريات الت
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ك    التػػي عقػػدتيا كزارة التربيػػة المكائيػػة ( التػػالي يعػػرض ممخػػص لمػػدكرات التدريبيػػة 4جػػدكؿ رقػػـ   -
 ( مع مكضكع الدكرة كعدد الساعات التدريبية .2117 – 1996في الفترة  التعميـ 

 (4جدول )
 إحصائية قطاع غزة (المعممين أثناء الخدمة ) جميع المنعقدة لتدريب ممخص الدورات التدريبية

 انًسَزَخ انظُىاد طبػبد انتسرَت انًجبل

 انىططً-رفح –شًبل غشح  2007  - 2005 1869 انمضبَب انًؼبصزح

 غشح -انىططً –ذبٌ َىَض –رفح -شًبل غشح 2007  - 2005 4328 اإلزارح وااللتصبز

 انىططً –رفح  2007  - 2005 1405 تكُىنىجُب انًؼهىيبد

 غشح -انىططً –ذبٌ َىَض –رفح -شًبل غشح 2007 - 1996 38028 انهغخ انؼزثُخ

 غشح -انىططً –ذبٌ َىَض –رفح -شًبل غشح 2006 - 1996 61606 انهغخ اإلَجهُشَخ

 غشح -انىططً –ذبٌ َىَض –رفح -شًبل غشح 2007 - 1996 54863 انؼهىو

 غشح -انىططً –ذبٌ َىَض –رفح -شًبل غشح 2007 - 1996 22043 انزَبضُبد

 غشح -انىططً –ذبٌ َىَض –رفح -شًبل غشح 2006 - 1996 6986 انتزثُخ اإلطاليُخ

 غشح -انىططً –ذبٌ َىَض –رفح -شًبل غشح 2007 - 1996 118430 االجتًبػُبد

 غشح -انىططً –ذبٌ َىَض –رفح -شًبل غشح 2005 - 2000 6986 انتزثُخ انفُُخ

 غشح -ذبٌ َىَض –رفح -شًبل غشح 2005 - 1996 3477 انتزثُخ انًهُُخ

 غشح -انىططً –ذبٌ َىَض –رفح -شًبل غشح 2005 -1997 7463 انتزثُخ انزَبضُخ

 غشح -انىططً –ذبٌ َىَض –رفح -شًبل غشح 2007 - 1996 94801 يىاضُغ ػبيخ

 ذبٌ َىَض–رفح -شًبل غشح 2003 - 1996 175215 انتؼهُى انتكبيهٍ

 ذبٌ َىَض–رفح -ل غشحشًب 2005 -1998 60124 انمُبص وانتمىَى

 انىططً–ذبٌ َىَض –رفح -شًبل غشح 2006 - 2000 20481 انتكُىنىجُب

 ذبٌ َىَض–رفح -شًبل غشح 2004 - 1999 72065 انًسرطخ وحسح تسرَت

 انىططً–ذبٌ َىَض –رفح -شًبل غشح 2007 - 2000 118672 انًحتىي واألطبنُت

 ذبٌ َىَض–ح رف-شًبل غشح 2004 -2001 39243 انتزثُخ انؼبيخ

 ذبٌ َىَض–رفح -شًبل غشح 2005 -2002 2555 انصحخ انؼبيخ

 ذبٌ َىَض 2004 796 انتحفُش انذهٍُ

 غشح -انىططً –ذبٌ َىَض –رفح -شًبل غشح 2007  -2003 22006 يؼهًٍُ جسز

 غشح -ذبٌ َىَض –شًبل غشح 2005 11799 يهبراد انتسرَت

 رفح -َىَض ذبٌ  2007  - 2005 7647 انثمبفخ انتمُُخ
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يعرض جميع الدكرات التدريبية التي عقدتيا كزارة التربية ك التعميـ لمعممي الصفكؼ ( 5جدكؿ   -
 (2119-2111( في الفترة  4-1مف األكؿ إلى الرابع األساسي 

 ( 5جدكؿ   
 (2119-2111( في الفترة  4 -1جميع الدكرات التي عقدت لتدريب المعمميف   

 انتبرَد انظبػبد اطى انسورح و

 20/8/2000 30 انًُهبج انجسَس نهصف األول انجشء األول  .1

 1/2001/  20 30   تؼهُى تكبيهٍ يجًغ ) ة ( نهصف انثبٍَ  .2

 31/1/2001 25 انًُهبج انجسَس نهصف األول انجشء انثبٍَ  .3

 5/5/2001 30  تؼهُى تكبيهٍ يجًغ ) أ (   .4

 7/7/2001 60 4 – 1يحتىي و أطبنُت ػهىو   .5

 18/7/2001 60 4 – 1ىي وأطبنُت رَبضُبد يحت  .6

 18/7/2001 60 (4-1يحتىي وأطبنُت نغخ ػزثُخ وتزثُخ اطاليُخ )  .7

 2/8/2001 30   تؼهُى تكبيهٍ يجًغ ) ج (  .8

 21/8/201 40 يُهبج جسَس نهصف انثبٍَ انجشء األول  .9

 3/9/2001 10   زورح انتهُئخ نهصف األول  .10

 8/11/2001 30   انًزحهخزورح انتزثُخ انؼبيخ نًؼهًٍ   .11

 21/1/2002 20  انجشء انثبٍَ -يُهبج جسَس انصف انثبٍَ   .12

 7/2/2002 30 ( يجبحث أزثُخ4-1زورح انتزثُخ انؼبيخ يؼهًى )  .13

 20/8/2002 30 انجشء األول –يُهبج جسَس انصف انثبنث   .14

 21/11/2002 30 ( يجبحث ػهًُخ4-1زورح انتزثُخ انؼبيخ يؼهًى )  .15

 8/1/2003 20 انجشء انثبٍَ –سَس انصف انثبنث يُهبج ج  .16

 15/2/2003 30 تىظُف يفبهُى انتزثُخ انًسَُخ نهحس يٍ آثبر انؼُف  .17

 12/7/2003 30 (4-1أزة األطفبل )  .18

 16/7/2003 30 يجًغ )جـ ( –تؼهُى تكبيهٍ   .19

 16/8/2003 30 انجشء األول –يُهبج جسَس انصف انزاثغ   .20

 4/1/2004 20 انجشء انثبٍَ – يُهبج جسَس انصف انزاثغ  .21

 14/2/2004 30 (4-1انًسرطخ صسَمخ انطفم )  .22

 23/11/2004 30 (4-1يهبراد حُبتُخ )  .23

 30/3/2005 30 ( فٍ غُز ترصصهى4-1يحتىي وأطبنُت نغخ ػزثُخ )  .24

 30/3/2005 20 (4-1أطبنُت ويحتىي رَبضُبد)  .25

 24/12/2005 30 فٍ غُز ترصصهى-(2-1أطبنُت ويحتىي رَبضُبد)  .26

 23/1/2006 25 فٍ غُز ترصصهى -( 4-1أطبنُت ويحتىي ػهىو )  .27

 26/8/2006 30 فٍ غُز ترصصهى-(4-3أطبنُت ويحتىي رَبضُبد)  .28

 22/11/2006 25 زورح انتهُئخ نهًؼهًٍُ انجسز  .29

 28/10/2007 20 صؼىثبد انتؼهى –انتشرُص فٍ انتؼهُى   .30

 11/11/2007 20 انتؼهُى انتًكٍُُ انؼالجٍ  .31

 14/11/2007 20 انؼسز و األزواد وإَتبج يصبزر انتؼهى –انتؼهُى انًهٍُ   .32

 28/11/2007 20 انحمُجخ انتؼهًُُخ فٍ انزَبضُبد  .33

 21/11/2007 20 انحمُجخ انتؼهًُُخ فٍ انؼهىو   .34

 3/12/2007 20 انتؼهى انًتًزكش حىل انطفم  .35

 10/12/2007 20 ( فٍ غُز ترصصهى 4- 1يحتىي وأطبنُت ػهىو )  .36

 26/3/2008 20 انىطبئم انتؼهًُُخ    .37

 5/10/2008 30 انًؼهى انًظبَس -زورح انتهُئخ    .38

 16/11/2008 20 ( فٍ غُز ترصصهى2-1يحتىي وأطبنُت نغخ ػزثُخ )  .39

 16/11/2008 20 ( يؼهى يظبَس 2 -1يحتىي وأطبنُت ػهىو )   .40
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 12/11/2008 20 ( فٍ غُز ترصصهى4-3يحتىي وأطبنُت نغخ ػزثُخ )  .41

 12/11/2008 20 ( يؼهى يظبَس 4 -3يحتىي وأطبنُت ػهىو )   .42

 24/11/2008 20 ( يؼهى يظبَس 4 -1يحتىي وأطبنُت ػهىو )  .43

 3/6/2002 20 انتؼهُى انؼالجٍ و انتؼهى ػٍ ثؼس  .44

 26/3/2005 20 تىظُف انسرايب كطزَمخ تسرَض  .45

 8/10/2007 15 انتؼهى انتؼبوٍَ  .46

الصػػػفكؼ مػػػف األكؿ إلػػػى الرابػػػع األساسػػػي المشػػػاركيف فػػػي الػػػدكرات ( عػػػدد معممػػػي 6جػػػدكؿ رقػػػـ   -
 -عمػػى مسػػتكل مديريػػة كاحػػدة فقػػط   مديريػػة التربيػػة ك التعمػػيـ  (2119-2111التدريبيػػة فػػي الفتػػرة  

 خانيكنس ( ل كقد تكررت ىذه الدكرات في باقي المديريات .
 (6جدكؿ  

في مديرية  (2119-2111  بيفتدريبية ( األساسي المشاركيف في الدكرات ال4-1 مي معمالعدد 
 خانيكنس –التربية ك التعميـ 

 التالي : مف الجدكؿ السابؽيالحظ 

 أف كال مف مجاؿ التخطيط ل ك إدارة الصؼ ل كطرائؽ التدريس كاألساليب ل كالتقكيـ ل  -

ذا تصػفحنا إالدكرات التدريبيػةل فمػثال  بعض كالكسائؿ التعميمية ل قد اندمجت معا تحت مكضكعات 

كطرائػؽ  لثرائػوا  كتحميػؿ المحتػكل ك لالمادة التدريبية لػدكرات المنيػاج الجديػد سػنجدىا تشػمؿ التخطػيط 

كحصػر لمكسػائؿ التعميميػة الالزمػة ل ككػذلؾ المػادة لسػاليب التقػكيـ أك  لساليب المناسػبةالتدريس ك األ

السػػابقة فػػي  كنعنػػي المجػػاأت السػػتالتدريبيػػة لمػػدكرات اأخػػرل فػػي الجػػدكؿ ل كػػذلؾ سػػنجد ضػػالتنا 

 .(5خرل كما يعرضيا جدكؿ رقـ  المكاد التدريبية األ

 مكضكع الدكرة التدريبية ـ

عدد 
الدكرات 
لكؿ 
 مكضكع

عدد 
المجمكعات 

لكؿ 
 مكضكع

عدد 
ساعات 
التدريب 
 لممكضكع

معدؿ عدد 
المتدربيف 

في 
 المجمكعة

مجمكع 
ساعات 
التدريب 
 لممكضكع

إجمالي عدد 
المتدربيف 
 لكؿ مكضكع

 911 22511 25 911 36 9 ( 4 – 1 ياج الجديد لمصفكؼ المن 1
 751 22751 25 911 31 15 المحتكل ك األساليب  2
 211 6111 25 241 8 4 التعميـ التكاممي  3
 311 9111 25 361 12 3 ( 4 – 1التربية العامة لمصفكؼ   4
 211 4111 25 161 8 2 التعميـ العالجي كصعكبات التعمـ 5
 751 16251 25 651 31 15 أخرل 6
 3111 81511  3221 124 48 المجمكع 
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كؿ مكضكع تدريبي تحقؽ مف خالؿ عدة دكرات ل كذلؾ كػؿ دكرة نأفػذت عبػر أكثػر مػف مجمكعػة  -

( دكرات كمػػا يظيػػر فػػي 4تدريبيػػة فػػي نفػػس الكقػػت ل فمػػثال مكضػػكع التعمػػيـ التكػػاممي احتػػاج إلػػى  

كرة عبػػارة عػػف مجمكعتػػافل أم تػػـ تػػدريب المعممػػيف عمػػى ىػػذا ( ل ككانػػت كػػؿ د6( ك  5الجػػدكؿ   

( معمما لكؿ مجمكعة ل كىكذا بػاقي المكضػكعات 25( مجمكعات بمعدؿ   8المكضكع مف خالؿ   

. 

( 48( األساسػية فػي مديريػة خػانيكنس  4-1مجمكع الػدكرات المنعقػدة لتػدريب معممػي الصػفكؼ   -

 .ريبية تد( مجمكعة 124ل كعدد المجمكعات   دكرة 

( اأساسية في مديرية خانيكنس 4-1مجمكع الساعات التدريبية التي حظي بيا معممك الصفكؼ   -

 ( معمما مف مديرية خانيكنس .3111( ساعة تدريبية كعدد ىؤأء المعمميف بما   81511 

 ك   ريات التربيػةنفس ىذه المكضكعات تـ تدريب نفس الفئة عمييا بػنفس عػدد السػاعات فػي مػدي -

 .المعمميف عدد المجمكعات ك خرل ل كلكف باختالؼ التعميـ األ

مديرية ي في قطاع غزة ى ثالث مديرياتكانت مف خالؿ  حصائية بداية ىذه اإلمع مالحظة أف  -

( 2111-2111         يػكنس ل ثػـ فػي الفصػؿ الثػاني لمعػاـ فاكمديريػة خػكمديرية شماؿ غزة غزة 

( 2116-2115خػانيكنس ل كفػي العػاـ الدراسػي  مديريػة رفت عف – انفصمت مديرية التربية كالتعميـ

انفصػػمت ( 2118-2117 عػف مديريػة خػػاف يػكنس ل كفػي العػاـ الدراسػي  ىانفصػمت مديريػة الكسػط

حصػائية مديريػة كاحػدة فقػط حيػث إكىػذا مػا دفعنػا أعتمػاد مديرية شرؽ غزة عف مديرية غرب غػزة ل

 تعتبر مؤشرا لممديريات اأخرل .

كت فئػػػة المعممػػػيف مػػػف الصػػػؼ األكؿ إلػػػى الصػػػؼ الرابػػػع األساسػػػي مػػػع بػػػاقي زمالئيػػػـ فػػػي شػػػار  -

مدرسػػػػتيـ فػػػػي دكرات أخػػػػرل مثػػػػؿ برنػػػػام  المدرسػػػػة كحػػػػدة تػػػػدريب كلػػػػـ يػػػػتـ حصػػػػرىا ىنػػػػا أخػػػػتالؼ 

 المكضكعات بيف المدارس .
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 -البرامج التدريبية لممعممين أثناء الخدمة بوزارة التربية والتعميم الفمسطينية :

 ؾ العديد مف البرام  التدريبية التي تشرؼ عمييا كزارة التربية كالتعميـ كمنيا :ىنا

 تأىيؿ المعمـ عمى عدة برام  كىي : التييئة لممعمـ ل  : البرام  التدريبية لممعمـ الجديد .1

 كالتربية العامة كالقياس كالتقكيـ .    

ي ل كالمحتػػكل كاألسػػاليب ل كالتربيػػة تأىيػػؿ المعممػػيف عمػػى المنيػػاج الفمسػػطين : البػػرام  اإللزاميػػة .2

 العامة كالقياس كالتقكيـ .

كتسػػاىـ فػػي تنميػػة قػػدرات المعممػػيف التعميميػػة ل لتطػػكير أدائيػػـ مػػف خػػالؿ  : البػػرام  التطكيريػػة .3

: الحاسػػكب ل كتكنكلكجيػػا المعمكمػػات ل كالكسػػائؿ التعميميػػة ل كاسػػتراتيجيات  تدريبيػػة مثػػؿ بػػرام 

ت فػػػي المغػػػة العربيػػػة ل كالميػػػارات الحياتيػػػة ل كالتعامػػػؿ مػػػع الظػػػركؼ يػػػر المفػػػاىيـ ل كأساسػػػيايتغ

ة ل كالمشػػػػاريع التطكيريػػػػة ل كالبحػػػػث اإلجرائػػػػي سػػػػالطارئػػػػة ل كاأحتياجػػػػات الذاتيػػػػة لممعمػػػػـ كالمدر 

 . ل كتكظيؼ مفاىيـ التربية المدنية في الحد مف اثار العنؼ كنظريات التعمـ كميارات التفكير 

تطرح ىذه البػرام  لممعممػيف لاللتحػاؽ بيػا حسػب رغبػتيـ ل لتنميػة ميػاراتيـ  : البرام  اأختيارية .4

جميزيػة كفمسػفة الػتعمـ نالذاتية كىي الثقافة العممية كالتراث ل كالخط العربي ل كالمحادثػة بالمغػة األ

 ل كالتجكيد . كمكاضيع متجددة في التخصص .

 أكك الحػاؿ فػي احتياجػات المنيػاج كالتػي تنشػأ مػف الظػركؼ المسػتجدة كمػا ىػ : البرام  الطارئػة .5

ل أك برنػػػام  التعمػػػيـ العالجػػػي التمكينػػػي لممػػػدارس القريبػػػة مػػػف منػػػاطؽ طػػػرؽ التػػػدريس الجديػػػدة 

 .التماس مع عمميات جيش اأحتالؿ 

تقػػػـك الػػػكزارة بتنفيػػػذ مشػػػاريع رياديػػػة فػػػي التػػػدريب بػػػدعـ مػػػف  : مشػػػاريع رياديػػػة كبػػػرام  تطكيريػػػة .6

يػػتـ تعميميػػا عمػػى كػػؿ المػػدارس فػػي حالػػة ل مثابػػة تجربػػة رياديػػة الممػػكليف فػػي المػػدارس لتكػػكف ب

تطػػػكير اسػػػتراتيجيات فػػػي مجػػػاأت متعػػػددة مثػػػؿ : اسػػػتخداـ تكنكلكجيػػػة  إلػػػى كتيػػػدؼل نجاحيػػػا 
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اأتصػػاأت كالمعمكمػػات فػػي التعمػػيـ ل كاسػػتخداـ التكنكلكجيػػا فػػي الغػػرؼ الصػػفية ل كتطػػكير قػػدرة 

 جميزية . نغة األالمعمميف عمى استخداـ أساليب تدريس الم

ل التػػي يػػتـ تػػدريب المعممػػيف عمييػػاالرياديػػة ىنػػاؾ أيضػػا بعػػض البػػرام   أفكيضػػيؼ الباحػػث 

كىي بدأت كبرام  ريادية تجريبية في مدارس مختارة ثـ أصبحت بعض ىذه البرام  نيجا عمـ عمى 

 مثؿ : جميع المدارس

 برنام  التعميـ الجامع . -1

 برنام  التعمـ التكاممي . -2

 الفردم لممعمـ . داءطكير األبرنام  ت -3

 برنام  التحفيز الذىني . -4

 برنام  أدب األطفاؿ . -5

 برنام  الصحة المدرسية كسالمة المياه . -6

 برنام  المدرسة صديقة الطفؿ . -7

 برنام  السالمة عمى الطرؽ . -8

 .دية البيئية نبرنام  األ -9

ة سػػمفا بنػػاء عمػػى مكاضػػيع يالحػػظ أف آليػػة اختيػػار نكعيػػة المعممػػيف لممشػػاركة فػػي ىػػذه البػػرام  محػػدد

ىذه البػرام  التدريبيػة ك التػي تتصػؼ بالعمكميػة ل ككػذلؾ رؤيػة معػدم البػرام  مػف مشػرفيف تربػكييف 

لمفئػػػة المسػػػتيدفة ل أيضػػػا رؤيػػػة مػػػدير المدرسػػػة بنػػػاء عمػػػى القػػػدرات الشخصػػػية التػػػي يمتمكيػػػا المعمػػػـ 

ذككرة ل كأ يؤخػذ بػرأم المعمػـ فييػا ل كاأستعداد لتنفيذ مخرجات البرنام  خاصػة البػرام  الرياديػة المػ

 . باستثناء البرام  اأختيارية كىي محدكدة
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 أساليب تدريب المعممين أثناء الخدمة بوزارة التربية والتعميم 

 :ماط عامة مف أساليب التدريبأنلى ثالثة ك تبنت كزارة التربية كالتعميـ خالؿ الخطة الخمسية األ

الػػذم يكػػكف فعػػاأ فػػي تػػدريب عػػدد كبيػػر مػػف  (  Cascade model أسػػمكب النمػػكذج التعػػاقبي 

ثػـ يعقبػو قيػاـ كػؿ  لالمستيدفيف مف خالؿ تنفيذ تدريب مركزم لتػدريب فريػؽ مػدربيف مػف كػؿ مديريػة

فريؽ بتدريب المعممػيف فػي مػديرياتيـ ل لتسػييؿ عمميػة التػدريب كالتخفيػؼ مػف التػدريب المركػزم فػي 

القػات التػي اسػتدعت إعطػاء صػالحيات لممػديريات كالمػدارس . غظؿ الظركؼ األمنية الصػعبة كاإل

 ىما : التدريب المنطقي كالمركزم .  افااخر  افكاألسمكب

 ( . 83:2007) وزارة التربية والتعميم العالي ، 

آليػة تػدريب المعممػيف عبػر ( يعقػكب حجػك/ مػدير دائػرة التػدريب ك التأىيػؿ التربػكميبيف األسػتاذ   ك 

 يا تتـ كفؽ النسؽ التالي :ىذه البرام  أن

تحدد الفئػة المسػتيذفة غالبػا مػف قبػؿ المشػرؼ التربػكم الػذم يرسػؿ لممػدارس  أسػتدعاء المعممػيف  -

 المشاركيف في البرنام  مف خالؿ إشارة رسمية محددا مكاف ككقت التدريب. 

 البرنػام يف بأىداؼ يقكـ المدرب في بداية المقاء بنشاط تعارؼ بيف المتدربيف ثـ بتعريؼ المتدرب - 

 .التدريبي 

 قد تبدأ الدكرة باختبار لممشاركيف لقياس ما يمتمككنة مف أىداؼ ىذا البرنام  . -

تبدأ الفعاليات بتحفيز المشاركيف لعرض كؿ مػا يمتمككنػو مػف معمكمػات كميػارات حػكؿ المكضػكع  -

 مف خالؿ استقصاء معمكماتيـ كبشكؿ فردم أك مف خالؿ العمؿ الجماعي .

 يعرض في النياية المدرب ما يحتكيو البرنام  مف معمكمات لتحقيؽ اليدؼ . -

 يكزع عمى المشاركيف مادة اثرائية مطبكعة تشمؿ محتكل التدريب . -

 يكمؼ المشارككف غالبا بتحضير معمكمات تخص أىداؼ المقاء القادـ . -

 داؼ .قد يختتـ البرنام  التدريبي باختبار يقيس ما تـ تحقيقو مف أى -
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 يصػؿفػي ىػذه الحالػة كيكػكف عػدد المشػاركيف كبيػرا  ككثػر مػف يػكـ تػدريبي أتستغرؽ ىذه البرام   -

 :مقابمة(.2010حجو،) .كؿ برنام  تدريبيل( مشاركا 31إلى 21بيف  

أدكات ىنػػاؾ بعػػض أف  كيضػػيؼ الػػدكتكر خميػػؿ حمػػاد نائػػب مػػدير عػػاـ اأشػػراؼ ك التأىيػػؿ التربػػكم

األسػػػاليب المسػػػتخدمة فػػػي تنفيػػػذ تػػػدريب المعممػػػيف أثنػػػاء الخدمػػػة فػػػي مػػػف  اأشػػػراؼ التربػػػكم كتعتبػػػر

   ذكر منيا :يفمسطيف ك 

 الزيارات الصفية   المشرؼ التربكم كمدير المدرسة ( . -1

 ( . افالزيارات التبادلية .   تكجيو األقر  -2

 الدركس التكضيحية . -3

 .ك المشاغؿ التربكيةالكرش الدراسية  -4

 .ةك اأياـ الدراسيالمحاضرة  -5

 المؤتمرات . -6

 المباحث . افاأجتماعات الدكرية كاجتماعات لج -7

 البحكث اإلجرائية   الفعمية ( .  -8

ف الفئػػػػة أكىػػػذه األسػػػػاليب تػػػتـ خػػػػالؿ يػػػـك كاحػػػػد أك لقػػػػاء كاحػػػد كتختمػػػػؼ عػػػف األسػػػػاليب األكلػػػى بػػػػ

   : مقابمة(.2010) حماد،.( مشارؾ31إلى  3 ككف فييا المشاركة مفتكحة ما بيفتالمستيدفة 

 تدريب أثناء الخدمة بوزارة التربية والتعميم :اللقائمون عمى ا

بإعداد كادر تدريبي مف بيف العامميف في كزارة التربية كالتعميـ ل كقامت بتعييف الكزارة قامت 

لمتدريب لكؿ مديريػة مػف مػديريات التربيػة كالتعمػيـ   شػماؿ غػزة ل غػرب غػزة ل شػرؽ غػزة ل  امشرف

ت ( كيشػػارؾ فػػي التػػدريب معممػػكف أكفػػاء كمشػػرفكف تربكيػػكف كمػػدراء يػػكنس ل رفػػ افالكسػػطى ل خػػ

 خبػراء مػف خػارج أكة بأساتذة مف الجامعات الفمسطينية انا يتـ اأستعانمدارس كرؤساء أقساـ كأحي

 :  ربيفاختيار المدل كمف معايير سمؾ التعميـ 
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ؿ مػف يحمػؿ ب مؤىػؿ تربػكم كيفضػانػج ى إلػىلػك يككف حاصػال عمػى الشػيادة الجامعيػة األ أف -1

 الدكتكراه .  أكالماجستير 

 المشاركة في دكرة إعداد المدربيف . أكتككف لديو خبرة في التدريب كالتعميـ  أف -2

 اإللماـ بالمكاد التدريبية كالمناى  الفمسطينية . -3

 يككف قد حصؿ عمى دكرات تربكية . أف -4

  يككف لديو القدرة األكاديمية كالتربكية كلديو ميارات التدريب . أف -5

 المتدربون ) الفئة المستيدفة ( : 

تتـ عممية اختيار فئة المتدربيف مػف خػالؿ تحديػد أىػداؼ التػدريب كتحديػد اأحتياجػات التدريبيػة ل 

ة كمقابمة كمراجعة السجالت كالتقارير الخاصة بالمعمميف ل انالمقابمة كاأستب أككمف ثـ المالحظة 

جميػػع  أكا يكػػكف التػػدريب لجميػػع معممػػي المبحػػث انػػكيكػػكف ذلػػؾ مػػف قبػػؿ المشػػرفيف التربػػكييف كأحي

 : مقابمة (.  2010)حجو،  المعمميف الجدد دكف استثناء .

 أوقات التدريب : 

قػػات أك ( عػػف شػػراؼ بػػكزارة التربيػػة كالتعمػػيـ بغػػزة زيػػاد المػػدىكف / مػػدير دائػػرة اإلبسػػؤاؿ األسػػتاذ   

جػازة نصػؼ العػاـ ( ا في اإلجازات   العطمة الانالتدريب أحي يتـ لالتدريب  يػتـ التنفيػذ أك صػيفية كا 

لمعممػي  يػافيتـ تفريا المعممػيف بعػد اأسػتراحة لمعممػي الفتػرة الصػباحية كقبم الدكاـ المدرسيلأثناء 

 . مقابمة (: 2010)المدىون، .  حسب التخصصاتالفترة المسائية 

 أماكن التدريب :

/ مػدير مركػز محمػكد أبػك حصػيرةتاذ   بػيف األسػل كفي إجابػة لػو عػف سػؤاؿ حػكؿ أمػاكف التػدريب 

مػػػكزارة لعيػػػد قريػػػب فػػػي المػػػدارس التابعػػػة  إلػػػى ت تػػػتـانػػػعمميػػػة التػػػدريب ك أف(  التػػػدريب الػػػكطني

شػاء مركػز أنل كتػـ ( 2115  المعيػد الػكطني لمتػدريب كذلػؾ فػي العػاـ أأنشػأثـ ل كالمديريات التابعة

 باقي المديريات تنظـ التدريب ل كأ زالت كآخر في مدينة رفت  لتدريبي في مدينة غزة 
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 ( .: مقابمة 2010،  أبو حصيرة) مف خالؿ تفريا غرؼ صفية في مدارسيا.

 دراسة تقييم التدريب في وزارة التربية والتعميم العالي الفمسطينية : 

ي كبتمكيػػؿ انف مػػع المجمػػس الثقػػافي البريطػػاك قامػػت كزارة التربيػػة كالتعمػػيـ العػػالي الفمسػػطينية كبالتعػػ

يػة لتقيػيـ البػرام  التدريبيػة لممعممػيف أثنػاء الخدمػة فػي منػاطؽ انالبنؾ الدكلي بإجراء دراسػة ميدمف 

كتككنت عينة الدراسة مف معمميف ل كمػديرم  (ل 2115/2116  السمطة الفمسطينية كذلؾ في عاـ

ة ل لممػػكاد التدريبيػػ معػػدكفليػػا أمػػكر لمطمبػػة ل ك أك مػػدارس ل كمػػدربيف مركػػزييف كمػػدربي منػػاطؽ  ل ك 

مقابمة ل ك مدرسة ( 26 دراسة حالة شممت  :البرام  التدريبية ل كتـ استخداـ أدكات الدراسة التالية 

ة انكاسػتبل مػدرب منطقػة (36ك مدربيف مركػزييف  (9ك معمما ( 211ك مدير مدرسة ( 13  شممت

 مدرب منطقة  .( 68ك مدرب مركزم  (21ك معمما ( 1516ك مدير مدرسة  (114 شممت

 :  ما يختص باأحتياجات التدريبية  افالعديد مف النتائ  ك إلىالدراسة كتكصمت

 الكزارة . أك  أك إدارة المدرسة اإلشراؼ التربكمكاسطة بالمعمميف لمتدريب  يأحدد 

  71% )و أ يتـ استشارتيـ عند التدريب .أنمف العينة   المعمميف ( أقركا ب 

 اجات الحقيقية لممعمميف .غزة التدريب أ يشمؿ الح محافظاتبالنسبة ل 

 ( . 46-44:  2006) وزارة التربية والتعميم العالي ،  

فقػػػػط ل كلقػػػػد قػػػػاـ العديػػػػد مػػػػف اأحتياجػػػػات التدريبيػػػػة تػػػػـ عػػػػرض النتػػػػائ  المتعمقػػػػة بمكضػػػػكع 

جراء دراسات تقكيميػة لبػرام  التػدريب أثنػاء الخدمػة ك التػي تعقػدىا كزارة التربيػة ك التعمػيـ إالباحثيف ب

              ( كدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػة2116ل( كدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػة  صػػػػػػػػػػػػػػػػػبت2118عطػػػػػػػػػػػػػػػػػكافلأبك طينية مثػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ دراسػػػػػػػػػػػػػػػػػة  الفمسػػػػػػػػػػػػػػػػػ

( كقػػد اتفقػػت جميعيػػا مػػع ىػػذه 2112لكدراسػػة  جبػػر (2113لكدراسػػة  العػػاجز كالبنػػا (2116ل سػػمكر

الدراسة في أنو أ يتـ أخذ رأم المعمميف عند اختيارىـ لممشاركة في البرام  التدريبية ل مما يقمؿ مف 

 لمتفاعؿ مع البرنام  كيحد مف مخرجاتو المأمكلة . دافعيتيـ
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 ث ػالػل الثػػالفص

 ةػابقػات السػدراسػال
 لقد تناكؿ العديد مف الباحثيف تدريب المعمميف أثناء الخدمة بالدراسة كالبحث مف جكانب عديدة

كتػـ اسػة كقاـ الباحث باأطالع عمى عدد مف البحكث كالدراسػات السػابقة ذات العالقػة بمكضػكع الدر 

بنػػػاء البػػػرام  ل كدراسػػػات حػػػكؿ حػػػكؿ تحديػػػد اأحتياجػػػات التدريبيػػػة لممعممػػػيفحصػػػر مجمكعػػػة منيػػػا 

 التدريبية أثناء الخدمة لممعمميف كتقكيميا كالتي ليا عالقة بتحديد اأحتياجات التدريبية لممعمميف. 

كمجمكعة دراسات سات عربية كمجمكعة درامجمكعة دراسات فمسطينية محمية  كلقد تـ تصنيفيا إلي

 أجنبية . 

 عمى مجمميا . قيباألقدـ مع تقديـ تع إلىتاريل إصدارىا مف األحدث  حسبك سيتـ عرضيا 
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 أوال : الدراسات الفمسطينية

  معكقػات تػدريب المعممػيف أثنػاء الخدمػة كسػبؿ التغمػب  افبعنػك  ( 2008عطػوان ) أبػو دراسة  – 1

 .عمييا بمحافظات غزة  

معكقػػات تػػدريب المعممػػيف أثنػػاء الخدمػػة كسػػبؿ التغمػػب عمييػػا  إلػػىالتعػػرؼ  إلػػىالدراسػػة  كىػػدفت ىػػذه

 .بمحافظات غزة  

   مككنة مػف  استبانةكلتحقيؽ ىذه الدراسة استخدـ الباحث المني  الكصفي التحميمي كقاـ بتصميـ  

ة عمػػى عينػػة كتػػـ تطبيػؽ الدراسػػل ( مجػػاأت تتعمػؽ بمكضػػكع الدراسػػة  11( فقػرة مكزعػػة عمػػى    51

( معممػا 2217     ( مف مجتمع الدراسة المككف مف% 21معمما كمعممة كالتي تشكؿ  (  485مف 

كقػػاـ الباحػػث باسػػػتخداـ ل (2118- 2117 ( لمعػػاـ الدراسػػػي11 –7كمعممػػة مػػف معممػػػي الصػػفكؼ  

 .أدكات إحصائية مختمفة لمحصكؿ عمى إجابات ألسئمة الدراسة 

ف عػػدـ أخػػذ رأم المعممػػيف فػػي احتياجػػاتيـ التدريبيػػة يعتبػػر مػػف أكبػػر ككػػاف مػػف نتػػائ  ىػػذه الدراسػػة أ

 معكقات التدريب أثناء الخدمة ل يمي ذلؾ غياب الحكافز المادية. 

 :ىذه الدراسة تكصيات كمف  

خػػػػػذ رأم المعممػػػػػيف فػػػػػي احتياجػػػػػاتيـ التدريبيػػػػػة ك التعميميػػػػػة مػػػػػف خػػػػػالؿ دراسػػػػػة مسػػػػػحية شػػػػػاممة أ -

 .ة .أحتياجات المعمميف التدريبي

  التػػدريب أثنػػاء الخدمػػة عمػػى المنػػاى  الفمسػػطينية الحديثػػة   افبعنػػك  ( 2006دراسػػة صػػب  )  - 2

 ..بكزارة التربية التعميـ بمحافظات غزة    ساسيةلمعممي المرحمة األ

المسػاىمة فػي ترشػيد بػرام  التػدريب أثنػاء الخدمػة المقدمػة لمعممػي المرحمػة  إلػىىدفت ىذه الدراسة  

ح ىذه الػدكرات فػي ال ك مدل نجـ مف دكرات خالؿ أخر ثالث سنكاتخالؿ ما قدـ لي مف ساسيةاأل

 التي كما النجاحات التي حققتيا كما الصعابل تحقيؽ األىداؼ المرجكة منيا 

 نقاط الضعؼ في تنفيذ برام  التدريب . ك ل  ياحالت دكف تحقيؽ بعض أىداف 
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( معمما كمعممة مػف  516نت عينة الدراسة مف  تكك  استخدـ الباحث المني  الكصفي التحميمي ل كك 

  .( 2115/2116مرحمة التعميـ األساسي ك ذلؾ لمعاـ الدراسي   

 .ك تـ تحميؿ إجابات أفراد العينةل استبانةكلتحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث بإعداد 

  .رأم المعمميفتتفؽ مع أ الدراسة أف خطة التدريب غير كاضحة ك نتائ   مفكاف  ك 

 حتياجات التدريبية لممعمميف .خطط التدريب كفقا لالبناء كمف تكصياتيا 

  دكر برنػػػام  المدرسػػػة كحػػػدة تػػػدريب فػػػي النمػػػك المينػػػي  افبعنػػػك  ( 2006دراسػػػة سػػػمور )   - 3

 لممعمميف   .

دكر برنام  المدرسة كحدة تدريب في النمػك المينػي لممعممػيف  إلىالتعرؼ  إلىك ىدفت ىذه الدراسة 

ك تعزيزىػػا      نقػػاط القػكة  إلػىك التعػػرؼ ل الحاجػػات التدريبيػة لممعممػػيف ك تمبيتيػا  إلػىتعػرؼ ك الل 

ككضػع تصػكر لبرنػام  المدرسػة كحػدة ل كنقاط الضعؼ ك تالفييا في برنام  المدرسػة كحػدة تػدريب 

 جؿ النمك الميني لممعمميف .أتدريب مف 

كقػد تػـ    ليف عمى مدارس فػي مديريػة غػزة( معمما كمعممة مكزع 244كتككف مجتمع الدراسة مف   

 يشػكمكفا كمعممػة ( معممػ 244اختيارىا مف قبؿ المديرية عمػى مػدار ثػالث سػنكات كعينػة الدراسػة   

  .( فقرة36مف أربعة مجاأت ك    استبانةداة األت انككمجتمع الدراسة ل

 : كمف نتائ  ىذه الدراسة 

 يبية ك المدربيف .المعمـ يشارؾ في اختيار المكضكعات التدر  -

 كجكد نقاط قكة متعددة كيجب التركيز عمييا كدعميا . -

 كجكد نقاط ضعؼ قميمة جدا في البرنام  كيجب العمؿ عمى تقميميا كتالفييا . -

 استخداـ طرائؽ متنكعة لتحديد احتياجات المعمميف .كمف تكصياتيا : 
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التدريبيػػػة الالزمػػػة لمعممػػػي الرياضػػػيات    اأحتياجػػػات بعنػػػكاف  ( 2005دراسػػػة عبػػػد القػػػادر )  – 4

 مصؼ الحادم عشر مف كجية نظر المعمميف ك المشرفيف التربكييف بمحافظات غزة  ل

اأحتياجػػات التدريبيػة الالزمػػة لمعممػي الرياضػػيات  الصػؼ الحػػادم  إلػىالتعػػرؼ  إلػىىػدفت الدراسػػة 

 .عشر مف كجية نظر المعمميف ك المشرفيف التربكييف بمحافظات غزة  

مػف  كػأداة لمدراسػة كزعيػا عمػى عينػة  اسػتبانةعد أكقد استخدـ الباحث المني  الكصفي التحميمي ك  

 .معمميف ك معممات ك مشرفيف تربكييف كاستخدـ مجمكعة مف األدكات اإلحصائية 

مػػػف نتػػػائ  الدراسػػػة تحديػػػد مجمكعػػػة مػػػف اأحتياجػػػات التدريبيػػػة لمعممػػػي الرياضػػػيات لمصػػػؼ  افككػػػ

بينيػػػػا احتياجػػػػات عامػػػػة تيػػػػـ المعمػػػػـ بصػػػػفة عامػػػػة كاحتياجػػػػات خاصػػػػة بمعمػػػػـ  الحػػػػادم عشػػػػر مػػػػف

 .الرياضيات كرتبيا حسب األىمية 

صػػت الدراسػػة أك مػػف تكصػػيات الدراسػػة إعػػداد بػػرام  تدريبيػػة بنػػاء عمػػى تمػػؾ اأحتياجػػات كمػػا  افكػػ

 بتطبيقيا عمى فئات أخرل مف المعمميف .

تػرح لتػدريب معممػي التكنكلكجيػا فػي مرحمػة التعمػيـ برنػام  مقبعنػكاف    ( 2004دراسة غباين )  -5

   األساسي العميا في فمسطيف بناء عمى احتياجاتيـ التدريبية.

فعاليػػة برنػػام  مقتػػرح لتػػدريب معممػػي التكنكلكجيػػا فػػي مرحمػػة  إلػػىىػػدفت ىػػذه الدراسػػة إلػػي التعػػرؼ 

 التعميـ األساسي العميا في فمسطيف بناء عمى احتياجاتيـ التدريبية. 

قد اتبع الباحث المني  الكصفي التحميمي لتحديػد أىػـ اأحتياجػات التدريبيػة ك المػني  البنػائي لبنػاء ك 

 برنام  مقترح لتدريب معممي التكنكلكجيا .

ك      ( مدرسػة حككميػة  41( معمما ك معممػة يعممػكف فػي    119كقد تككنت عينة الدراسة مف   

 اع غزة .( مدرسة تابعة لككالة الغكث  في قط 33  

 عينة الدراسة.اشتممت عددا مف اأحتياجات التدريبية كجيت إلي  استبانةكقد قاـ الباحث ببناء 

 :مف نتائ  الدراسة افك ك
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 .الخركج بقائمة مف اأحتياجات التدريبية الالزمة لمعممي التكنكلكجيا -

 .بناء برنام  مقترح لتدريب معممي التكنكلكجيا لمصؼ السابع  - 

 تصميـ ك تنفيذ برام  تدريبية لممعمميف بناء عمى احتياجاتيـ التدريبية .  ياياتكمف تكص

  تصكر مقترح إلعػداد المعمػـ الفمسػطيني كفػؽ حاجاتػو  افبعنك  ( 2003دراسة العاجز والينا )  – 6

  . داءالكظيفية في ضكء مفيـك األ

المعمػـ الفمسػطيني أثنػاء الخدمػة  تصكر مقترح يمبي اأحتياجات الكظيفية إلعداد إلىكىدفت الدراسة 

س ك تمم ػ   كذلػؾ مػف خػالؿ تقػكيـ بػرام  التػدريب الحاليػة كمػا ىػك كاقعيػا ل  داءفي ضػكء مفيػـك األ

 .احتياجات المعمميف الكظيفية لمجاأت التدريب المقترح 

مػف       استبانةليذا الغرض المني  الكصفي التحميمي كذلؾ مف خالؿ إعداد  افكقد استخدـ الباحث

( فقػػػرة كمجػػػاؿ البرنػػػام  التػػػدريبي المقتػػػرح 31كيـ البػػػرام  التدريبيػػػة ك يتضػػػمف  مجػػػاليف ل مجػػػاؿ تقػػػ

  .( معمما كمعممة275 ل كبمغت عينة الدراسة( فقرة41لممعمميف أثناء الخدمة كيتضمف 

ميػػو عمػػي نسػػبة مئكيػػة يأف مجػػاؿ اإلعػػداد األكػػاديمي الػػذم تقترحػػو الدراسػػة بمػػا أكمػػف نتػػائ  الدراسػػة 

مجػاؿ الميػارات األدائيػة المقتػرح ل ك ىػذا يعكػس حاجػات المعممػيف لمتػدريب أثنػاء الخدمػة فػي ضػكء 

 مفيـك األداءل مما يؤيد البرنام  التدريبي الذم تقترحو الدراسة . 

ضػػركرة تحسػػيف التخطػػيط ك التنظػػيـ ك اإلدارة لمتػػدريب بمػػا يشػػمؿ التحديػػد  كمػػف تكصػػيات الدراسػػة 

 كتمبيتيا مع التركيز عمى الجانب التطبيقي في عمؿ المعمـ.لالمعمميف التدريبية  الدقيؽ أحتياجات

الػػػدنيا أثنػػػاء  ساسػػػية  تقػػكيـ بػػػرام  تػػػدريب معممػػػي المرحمػػة األ افبعنػػػك  ( 2002دراسػػػة جبػػػر )   -7

 .الخدمة بمحافظات غزة في ضكء اتجاىات عالمية معاصرة   

الدنيا أثناء الخدمة بمحافظػات غػزة  ساسيةالمرحمة األ تقكيـ برام  تدريب معممي إلىكىدفت الدراسة 

 مف كجية نظر المعمميف المتدربيف كالمشرفيف التربكييف في ضكء اتجاىات عالمية معاصرة .
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طبقيا عمى عينػة الدراسػة التػي تككنػت  استبانةعد أكقد اتبع الباحث المني  الكصفي التحميمي حيث 

كتطبيؽ أداة الدراسػة فػي  ل( مشرفا تربكيا81( معمما ك 213( معممة ك 242( فردا منيـ  525مف  

كتككنػػػػت أداة الدراسػػػػة ( 2111/2111 نيايػػػػة البػػػػرام  التدريبيػػػػة المنعقػػػػدة فػػػػي نيايػػػػة العػػػػاـ الدراسػػػػي

تخطػػػػيط البرنػػػػام   –التػػػػدريب  إلػػػػىيػػػػة مجػػػػاأت ىػػػػي :  الحاجػػػػة ان( فقػػػػرة مكزعػػػػة عمػػػػى ثم91مػػػػف 

كالكسػػػػائؿ          األسػػػػاليب  –كل البرنػػػػام  التػػػػدريبيمحتػػػػ -أىػػػػداؼ البرنػػػػام  التػػػػدريبي –التػػػػدريبي

 كجية نظر المعمميف المتدربيف في أعضاء ىيئة التدريب( –ات المركز التدريبيانإمك –التعميمية 

 : أىميامجمكعة مف النتائ   إلىكتكصمت الدراسة 

 . المزيد مف البرام  التدريبية إلىالمعمميف بحاجة ماسة  أف -

 .م  التدريبية الجدة كالحداثة تراعي البرا أف-

 تراعي البرام  التدريبية اأحتياجات التدريبية لممعمميف . أف -

 البرام  التدريبية لتمبية اأحتياجات التدريبية لممعمميف . يا تنكيعكمف تكصيات

الخاصاا لالمة اا لل  ر اايلسيا اايااللالكفاياااالالريسيةااي بعنػػكاف   :  ( 2002دراسػػة مقػػاط )  - 8

لغةةل".لر لال ريال نلالر ريملاألةاةيلب حافظااال سح

تحديػػد الكفايػػات التدريسػػية الخاصػػة الالزمػػة لمعممػػي الرياضػػيات بالمرحمػػة  إلػػىىػػدفت ىػػذه الدراسػػة ل

  .العميا مف التعميـ األساسي بمحافظات غزة

ت كقػػد اتبػػع الباحػػث المػػني  الكصػػفي التحميمػػي كتككنػػت عينػػة الدراسػػة مػػف جميػػع معممػػي الرياضػػيا 

( 238العميا لكالبالا عددىـ   ساسيةالذيف يعممكف الصؼ الثامف ك التاسع ك العاشر مف المرحمة األ

عمػى جميػع أفػراد المجتمػع األصػمي بيػدؼ ترتيػب  سػتبانةاختػار الباحػث تطبيػؽ األك معمما كمعممة 

 كبر عدد ممكف مف المعمميف .أتبعا ألىميتيا مف خالؿ  ستبانةفقرات اأ

 النسبية  افز ك الباحث التكرارات ك المتكسطات الحسابية ك النسب المئكية ك األكقد استخدـ 

 ات.انك اختبار التبايف األحادم كأساليب إحصائية لتحميؿ البي
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 ىذه الدراسة :نتائ  مف ك 

  .كضع قائمة بالكفايات الخاصة الالزمة لتدريس الرياضيات في المرحمة العميا -

مكف عينة الدراسة مف كفايات المجاأت التالية : المسائؿ فػي مبحػث أظيرت النتائ  أيضا عدـ ت -

 ية .انكالجبر ل الكفايات الكجد ةفي مبحث الجبر ل اإلثراء في مبحثي اليندس ك ةاليندس

 :مف أىـ التكصيات ليذه الدراسة  افكك

 تدريب المعمميف كفؽ حاجاتيـ التدريبية . -

التدريبيػػة الحاليػػة التػػي تنفػػذىا الػػكزارة لتمبػػي احتياجػػات  ضػػركرة إعػػادة النظػػر فػػي محتػػكل البػػرام  -

 المعمميف التدريبية .

 التدريبية. المعمميف لمعرفة مدل حاجاتفي المباحث األخرل إجراء دراسات مماثمة  -

المػػػدارس  بعنػػػكاف   اأحتياجػػات  التدريبيػػة لمعممػػػي الرياضػػيات فػػي ( 2002دراسػػة حجػػازي )  -9

 . ماؿ فمسطيف الحككمية في محافظات ش

اأحتياجػػػػات  التدريبيػػػػة لمعممػػػػي الرياضػػػػيات فػػػػي المػػػػدارس  إلػػػػىالتعػػػػرؼ  إلػػػػىىػػػػدفت ىػػػػذه الدراسػػػػة 

 الحككمية في محافظات شماؿ فمسطيف .

طبقيا عمى عينة الدراسة المككنة  استبانةعد أكقد استخدـ الباحث المني  الكصفي التحميمي ل حيث 

% ( مػػف 34    ة العينػػة العشػػكائية الطبقيػػة كىػػـ يمثمػػكف ( معممػػا كمعممػػة اختػػارىـ بطريقػػ 273مػػف  

 مجتمع الدراسة .

و أ تكجػػػد فػػػركؽ دالػػػة إحصػػػائيا فػػػي درجػػػة تقػػػدير معممػػػي الرياضػػػيات أنػػػ ككػػػاف مػػػف نتػػػائ  الدراسػػػة 

 .سنكات الخبرة  أكأحتياجاتيـ التدريبية تبعا لمتغير الجنس 

الرياضػيات فػي مجػاؿ الكسػائؿ التعميميػة ك  الدراسة عقد دكرات تدريبيػة لمعممػي ككاف مف تكصيات 

 طرؽ التدريس لمطمبة ذكم اأحتياجات الخاصة في مادة الرياضيات .
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فػي          تحديد اأحتياجػات التدريبيػة لمعمػـ الصػؼ  افبعنك  ( 2001دراسة أبو الروس ) - 10

 لى لممدارس الحككمية بمحافظات نابمس  ك الصفكؼ األربعة األ

األربعػة  ساسػيةتحديػد اأحتياجػات التدريبيػة لمعمػـ الصػؼ فػي الصػفكؼ األ إلػىاسػة كىدفت ىذه الدر 

 لى لممدارس الحككمية بمحافظة نابمس بفمسطيف .ك األ

طبقيػػا عمػػى عينػػة بمػػا  اسػػتبانةل حيػػث قػػاـ بإعػػداد  التحميمػػيكقػػد اسػػتخدـ الباحػػث المػػني  الكصػػفي 

كمػا      ل( معممػا كمعممػة 376  نيـ لمػ( مدرسػة 127( معمما كمديرا مكزعيف عمى  463حجميا  

 T        حرافات المعيارية كاختبارناستخدـ كال مف : المتكسطات الحسابية ك النسب المئكية ك اأ

TEST  لمجمكعتيف مستقمتيف ك اختبار )LSD. لممقارنات البعدية ) 

 ىميا : مف أ اف( احتياجا تدريبيا لمعمـ الصؼ ك ك51كقد أظيرت نتائ  الدراسة كجكد  

شػػطة ذات العالقػػػة نتطػػكير المعمكمػػات ل اسػػػتغالؿ مػػكارد البيئػػػة فػػي عمميػػػة التػػدريس ل التخطػػػيط لأل

  لبمكضكعات الدراسػة ل األسػاليب العمميػة المناسػبة لتػدريس التالميػذ ل التعامػؿ مػع الطمبػة المتفػكقيف

 التقييـ الذاتي لمعرفة مدل فعالية طرائؽ التدريس .

 ا يمي:  كمف تكصيات الدراسة م

 إعػػػادة النظػػػر فػػػي البػػػرام  التدريبيػػػة التػػػي يػػػتـ عقػػػدىا بػػػيف الحػػػيف ك األخػػػر بحيػػػث تكػػػكف معتمػػػدة -

 اعتمادا حقيقيا عمى اأحتياجات التدريبية لممعمميف .

ية جديدة في مجاؿ اأحتياجات التدريبيػة عمػى فئػات أخػرل مػف المعممػيف فػي انإجراء دراسات ميد -

 ات .مختمؼ التخصصات ك المديري

  تحديػػد الحاجػػات التدريبيػػة لمعممػػي الرياضػػيات العػػامميف  افبعنػػك  ( 2000دراسػػة  عثمػػان )  – 11

 العميا في المدارس الحككمية في محافظات شماؿ فمسطيف     ساسيةفي المرحمة األ

  ساسػػيةتحديػػد الحاجػػات التدريبيػػة لمعممػػي الرياضػػيات العػػامميف فػػي المرحمػػة األ إلػػىىػػدفت الدراسػػة  

 .عميا في المدارس الحككمية في محافظات شماؿ فمسطيف ال
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مػف خػالؿ مراجعػة األدب التربػكم ل كالدراسػات السػابقة حػكؿ الحاجػات التدريبيػة  استبانةقاـ بتطكير 

بشػػكميا النيػػائي  سػػتبانةكقػػد تككنػػت اأ للممعممػػيف بشػػكؿ عػػاـ ل كلمعممػػي الرياضػػيات بشػػكؿ خػػاص 

دارة الصػؼ كتنظيمػو ( مجػاأت6( فقػرة تكزعػت عمػى  61مف  كأسػاليب   لىػي التخطػيط لمتعمػيـ ل كا 

ب المعرفػػي انػػالتػػدريس ل كالكسػػائؿ التعميميػػة فػػي مجػػاؿ الرياضػػيات ل كالتقػػكيـ فػػي الرياضػػيات ل كالج

 بالمادة العممية   الرياضيات ( .

حمػة كتككف مجتمع الدراسة مف جميع معممي الرياضيات الذيف يقكمكف بتدريس مادة الرياضيات المر 

 1999        العميا في المػدارس الحككميػة فػي محافظػات شػماؿ فمسػطيف لمعػاـ الدراسػي  ساسيةاأل

%( 31( معمما كمعممة ل كتـ اختيار عينػة طبقيػة عشػكائية بنسػبة  731كالبالا عددىـ  (  2111/ 

 .( معمما كمعممة  219مف مجتمع الدراسة ل التي تككنت مف   

 :سة الدراىذه  ككاف مف نتائ  

العميػا فػي محافظػات شػماؿ  ساسػية( حاجة تدريبية لمعممػي الرياضػيات فػي المرحمػة األ58كجكد   -

 فمسطيف .

  .بالنسبة لمتغير المؤىؿ العممي في مجاؿ أساليب التدريس ذات دألة احصائيةكجكد فركؽ  - 

إدارة         :دألػػة إحصػػائية بالنسػػبة لمتغيػػر سػػنكات الخبػػرة فػػي مجػػاأت ذات كجػػكد فػػركؽ عنػػد  -

ب المعرفػي بالمػادة العمميػة   انػالصؼ كتنظيمو ل كأساليب التدريس ل كالتقكيـ في الرياضيات ل كالج

 الرياضيات ( .

دارة الصؼ كتنظيمو أكجكد  -  ثر لمتفاعؿ بيف المؤىؿ ل كالخبرة في مجاأت : التخطيط لمتعميـ ل كا 

          .ب المعرفي بالمادة العمميةانالجل كأساليب التدريس ل كالتقكيـ في الرياضيات ل ك 

إعػػػادة النظػػػر فػػػي جميػػػع البػػػرام  كالػػػدكرات التدريبيػػػة التػػػي تعقػػػد  ككػػػاف مػػػف تكصػػػيات ىػػػذه الدراسػػػة

لممعممػػػيف ل بحيػػػث تكػػػكف تمػػػػؾ الػػػدكرات كالبػػػرام  التدريبيػػػة منبثقػػػػة عػػػف الحاجػػػات التدريبيػػػة الفعميػػػػة 

 لممعمميف التي كشفتيا الدراسة .
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بعنػػكاف   الكاقػػع التػػدريبي ك التػػدريب المػػأمكؿ عمػػى اأحتياجػػات  ( 1999لجنيػػدي ) دراسػػة ا - 12

 التدريبية لممشرفيف التربكييف في فمسطيف مف كجية نظرىـ ك نظر رؤسائيـ   

عمػػى           ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى كاقػػع تػػدريب المشػػرفيف التربػػكييف فػػي فمسػػطيف 

ك نظػر    مػف كجيتػي نظػرىـ  تى التػدريب المػأمكؿ عمػى تمػؾ اأحتياجػااحتياجاتيـ التدريبية ل كعم

 .رؤسائيـ ل كعالقتيا ببعض المتغيرات 

مػف            راسػة اسػتبانة تككنػت كقد استخدمت الباحثة المني  الكصفي التحميمػي ككانػت أداة الد

ك           اأتصػاؿ ك  لك القيػادة كالعالقػات اإلنسػانيةل( فقرة مكزعػة عمػى مجػاأت التخطػيط 72 

ل    ك ك البحػػث ك الدراسػػاتلك تطػػكير المعممػػيف  لك النمػػك المينػػي لك المنػػاى  المدرسػػيةلالتكاصػػؿ

 كما استخدمت أسمكب المقابمة لجمع المعمكمات .القياس ك التقكيـ في التربية ل 

 ( رئيسا ألقساـ اإلشراؼ التربكم .21( مشرفا ك  156كتككنت عينة الدراسة مف  

 أظيرت نتائ  الدراسة :ك  

ك     ترتيبا لالحتياجات التدريبية لممشػرفيف التربػكييف ككانػت تنازليػا تبػدأ مػف العالقػات اإلنسػانية  -

ك التكاصؿ ل القيادة ل التخطيط ل النمك الميني ك تطكير المعمميف ل القياس ك التقػكيـ فػي  ؿاأتصا

عػػدا   كبػػنفس الترتيػػب مػػف كجيػػة نظػػر الرؤسػػاء التربيػػة ل المنػػاى  المدرسػػية ل البحػػث ك الدراسػػات 

 التخطيط الذم جاء قبؿ مجاؿ القيادة . 

ككاف مف تكصػيات الدراسػة أف تتفػؽ البػرام  التدريبيػة مػع اأحتياجػات التدريبيػة لممشػرفيف التربػكييف 

 كفؽ أكلكية ترتيبيا حسب أىميتيا .

ميـ برنام  لتدريب المعمميف أثناء   تخطيط كتص افبعنك  ( 1998دراسة الخطيب و العيمة )  - 13

 .الخدمة في فمسطيف   

التعػػػرؼ عمػػػى كاقػػػع تخطػػػيط بػػػرام  تػػػدريب المعممػػػيف أثنػػػاء الخدمػػػة ك العكامػػػؿ  إلػػػىىػػػدفت الدراسػػػة  

 .المؤثرة في  عممية التخطيط  ك التعرؼ عمى عممية تصميـ برام  تدريب المعمميف 
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تػـ     ( معمػـ كمعممػة 411 مفعينة الدراسة  تككنتالمني  الكصفي التحميمي ل  افحثاكاستخدـ الب 

أسػتطالع آراء المعممػيف  اسػتبانةت أداة الدراسػة انػكيػة ككاناختيارىـ عشكائيا مف معممػي المرحمػة الث

 .في مشكمة البحث 

 مف نتائ  الدراسة : ك 

شػرفيف كخبػراء يتـ تخطيط البرنام  التدريبي مف قبػؿ المعممػيف ك الم أفيحبذ المعممكف المتدربكف  -

 يككف التدريب خالؿ العاـ الدراسي . أفالتدريب ك 

 تككف منظمة . أفتدريب المعمميف ضركرة حتمية كعممية إلزامية ك يجب  أف -

 يشارؾ جميع الميتميف بالتدريب في تخطيط البرام  التدريبية . أف -

 كاف مف تكصيات الدراسة :ك 

كعمػػى   جميػػع المعممػػيف فػػي مراحػػؿ التعمػػيـ المختمفػػة  ةيشػػمؿ تخطػػيط البػػرام  التدريبيػػ أفضػػركرة  -

 .فترات منتظمة خالؿ ممارستيـ المينة

 .تنكيع ىذه البرام  بحيث  تتناسب ك اأحتياجات التدريبية لمختمؼ فئات المعمميف   -

  تقكيـ برنام  تدريب المعمميف أثناء الخدمة لمتعمػيـ األساسػي  افبعنك  ( 1996دراسة الفرا )  - 14

 طاع غزة ك كيفية تطكير ىذه البرام   لق

تقكيـ برنام  تػدريب المعممػيف أثنػاء الخدمػة لمتعمػيـ األساسػي لقطػاع غػزة ك  إلىكىدفت ىذه الدراسة 

فػػي   كيفيػة تطػػكير ىػػذه البػػرام  كتحسػػينيا باإلضػػافة إلػػي عػػرض بعػػض اأتجاىػػات العالميػػة الحديثػػة

لتحسف برام  تدريب  أساسيةالتكجيات  إلىالتكصؿ برام  تدريب المعمميف أثناء الخدمة ل ك مف ثـ 

 المعمميف أثناء الخدمة .

ك      ( معمما مف العامميف في المدارس اإلعدادية ك اأبتدائيػة  391ك تككنت عينة الدراسة مف   

  :             أعػدىا الباحػث ك تككنػت مػف المجػاأت التاليػة  اسػتبانةات بكاسػطة انػقد جمعػت البي

 –أسػػاليب ك إجػػراءات التػػدريب  –اختبػػار المحتػػكل  –أىػػداؼ التػػدريب  –لبػػرام  التػػدريب  التخطػػيط
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 –البػػرام  المقدمػػة مسػػتقبال  –بيػػا فػػي التػػدريب  افالفئػػات التػػي يسػػتع –كسػػائؿ اأتصػػاؿ التعميميػػة 

 تقكيـ برام  تدريب المعمميف (

 .ات انتحميؿ البيكقد استخدـ الباحث التكرارات ك النسب المئكية كأساليب إحصائية ل

 :ىذه الدراسةنتائ  أىـ مف ك  

فػػي  الطكيمػػة بحاجػػة ماسػػة لممشػػاركة  أككا مػػف ذكم الخبػػرة القصػػيرة انجميػػع المعممػػيف سػػكاء كػػ أف -

 دكرات ك برام  تدريبية  لتطكير كفاءاتيـ .

 خذ رأم المعمميف في احتياجاتيـ التدريبية .أيجب  -

 اختيار الكقت المناسب لمتدريب . -

 تراعي البرام  التدريبية اأحتياجات التدريبية لممعمميف . أفضركرة  يامف تكصياتك 

 أداءثػػػر التػػػدريب فػػػي ميػػػارات عمػػػـ تصػػػميـ التعمػػػيـ عمػػػى أ  بعنػػػكاف  (1994دراسػػػة دروزة ) - 15

 .المعمـ   

س ثر التدريب فػي ميػارات عمػـ تصػميـ التعمػيـ بمجاأتػو الخمػأ إلىالتعرؼ  إلىكىدفت ىذه الدراسة 

دارة لعمى   المعمـ  . أداءل مف تحميؿ كتنظيـ ك تطبيؽ كتقكيـ كا 

فػي   عت شعبة مف معممي مػدارس الحككمػة خض  كذلؾ عندما أأ  المني  التجريبي  ةالباحث تاستخدم

منطقػػة نػػابمس يحممػػكف درجػػة البكػػالكريكس ك يدرسػػكف فػػي جامعػػة النجػػاح لنيػػؿ شػػيادة دبمػػـك التأىيػػؿ 

برنػام  تػدريبي عمػى عمميػات تصػميـ التعمػيـ ل لمػدة  إلػىمعممػا كمعممػة   ( 37التربكم بما حجميا  

 .( ساعة خالؿ ثالثة أسابيع متصمة بمعدؿ ست ساعات في األسبكع  18 

 .المعمميف قد تحسف بعد التدريب أداء أفمف أىـ النتائ   افكك

رفػػػع كفايػػػات  لػػػىإتبػػػاه جيػػػدا لبػػػرام  التػػػدريب التػػػي تيػػػدؼ نالدراسػػػة ضػػػركرة اأ كمػػػف تكصػػػيات ىػػػذه 

 المعمميف أثناء الخدمة .
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مػف      تقػكيـ برنػام  تأىيػؿ المعممػيف أثنػاء الخدمػة  افبعنػك  ( 1993دراسة عدوان وفاشة )  –16

 .كجية نظر المعمميف الممتحقيف بالبرنام   

 تأىيػػؿ المعممػػيفبرنػػام   ةالئمػػممػػدل  إلػػىالتعػػرؼ  إلػػىكىػػدفت الدراسػػة التػػي أجريػػت فػػي فمسػػطيف 

 .ك العمؿ عمى بناء برام  لتأىيؿ المعمميف أثناء الخدمة  ـيلحاجات

 ( معمما ك معممة .169ك بمغت عينة الدراسة    استخدـ الباحث المني  الكصفي التحميمي 

 ككاف مف نتنائ  الدراسة عدـ إشباع البرنام  لبعض الحاجات عند المعمميف .

          ف أثنػػػػػاء الخدمػػػػػػة بحيػػػػػث تتناسػػػػػػب العمػػػػػؿ عمػػػػػػى تطػػػػػكير بػػػػػػرام  تأىيػػػػػؿ المعممػػػػػػي يامػػػػػف تكصػػػػػػياتك 

 ي كالنشاطات العممية الصفية .انيغمب عمييا الطابع العممي ك الميد أفمع احتياجاتيـ التدريبية ك 

  نمػػػكذج مقتػػػرح لبػػػرام  تػػدريب المعممػػػيف فػػػي ضػػػكء بعػػػض  بعنػػػوان ( 1990دراسػػػة الفػػػرا )  - 17

 .الدراسات التقكيمية ليذه البرام    

الكقػػػكؼ عمػػػى أبػػرز اأتجاىػػػات المعاصػػرة فػػػي بػػػرام  تػػدريب المعممػػػيف إقميميػػػا  إلػػىة كىػػدفت الدراسػػػ

ككاقع نتائ  تقكيـ برام  تدريب المعمميف في بعض البالد العربية ك التكصؿ إلطار نمػكذج  لكعالميا

 .مقترح لتقكيـ برام  تدريب المعمميف في البالد العربية 

 أك   ت عينة الدراسػة مجمػكع الدراسػات التػي كجػدتانككاستخدـ الباحث المني  الكصفي التحميمي  

 .( دراسة 22شخصت في البالد العربية كىي  

التػي   أت اك ات الخاصػة بالمحػانػأما أداة الدراسة فقد قاـ الباحث ببناء استمارة معمكمات لجمػع البي 

 .أجريت لتقكيـ برام  تدريب المعمميف في البالد العربية 

  لممتدربيف.برنام  تدريبي مرتبط بتمبيتو لالحتياجات التدريبية السة أف نجاح ككاف مف نتائ  الدرا

تجريػػب النمػػكذج المقتػػرح لتقػػكيـ بػػرام  تػػدريب المعممػػيف أثنػػاء الخدمػػة عمػػى بعػػض : ياكمػػف تكصػػيات

البػػػرام  القائمػػػة لتػػػدريب المعممػػػيف فػػػي الػػػدكؿ العربيػػػة بيػػػدؼ تعريػػػؼ سػػػمبياتو كايجابياتػػػو فػػػي ضػػػكء 

 .ك اإلفادة منو في برام  التدريب ل اقعي لتطكيره التطبيؽ الك 
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فػي         ساسػيةنمػكذج لتػدريب معممػي المرحمػة األ   افبعنك   (1989)دراسة عامر الخطيب -18

 .  فمسطيف 

 فػي      دراسة كاقع تدريب معممػي مرحمػة التعمػيـ األساسػي أثنػاء الخدمػة  إلىكىدفت ىذه الدراسة  

اأتجاىػات العالميػة المعاصػرة فػي مجػاؿ تػدريب المعممػيف أثنػاء الخدمػة  فمسطيف ل كذلؾ دراسة أىػـ

 .لالستفادة منيا في كضع أسس نمكذج التدريب المقترح 

 .كاستخدـ الباحث المني  الكصفي التحميمي  

 . ت برام  تدريب معممي التعميـ األساسي أثناء الخدمة بفمسطيفانحدكد الدراسة ك 

 نمكذج تدريبي لتدريب المعمميف اثناء الخدمة . مف نتائ  ىذه الدراسة كضع

  : ياكمف تكصيات 

 .تككف عممية التدريب عممية شاممة كمنظمة لجميع المعمميف  أفضركرة  -

 .تنكيع أساليب تدريب المعمميف أثناء الخدمة  -

 ية .إشراؾ المعمميف ك مدراء المدارس في بناء البرام  التدريبية كفقا أحتياجاتيـ التدريب -

 ثانيا الدراسات العربية :

العمػػـك الشػػرعية فػػي المرحمػػة  الحاجػػات التدريبيػػة لمعممػػي   بعنػػكاف ( 2004) يدراسػػة الزىرانػػ - 1

    اأبتدائية

فػي      العمػـك الشػرعية فػي المرحمػة اأبتدائيػة الحاجػات التدريبيػة لمعممػيتحديػد  إلػىىدفت الدراسػة 

 المممكة العربية السعكدية .

 آف القػر  : ر ىػياك مقسمة إلػي عشػرة محػ استبانةعد فأتخدـ الباحث المني  الكصفي التحميمي كقد اس

التعمػػػيـ  لالتعامػػػؿ مػػػع الطػػػالب  لالكػػػريـ كالتجكيػػػد لالتكحيػػػد كالحػػػديث كالفقػػػو ل التخطػػػيط ل التػػػدريس

 .كالتعمـ ل تقنيات التعميـ ل النمك الميني ل التقكيـ (
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ر التعمػػيـ كالػػتعمـ ك تقنيػػات التعمػػيـ ك النمػػك اك التدريبيػػة فػػي محػػ الحاجػػة أفمػػف نتػػائ  الدراسػػة  افككػػ 

 .الميني كبيرة

 :ياكمف تكصيات 

عداد البرام  التدريبية في ضك  -  .الحاجات التدريبية لمعممي العمـك الشرعية ء بناء كا 

 لمفئة المستيدفة .كأساس لتصميـ البرام  التدريبية  الدراسةتبنى اإلدارة نتائ   -

كز في تدريب معمـ العمـك الشرعية فػي المرحمػة اأبتدائيػة عمػى الكفايػات كالميػارات األدائيػة ير  أف -

 العممية ل مع التقميؿ مف الطرح النظرم .

فػي         بعنكاف   تحديد اأحتياجات التدريبيػة لمعممػي المػكاد الفنيػة (2003دراسة الصائغ ) – 2

 في المممكة العربية السعكدية  المعاىد الثانكية الصناعية مف كجية نظرىـ 

لمعممػػػي المػػػكاد الفنيػػػة فػػػي المعاىػػػد التربكيػػػة ىػػػدفت الدراسػػػة إلػػػى التعػػػرؼ إلػػػى اأحتياجػػػات التدريبيػػػة 

 الثانكية الصناعية مف كجية نظرىـ في المممكة العربية السعكدية .

 ( معمما .173فاعد استبانة طبقيا عمى  استخدـ الباحث المني  الكصفي 

 حادم التبايف لتحميؿ البيانات .أمتكسطات ك التكرارات ك النسب المئكية كاختبار استخدـ ال

ىميػة لمعممػي المػكاد الفنيػة ل كجميػع أف جميع كفايات مجاأت الدراسػة ذات أمف نتائ  ىذه الدراسة 

ذات دألػػة      كفايػػات مجػػاأت الدراسػػة تعبػػر عػػف حاجػػات تدريبيػػة بدرجػػة كبيػػرة ل كأ تكجػػد فػػركؽ

ىمية ك درجة اأحتياج التدريبي لجميع مجاأت الدراسة تعزل لمتغير المؤىؿ ئية في درجة األحصاإ

 أك الخبرة .

عػػادة النظػػر فػػي البػػرام  التدريبيػػة لمتعمػػيـ الفنػػي ك التػػدريب المينػػي لممعممػػيف إمػػف تكصػػيات الدراسػػة 

جػػراء دراسػػات تقكيميػػة ا  ك  يرتيػػا الدراسػػة لظعػػدادىا كفػػؽ الحتياجػػات التدريبيػػة التػػي أا  ثنػػاء الخدمػػة ك أ

 لمبرام  التدريبية التي تقدميا المؤسسة العامة لمتعميـ الفني ك التدريب الميني لممعمميف .
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برنػام  تحديػد الحاجػات التدريبيػة لممعممػيف ل مػدخؿ لبنػاء  بعنػكاف    ( 2003دراسة ىجران )  – 2

 التربكييف  .تدريبي مف كجية نظر القادة التربكييف ك المختصيف ك المشرفيف 

مػػف      ىػدفت ىػذه الدراسػػة إلػى تحديػػد الحاجػات التدريبيػػة لممعممػيف ل كبنػػاء برنػام  تػػدريبي مقتػرح 

 كجية نظر القادة التربكييف كالمختصيف كالمشرفيف التربكييف في المممكة العربية السعكدية. 

 كقد استخدـ الباحث المني  الكصفي التحميمي .

 لبعض الحتياجات التدريبية لممعمميف مف كجية نظر المختصيف . مف نتائ  ىذه الدراسة حصر

 ككاف مف أىـ التكصيات :

 احتياجاتيـ التدريبية. كفؽتدريب المعمميف  -

 مف كجية نظرىـ.   لكف إجراء دراسات مماثمة لمعرفة مدل حاجة المعمميف لمتدريب -

لتدريبيػػػػة لمعممػػػػي كمعممػػػػات تحديػػػػد اأحتياجػػػػات ابعنػػػػكاف     ( 9199دراسػػػػة أبػػػػو ضػػػػباع )  - 3

فػي األردف   التابعػة لككالػة الغػكث الدكليػة  افعملػى فػي مػدارس منطقة شماؿ ك الصفكؼ الثالثػة األ

.  

لػػى فػػي ك تحديد اأحتياجػات التدريبيػة لمعممػي كمعممػات الصػفكؼ الثالثػػة األ إلىىذه الدراسة  ىدفت

 .دكلية في األردف التابعة لككالة الغكث ال افعممػدارس منطقة شماؿ 

( فقػرة مكزعػة عمػى سػت  63مككنػة مػف    استبانةأعد استخدـ الباحث المني  الكصفي التحميمي ل ك 

العالقػات   لمجاأت رئيسية ىي : التخطيط لمتدريب ل كالمنياج  كتكنكلكجيا التعميـ ل التعميـ كالتعمـ

دارة الصؼ ل النمك الميني كالمعرفي ل كأخيران م يةانسناإل عمى عينة مككنة  طبقيا  كلجاؿ التقكيـ كا 

 . افعملى في مدارس منطقة شماؿ ك ( معممان كمعممة مف معممي الصفكؼ الثالثة األ214  مف

 حصرمجمكعة مف اأحتياجات التدريبية في كؿ مجاؿ كالتالي :ككاف مف نتائ  ىذه الدراسة 

 .التعمـتناسب بطيئي بناء خطط عالجية  :مجاؿ التخطيط لمتدريس  في - 

 .إثراء المادة العممية :في مجاؿ محتكل المنياج كتكنكلكجيا التعمـ  -
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 .أسمكب التعاقد السمككي إلثارة دافعية الطالب :في مجاؿ تنظيـ التعميـ كالتعمـ استخداـ -

دارة الصؼ  اإلنسانيةفي مجاؿ العالقات  -   .تعديؿ السمكؾ  :كا 

 .ؿ الحاسكب كاستخدامو لإلفادة منو تشغي :النمك الميني كالمعرفي  في مجاؿ -

عداد الختبارات اأإجراء  :في مجاؿ التقكيـ -  جدكؿ المكاصفات.الختبارات كفؽ تشخيصية كا 

 مػف        لػى ك كجكد فركؽ دالة إحصائيا في اأحتياجات التدريبية لمعممي الصػفكؼ الثالثػة األ -

 عمميف ذكم التخصصات األخرلفالم متغير تخصص المعمـ ل إلىتعزل  ساسيةالمرحمة األ

 .كثر مف المعمميف الذيف يحممكف تخصص تربية ابتدائيةأبحاجة لمتدريب    

خبػػرة    لػػى تعػزل لمتغيػػرك أ تكجػد فػػركؽ فػي اأحتياجػػات التدريبيػة لمعممػػي الصػػفكؼ الثالثػة األ  -

 .المعمـ

ـ التدريبيػة التػػي أظيرتيػػا ككػاف مػػف تكصػيات الدراسػػة إعػداد بػػرام  تدريبيػة لممعممػػيف تمبػي احتياجػػاتي

 الدراسة . 

بعنػكاف   اأحتياجػات التدريبيػة لمعممػات الرياضػيات  ( 1997دراسة الصػباغ و عبػد العظػيم )  -4

 .في المرحمة اأبتدائية في محافظة جدة  

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى اأحتياجات التدريبية لمعممات الرياضيات في المرحمػة اأبتدائيػة فػي 

ك      لمسػػػتقمة كالمؤىػػػؿ العممػػػيفظػػػة جػػػدة مػػػف كجيػػػة نظػػػرىف كعمػػػى مػػػدل تأثرىػػػا بػػػالمتغيرات امحا

 التربكم ك التخصص كالخبرة .

لتحقيػػؽ ذلػػؾ اسػػتخدمت الباحثتػػاف المػػني  الكصػػفي التحميمػػي كاسػػتخدمتا اسػػتبانة مػػف إعػػداد الػػدكتكر 

ك         األىػداؼ لمحمد عكض اهلل مع إجراء بعض التعديالت كاشتممت عمى ستة مجػاأت ىػي 

كمػا   لالمعرفة ل كطرؽ التدريس ل كالكسائؿ المعينة عمى التدريس  ل ك التقػكيـ ل كمعرفػة المتعممػيف

 ( معممة 65عينة مف   الاشتممت عمى ستة أسئمة مفتكحة بكاقع سؤاؿ لكؿ مجاؿ كتككنت 

 رياضيات مف معممات المدارس اأبتدائية بجدة . 
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نػػػاؾ احتياجػػػا تػػػدريبيا فػػػي كػػػؿ المجػػػاأت كىػػػي مرتبػػػة تنازليػػػا حسػػػب درجػػػة مػػػف نتػػػائ  الدراسػػػة أف ى 

اأحتياج التدريبي كالتالي : المعارؼ العمميػة ل الكسػائؿ المعينػة ل التقػكيـ ل طػرؽ التػدريس ل معرفػة 

المتعممػػػيف لاألىػػػداؼ لكمػػػا لػػػـ تظيػػػر فركقػػػا ذات دألػػػة إحصػػػائية فػػػي اأحتياجػػػات التدريبيػػػة تعػػػزل 

لعممي ل لكػف كجػدت فركقػا تعػزل لممتغيػرات األخػرل كىػي التخصػص ككػاف لصػالت لمتغير المؤىؿ ا

كلمتغيػر الخبػرة لصػالت  لغير المتخصصات لكلمتغير المؤىؿ التربكم لصالت غير المؤىالت تربكيػا

 األقؿ خبرة ل كما لـ يجب أفراد العينة عمى األسئمة المفتكحة .

ي لمعممات الرياضيات في المرحمة اأبتدائيػة بنػاء كمف تكصيات الدراسة ضركرة إعداد برنام  تدريب

عمى اأحتياجات التدريبية ليف ل كتقسيـ المتػدربات إلػى فئػات حسػب المتغيػرات التػي أظيػرت فركقػا 

 دالة في اأحتياجات التدريبية .

سالمية عنكاف :   تحديد اأحتياجات التدريبية لمعممي التربية اإلب (1997دراسة ىندي ويحيى ) -5

فػػي سػػمطنة        عداديػػة ك الثانكيػػة مػػف كجيػػة نظػػر المعممػػيف أنفسػػيـ كمشػػرفييـ فػػي المػػرحمتيف اإل

 عماف   .

عداديػة لػى اأحتياجػات التدريبيػة لمعممػي التربيػة اأسػالمية فػي المػرحمتيف اإلإىدؼ الدراسة التعرؼ 

 ك الثانكية مف كجية نظر المعمميف أنفسيـ كمشرفييـ في سمطنة عماف .

  ضػػػافة ( فقػػػرة باإل36عػػػدا اسػػػتبانة تككنػػػت مػػػف  أحيػػػث  المػػػني  الكصػػػفي التحميمػػػيدـ الباحثػػػاف اسػػػتخ

لػػػى سػػػؤاؿ مفتػػػكح ل كقػػػد كزعػػػت فقػػػرات اأسػػػتبانة عمػػػى خمسػػػة مجػػػاأت ىػػػي معرفػػػة منيػػػاج التربيػػػة إ

 التخطيط ل التنفيذ ل كالتقكيـ . لسالمية ل ميارات التدريس اإل

 ( معمما ك معممة .116ك  ( مشرفا 53مف   تككنت عينة الدراسة

ك   لمف نتائ  الدراسة اتفاؽ المعمميف ك المشػرفيف فػي الحاجػات التدريبيػة فػي مجػاؿ معرفػة المنيػاج

بػػاقي ىميػػة النسػػبية لاأخػػتالؼ فػػي األ كىميػػة التػػدريب فػػي مجػػاؿ ميػػارات التػػدريس ل أاأتفػػاؽ عمػػى 
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صػائية فػي الحاجػات التدريبيػة تعػزل ظيرت النتائ  عدـ كجكد فركؽ ذات دألة احأمجاأت ل كما ال

 ت الخبرة .المتغيرات الجنس ك المستكل الدراسي ك عدد سنك 

سػػالمية فػي ضػكء الحاجػػات كصػت الدراسػة ببنػػاء برنػام  تػدريبي لمعممػػي ك معممػات التربيػة اإلأكقػد 

  .التي كشفتيا الدراسة ل كضركرة متابعة المشرفيف التربكييف لجكانب ىذه الحاجات

عنػػكاف :   تحديػػد اأحتياجػػات التدريبيػػة لمعممػػات الرياضػػيات ب (1997ياركنػػدي وغنػػيم ) دراسػػة -6

 في المرحمة اأبتدائية مف محافظة جدة بالمممكة العربية السعكدية   .

مػف    لػى اأحتياجػات التدريبيػة لمعممػات الرياضػيات فػي المرحمػة اأبتدائيػة إىدؼ الدراسة التعػرؼ 

 . عربية السعكديةمحافظة جدة بالمممكة ال

 ( معممة رياضيات . 261استبانة عمى   فكأزعتالمني  الكصفي التحميمي  استخدمت الباحثتاف

 حصائية لتحميؿ البيانات .إساليب أكاستخدمت الباحثتاف النسب المئكية ك اختبار  ت( 

ثػرا ألػـ يظيػر  كلػى التػدريب عمػى ميػارات التػدريس ل إمف نتائ  الدراسة : جميع أفراد العينة بحاجة 

حصػػائية تعػػزل لمتغيػػر إلمتغيػػر المؤىػػؿ عمػػى تحديػػد درجػػة اأحتيػػاج التػػدريبي ل بينمػػا ظيػػرت فػػركؽ 

 كفركقا تعزل لمخبرة لصالت اأقؿ خبرة . للمؤىؿ التربكم لصالت غير المؤىالتا

 كمػا  ف يقتصػر التعيػيف فػي كظيفػة مػدرس عمػى المػؤىميف عمميػا ك تربكيػا لأكمف تكصػيات الدراسػة 

ف تقػـك أكصػت الدراسػة بػأعادة تأىيؿ غير المؤىميف تربكيا ل ك عداد برام  تدريبية تربكية إلإكصت بأ

لػى دكرات إساسية التي تحتػاج فييػا المعممػات دارة المدرسة بتحديد النقاط األإالمشرفات بالتعاكف مع 

 تدريبية خاصة .

 اجػػات التدريبيػػة لمعممػػي كمعممػػاتتحديػػد اأحتيبعنػػكاف    ( 1996دراسػػة ىاشػػم وأبػػو الميػػل )   -7

   .الرياضيات بمعاىد التربية الخاصة مف كجية نظرىـ 

تحديػػد اأحتياجػػات التدريبيػػة لمعممػػي كمعممػػات الرياضػػيات بمعاىػػد التربيػػة  إلػػىىػػدفت ىػػذه الدراسػػة 

  .الخاصة مف كجية نظرىـ 
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عػػػة عمػػػى خمػػػس مجػػاأت ( فقػػػرة مكز  39  مككنػػة مػػف  اسػػتبانة افالباحثػػكلتحقيػػؽ ىػػذه اليػػدؼ أعػػد 

رئيسػية ىػػي : المعػارؼ كالميػػارات التخصصػػية ل كالتخطيػػط لمتػػػدريس ل كميػػارات التػػػدريس العامػػة ل 

ستراتيجيات التدريس   كالتقكيـ . لكا 

( معممػػان كمعممػػة مػػف  44عمػػى عينػػة مػػف معممػػػي كمعممػػات الرياضػػيات مككنػػة مػػف    الدراسػػة طبقػػت

 :  إلىدف قناة السكيس كقد أشارت نتائ  ىذه الدراسة معممي مدارس التربية الخاصة بم

التدريس      المعممات أكثر احتياجان لمتدريب مف المعمميف في جميع الميارات الالزمة لعممية -

 في مجاؿ التربية الخاصة . 

 المعمميف كالمعممات ذكم الخبرة الطكيمة أكثر احتياجان لمتدريب عمى التخطيط لمتدريس -

 ت التدريس العامة ل كأيضان التقكيـ مف ذكم الخبرة القصيرة  .كميارا   

ككاف مف تكصيات الدراسة إعداد برام  تدريبية تمبي اأحتياجات التي أظيرتيا الدراسة لمجتمػع 

 الدراسة ل كتطبيؽ الدراسة عمى تخصصات أخرل مف المعمميف .

لمعممي المغة العربية  ةنية ك األكاديميبعنكاف   الحاجات التدريبية المي ( 1996دراسة سنم )  - 8

 ك أثر كؿ مف المؤىؿ ك الخبرة  كالمرحمة التعميمية عمى احتياجاتيـ التدريبية .

ىدفت الدراسػة إلػى التعػرؼ عمػى الحاجػات التدريبيػة   األكاديميػة ك المينيػة ( لمعممػي المغػة العربيػة 

شػػيل ك اإلسػػكندرية مػػف كجيػػة نظػػرىـ كمػػدل فػػي المرحمػػة اإلعداديػػة ك الثانكيػػة فػػي البحيػػرة ك كفػػر ال

 تأثر ىذه اأحتياجات التدريبية بالمتغيرات المستقمة .

استخدـ الباحث المني  الكصفي التحميمػي ل كأعػد اسػتبانة لمحاجػات التدريبيػة تػـ تكزيعيػا عمػى عينػة 

 ( معمما . 361الدراسة التي تككنت مف   

 أظيرت النتائ  :

 بية إلى التزكد بالمعرفة ك الميارات الالزمة لتعميـ التربيةحاجات معممي المغة العر  -

 اإلسالمية ك النصكص القرآنية ل حيث تصدرت قائمة اأحتياجات .  
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   حػػػػػاجتيـ لمتػػػػػدرب عمػػػػػى الحاجػػػػػات األكاديميػػػػػة ك المينيػػػػػة التػػػػػي تضػػػػػمنتيا قائمػػػػػة اأحتياجػػػػػات  - 

 التدريبية.

ك   تغيػرات المسػتقمة التػي تمثػؿ الخبػرة ك الجػنسلـ يظير فػركؽ ذات دألػة إحصػائية تعػزل لمم  - 

المؤىػػؿ العممػػي ل كلكػػف أظيػػرت فركقػػا دالػػة تعػػزل لمتفاعػػؿ بػػيف المؤىػػؿ  ك المرحمػػة التعميميػػة تعػػزل 

 لصالت معممي الثانكم غير المؤىميف تربكيا .

كاديميػة كأكصت الدراسة بضركرة تضميف برام  تدريب معممي المغة العربية احتياجػاتيـ التدريبيػة األ

 ك المينية . 

 فػي         : بعنكاف   الحاجات التدريبيػة لمعممػي الرياضػيات  (  1995دراسة  الطراونة )   - 9

   . كم األكاديمية في المدارس الحككمية في األردفانالمرحمة الث

كاديمية كم األانتحديد الحاجات التدريبية لمعممي الرياضيات في المرحمة الث إلى ىذه الدراسة ىدفت 

ثػر بعػض المتغيػرات عمييػا كعػدد سػنكات الخبػرة ل أفي المدارس الحككمية في جنكب األردف كدراسة 

 كالجنس ل كالمرحمة التي يدرسيا ل كمستكل الصؼ .

( فقػػػرة ل تتػػػكزع عمػػػى سػػػتة مجػػػاأت ىػػػي : 64مػػػف   اسػػػتبانةكلتحقيػػػؽ أىػػػداؼ الدراسػػػة تػػػـ تطػػػكير  

دارة الصػؼ كالتفاعػؿ  التخطيط ل كاألساليب كطرؽ التدريس ل ثػارة الدافعيػة ل كا  كالتقػكيـ ل كالتعزيػز كا 

 الصفي ل كالمادة الدراسية .

 النتائ  التالية : إلىكقد تكصمت الدراسة  

كيػػػة األكاديميػػة فػػي المػػػدارس ان( حاجػػة تدريبيػػة لمعممػػػي الرياضػػيات فػػي المرحمػػة الث48كجػػكد   -

 الحككمية في جنكب األردف .

: التخطػػيط ل كاألسػػاليب فػػي مجػػاأتحصػػائية تعػػزل لمخبػػرة التعميميػػة لممعمػػـ كجػػكد فػػركؽ دالػػة إ -

دارة الصؼ كالتفاعؿ الصفي . ثارة الدافعية ل كا   كطرؽ التدريس ل كالتعزيز كا 

ثارة في مجاأتكجكد فركؽ تعزل لمتفاعؿ بيف المؤىؿ كالخبرة  -  : التخطيط ل كالتقكيـ ل كا 
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دارة الصؼ كالتفاعؿ ا   لصفي ل كالمادة الدراسية .الدافعية ل كا 

 : كمف أىـ التكصيات

كية باأحتياجات التدريبيػة اناىتماـ البرام  التدريبية المكجية لمعممي الرياضيات في المرحمة الث -

 التي كشفت عنيا الدراسة .

 :إجػػػراء دراسػػػات مماثمػػػة لمكشػػػػؼ عػػػف حاجػػػات معممػػػػي الرياضػػػيات مػػػف كجيػػػػة نظػػػر كػػػؿ مػػػػف -

كمديرم المدارس ل كمقارنتيا بنتػائ  ىػذه الدراسػة المعتمػدة عمػى كجيػة نظػر  المشرفيف التربكييف ل

 المعمـ فقط .

فػي      يػة لمعممػي الرياضػيات يب  تقػكيـ الحاجػات التدر بعنػكاف : (1995دراسة مغايضة ) - 10

 المرحمة الثانكية في مديرية عماف الكبرل في اأردف  .

فػي     يػة لمعممػي الرياضػيات فػي المرحمػة الثانكيػة يبدر لى تقػكيـ الحاجػات التإىدفت ىذه الدراسة 

 مديرية عماف الكبرل في اأردف .

عػػػد اسػػػتبانة مػػػف سػػػتة مجػػػاأت ىػػػي التخطػػػيط ل أاسػػػتخدـ الباحػػػث المػػػني  الكصػػػفي التحميمػػػي لك 

ك التفاعػػػؿ   دارة الصػػػؼا  سػػػاليب كطرائػػػؽ التػػػدريس ل ك الكسػػػائؿ التعميميػػػة كأنشػػػطة التػػػدريس ل ك أك 

 اىات المعمـ نحك الطمبة ك المينة ل التقكيـ .الصفي ل اتج

حصػػائية اإلسػػاليب األ بعػػضكاسػػتخدـ الباحػػث ل( معممػػا كمعممػػة 114تككنػػت عينػػة الدراسػػة مػػف  

 لتحميؿ البيانات .

ىميتيا أما درجة أكمف نتائ  الدراسة أف درجة ممارسة المعمميف لمكفايات التعميمية متدنية نسبيا ل 

حصػػائية لمتغيػػر الخبػػرة عمػػى مجػػاأت الكسػػائؿ إأ تكجػػد فػػركؽ ذات دألػػة فكانػػت عاليػػة نسػػبيا ل ك 

 دارة الصفية ل كالتقكيـ .كاإل لالتعميمية 

عػػادة النظػػر فػػي بػػرام  تأىيػػؿ المعممػػيف ك تػػدريبيـ ل كعقػػد دكرات تدريبيػػة إكقػػد أكصػػت الدراسػػة ب

 متخصصة لمعممي الرياضيات في جميع مجاأت الدراسة .
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 اأحتياجػػػػات التدريبيػػػة لمعممػػػػي الصػػػفكؼ األربعػػػػةبعنػػػكاف     (  1995فة ) دراسػػػة الشػػػػنل - 11

   .باألردف  يةانالثالكبرل  افعملى في مديرية ك األ

 افعمػلػى فػي مديريػة ك تحديػد اأحتياجػات التدريبيػة لمعممػي الصػفكؼ األربعػة األ إلىالدراسة ىدفت 

 .باألردف  يةانالثالكبرل 

مػف         اختار عينػة مككنػة الباحث المني  الكصفي التحميمي ف استخدـكلتحقيؽ ىدؼ الدراسة ل 

لالحتياجػػات التدريبيػػة مككنػػة  اسػػتبانة( مشػػرفيف تربػػكييف طبػػؽ عمييػػا 7( معممػػان كمعممػػة ل ك  553 

مػػػف سػػػتة مجػػػاأت رئيسػػػية ىػػػي : التخطػػػيط ل كالمنيػػػاج ل كميػػػارات اأتصػػػاؿ ل الكسػػػائؿ التعميميػػػة 

 يب التدريس ل اإلدارة الصفية ل القياس كالتقكيـ .كتكنكلكجيا التعميـ ل أسال

 : أف إلى الدراسة كقد أشارت نتائ     

 .ىناؾ حاجة متكسطة لمتدريب في جميع المجاأت  -

            اأحتياجػػػػات التدريبيػػػػة أكثػػػػر مػػػػا يكػػػػكف فػػػػي اإلدارة الصػػػػفية تمييػػػػا التخطػػػػيط ثػػػػـ المنيػػػػاج ثػػػػـ فإ - 

 كالتقكيـ كيميو مجاؿ أساليب التدريس كأدنى احتياجات تدريبيةميارات اأتصاؿ فمجاؿ القياس 

 .في مجاؿ الكسائؿ التعميمية كتكنكلكجيا التعميـ  تانك 

عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات دألػػة إحصػػائية فػػي اأحتياجػػات التدريبيػػة بػػيف أفػػراد كعينػػة الدراسػػة تعػػزل  -

 خبرة المعمـ . أكنكع جنس المعمـ  أكمتغير المؤىؿ العممي  إلى

 بناء برام  تدريبية بناء عمى اأحتياجات التدريبية التي أظيرتيا الدراسة. ياكمف تكصيات 

 فػي     بعنكاف   اأحتياجات التدريبية لمعممػي المغػة العربيػة  ( 1994دراسة عبد الحميد )  - 12

 كية مف كجية نظر المعمميف ك المشرفيف التربكييف  انالمرحمة الث

كيػة اناأحتياجات التدريبية لمعممػي المغػة العربيػة فػي المرحمػة الث إلىالتعرؼ  ىإل ىدفت ىذه الدراسة

 .مف كجية نظر المعمميف ك المشرفيف التربكييف 

 ( فقرة تمثؿ اأحتياجات44شممت   استبانةعد أ ثكقد اتبع الباحث المني  الكصفي التحميمي حي 
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     تنميػػػة المعػػػارؼ  -التنفيػػػذ  -ر ىػػػي   التخطػػػيط اك إلػػػي أربعػػػة محػػػ سػػػتبانةالتدريبيػػػة كقػػػد قسػػػمت اأ 

 .( مشرفيف8( معمما كمعممة ك 71التقكيـ ( كقد تككنت عينة الدراسة مف   -

لػػى ل كمػػا جػػاءت الحاجػػة ك الحاجػػة التدريبيػػة لمتقػػكيـ جػػاءت فػػي المرتبػػة األ أف كمػػف نتػػائ  الدراسػػة: 

يػػة ل كلػػـ تثبػػت الدراسػػة فركقػػا تعػػزل انتبػػة الثالتدريبيػػة لتزكيػػد المعمػػـ باسػػتراتيجيات التػػدريس فػػي المر 

كما لـ تثبػت فركقػا بػيف المعممػيف ك المشػرفيف مػف حيػث تقػدير الحاجػات ل الخبرة  أكلمتغير الجنس 

 التدريبية.

كية بشرط اخذ كجيػة انصت الدراسة بإجراء دراسات مماثمة عمى مباحث أخرل في المرحمة الثأك كقد 

 فسيـ .أننظر المعمميف 

بعنػػػكاف   احتياجػػػات معممػػػي المغػػػة العربيػػػة فػػػي المرحمػػػة  ( 1994راسػػػة عبػػػد الػػػرحمن ) د - 13

 الثانكية لمتدريب كما يراىا المعممكف ك المديركف ك المشرفكف التربكيكف في األردف  

ؼ إلػػى اأحتياجػػات التدريبيػػة لمعممػػي المغػػة العربيػػة فػػي المرحمػػة الثانكيػػة ىػػدفت الدراسػػة إلػػى التعػػر 

بػيف خػتالؼ اأالمعممػيف كالمػديريف كالمشػرفيف التربػكييف فػي محافظػة إربػد لكمػدل مف كجية نظر 

 .ل كمدل تأثير بعض المتغيرات مثؿ الجنس ك الخبرة ك المؤىؿ عمييا  ىـكجيات نظر 

اسػػػتخدـ الباحػػػث المػػػني  الكصػػػفي التحميمػػػي ل ك أعػػػد اسػػػتبانة لالحتياجػػػات التدريبيػػػة التػػػي شػػػممت 

كلكجيا التعميمية ل ك التخطػيط الدراسػي ل ك أسػاليب تػدريس المغػة العربيػةل المجاأت التالية : التكن

كتطكير منياج ككتب المغة العربية ل ك إدارة الصؼ ك تنظيمػو ل ك التعمػؽ فػي المغػة العربيػةل  ك 

 التقكيـ المغكم لمطمبة .

كفػػي         : كجػػكد احتيػػاج تػػدريبي عمػػى جميػػع المجػػاأت بدرجػػة كبيػػرة الدراسػػةك مػف أىػػـ نتػػائ  

إلػػػى    مقػػػدمتيا التكنكلكجيػػػا التعميميػػػة ل كػػػذلؾ أظيػػػرت كجػػػكد فػػػركؽ ذات دألػػػة إحصػػػائية تعػػػزل 

 الكظيفة ك إلى جميع متغيرات الدراسة المستقمة .

  .ضركرة تصميـ برنام  تدريبي لمعممي المغة العربية يمبي احتياجاتيـ الفعميةيا كمف تكصيات
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برام  التدريب أثناء الخدمة لمعممػي التربيػة اأجتماعيػة  اف   بعنك  ( 1994دراسة المومني )  -41

 . ك الكطنية كما يراىا المعممكف ك المشرفكف التربكيكف في األردف 

فعاليػػة بػػرام  التػػدريب أثنػػاء الخدمػػة لمعممػػي التربيػػة اأجتماعيػػة ك الكطنيػػة  افىػػدفت ىػػذه الدراسػػة بيػػ

 األردف . كما يراىا المعممكف ك المشرفكف التربكيكف في

  .كقد اتبع الباحث المني  الكصفي التحميمي 

 صت الدراسة بكضع برام  التدريب عمى أساس احتياج المعمميف .أك كفي ضكء النتائ  

بعنػػكاف   اأحتياجػػات التدريبيػػة لمعممػػي الصػػفكؼ الثالثػػة األكلػػى  ( 1993دراسػػة جمعػػة )  - 51

 في مدارس محافظة إربد مف كجية نظرىـ  

فػي        راسة إلى التعرؼ إلى اأحتياجػات التدريبيػة لمعممػي الصػفكؼ الثالثػة األكلػى ىدفت الد

مػػػدارس محافظػػػة إربػػػد مػػػف كجيػػػة نظػػػرىـ ل كمػػػدل تػػػأثير بعػػػض المتغيػػػرات مثػػػؿ الجػػػنس كالمؤىػػػؿ 

 كالخبرة عمى ىذه اأحتياجات .

لتخطػػيط ل اسػػتخدـ الباحػػث المػػني  الكصػػفي التحميمػػي كطػػكر اسػػتبانة شػػممت سػػتة مجػػاأت ىػػي ا

دارة الصػػفكؼ كحفػػظ النظػػاـ ف كتفريػػد التعمػػيـ ل كالنمػػك المينػػي  ك           كالتفاعػػؿ الصػػفي ل كا 

 ( معمما .351األكاديمي ل ك التقكيـ ل ككانت عينة الدراسة مككنة مف  

 كمف نتائ  الدراسة :

درجػة حسػب كجكد درجة كبيػرة مػف اأحتياجػات التدريبيػة فػي جميػع المجػاأت مػع تفػاكت فػي ال -

 كؿ مجاؿ ل كتـ ترتيب ىذه اأحتياجات تنازليا حسب درجة الحاجة التدريبية ليا .

 أظيرت الدراسة فركقا دالة إحصائيا تعزل لمتغيرات الدراسة في العديد مف المجاأت .   -

كأكصت الدراسة بعقد دكرات تدريبية لمعممػي ىػذه الصػفكؼ تصػمـ برامجيػا بنػاء عمػى احتياجػاتيـ 

 يبية .التدر 
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الرياضػيات  بعنكاف   الحاجات التدريبية أثنػاء الخدمػة لمعممػي ( 1993دراسة  عبد الخالؽ )  -61

   .لى ك األ افالعميا في مديرية تربية عم ساسيةفي المرحمة األ

العميػػا  ساسػػيةتحديػد الحاجػػات التدريبيػة أثنػػاء الخدمػة لمعممػػي الرياضػيات فػػي المرحمػة األ إلػػىىػدفت 

لػى ل بتقػدير أىميػة الكفايػة كدرجػة ممارسػة المعمػـ ليػا فػي سػتة مجػاأت ك األ افبية عمػفي مديرية تر 

        ب المعرفػي بالمػادة العمميػةانػىي : التخطيط ل كأساليب التدريس ل كالكسػائؿ التعميميػة ل كالج

دارة الصؼ كالتعامؿ مع التالميػذ ل كالتقػكيـ المدرسػي  مػف  كتكػكف مجتمػع الدراسػةلالرياضيات ( ل كا 

العميػا فػي تربيػة  ساسػيةجميع معممي الرياضيات كمعمماتيا الذيف يقكمػكف بتػدريس المػادة لممرحمػة األ

 ل( كقد شكؿ مجتمع الدراسة عينتيا 214لى كعددىـ  ك األ افعم

 .ات الالزمة انلجمع البي استبانةكاستخدمت 

 -كبينت نتائ  الدراسة ما يمي :

متدنيػػة نسػػبيا ل أمػػا درجػػة أىميتيػػا ليػػػـ  مكفايػػة المقصػػكدةلدرجػػة ممارسػػة معممػػي الرياضػػيات  أف -

 .ات درجة ممارسة أية كفاية تعميمية أقؿ مف درجة أىميتيانت عالية نسبيا ل فقد كانفك

التعميميػة التػي  اتكجكد فركؽ ذات دألة إحصػائية بػيف متغيػرم الممارسػة كاألىميػة لجميػع الكفايػ -

 ( حاجة تدريبية قائمة .71 ىناؾ  أفل بمعنى   ستبانةتضمنتيا اأ

 لمتغيػػر الخبػػرة عمػػى الحاجػػات فػػي أسػػاليب التػػدريس إلػػىىنػػاؾ فركقػػا تعػػزل  أفأظيػػرت النتػػائ   -

ىنػػاؾ تػػأثيرا لمتغيػػر المؤىػػؿ العممػػي عمػػى  أفكالحاجػػات فػػي مجػػاؿ التقػػكيـ المدرسػػي ل كبينػػت أيضػػا 

 ( حاجة تدريبية .67 

تأىيػػػؿ المعممػػػيف كتػػػدريبيـل كعقػػػد دكرات تدريبيػػػة صػػػت الدراسػػػة بإعػػػادة النظػػػر فػػػي بػػػرام  أك كقػػػد  -

متخصصػػة لمعممػػي الرياضػػيات فػػي جميػػع مجػػاأت الدراسػػةل كالتركيػػز عمػػى الحاجػػات التػػي بينتيػػا 

 الدراسة كالعمؿ عمى إشباعيا مف خالؿ الزيارات الصفية كالندكات التربكية.
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في مديرية تربية الزرقاء نحك    اتجاىات المتدربيفبعنكاف  ( 1992دراسة  الزغبي ورفاقو )  – 71

 لى مف البرنام  التدريبي ل كمدل تمبيتو لحاجاتيـ  ك المرحمة األ

الكشػػؼ عػف مػػدل تحقيػػؽ األىػػداؼ التػػي خطػط ليػػا ل كمعرفػػة حاجػػات المعممػػيف ىػدفت الدراسػػة إلػػي 

كذلػؾ     لى مف البرنام  التدريبي ل كمدل تمبيتو لحاجػاتيـك نحك المرحمة األ المتدربيف ل كاتجاىاتيـ

 في األردف .

عمػػى عينػة تػـ اختيارىػػا بطريقػة عشػػكائية  كطبػػؽ الدراسػةلاسػتخدـ الباحػث المػػني  الكصػفي التحميمػي 

أم   ( معممػا كمعممػة ل 151كقد بما عػدد أفػراد العينػة   ل مف فئات المعمميف المستيدفيف بالتدريب 

   الدراسة.%( مف أفراد مجتمع 11ما يعادؿ  

 دراسة :كمف أىـ نتائ  ال

اكتسػػاب ميػػػارات فػػػي التػػػدريب ل كأساسػػيات المعرفػػػة لفيػػػـ طبيعػػػة  إلػػػىالػػدكرات التدريبيػػػة أدت  أف -

 .التي قد تختمؼ بدرجة كبيرة  التعمـ ك عممية التعميـ

المكاضػيع المػذككرة مثػؿ : قيػاس مػدل تقػدـ  إلىالمعمميف بشكؿ عاـ يؤيدكف حاجتيـ الماسة  إف  -

 إلػىعامؿ مع ذكم النشاط المنخفض . كتظير ىذه النتيجػة مػدل الحاجػة الطمبة في التحصيؿ ل كالت

 .مثؿ ىذه المكاضيع 

 اتجاىات المتدربيف نحك البرنام  التدريبي سمبية . إف  -

 كاف مف تكصيات الدراسة ترتيب ىذه اأحتياجات كسمـ أكلكيات تدريبية .

دريبية لممعمـ في الككيت : تشػخيص بعنكاف   تحديد اأحتياجات الت ( 1991دراسة الجبر )  - 81

 الكاقع ك البدائؿ الممكنة  

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى كفاية األسمكب المتبع فػي تحديػد اأحتياجػات التدريبيػة لممعممػيف فػي 

الككيػػت مػػف الناحيػػة التنظيميػػة ك الشػػمكلية ل ك إلػػى التكصػػؿ إلػػى أسػػمكب جديػػد أكثػػر فعاليػػة ل كالػػى 

  ىا.تحديدلعينة ككظيفتيـ عمى رأييـ في مدل كفاية األسمكب المتبع فراد الأتأثير جنس 
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األكؿ :     كاستخدمت الباحثة المني  الكصفي التحميمي ل ك أعدت لذلؾ استبانة مككنة مف جزأيف 

لدراسة مػدل كفايػة األسػمكب المتبػع فػي تحديػد اأحتياجػات التدريبيػة ل ك الثػاني لتحديػد اأحتياجػات 

ك الخػػػركج         خػػػالؿ نمػػػكذجيف جديػػػديف لدراسػػػتيما مػػػف كجيػػػة نظػػػر أفػػػراد العينػػػة التدريبيػػػة مػػػف 

 .بنمكذج أكثر فاعمية في تحديد اأحتياجات التدريبية 

( شخصا مف فئات تربكية شممت معمميف ك مػدراء مػدارس كمشػرفيف 766تككنت عينة الدراسة مف  

  .بحكث التربكية بالككيتتربكييف كمعمميف أكائؿ كمكظفيف في مركزم التدريب ك ال

 كمف أىـ نتائ  الدراسة :

 .مالئمة األسمكب المتبع في تحديد اأحتياجات التدريبية إلى حد ما مف الناحية التنظيمية  -

ككاف مف تكصيات الدراسة تطكير نمػكذج تحديػد اأحتياجػات التدريبيػة بحيػث يغطػي مجػاأت أكثػر 

 ضمف التكصيؼ الكظيفي لممعمـ .

 الدراسات األجنبية :ثالثا : 

 بعنكاف   تحميؿ برام  المعمميف الجدد   (Brambltt: 2000دراسة برامبمت )   - 1

فػي        ىدفت ىذه الدراسػة إلػى تقيػيـ مػدل نجػاح برنػام  تػدريب المعمػـ الجديػد فػي كأيػة أريزكنػا 

 لكصفي التحميميل كاستخدـ الباحث المني  االكأيات المتحدة لكلتحديد اأحتياجات التدريبية ل

أظيػػػرت نتػػػائ  الدراسػػػة عػػػددا مػػػف اأحتياجػػػات التدريبيػػػة تمثمػػػت فػػػي ميػػػارات تدريسػػػية يفتقػػػر إلييػػػا ك 

 المعمميف الجدد .

 كمف تكصيات الدراسة :  

تضػػميف برنػػام  تػػدريب المعمػػـ الجديػػد لمممارسػػات التدريسػػية ك التدريبيػػة قبػػؿ اأنخػػراط فػػي مينػػة  -

 التعميـ .

لبرنػػام  التػػدريبي عمػػى الطػػالب فػػي الجامعػػات أثنػػاء دراسػػتيـ ككػػذلؾ عنػػد بدايػػة تطبيػػؽ محتػػكل ا -

 التحاقيـ في مينة التعميـ .
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تطػكير البرنػػام  التػدريبي ليشػػمؿ اأحتياجػات التدريبيػػة التػػي أظيرتيػا الدراسػػة كعمػى رأسػػيا تنظػػيـ  -

دارة المكقؼ الصفي .  كا 

 .عض أساليب التطكر الميني لممعمـ    ب: بعنكاف( Catchings : 2000دراسة كاتشنجز )-2

ىدفت الدراسة إلى اكتشاؼ العكامؿ التي تساعد عمى تطبيػؽ التقنيػة فػي التػدريب المينػي فػي بعػض 

المدارس اأبتدائية في كأية لكيزيانا األمريكية ل كقد تركػزت الدراسػة عمػى أربػع مػدارس ابتدائيػة فقػط 

   الكصفي التحميمي .مف ىذه الكأية كدراسة حالة كمف خالؿ المني

غياب اسػتثمار الكسػائط التقنيػة كالتكنكلكجيػة فػي التػدريبل كعػدـ أخػذ رأم الدراسة :  نتائ ككاف مف 

 المتدربيف عند التخطيط لبرام  التدريب .

 كمف تكصيات الدراسة :

 ضركرة استخداـ التكنكلكجيا الحديثة في تدريب المعمميف داخؿ المدارس أثناء الخدمة . -

 ركرة استخداـ التقنية ك التكنكلكجيا الحديثة في تدريب اإلدارة المدرسية الحديثة .ض -

مػف         ضركرة التخطيط لمبرام  التدريبية كفػؽ اأحتياجػات التدريبيػة لممعممػيف ك التػي تحػدد  -

 كمف قبؿ القائميف عمى تقكيـ عمميـ .  لقبميـ

 الحديثة . تكفير العدد الكافي مف األجيزة التكنكلكجية -

 اأستعانة بخبراء لتدريب المعمميف عمى األجيزة التكنكلكجية .  -

    ( Roger B.hill & Robert C. Wicklien , 2000دراسػػة ىيػػل و ويكمػػين )  - 3

 الكفايات الالزمة لمعممي التربية التكنكلكجية   .  بعنكاف : 

بيػة التكنكلكجيػة لمكفايػات الالزمػة ليػـ ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمػى مػدل امػتالؾ معممػي التر 

 ألداء ميماتيـ ك مسئكلياتيـ .

( فقػػرة كزعػػت 41كقػػد اتبػػع الباحثػػاف المػػني  الكصػػفي التحميمػػي ل حيػػث أعػػدا اسػػتبانة اشػػتممت عمػػى  

 عمى المحاكر التالية : ميارات التدريس ل التمكف مف محتكل التكنكلكجيا ل ميارات التفكير ل
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 ارة الصؼ ل ك األعماؿ اإلدارية .تكجيو الطالب ل إد 

( معمما في كأية جكرجيا بالكأيات المتحػدة لكاسػتخدمت الدراسػة 145كقد تككنت عينة الدراسة مف  

ك النسػػػػب المئكيػػػػة كالمتكسػػػػطات  (scheffe اختبػػػػار   ت ( ك أسػػػػمكب التبػػػػايف األحػػػػاديي ك اختبػػػػار

 الحسابية كأساليب إحصائية لتحميؿ البيانات .

ك     مػػف محػػكرم ميػػارات التػػدريس معممػػي التربيػػة التكنكلكجيػػةتمكػػف  الدراسػػة يػػرت نتػػائ ك قػػد أظ 

 ك الحاجة إلى التدرب عمى كفايات معينة في محاكر أخرل .  لميارات التفكير

 عمى الكفايات التي أظيرت نتائ  الدراسة عدـ تمكنيـ منيا . تدريبيـضركرة  ياكمف تكصيات

ك         بعنكاف   رؤل معممػي اليابػاف المبتػدئيف فػي إعػدادىـ  (9San : 199دراسة سان )  - 4

 .تنميتيـ المينية  

ىػػدفت الدراسػػة إلػػى بيػػاف نظػػرة المعممػػيف المبتػػدئيف فػػي المرحمػػة اأبتدائيػػة ك الثانكيػػة الػػدنيا لمتػػدريب 

ممػيف أك ك إلى أم مدل يؤمف ىؤأء المعممكف بأف التدريب األكلي طكر ميػاراتيـ كمعلالذم يتمقكنو 

بيػػػاف الميػػػارات التػػػي طكرىػػػا ىػػػؤأء المعممػػػيف خػػػالؿ عمميػػػـ ل ك اسػػػتخدـ الباحػػػث المػػػني  الكصػػػفي 

( فقػػرة تقػػيس منيػػاج التطػػكير 14( فقػػرة منيػػا  31التحميمػػي لتحميػػؿ نتػػائ  دراسػػتو ك التػػي تككنػػت مػػف 

ممػػػة مػػػنيـ ( معممػػػا ك مع567( فقػػػرة لقيػػػاس التقيػػػيـ الػػػذاتي ك بمغػػػت عينػػػة الدراسػػػة  17المينػػػي ل ك 

 المرحمة الثانكية . في( 352المرحمة اأبتدائية ك   يعممكف( 315 

 كمف نتائ  الدراسة : 

إف الخبػػرة التعميميػػة ك طبيعتيػػا فػػي مراحػػؿ ك مسػػتكيات المدرسػػة المختمفػػة تعتبػػر عػػامال ىامػػا فػػي  -

 تطكير ميارات تعمؽ بتدريس المادة ك إدارة الصؼ .

عممكف معارفيـ ك مياراتيـ في نياية التدريب األكلي منخفض جػدا أف المستكل الذم طكر فيو الم -

ل مع اعتبار التدريب األكلي عامال ميما في تطكير ميارات معينة مثؿ معرفة مفيـك المػادة العمميػة 

دارة الصؼل ك استخداـ الكسائؿ التعميمية .  كأساليب التدريس المينية ل كا 
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اىػد تػدريب المعممػيف ك المػدارس بيػدؼ تحسػيف التػدريب ف يػتـ التعػاكف بػيف معأك أكصػت الدراسػة بػ

اأسػػػتياللي حتػػػى يػػػتمكف المعممػػػكف مػػػف مقابمػػػة التغيػػػرات ل كمػػػا أكصػػػت باأسػػػتعانة بػػػالمعمميف ذكم 

 الخبرة في تدريب أقرانيـ الجدد .

بعنكاف   تقكيـ الحاجات التدريبية لمعممي الرياضػيات  (Okorofor,1998دراسة أكورفور )  - 5

 دارس األساسية في كأية ريمك في نيجيريا  في الم

ىػػدفت الدراسػػة إلػػى تقػػكيـ الحاجػػات التدريبيػػة لمعممػػي الرياضػػيات فػػي المػػدارس األساسػػية فػػي كأيػػة 

 ريمك في نيجيريا ل مف أجؿ كضع برام  تدريبية كاقعية ك فعالة لمعممي الرياضيات.

 .( معمما 184بانة طبقيا عمى  كقد استخدـ الباحث المني  الكصفي التحميمي حيث أعد است

ككاف مف نتائ  الدراسة : أف المعمميف في حاجة ماسػة إلػى التػدريب عمػى اتقػاف المفػاىيـ كالميػارات 

إعػداد الكسػائؿ التعميميػة ل تحديػد القػراءات  كصياغة األىداؼ الكاقعية القابمة لمتحقؽ ل كاألساسية ل

 ك المصادر الالزمة ل ك إثارة الدافعية .

تكصػػػيات الدراسػػػة ضػػػركرة األخػػػذ بعػػػيف اأعتبػػػار عنػػػد التخطػػػيط ألم برنػػػام  تػػػدريبي نػػػاجت كمػػػف 

 الحاجات التدريبية لممعمميف ل كذلؾ ضركرة تدريب معممي الرياضيات عمى المجاأت السابقة.

 : بعنػكاف   دراسػة مسػحية ( Kenneth & Tommy , 1992دراسػة  كينيػث وتػومي )  - 6

  . كية بكأية جكرجيا األمريكية انة لمعممي الرياضيات في المرحمة الثلتحديد الحاجات التدريبي

كيػة بكأيػة جكرجيػا انالحاجات التدريبية لمعممػي الرياضػيات فػي المرحمػة الثىدفت الدراسة إلى تحديد 

 . األمريكية

كيػػة فػػي جكرجيػػا ل انمػػف معممػػي ممػػف يدرسػػكف المرحمػػة الثمعممػػا ( 922تككنػػت عينػػة الدراسػػة مػػف   

اسػػتخدـ مقيػػاس ك ( فقػػرة تصػػؼ ميػػاـ المعمػػـ ل 31أداة لمدراسػػة ل حيػػث تككنػػت مػػف   سػػتبانةاأ انػػتك

 .أثر متغير الخبرة  كخماسي لمعرفة درجة حاجة المعمـ لتمؾ المياـ ل 

 أساليب في حاجة ماسة إلى التدريب عمى : الرياضيات ككاف مف نتائ  الدراسة : أف معممي
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تػػػدريس ل رفػػػع قػػػدرة اسػػػتخداـ بػػػرام  الحاسػػػكب  سػػػاليب تػػػدريس جديػػػدة ل كـ أتعمػػػ ل كإثػػارة الدافعيػػػة  

اسػػػتخداـ مختبػػػر  ل كمعرفػػػة التطبيقػػػات الرياضػػػية الحديثػػػة ك   للطمبػػػة مػػػف ذكم التحصػػػيؿ المرتفػػػعا

 استخداـ استراتيجيات التدريس . ل كالرياضيات 

 .كجكد فركؽ ذات دألة إحصائية تعزل إلى متغير الخبرة

 اسة إشباع ىذه الحاجات بتصميـ برام  تدريبية مالئمة .كمف تكصيات الدر 

: بعنكاف   الحاجات التدريبيػة لمعممػي الرياضػيات  ( Macande , 1990دراسة  ماكاندي )  - 7

 أثناء الخدمة  

 ىدفت الدراسة  إلى تحديد الحاجات التدريبية لمعممي الرياضيات أثناء الخدمة .

ل كغيػر مػػدربيف لممرحمػة األساسػية فػػي مػدارس مانيكالنػد فػػي  حيػث شػممت الدراسػة معممػػيف مػدربيف 

زمبابكم ل كقد قاـ بيذه الدراسة مف أجؿ تحسيف كفاءة معممي الرياضيات في تمؾ المػدارسل  حيػث 

الرياضيات أثناء الخدمة كعددىـ  ( فقرة لقياس الحاجة التدريبية لمعممي28طبؽ استبانة مككنة مف  

مػػػػف سػػػػتة مجػػػػاأت ىػػػػي : معرفػػػػة الرياضػػػػيات ل  سػػػػتبانةككنػػػػت اأ( كت7-1( لمصػػػػفكؼ مػػػػف  121 

كمناى  الرياضيات ل تدريب معممي الرياضيات ل كاأستراتيجيات التدريبية ل كالتدريب أثنػاء الخدمػة 

 .ل كالتطكرات الحديثة في مجاؿ تعميـ الرياضيات 

 كل المعرفي .كمف نتائ  الدراسة ظيكر بعض اأحتياجات التدريبية خاصة في مجاؿ المحت

 :مف أبرز التكصيات  افكك

  .برفع كفاءاتيـ التعميمية ساسيةييتـ معممك الرياضيات أثناء الخدمة في المرحمة األأف  -

 تربط المحتكل بأساليب التدريس . أفالبرام  التدريبية أثناء الخدمة يجب  -

ت التدريبيػػػة ل كاسػػػتخداـ فػػػي مجػػػاأت المحتػػػكل الرياضػػػي ل كاأسػػػتراتيجيا تخطػػػيط بػػػرام  تدريبيػػػة -

 الكسائؿ مثؿ الحاسكب كاالة الحاسبة ل كتطكير مناى  الرياضيات .
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الحاجػػػات التدريبيػػػة لمعممػػػي  بعنػػػكاف   : (  Sirithavee , 1990دراسػػػة  سػػػيرثافي )  - 8

   .د نالرياضيات في المرحمة اإلعدادية في تايال

حيث  لدنياضيات في المرحمة اإلعدادية في تايالىدفت الدراسة معرفة الحاجات التدريبية لمعممي الر 

 لمعرفة الحاجات التدريبية .  استبانةاستخدـ 

 لمفئة المستيدفة .أظيرت نتائ  الدراسة مجمكعة مف اأحتياجات التدريبية 

 صت الدراسة ببناء برنام  تدريبي مبني عمى الحاجات التدريبية بحيث يستمر لمدة عاـأك كقد 

ل كتػػدريب المعممػػيف فػػي منػػاطؽ غيػػر المنػػاطؽ التػػي يدرسػػكف فييػػا ل كاسػػتخداـ  دراسػػي عمػػى األقػػؿ 

 الرياضيات في مكاقع أخرل .

الجػدد فػي  اأحتياجات التدريبية لممعمميف   : بعنكاف ( Slaugher:  1988دراسة سنجر )  - 9

  . د بالكأيػات المتحدة األمريكية نأر مي

د بالكأيػػػػات المتحػػػدة نػػػأر ت التدريبيػػػة لممعممػػػيف الجػػػػدد فػػػػي ميتحديػػػد اأحتياجػػػا إلػػػى الدراسػػػة  ىػػػدفت

 . األمريكية

( فقرة مكزعة عمى مجاأت رئيسية ىي :  42مككنة مف   استبانةكلتحقيؽ ىذا اليدؼ أعد الباحث  

حاجػات التالميػذ كميػكليـ  إلػىالمنياج ل كطرؽ التقكيـ ل كحفز التالميذ كاستثارة دافعيػتيـ ل التعػرؼ 

 .معمميف حديثي الخبرة القاـ بتطبيقيا عمى عينة مف  ستبانةد ضبطو لالل كبع

 : إلىأشارت نتائ  الدراسة  

 .خبرة األقؿ التػدريب بدرجة أكبر مف المعمميف  إلىالمعمميػف المبتدئيػف بحاجػة  -

 مجاأت الدراسة .التدريب عمى كؿ مجاؿ مف  إلىجميع أفراد العينة بحاجة   -

 كؽ ذات دألة إحصائية بيف المعمميف كالمعممات في حاجاتيـ لمتدريب .أ تكجد فر   -

 كمف تكصيات الدراسة إعداد برام  تدريبية تمبي تمؾ اأحتياجات التدريبية .
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المرحمػة  : بعنكاف   اأحتياجػات التدريبيػة لمعممػي العمػـك فػي (  Adi , 1986دراسة  أدي ) - 10

   .كية انالث

 . دكنيسياإنكية باناأحتياجات التدريبية لمعممي العمـك في المرحمة الث ىدفت الدراسة لتحديد

( مػػػػػف أعضػػػػػاء ىيئػػػػػة التػػػػػدريس فػػػػػي معاىػػػػػد إعػػػػػداد 21( معممػػػػػا ل ك  134اسػػػػػتطمع الباحػػػػػث آراء   

لكيػػة التػػي أعطيػػت لعػػدد مػػف اأحتياجػػات كمػػا تراىػػا ك األ أف( إداريػػا ل حيػػث كجػػد 25المعممػػيف ل ك 

 تقييـ تحصيؿ الطمبة . لك إدارة المكاقؼ لكالمحتكل المعرفي  افتقالعينات المذككرة ىي : إ

 .عمى عينات أخرل مف المعمميف بتخصصات مختمفة  الدراسة بتطبيؽكمف التكصيات 

فػػي       الرياضػػيات :   الحاجػات التدريبيػػة لمعممػػي بعنػػكاف ( Iloh،  1985دراسػػة الػػوه )  - 11

  . نيجيريا المرحمة اأبتدائية في كأية بنداؿ في

الحاجػػػات التدريبيػػػة لمعممػػػي الرياضػػػيات فػػػي المرحمػػػة اأبتدائيػػػة ىػػػدفت الدراسػػػة إلػػػى التعػػػرؼ عمػػػى 

 . المعمميف في كأية بنداؿ في نيجيريا أداءلتحسيف 

معرفة أكثر ل كاأسػتراتيجيات التدريسػية ل  إلىتككنت مف مجاأت: الحاجة  الباحث استبانةاستخدـ 

دارة السػػمكؾ ل كالطػػ رؽ التقكيميػػة ل كالمػػادة التدريبيػػة ل كالكقػػت الػػالـز لمتػػدريب . كقػػد تككنػػت عينػػة كا 

( معممػػا . كقػػد اسػػتخدـ الباحػػث معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػكف لقيػػاس الثبػػات بػػيف فقػػرات 144الدراسػػة مػػف 

 ات التي تـ الحصكؿ عمييا .انحراؼ المعيارم أختبار البينل كالنسب ل كاأ ستبانةاأ

 ة :كمف نتائ  الدراس 

 .الدراسة  ةمنطق تنكيع درجة حاجة المعمميف ما بيف التدريب المكثؼ ل كالقميؿ في  -

 .في مجاؿ إدارة المناى  كانت كبر حاجة لممعمميف لمتدريب عمييا أ  -

 .التدريب يساعد عمى تحسيف تعميـ الرياضيات لتمؾ المرحمة  أفكافؽ المعممكف عمى   -

 .ريبية مف خالؿ مجمكعة عناكيف أظيرتيا الدراسة كأكصت الدراسة بإعداد برام  تد
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 عمى الدراسات السابقة :  قيبتع

 يمكف تقسيميا إلي مجمكعتيف حسب أىدافيا :مف خالؿ مراجعة الدراسات السابقة 

 كىي : تحديد اأحتياجات التدريبية لممعمميفالمجمكعة األكلى : دراسات تناكلت  -

(ل دراسػػػػػػػػة أبػػػػػػػػك 2112(ل دراسػػػػػػػػة حجػػػػػػػػازم 2112قػػػػػػػػاط  (ل دراسػػػػػػػػة م2115دراسػػػػػػػػة عبػػػػػػػػد القػػػػػػػػادر 

دراسػػة  ل(2113دراسػػة الصػػائا (ل 2114 ي(ل دراسػػة الزىرانػػ2111عثمػػاف ل دراسػػة (2111الػػركس 

ل دراسػػة ىنػػد ك (1997دراسػػة الصػػباغ كعبػػد العظػػيـ  ل(1999دراسػػة أبػػك ضػػباع (ل 2113ىجػػراف 

دراسػػػػػػػة  ل(1996لميػػػػػػػؿ دراسػػػػػػػة ىاشػػػػػػػـ كأبػػػػػػػك ا (ل1997(ل دراسػػػػػػػة ياركنػػػػػػػدم كغنػػػػػػػيـ 1997يحيػػػػػػػى 

ل دراسػة (1995دراسػة مغايضػة   ل(1995دراسػة الشػاللفة (ل 1995ل دراسة الطراكنة (1996سالـ 

(ل دراسػػػػػػػة 1994  (ل دراسػػػػػػػة عبػػػػػػػد الخػػػػػػػالؽ1994(ل دراسػػػػػػػة عبػػػػػػػد الػػػػػػػرحمف 1994عبػػػػػػػد الحميػػػػػػػد 

دراسػة  ل(1991دراسػة الجبػر  ل(1993دراسػة الجمعػة (ل 1993(ل دراسػة عبػد الخػالؽ 1993جمعػة 

دراسػػة ىيػػؿ ك ل           (Okorofor,1998   دراسػػة أككرفػػكرل  (Brambltt: 2000رامبمػػت  ب

كينيػػػػث دراسػػػػة  ل ( Roger B.hill & Robert C. Wicklien,2000    كيكمػػػػيف

( ل دراسػػة  Macande , 1990( ل دراسػػة ماكانػػدم Kenneth & Tommy, 1992كتػػكمي 

(ل Adi,1986ل دراسة أدم (Slaugher:1988 دراسة سالجر( ل Sirithavee , 1990سيرثافي  

 .  (Ilohل 1985دراسة الكه 

بنػاء البػرام  التدريبيػة أثنػاء الخدمػة لممعممػيف كتقكيميػا كالتػي المجمكعة الثانيػة : دراسػات تناكلػت  -

 ك ىي : ليا عالقة بتحديد اأحتياجات التدريبية لممعمميف 

(ل 2114(ل دراسػػة غبػػػايف  2116سػػة سػػمكر (ل درا2116(ل دراسػػة صػػػبت 2118عطػػكاف أبك دراسػػة 

(ل  دراسػػػة الخطيػػػب ك 1999(ل دراسػػػة الجنيػػػدم 2112(ل دراسػػػة جبػػػر 2113دراسػػػة العػػػاجز كالينػػػا 

(ل دراسػػػة 1993 ل دراسػػػة عػػػدكاف كفاشػػػة(1994(ل دراسػػػة دركزة 1996(ل دراسػػػة الفػػػرا 1998العيمػػة 
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(ل دراسػػػػػػػة  الزغبػػػػػػػي 1994        ( ل دراسػػػػػػػة المػػػػػػػكمني 1989 ل دراسػػػػػػػة الخطيػػػػػػػب(1991الفػػػػػػػرا 

  ( لSan : 1999دراسة ساف    (:  Catchings : 2000دراسة كاتشنجز   (ل 1992كرفاقو 

 كمف تحميؿ الدراسات السابقة نجد :

تدريب المعمـ يشكؿ الميمة الرئيسية لجميع  أفك ل التدريب في جميع المؤسسات أمر أبد منو  أف -

 كزارات التربية كالتعميـ .

 عمكما.عمى تحديد اأحتياجات التدريبية لممعمميف في المجمكعة األكلى راسات ركزت الد -

 أخرل لتحديد اأحتياجات التدريبية جيات في المجمكعة األكلى أدخمت معظـ الدراسات -

 . مثاؿ عمى ذلؾ المديركف ل كالمشرفكف التربكيكف .للممعمميف كذلؾ لمقارنتيا 

ىنػاؾ احتياجػات تدريبيػة لممعممػيف ينبغػي  أفعمػى  عػة األكلػىالمجمك   اتفقػت جميػع الدراسػات فػي -

 مراعاتيا عند تصميـ أم برنام  تدريبي كذلؾ لتحقيؽ الفاعمية ألم برنام  تدريبي .

مجػػػاأت متعػػػددة ليسػػػيؿ دراسػػػتيا كبػػػذلؾ اسػػػتفاد  إلػػػىعممػػػت الدراسػػػات عمػػػى تقسػػػيـ عمػػػؿ المعمػػػـ  -

 ك اثرائيا ك تدعيميا .في بناء أداة الدراسة الباحث مف ىذا التقسيـ 

الكثير مف اأحتياجات التدريبية الميمة لممعمميف إأ  إلى المجمكعة األكلى في تكصمت الدراسات -

 يا اختمفت في ترتيبيا .أن

لمجتمػع الدراسػة المقصػكد فػي ىػذه  في المجمكعػة األكلػىالدراسات الفمسطينية  أفأحظ الباحث   -

األجنبيػػػة كبيػػػذا تعتبػػػر الدراسػػػة الحاليػػػة إثػػػراء لػػػألدب ك  العربيػػػة تقميمػػػة مقارنػػػة مػػػع الدراسػػػاالدراسػػػة 

 التربكم في ىذا المجاؿ .

اأحتياجػػػػات التدريبيػػػػة لممعممػػػػيف فػػػػي مختمػػػػؼ  المجمكعػػػػة األكلػػػػى فػػػػي لػػػػت بعػػػػض الدراسػػػػاتاك تن  -

إأ         التخصصات ل كمنيـ معممي العمـك ل كمعممي الرياضػيات ل كمعممػي المػكاد األخػرل  ل 

  .لىك لت معممي المرحمة اأبتدائية كخصكصا الصفكؼ األربعة األاك قميال مف الدراسات تن أف
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ل كالمسػػػتكل التعميمػػػي ل متغيػػػرات مثػػػؿ الجػػػنس  المجمكعػػػة األكلػػػى فػػػي لػػػت بعػػػض الدراسػػػاتاك تن  -

كسػػنكات الخبػػرة ل كالمسػػتكل الػػكظيفي ل كالمكقػػع الجغرافػػي لكىػػي بيػػذا تتفػػؽ مػػع الدراسػػة الحاليػػة فػػي 

 ا كتختمؼ في بعضيا ااخر .بعضي

فركقا إحصائية تذكر بػيف آراء المعممػيف كالمػديريف  المجمكعة األكلى فيكجدت بعض الدراسات   -

كغيػرىـ فػي تحديػد اأحتياجػػات التدريبيػة ل كالػبعض ااخػػر لػـ يجػد فركقػػا إحصػائية تػذكر لممتغيػػرات 

معظػػـ الدراسػػات قػػد كجػػدت أثػػرا  أفأ التاليػػة : الجػػنس ل كالمؤىػػؿ العممػػي ل كالمسػػتكل الػػكظيفي ل إ

 لمتغير الخبرة عمى تحديد اأحتياجات التدريبية لممعمميف .

كعمػػػى أىميػػػة تحديػػػد  التػػػدريبعمػػػى عكامػػػؿ نجػػػاح  المجمكعػػػة الثانيػػػة فػػػيركػػػزت معظػػػـ الدراسػػػات  -

 .رأكب كفعالية األىداؼ الرئيسة ليذه الدكرات لكي تحقؽ نجاحا كاعتبارىااأحتياجات التدريبية 

جميػع الفئػات التػي ليػا عالقػة  كجكب تعػاكفعمى في المجمكعتيف الدراسات السابقة  معظـأكدت  -

  .تحديد اأحتياجات التدريبية كذلؾ لتحقيؽ أعمى درجة مف الفاعميةلبالعممية التعميمية 

خاصػة لكؿ فئػة احتياجاتيػا التدريبيػة العامػة كال في المجمكعتيف أفأكدت معظـ الدراسات السابقة  -

  بصكرة دقيقة . ىاالتي يجب التركيز عمييا كبالتالي أبد مف إجراء دراسات لتحديد

مجػػاأت كذلػػؾ لتسػػييؿ  إلػػىعمػػى تقسػػيـ عمػػؿ المعمػػـ فػػي المجمػػكعتيف عممػػت الدراسػػات السػػابقة  -

 ىذه المجاأت تعتبر كحدة كاحدة أ تنفصؿ عف بعضيا .  أفيا أكدت أنإأ  لعممية البحث فييا

( اأحتياجات التدريبية لممشرفيف التربكييف في فمسطيف كقد أكرد  1999لت دراسة الجنيدم   تناك  -

مػػػػع الدراسػػػػة الحاليػػػػة فػػػػي ىػػػػدؼ تحديػػػػد  ئيػػػػاالباحػػػػث ىػػػػذه الدراسػػػػة ضػػػػمف الدراسػػػػات السػػػػابقة ألتقا

 اأحتياجات التدريبية ألحد الفئات العاممة في قطاع التعميـ. 

 :ية والدراسات السابقة أوجو التشابو بين الدراسة الحال

يػػػا اسػػػتخدمت األسػػػمكب أنفػػػي  مجمػػػكعتيفتتشػػػابو الدراسػػػة الحاليػػػة مػػػع الدراسػػػات السػػػابقة فػػػي ال -

 (1994دراسة دركزة  باستثناء لكأداة  لمبحث  ستبانةالكصفي لمني  الدراسة ل كاستخدمت اأ
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 التي استخدمت المني  التجريبي . 

كىػػك  الػػت مكضػػكعا كاحػػداك يػػا تنأنفػػي  المجمكعػػة األكلػػى تتشػػابو الدراسػػة الحاليػػة مػػع دراسػػات -

 . اأحتياجات التدريبية

  .تتشابو الدراسة الحالية مع المجمكعة األكلى في ىدؼ تحديد اأحتياجات التدريبية لممعمميف -

كػؿ منيػا يبحػث فػي  أففػي  ةيػانالثالمجمكعػة  فػيتتشابو الدراسػة الحاليػة مػع الدراسػات السػابقة  -

 في قطاع التعميـ .ميـ الدكرات التدريبية المقدمة لمعامميف عممية تص

 :أوجو االختنؼ بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة 

يػا جعمػت أن تختمؼ الدراسة الحالية عف بعػض الدراسػات السػابقة فػي المجمكعػة األكلػى  فػي -   

ك ىػي الفئػة المسػتيدفة مػف  عممية تحديد اأحتياجػات التدريبيػة تػتـ مػف كجيػة نظػر المعممػيف فقػط

نية يشارؾ فييا جميع األطراؼ التػي يتمثػؿ اك عممية تع ياأنبينما رأت الدراسات السابقة   ل الدراسة

كليذا الػرأم مػا يبػرره ل أمػا الدراسػة الحاليػة ل أىميا في المشرفكف التربكيكف ك المديريف كالمعمميف 

ابقة حيػػث اتخػػذت مػػف المعممػػيف عينتيػػا ت اسػػتجابة  لتكصػػيات عػػدد مػػف الدراسػػات السػػانػػفيػػي ك

 الفئػػاتقػػدر أيػػـ أنحيػػث  ىـيػػتـ تحديػػد اأحتياجػػات التدريبيػػة مػػف كجيػػة نظػػر  أفصػػت بػػأك الرئيسػػة ك 

 عمى تحديد احتياجاتيـ التدريبية. 

فػػي الحػػد البشػػرم  تختمػػؼ الدراسػػة الحاليػػة عػػف بعػػض الدراسػػات السػػابقة فػػي المجمكعػػة األكلػػى -

معمميف الذيف يدرسػكف الصػفكؼ األربعػة األكلػى مػف المرحمػة األساسػيةل  حيث تمثؿ في الللمدراسة 

بينمػػا تنكعػػت العينػػة فػػي الدراسػػات السػػابقة فػػي المجمكعػػة األكلػػى لتشػػمؿ معممػػيف يدرسػػكف صػػفكفا 

 كمباحث مختمفة .

فػي ترتيػب الخطػكة الثانيػة تختمؼ الدراسة الحاليػة عػف بعػض الدراسػات السػابقة فػي المجمكعػة   -

بحثت في عممية تقييـ الدكرات التدريبية حيث تعتبػر  المجمكعة الثانية ة ل فالدراسات في المدركس

ىػػػػػذه الخطػػػػػكة آخػػػػػر خطػػػػػكات تصػػػػػميـ البػػػػػرام  التدريبيػػػػػة ل أمػػػػػا الدراسػػػػػة الحاليػػػػػة فتػػػػػدرس تحديػػػػػد 
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لػػى الخطػػكات الكاجػػب إتباعيػػا قبػػؿ تصػػميـ أم برنػػام  تػػدريبي أك اأحتياجػػات التدريبيػػة كىػػي مػػف 

 مقترح .

 .تيف في الحد الزماني ك المكاني ختمؼ الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في المجمكعت -

مػػػف خػػػالؿ اأطػػػالع عمػػػى الدراسػػػات السػػػابقة كالبحػػػكث التربكيػػػة المتعمقػػػة بمجػػػاؿ تحديػػػد  ك

ىنػػػاؾ أربػػػع دراسػػػػات فقػػػط فػػػي مجػػػاؿ تحديػػػػد  أفاأحتياجػػػات التدريبيػػػة فػػػي فمسػػػطيف كجػػػػد الباحػػػث 

 يبية . اأحتياجات التدر 

عمػى حػد عمػـ  –لى في محافظػات غػزة ك دراسة الحالية ىي األال أفكمف ىذا المنطمؽ يعتبر الباحث 

األربعػػػة  ساسػػػيةفػػػي مجػػػاؿ تحديػػػد اأحتياجػػػات التدريبيػػػة لمعمػػػـ الصػػػؼ فػػػي الصػػػفكؼ األ –الباحػػػث 

 لى مف السمـ التعميمي الفمسطيني .ك األ
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  رابعل الػػالفص

 ءاتالطريقة كاإلجرا
 أكأ :  مني  الدراسة

 ثانيا : مجتمع الدراسة

 ثالثا : عينة الدراسة

 رابعا : أداة الدراسة كخطكات بنائيا

 خامسا : صدؽ األداة 
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اسػػػتخدـ الباحػػػث المػػػني  الكصػػػفي التحميمػػػي لمحصػػػكؿ عمػػػى المعمكمػػػات    أوال : مػػػنيج الدراسػػػة :

و إلى تصنيؼ الحقائؽ كالبيانات كتحميميا ثـ حيث أف الدراسات الكصفية تتج الالزمة ليذه الدراسة ل

 (.199: 1990)حسن، .استخالص النتائ  كتعميميا 

  (.اأستبانةمف أداة الدراسة لذلؾ قاـ الباحث بكصؼ ك تفسير النتائ  حسب المعمكمات الكاردة 

ك       تككف ىذا المجتمع مف جميع معممي ك معممات الصفكؼ األكؿ     ثانيا مجتمع الدراسة :

الثاني ك الثالث ك الرابع األساسية مف التعميـ األساسي في المدارس الحككمية في محافظات غزة ك 

( معمما كمعممة حسب إحصائية كزارة التربية ك التعميـ لمعاـ 1929البالا عددىـ  

أك    الصفكؼ األربعة األكلى أحد ( مدرسة تشمؿ 173مكزعيف عمى  (  2119/2111 الدراسي

 في محافظات غزة جميعيا 

 (  7جدول ) 

 مجتمع الدراسة ك يمثؿ معممك كمعممات الصفكؼ مف األكؿ إلي الرابع في

 ( 2111/  2119محافظات غزة في المدارس الحككمية لمعاـ الدراسي   

 المجمكع  الصؼ الرابع الصؼ الثالث الصؼ الثاني الصؼ األكؿ المديرية
 369 91 88 94 97 شماؿ غزة
 512 132 131 117 123 شرؽ غزة
 448 111 114 116 118 غرب غزة
 119 21 22 36 31 الكسطى

 374 95 98 87 94 خاف يكنس
 127 35 36 26 31 رفت

 1929 482 488 466 493 المجمكع 
 

 ( .2009قسم التخطيط ، وزارة التربية و التعميم العالي غزة  ، ( مجتمع الدراسة   7جدكؿ 

( معمػػـ كمعممػػة ممػػف 411  تػػـ اختيػػار عينػػة عشػػكائية بسػػيطة تمثمػػت فػػي   ثالثػػا عينػػة الدراسػػة :

باسػػػتثناء  يدرسػػػكف الصػػػفكؼ األساسػػػية األربعػػػة األكلػػػى فػػػي المػػػدارس الحككميػػػة فػػػي محافظػػػات غػػػزة
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بمػا يمثػؿ  السػت المحافظػات عمػىمكزعة  المعمميف الذيف يدرسكف مبحث المغة اأنجميزية ل ك العينة

 ة  حسب الجدكؿ التالي : %( مف مجتمع الدراس 21 

 ( 8جدول رقم ) 

 توزيع عينة الدراسة عمى مديريات التربية والتعميم بمحافظات غزة

 عدد المعمميف ك المعممات المديرية رقـ
 عدد العينة

 مجمكع إناث ذككر
 81 42 38 396 شماؿ غزة 1
 111 54 46 512 شرؽ غزة 2
 91 49 41 448 غرب غزة 3
 31 17 13 119 الكسطى 4
 75 35 41 374 خاف يكنس 5
 25 11 15 127 رفت 6

 411 217 193 1929 المجمكع
 رابعا أداة الدراسة :

قػػػػػػاـ الباحػػػػػػث بإعػػػػػػداد أداة الدراسػػػػػػة المتمثمػػػػػػة فػػػػػػي اسػػػػػػتبانة تتعمػػػػػػؽ بمكضػػػػػػكع اأحتياجػػػػػػات 

 ككانت اجرائات بنائيا كالتالي :التدريبية

مثػػػؿ دراسػػػة كػػػؿ مف أبػػػك ل ات ذات العالقػػػة اأطػػػالع عمػػػى األدب التربػػػكم ك الدراسػػػ  - 1

 ل (1995( كدراسة الشػاللفة 1999 ل( كدراسػة أبك ضػباع2115ل( كدراسػة عبد القػادر2111لالركس

 فػي كتابػة الحقائػب التدريبيػة( 1997لالخطيػب  كما استعاف بقائمة الكفايات التعميمية التي عرضيا 

. 

مكؿ بو في كزارة التربية ك التعميـ العالي بتقرير اإلشراؼ الصفي المعالباحث استعاف   - 2

كمػا كالمذكرة التكضيحية الخاصة بو ل كالتقرير الكصفي لمحصة الصفية في مدارس ككالة الغػكث ل 

 اسػػػتعاف بػػػدليؿ الػػػدكرات التدريبيػػػة التػػػي عقػػػدتيا كزارة التربيػػػة ك التعمػػػيـ العػػػالي الفمسػػػطينية فػػػي الفتػػػرة

 .(  2119إلى  1994 
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مف   ث عمى إجراء مقابالت مع معمميف يقكمكف بتدريس الصفكؼ األربعة األكلى عمؿ الباح  - 3

 خالؿ عممة كمشرؼ تربكم ل 

مشػػرفي المرحمػػة األساسػػية عمػػى كزع سػػؤاأ اسػػتطالعيا لتحديػػد محػػاكر اأحتياجػػات التدريبيػػة   - 4

 .الحتياجات التدريبية لممعمميف تحددكذلؾ لمكصكؿ إلى بناء فقرات 

ل تمثؿ معظـ ما  ات( فقر 111استبانة اشتممت عمى ستة محاكر رئيسية يندرج تحتيا   تـ بناء - 5 

كقد تـ كضع تدري  اأسػتبانة حسػب مؿ يتعمؽ بمينتو داخؿ الصؼ كخارجو ل يقكـ بو المعمـ مف ع

 سمـ ليكارت الخماسي حيث كزعت الدرجات كااتي :

 معارض  درجتاف (لدرجات ( 3محايد  ل  درجات ( 4مكافؽ  ل  درجات ( 5مكافؽ بشدة  

 معارض بشدة   درجة كاحدة (

     أصػػبت عػػدد فقراتيػػاحيػػث ل (2 ممحػػؽ رقػػـ كمػػا يعػػرض محكمػػا 16عمػػى أداة الدراسػػة عرضػػت  – 6

 .( 3كما يظير في ممحؽ رقـ   ( فقرة في شكميا النيائي  81  

 ( 9جدول رقم )

 محاور الدراسة وعدد الفقرات التابعة لكل محور 

 أرقاـ الفقرات عدد الفقرات عنكاف المحكر محكررقـ ال
 7 - 1 7 التخطيط 1
 21 - 8 14 طرائؽ كأساليب التدريس 2
 44 - 22 23 النمك الميني لممعمـ 3
 53 - 45 9 إدارة الصؼ كتنظيمو 4
 64 - 54 11 التقكيـ الصفي 5
 81 - 65 16 التعميـ االكسائؿ التعميمية كتكنكلكجي 6

 81 - 1 81 المجمكع
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 إجراءات الصدؽ كالثبات:   :خامسا : صدؽ األداة 

يشير الصدؽ إلى مدل قدرة أداة القياس عمى قياس ما كضعت ألجمو بالفعؿل كأف عباراتيا كأسئمتيا 

  .(189: 1989)التير،  .تمثؿ ما يراد قياسو حقيقةن 

تػـ    كفي ىػذه الدراسػة ل ياسكىناؾ عدة أنكاع لمصدؽ يمجأ ليا الباحثيف عادة لتقدير صحة أداة الق

 :التاليةجراءات اإلالتأكد مف صدؽ األداة عف طريؽ 

لممحتػكل المػراد قياسػو بحيػث تمثػؿ الصػفة  اأسػتبانةكيعني مػدل تمثيػؿ بنػكد  صدؽ المحتوى: - 1

المػػراد قياسػػيا تمثػػيالن جيػػدانل كيػػتـ عػػف طريػػؽ عػػرض األداة عمػػى عػػدد مػػف الخبػػراء لتحميػػؿ العبػػارات 

 (. 430: 1989)العساؼ، .مف مدل ارتباطيا بمحتكل الدراسةكالتأكد 

عمػػى عػػدد مػػف أسػػاتذة الجامعػػات  عأرضػػتالدراسػػة ه كلمتأكػػد مػػف صػػدؽ محتػػكل أداة القيػػاس فػػي ىػػذ

 .في كزارة التربية ك التعميـ العالي المختصيف األزىر ك اإلسالمية ك األقصى( ك عدد مف 

 :  (  Internal Consistency Validityصدؽ االتساؽ الداخمي )  - 2

 صدؽ اأتساؽ الداخمي بأنو   التجانس في أداء الفرد  ( 72:  1982) أبو لبدة ، يعرؼ  

 .فقرة ألخرل ل أم اشتراؾ جميع فقرات اأستبياف في قياس خاصية معينة في الفرد   مف  

فقرات كػؿ بأعػد مػع إيجاد معامؿ اأرتباط بيف  عف طريؽ مقياسكتـ إيجاد صدؽ اأتساؽ الداخمي لم

فقػرات غيػر سػبع كقػد ظيػرت  لككػؿ  انةك اأسػتبك كذلؾ معامػؿ اأرتبػاط بػيف كػؿ فقػرة  لالبعد ككؿ

 دالة كلكف لـ تحذؼ لحداثة محتكاىا كما تمثؿ مف مكضكعات تدريبية ميمة .

 :التالي يكضت ذلؾ(  11  كالجدكؿ  
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 صدؽ اأتساؽ الداخمي  ( 11جدكؿ  
رقـ 
 الفقرة

ارتباط  معامؿ
 الفقرة بالبعد

معامؿ ارتباط 
الفقرة 
 باأستبياف

رقـ 
 الفقرة

معامؿ ارتباط 
 الفقرة بالبعد

معامؿ ارتباط 
الفقرة 
 باأستبياف

رقـ 
 الفقرة

معامؿ ارتباط 
 الفقرة بالبعد

معامؿ ارتباط 
الفقرة 
 باأستبياف

1 0.693** 0.619** 28 0.730** 0.750** 55 0.855** 0.788** 

2 0.750** 0.564** 29 0.687** 0.648** 56 0.877** 0.873** 

3 0.771*8 0.629** 30 0.813** 0.791** 57 0.862** 0.828** 

4 0.832** 0.827** 31 0.802** 0.727** 58 0.757** 0.734** 

5 0.892** 0.823** 32 0.771** 0.801** 59 0.838** 0.818** 

6 0.722** 0.749** 33 0.794** 0.753** 60 0.870** 0.771** 

7 0.774** 0.708** 34 0.790** 0.775** 61 0.859** 0.828** 

8 0.725** 0.688** 35 0.805** 0.757** 62 0.793** 0.754** 

9 0.778** 0.720** 36 0.922** 0.901** 63 0.814** 0.821** 

10 0.516** 0.403* 37 0.313 0.184 64 0.818** 0.734** 

11 0.562** 0.432* 38 0.827** 0.784** 65 0.691** 0.823** 

12 0.721** 0.600** 39 0.711** 0.672** 66 0.722** 0.869** 

13 0.761** 0.741** 40 0.353 0.388* 67 0.704** 0.901** 

14 0.742** 0.694** 41 0.298 0.270 68 0.608** 0.697** 

15 0.497** 0.429* 42 0.499** 0.468** 69 0.636** 0.717** 

16 0.639** 0.584** 43 0.796** 0.774** 70 0.696** 0.491** 

17 0.709** 0.627** 44 0.867** 0.847** 71 0.267 0.120 

18 0.779** 0.782** 45 0.847** 0.765** 72 0.379* -0.068 

19 0.748** 0.728** 46 0.728** 0.719** 73 0.466** -0.022 

20 0.649** 0.649** 47 0.879** 0.843** 74 0.464** -0.002 

21 0.529** 0.578** 48 0.892** 0.862** 75 0.732** 0.366* 

22 0.736** 0.663** 49 0.882** 0.787** 76 0.825** 0.499** 

23 0.848** 0.827** 50 0.886** 0.828** 77 0.739** 0.449** 

24 0.623** 0.652** 51 0.907** 0.899** 78 0.584** 0.787** 

25 0.787** 0.783** 52 0.860** 0.778** 79 0.721** 0.889** 

26 0.714** 0.686** 53 0.835** 0.812** 80 0.528** 0.144** 

27 0.716** 0.749** 54 0.810** 0.716**    
 (0.463r0.361   1.15عند مستكل  داؿ إحصائيان  معامؿ اأرتباط*   

 (r 0.463   1.11عند مستكل داؿ إحصائيان معامؿ اأرتباط ** 

كما قاـ الباحث بحساب معامالت اأرتباط بيف أبعاد اأستبياف مع اأستبياف ككؿ كالجدكؿ 
 التالي يكضت ذلؾ:
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 ( معامنت ارتباط أبعاد االستبيان باالستبيان ككل 11جدول )

 معامؿ اأرتباط البأعد ـ
 **0.904 التخطيط 1

 **0.927 التدريس طرائؽ كأساليب 2

 **0.964 النمك الميني لممعمـ 3

 **0.946 إدارة الصؼ كتنظيمو 4

 **0.949 التقكيـ الصفي 5

 **0.774 الكسائؿ التعميمية كتكنكلكجيا التعميـ 6

 (r 0.463   1.11عند مستكل داؿ إحصائيان معامؿ اأرتباط ** 
أستبياف كاأستبياف ككؿ دالة إحصائيان عند يتضت مف الجدكؿ أف معامالت اأرتباط بيف أبعاد ا

 مما يؤكد عمى صدؽ اأتساؽ الداخمي لالستبياف. 1.11مستكل 
  (:  Questionnaire Reliability) انةاالستبثبات  -

لمنتائ  نفسيا تقريبان في كؿ مرة يطبؽ فييا عمى المجمكعة  لمقياسالمقصكد بالثبات  إعطاء ا     

  .( 261:  1982) أبو لبدة ،  . فرادنفسيا مف األ

 ك قد تـ حساب معامؿ ثبات اأستبياف بطريقتيف ىما :

 ( :  Cronbach Methodطريقة ألفا كرونباخ )  -أ 
            ( ك التػػػػػػػػي يشػػػػػػػػار إلييػػػػػػػػا عػػػػػػػػادة بمعادلػػػػػػػػة كركنبػػػػػػػػاخ ألفػػػػػػػػا   Cronbachمعادلػػػػػػػػة كركنبػػػػػػػػاخ        

  Cronbach Alpha  ا   ( ل أك اختصػاران بعامػؿ ألفػAlpha Coefficient   ل ك تأخػذ ىػذه )
 المعادلة الصيغة : 

         
           =                                                       ،( 355:  2002)عودة 
 .  لمقياسف  = عدد فقرات ا  ل   = معامؿ ألفا .   :حيث أف 
 .    المقياسؿ فقرة في عمى ك ستجاباتؼ = تبايف اأ 2ع         
 ككؿ .      لمقياسعمى ا ستجاباتس = تبايف اأ 2ع         

 مف الفقرات . ( ف   ؼ = مجمكع التباينات لعدد  2مجػ ع         

 ؼ  2_  مجػ ع   1ف                     
 س        2ع               1ف ػػ    
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   ( :  Split Half Methodطريقة التجزئة النصفية )  -ب 
نفس عدد ل يحتكم كؿ منيما جزأيفإلى  اأستبياف كمجاأتواعتمدت ىذه الطريقة عمى تجزئة       

ثـ تـ إجػراء كمف ل الجزأيفل كتـ إيجاد معامؿ اأرتباط بيف الفقرات أك يزيد أحدىما بفقرة عف ااخر 
 المحسكب كذلؾ بكاسطة معادلة سبيرماف ػ براكف التنبؤية اأرتباطتصحيت كتعديؿ إحصائي لمعامؿ 

Spearman–Brown Prophecy Formula ) ) 
 (  14:  1980) أبو حطب و صادؽ ،                               ة ىي : ك ىذه المعادل

 ر  2                                 
 ث  =        ػػػػػػػػػػػػ           

 +    ر     1                             
 كمو .  مقياسث  = معامؿ ثبات ال  حيث أف :     

 . فالجزئيييمة المحسكبة لمعامؿ اأرتباط بيف الدرجات عمى ر   = الق                
 ك الجدكؿ التالي يكضت معامالت الثبات لالستبياف ك مجاأتو بكال الطريقتيف:

 ( 12  جدول رقم )
 معامنت الثبات لنستبيان و مجاالتو باستخدام طريقتي ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية 

 
يتضػػت مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف جميػػع معػػامالت الثبػػات لالسػػتبياف كمجاأتػػو مرتفعػػة ممػػا يؤكػػد عمػػى 

 ثباتو كصالحيتو لالستخداـ.
 
 
 

 المجال
 قيمة معامل الثبات

 طريقة التجزئة النصفية طريقة ألفا
 0.828 0.891 التخطيط

 0.875 0.901 طرائؽ كأساليب التدريس
 0.870 0.954 ي لممعمـالنمك المين

 0.906 0.955 إدارة الصؼ كتنظيمو
 0.934 0.954 التقكيـ الصفي

 0.805 0.888 الكسائؿ التعميمية كتكنكلكجيا التعميـ
 0.971 0.983 اأستبياف ككؿ



 121 

 الفصل الخامس
 

 ىانتائج الدراسة و تفسير 
 
 

  ىاعرض النتائج الدراسة و تفسير 

 
 توصيات الدراسة 

 

 اقتراحات الدراسة 
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 :النتائج المتعمقة بسؤال الدراسة األول

 نص سؤاؿ الدراسة األكؿ عمى ما يمي: 

 زة ؟غالمرحمة األساسية بمحافظات تقديرات المعمميف ألىـ اأحتياجات التدريبية لمعممي  ما

السػػؤاؿ قػػاـ الباحػػث بحسػػاب المتكسػػطات كالتكػػرارات كاألكزاف النسػػبية لكػػؿ فقػػرة مػػف  عػػفك لإلجابػػة 

 الية تكضت ذلؾ:فقرات كؿ مجاؿ مف مجاأت اأستبيافل كالجداكؿ الت

 :التخطيط  -1
 ( 13جدول ) 

 لمجال االحتياجات المتعمقة بالتخطيط اإلحصاءات الوصفية 

 الفقرة ـ
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

الوزن 
موافؽ  الترتيب النسبي

معارض  معارض محايد موافؽ بشدة
 بشدة

صكغ  األىداؼ السمككية لكؿ حصة  1
 يا كمستكياتيا المختمفةبمجاأت

36.0% 35.8% 10.5% 14.5% 3.3% 3.868 1.15 77.4% 5 

 –فصمية  -كضع خطة   يكمية 2
 سنكية ( لتدريس المادة

41.5% 33.3% 6.8% 11.8% 6.8% 3.91 1.247 78.2% 4 

تحديد التعمـ القبمي الالـز لمتعمـ  3
 الجديد

29.0% 42.5% 12.8% 12.0% 3.8% 3.81 1.096 76.2% 6 

إدارة الكقت كتكزيعو عمى أنشطة  4
 الحصة 

46.3% 24.8% 11.0% 15.8% 2.3% 3.97 1.186 79.4% 2 

اختيار طرائؽ التدريس المناسبة  5
 لتحقيؽ األىداؼ

51.5% 24.8% 9.5% 11.0% 3.3% 4.103 1.156 82.1% 1 

 3 %79.3 0.95 3.963 %1.0 %10.3 %10.3 %48.5 %30.0 تصميـ خطط عالجية 6

استثمار المعمكمات المكجكدة في  7
 السجؿ التراكمي لمطالب

12.3% 54.3% 19.3% 11.3% 3.0% 3.615 0.943 72.3% 7 

  %77.8 0.939 3.891 %3.3 %12.4 %11.4 %37.7 %35.2 المجاؿ ككؿ 
 كثر اأحتياجات التدريبية إلحاحا تمثمت في التالي :أيتضت مف الجدكؿ السابؽ أف 

ىميػة ف ىػذا الترتيػب فػي األأكيرل الباحث :  ئؽ التدريس المناسبة لتحقيؽ األىداؼاختيار طرا - 1

كذلؾ يعتبر العثكر عمى طريقة التػدريس المتناسػبة  وليتفؽ مع جكىر عمؿ المعمـ في التخطيط لعمم

مما يػؤدم بػو     لمكر التي تبعث عمى الحيرة عند المعمـ كثر األأىداؼ كمستكل الطمبة ىك مع األ

ك المحاضػرة التػي        يسرىا كىػك اختيػار طريقػة الحػكار ك المناقشػة أسيؿ القرارات ك إاتخاذ لى إ
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كلكػػف مػػا بيػػده حيمػػة  لف اختيػػاره ىػػذا يشػػكبو القصػػكرأمػػع يقػػيف المعمػػـ بػػ لىػػداؼتػػتالئـ مػػع معظػػـ األ

متػدرب عمػى اأختيػار حاجتػة الممحػة ل كيػكازم ىػذا للى ميارة اختيار الطريقة المناسػبةإبسبب افتقارة 

 .خرل تتضت أحقا أ  طرائؽ تدريس

 تكزيع كقت الحصة عمى أنشطتيا : يعتبر حاجة تدريبية ممحة ألنو في أغمب الحصص - 2

 التقكيـ المرحمي ل مما يربؾ حسابات تفعيؿكقت المعمـ قبؿ أف ينفذ خطتو ل خاصة مع  ينتيي 

عاليػػات الحصػػة ل بينمػػا الػػنمط القػػديـ المعمػػـ كيدفعػػو إلػػى طمػػب اكتسػػاب ميػػارة تكزيػػع الكقػػت عمػػى ف 

الػػذم يعتمػػد عمػػى أف يعػػرض المعمػػـ كػػؿ مػػا لديػػو ثػػـ ينفػػذ التقػػكيـ بصػػكرتو الختاميػػة فقػػط ل لػػـ تكػػف 

 الحاجة ممحة لتنظيـ كقت الحصة ألنو منظـ فعال عبر االية البسيطة لتنفيذىا .

دارات التعميميػة العاـ فػي اإل تصميـ الخطط العالجية تعتبر حاجة تدريبية ممحة بسبب التكجو  - 3

مػف خػالؿ طػرح العديػد مػف البػرام  ك لشراؼ التربكم لمتركيز عمػى الطمبػة ذكم صػعكبات الػتعمـ كاإل

كالتػػػي  لكالبػػػرام  الصػػػيفية العالجيػػػة ل كمعالجػػػة صػػػعكبات الػػػتعمـل المشػػػاريع مثػػػؿ التعمػػػيـ العالجػػػي 

كبناء ل سباب الضعؼ أكتشخيص ل ت بتشخيص ىذه الفئا تبدأل تتطمب مف المعمـ ميارات مختمفة 

 .ليو المعمـ إكىك ما يفتقر ل الخطط العالجية كتنفيذىا كتقكيميا 

ككاف استثمار معمكمات السجؿ التراكمػي لمطالػب فػي مػؤخرة الحاجػات التدريبيػة لػدل المعممػيفل كقػد 

السػػابؽ  يعػػكد ذلػػؾ أفتقػػار ىػػذا السػػجؿ فػػي مدارسػػنا لمعمكمػػات كافيػػة خصكصػػا المسػػتكل التحصػػيمي

 لمطالب مما دفع المعمميف لتجاىؿ ىذا العنصر مف التدريب في محكر التخطيط .

ظيػػرت الحاجػػة التدريبيػػة لػػدل المعممػػيف أنيػػا أ( فػػي 2111بػػك الػػركس  أفػػؽ ىػػذه النتػػائ  مػػع دراسػػة تت

لمتخطػػيط لألنشػػطة كطرائػػؽ التػػدريس بمػػا يتفػػؽ مػػع األىػػداؼ ل كتتفػػؽ كػػذلؾ مػػع دراسػػة أبػػك ضػػباع 

 ىك بناء الخطط العالجية .ك ظيارىا احتياج تدريبي آخر عند المعمميف إي ( ف1999 
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 :طرائؽ وأساليب التدريس  -2
 ( 14جدول ) 

 لمجال االحتياجات المتعمقة بطرائؽ وأساليب التدريس اإلحصاءات الوصفية 

 الفقرة ـ
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

الوزن 
يب النسبي

ترت
ال

 

وافؽ م
 بشدة

معارض  معارض محايد موافؽ
 بشدة

 2 %80.4 1.135 4.02 %4.5 %9.8 %7.0 %36.8 %42.0 امتالؾ فنكف ك ميارات طرح األسئمة 8
 5 %77.0 1.127 3.85 %3.3 %13.5 %12.0 %37.5 %33.8 إدارة المناقشات الفعالة بيف التالميذ 9

 13 %63.9 1.067 3.193 %4.3 %26.0 %26.3 %33.3 %10.3 تكظيؼ طريقة المحاضرة بشكؿ فاعؿ 11
 13 %63.9 1.077 3.195 %6.3 %23.0 %24.0 %38.5 %8.3 تكظيؼ طريقة اإللقاء بشكؿ فاعؿ 11
 11 %74.6 0.933 3.728 %2.3 %9.3 %19.5 %51.5 %17.5 تكظيؼ طريقة القصة بشكؿ فاعؿ 12
 3 %79.1 0.975 3.955 %2.0 %8.5 %12.3 %46.5 %30.8  بفعاليةتكظيؼ طريقة لعب األدكار  13
 5 %76.8 1.009 3.838 %1.5 %12.3 %14.5 %44.5 %27.3 تكظيؼ طريقة الدراما بشكؿ فاعؿ 14
 1 %81.8 0.913 4.09 %2.0 %5.3 %9.8 %47.8 %35.3 بفعاليةتكظيؼ طريقة التعمـ بالمعب  15
 4 %77.6 0.979 3.88 %3.5 %6.3 %14.8 %49.8 %25.8 تكظيؼ طريقة اأستقصاء ك اأكتشاؼ  16
 7 %75.4 1.018 3.768 %3.0 %10.8 %15.8 %47.5 %23.0 يةفاعمبتكظيؼ طريقة حؿ المشكالت  17
 7 %75.3 1.083 3.765 %4.5 %9.0 %19.0 %40.5 %27.0 تكظيؼ طريقة التدريس بالمجمكعات  18
 12 %73.5 0.965 3.675 %2.8 %10.3 %20.8 %49.3 %17.0 بفعاليةتكظيؼ طريقة العصؼ الذىني  19

تكجيو السمككيات في غرفة الصؼ كفقا  21
 لنظريات التعمـ

27.5% 39.0% 18.8% 9.5% 5.3% 3.74 1.118 74.8% 9 

الربط األفقي ك الرأسي بيف المكضكعات  21
 11 %74.1 1.047 3.703 %4.8 %8.8 %19.3 %46.0 %21.3 المختمفة 

  %74.9 0.749 3.743 %3.6 %11.6 %16.7 %43.4 %24.8 المجاؿ ككؿ 
فئػػة المسػػتيدفة اللحاحػػا مػػف كجيػػة نظػػر إكثػػر اأحتياجػػات التدريبيػػة أيتضػػت مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف 

 تمثمت في التالي :

: كىػػػي طريقػػػة تػػػدريس حديثػػػة تتفػػػؽ مػػػع المنحػػػى  تكظيػػػؼ طريقػػػة الػػػتعمـ بالمعػػػب بشػػػكؿ فاعػػػؿ - 1

كتعػزز الكثيػر مػف القػيـ كاأتجاىػات ل كؿ كاتجاىػات الطمبػة كتتفؽ مع ميػل التكاممي لممنياج الجديد 

لػػى إكؿ ف الكتػػاب المدرسػػي فػػي الصػػفكؼ مػػف األإكىػػي طريقػػة مطمكبػػة مػػف المعمػػـ بػػؿ ل اأيجابيػػة 

ف المعمػػـ أداة الدراسػػة أ أظيػػرتنشػػطة بنػػاء عمػػى ىػػذه الطريقػػة التػػي ساسػػي تصػػمـ فيػػو األالرابػػع األ

 يفتقدىا .
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سػئمة ف األأل ل : كىي ميارة ميمة تدؿ عمى كعي المعمػـ ات طرح األسئمةامتالؾ فنكف ك ميار  - 2

كثػر عتمد عمييا جميع طرائؽ التدريس خاصة الطريقػة األتك  لدكات التفاعمية في الحصةكثر األأىي 

 .فظيرت كحاجة تدريبية ممحة ل شيكعا كىي الحكار كالمناقشة 

عػػػف تكظيػػػؼ طريقػػػة المعػػػب  يقػػػاؿ عػػػف  : مػػػا يقػػػاؿ تكظيػػػؼ طريقػػػة لعػػػب األدكار بشػػػكؿ فاعػػػؿ - 3

لبرام  التمفزيكنية ا عمى دمانيـا  نيا طريقة تقترب مف اىتمامات الطمبة ك أحيث ل دكار طريقة لعب األ

لطبيعتيػػا المعقػػدة مػػف اختيػػار الالعبػػيف ل كلكنيػػا طريقػػة مػػف الصػػعكبة عمػػى المعمػػـ التخطػػيط ليػػا ل 

مػػف  ل فظيػػرتكالحقػػائؽ التػػي يعرضػػيا المنيػػاج  كنسػػ  السػػيناريك المناسػػب كفػػؽ الميػػارات كالمفػػاىيـ

 كلكيات التدريب مف كجية نظر الفئة المستيدفة .أ

يمارسػػكف  ـنيػػف المعممػػيف أ يرغبػػكف فػػي التػػدرب عمػػى طريقػػة اإللقػػاء كيعػػكد ذلػػؾ ألأيضػػا أكيتضػػت 

 ىذه الطريقة دائما ل مع اقتناعيـ بأف مخرجاتيا ضعيفة بالنسبة لطمبة المرحمة .

سػاليب أظيػار الحاجػة التدريبيػة فػي مكضػكع إ( فػي 2111ؽ مع نتائ  دراسة أبك الػركس  كىنا تطاب

 دكار ك التعمـ بالمعب .كطرائؽ التدريس الحديثة مثؿ الدراما كلعب األ
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 :النمو الميني لممعمم  -3
 ( 15جدول ) 

  لمجال االحتياجات المتعمقة بالنمو الميني لممعمماإلحصاءات الوصفية 

 الفقرة ـ
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

الوزن 
موافؽ  الترتيب النسبي

 بشدة
معارض  معارض محايد موافؽ

 بشدة

التعرؼ إلى محتكل مادة التخصص  22
 ك بنيتيا المنطقية

44.5% 29.5% 10.0% 10.8% 5.3% 3.973 1.204 79.5% 3 

 7 %77.1 1.11 3.855 %5.5 %8.5 %11.3 %44.5 %30.3 تصميـ األنشطة الصفية  23
 15 %73.3 0.975 3.663 %3.5 %10.0 %19.0 %51.8 %15.8 تصميـ األنشطة الال صفية ك تطكيرىا 24

المقدرة عمى اكتشاؼ الطمبة  25
 المكىكبيف ك رعايتيـ

40.8% 38.0% 8.3% 9.5% 3.5% 4.03 1.09 80.6% 2 

مـ تشخيص الطمبة ذكم صعكبات التع 26
 كرعايتيـ

30.3% 47.5% 10.3% 9.3% 2.8% 3.933 1.01 78.7% 4 

رعاية  الطمبة ذكم الحاجات الخاصة  27
 5 %78.6 0.88 3.928 %1.0 %7.8 %13.3 %53.5 %24.5   التعميـ الجامع (

 8 %76.9 0.915 3.845 %1.8 %7.3 %18.5 %49.8 %22.8 مراعاة الخصائص النمائية لمطمبة  28
 1 %80.7 0.952 4.035 %2.8 %4.8 %12.8 %45.8 %34.0 ميارة الخط العربي السميـ  امتالؾ 29

ربط البيئة المحمية بمكضكعات  31
 6 %78.4 1.174 3.918 %5.3 %10.0 %11.8 %33.8 %39.3 الدركس المختمفة

 9 %76.7 1.191 3.833 %5.5 %10.8 %15.3 %32.0 %36.5 امتالؾ ميارة تدريس المغة العربية  31
 17 %72.6 1.165 3.628 %6.3 %12.8 %17.5 %39.0 %24.5 القدرة عمى تدريس الرياضيات  32

القدرة عمى تدريس الميارات الحياتية  33
 ضمف المنياج 

20.5% 51.3% 15.8% 8.5% 4.0% 3.758 1.003 75.2% 12 

 فيتدريس القيـ الكطنية ك المدنية  34
 منياج التربية الكطنية ك المدنية

23.3% 42.3% 16.0% 12.8% 5.8% 3.645 1.139 72.9% 16 

 18 %71.9 1.067 3.595 %4.5 %13.8 %17.0 %47.3 %17.5 تدريس مبحث العمـك العامة  35
 11 %76.4 1.16 3.82 %5.0 %11.8 %12.5 %37.8 %33.0 تدريس التربية اإلسالمية كفركعيا 36

امتالؾ القدرة عمى تدريس التربية  37
 ة ك التربية الفنيةالرياضي

10.3% 31.5% 36.0% 17.3% 5.0% 3.248 1.019 65.0% 23 

تكظيؼ برنام  التعميـ التمكيني ك  38
 أكراؽ العمؿ المختمفة 

14.3% 45.3% 17.0% 15.3% 8.3% 3.42 1.154 68.4% 21 

 19 %69.2 0.988 3.458 %5.3 %10.5 %27.5 %46.8 %10.0 إدراج التربية البيئية ضمف المنياج  39
 21 %68.5 0.936 3.425 %3.0 %13.0 %32.0 %42.5 %9.5 إدراج التربية الغذائية ضمف المنياج  41
 22 %66.9 0.984 3.345 %3.5 %15.3 %35.8 %34.3 %11.3 إعداد البحكث اإلجرائية 41
 11 %76.5 0.91 3.823 %2.5 %7.5 %14.3 %56.8 %19.0 استثمار أدب األطفاؿ في التدريس 42
 14 %74.2 1.06 3.71 %4.3 %12.3 %12.5 %50.3 %20.8 التقكيـ الذاتي لفعالية طرؽ التدريس  43
 13 %74.6 1.078 3.728 %4.3 %12.3 %13.0 %47.5 %23.0 امتالؾ القدرة عمى تقكيـ المناى  44
  %74.4 0.759 3.722 %4.3 %10.9 %17.3 %43.4 %24.1 المجاؿ ككؿ 
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فئػػة المسػػتيدفة اللحاحػػا مػػف كجيػػة نظػػر إكثػػر اأحتياجػػات التدريبيػػة أابؽ أف يتضػػت مػػف الجػػدكؿ السػػ

 تمثمت في التالي :

نػو  احتيػاج أ: كىي احتياج تدريبي قد يظف القػارء  امتالؾ ميارة الخط العربي السميـ ك الجميؿ - 1

بتػو ف مػف خػالؿ تقػكيـ المعمػـ لطمأكلكػف الباحػث يػرل ل لمخرجات عمؿ المعمـ بػو دخؿ شخصي أ 

ف فاقػد أككػكف المعمػـ يعمػـ ليالحظ ردائة الخطكط مما ينعكس بشػكؿ خفػي عمػى ثقػة الطالػب بنفسػو 

الشػػيء أ يعطيػػو فيػػك بالضػػركرة يعتبػػر امػػتالؾ ميػػارة كفنػػكف الخػػط العربػػي حاجػػة تدريبيػػة ضػػركرة 

 ستنعكس حتما عمى طمبتو .

يػاج تػدريبي ممػت مػف كجيػة نظػر : كىي احت المقدرة عمى اكتشاؼ الطمبة المكىكبيف ك رعايتيـ - 2

ف كجػػػكد طمبػػػة مكىػػػكبيف فػػػي صػػػؼ المعمػػػـ يثيػػػركف المناقشػػػة كالتفاعػػػؿ أك حيػػػث  لالفئػػػة المسػػػتيدفة

الصػػػػفي كيعػػػػززكف مكانػػػػة الفصػػػػؿ كبالتػػػػالي معمميػػػػـ عمػػػػى مسػػػػتكل المدرسػػػػة بػػػػؿ قػػػػد يشػػػػارككف فػػػػي 

عمميػـ كػؿ ذلػؾ يػدفع المسابقات المختمفػة التػي تنظميػا الػكزارة كيحصػدكف الجػكائز باسػـ مدرسػتيـ كم

لػى ميػارة رعايػة الطمبػة إف المعمـ نظر فػي فقػرة اأسػتبياف أكيرل الباحث  لالمعمـ دائما لمبحث عنيـ

ما المقدرة عمى اكتشافيـ فيي تتمثؿ في المكىبة النكعية كالخفية حيػث يكجػد طمبػة ذكم ألالمكىكبيف 

قط كمػف الصػعكبة بمكػاف اكتشػاؼ ك ميارة معينة فأمستكل عادم كلكنيـ يتميزكف في مبحث معيف 

 ذلؾ مما دفعيـ أعتبار ذلؾ حاجة تدريبية ممحة.

: كىػػي حاجػة تدريبيػػة منطقيػػة اسػػتنادا  التعػرؼ إلػػى محتػػكل مػػادة التخصػص ك بنيتيػػا المنطقيػػة - 3

ف خبػػرات المعمػػـ ك ثقافتػػة كمؤىالتػػو أحيػػث ل لممنيػػاج الفمسػػطيني الجديػػد المػػزدحـ بالحقػػائؽ العمميػػة 

أ تسػػعفة فػػي التصػػدم لكػػؿ ىػػذه الحقػػائؽ ل كػػذلؾ المنحػػى التكػػاممي المطمػػكب مػػف معمػػـ  الجامعيػػة

عػف  ذا صػادؼ معمػـ المغػة العربيػة درسػا إفمػثال لالمرحمة يفرض عميو الربط بيف المباحث المختمفػة 

لػى دكرة الميػاة فػي إىميتو مف الكاجب عميو كفؽ المنحى التكػاممي فػي بنػاء المنيػاج التطػرؽ أالماء ك 

 لطبيعة مثال .ا
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كيعػكد ذلػؾ  تػدريس التربيػة الرياضػية ك التربيػة الفنيػةظير أيضػا عػدـ حاجػة المعممػيف لمتػدرب عمػى 

لقناعػػػات سػػػابقة بانيػػػا مباحػػػث أ تحتػػػاج إلػػػى تػػػدريب عمػػػى طػػػرؽ تدريسػػػيا حيػػػث أف الطمبػػػة غالبػػػا 

 يندفعكف لمنشاط في حصص ىذه المباحث مما يسيؿ عمى المعمـ تنفيذىا .

محتػػكل مػػادة ظيػػار الحاجػػة لمتػػدرب عمػػى إ( فػػي 2111الدراسػػة مػػع دراسػػة أبػػك الػػركس   كىنػػا تتفػػؽ

ظيارىػػػػا حاجػػػػة إ( فػػػػي 2112التخصػػػػص كتطػػػػكير المعمكمػػػػات ل كػػػػذلؾ تتفػػػػؽ مػػػػع دراسػػػػة حجػػػػازم  

المعمميف لمتدرب عمى طرؽ تدريس الطمبة المكىكبيف كرعايتيـ ل لكنيا تختمؼ مع دراسة أبك الركس 

ىميػػة حيػػث ظيػػر فػػي ىػػذه الدراسػػة كاحتيػػاج يـ الػػذاتي لممعمػػـ مػػف حيػػث األفػػي مكقػػع التقػػك  (2111 

 ( .2111تدريبي متأخر بينما كاف مف أكلكيات التدريب عند أبك الركس  

 :إدارة الصؼ وتنظيمو  -4
 ( 16جدول ) 

 لمجال االحتياجات المتعمقة بإدارة الصؼ وتنظيمو اإلحصاءات الوصفية 

 الفقرة ـ
 االستجابات

 المتوسط
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

الوزن 
موافؽ  الترتيب النسبي

معارض  معارض محايد موافؽ بشدة
 بشدة

حفظ النظاـ الصفي بأسمكب  45
 ديمقراطي

45.3% 28.3% 8.5% 11.8% 6.3% 3.945 1.253 78.9% 4 

التفاعؿ المفظي كغير المفظي داخؿ  46
 الفصؿ

23.5% 43.0% 14.5% 12.3% 6.8% 3.643 1.163 72.9% 8 

 1 %81.2 1.216 4.058 %5.5 %10.0 %8.0 %26.3 %50.3 إثارة دافعية الطمبة لمتعمـ  47
 3 %79.2 1.362 3.958 %8.5 %12.5 %6.3 %20.3 %52.5 مراعاة الفركؽ الفردية بيف الطمبة 48
 2 %79.8 1.224 3.99 %6.8 %8.3 %10.0 %29.3 %45.8 آلية جذب انتباه الطمبة طكاؿ الحصة 49
 9 %71.8 1.089 3.59 %5.5 %13.5 %14.5 %49.5 %17.0 تشكيؿ مجمكعات صفية مختمفة 51
 6 %77.2 1.133 3.86 %5.8 %8.0 %13.5 %40.0 %32.8 التعامؿ مع أنماط الطمبة المختمفة 51

امتالؾ ميارة اإلدارة الفاعمة في  52
 الصؼ 

35.8% 39.0% 7.0% 13.0% 5.3% 3.87 1.186 77.4% 5 

اأستثمار األمثؿ لالتصاؿ مع أسرة  53
 الطالب

24.8% 44.3% 17.5% 9.3% 4.3% 3.76 1.058 75.2% 7 

  %77.1 1.053 3.853 %6.1 %10.9 %11.1 %35.5 %36.4 المجاؿ ككؿ 
 

فئػػة المسػػتيدفة اللحاحػػا مػػف كجيػػة نظػػر إيتضػػت مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف اكثػػر اأحتياجػػات التدريبيػػة 

كالضػبط  لكالمشػاركةلكجػذب اأنتبػاه لكىػي تػكفر الدافعيػة لالحصػة الصػفية الناجحػة سس أتتفؽ مع 
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ىميتيػا مػف كجيػػة نظػر الفئػػة أداة الدراسػة كاحتياجػات تدريبيػػة مرتبػة حسػػب أظيرتيػػا أكقػد  ل الصػفي

 المستيدفة كالتالي :

فييػا دافعيػة عنػد  ف الحصػة الدراسػية التػي أ تتػكفرأ: مػف المعػركؼ  إثارة دافعية الطمبة لمػتعمـ - 1

ف اثػػارة دافعيػػة الطمبػػة كالحفػػاظ عمييػػا أظيػػرت الفئػػة المسػػتيدفة ألػػذلؾ  ل المػػتعمـ تعتبػػر حصػػة فاشػػمة

ف المعمػـ عنػد مالحظتػو لمحصػص التػي أكيػرل الباحػث ل طػكاؿ الحصػة يعتبػر حاجػة تدريبيػة ممحػة 

مرافقػػػة لمطمبػػػة فػػػي كػػػؿ ف تكػػػكف الدافعيػػػة أيتمنػػػى ل طمبتػػػو كمػػػدل نجاحيػػػا  دتتػػكفر فييػػػا الدافعيػػػة عنػػػ

الحصػػص ل كػػذلؾ ىنػػاؾ طمبػػة يفتقػػدكف ىػػذا الشػػعكر بشػػكؿ دائػػـ ككػػكف الخصػػائص النمائيػػة لطمبػػة 

 ف تتكفر لدييـ دافعية ذاتيػة كطمبػة المراحػؿ العميػا أساسي أ يمكف كؿ الى الرابع األالصفكؼ مف األ

ثػارة الدافعيػة إف ىػذا الػدكر كىػك كػالأفتقادىـ لمفيكـ المستقبؿ ك ضػركرة النجػاح كالمينػة المسػتقبمية 

 كالحفاظ عمييا منكطا فقط بالمعمـ .

كؿ ف الخصػػائص النمائيػػة لطمبػػة الصػػفكؼ مػػف األإ:  آليػػة جػػذب انتبػػاه الطمبػػة طػػكاؿ الحصػػة  - 2

ف زمػػف التركيػػز فػػي مكضػػكع كاحػػد أ يزيػػد عػػف عشػػر دقػػائؽ بعػػدىا أتفتػػرض  ساسػػيلػػى الرابػػع األإ

كىذه مالحظة ك الحصة لمما يفقده انتباىو لممعمـ  لى الحركةإحاجة يصيب الطفؿ نكع مف الممؿ كال

فيحػػاكلكف دائمػػا جػػذب انتبػػاه الطمبػػة لمكضػػكع الػػدرس كمػػف ىنػػا ظيػػرت كحاجػػة ل مػػف قبػػؿ المعممػػيف 

 تدريبية ممحة لدييـ .

سػػػس الحصػػػة الناجحػػػة ضػػػماف مشػػػاركة جميػػػع أف مػػػف إ:  مراعػػػاة الفػػػركؽ الفرديػػػة بػػػيف الطمبػػػة - 3

 :كىػػذا يمػػـز المعمػػـ مراعػػاة الفػػركؽ الفرديػػة عمػػى مسػػتكييفل نشػػطتيا كػػؿ حسػػب مسػػتكاه أالطمبػػة فػػي 

 لنشػػػػطة متمػػػػايزة حسػػػػب المسػػػػتكيات المختمفػػػػة مػػػػف خػػػػالؿ طرائػػػػؽ التػػػػدريسأكؿ عػػػػرض المسػػػػتكل األ

نػػو مػػف خػػالؿ أنشػػطة تقكيميػػة تػػتالئـ كالمسػػتكيات المختمفػػة ل كيػػرل الباحػػث أعػػداد إكالمسػػتكل الثػػاني 

مػػا المسػػتكل أف المعممػػيف يجيػػدكف المسػػتكل الثػػاني أربػػكم تشػػراؼ السػػنكات فػػي اإل عممػػة لمػػدة عشػػر

  كؿ فيك المفقكد عندىـ فظيرت كحاجة تدريبية ضركرية لدييـ .األ
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: كىػػي حاجػػة تمثػػؿ مفيػػـك اأنضػػباط الصػػفي ك ىػػي  حفػػظ النظػػاـ الصػػفي بأسػػمكب ديمقراطػػي - 4

أ بكجػكد إلػى العنػؼ كأ يتػكفر إي الذم يحتاج يتميز عف مفيكـ الضبط الصف ذاكىلمنية كؿ معمـ أ

نضػباط ك المعمـ ل كمف ىنا ظيرت كحاجة تدريبية لدل المعمػـ أمػتالؾ القػدرات الخاصػة بتػكفير اأ

 نفسيـ خاصة في ىذه المرحمة السنية .  أالنظاـ مف قبؿ الطمبة 

بب اعتبػار المعممػيف أما الحاجة إلى التدرب عمى تشكيؿ مجمكعات صفية مختمفة كانػت متػأخرة بسػ

ىػػذه الميػػارة مػػف السػػيكلة ك اليسػػر بحيػػث يطبقيػػا دائمػػا ل كيسػػتطيع تشػػكيؿ مجمكعػػات متجانسػػة ك 

 غير متجانسة حسب اىداؼ الدرس .

ظيارىا حاجة المعممػيف لمتػدرب عمػى آليػة إ( في 1999ىنا تتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة أبك ضباع  

 ثارة دافعية الطمبة لمتعمـ .إ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :التقويم الصفي  -5

 ( 17جدول ) 
 لمجال االحتياجات المتعمقة بالتقويم الصفي اإلحصاءات الوصفية 

 الترتيبالوزن االنحراؼ المتوسط  االستجابات الفقرة ـ
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موافؽ 
معارض  معارض محايد موافؽ بشدة

 بشدة
 النسبي المعياري الحسابي

 6 %76.4 1.154 3.82 %5.0 %11.5 %12.5 %38.5 %32.5 تحميؿ المحتكل الدراسي 54

إعداد اختبارات كفؽ جدكؿ  55
 المكاصفات

25.3% 50.3% 12.8% 7.0% 4.8% 3.843 1.032 76.9% 5 

تنكيع كسائؿ التقكيـ بما يتالءـ مع  56
 األىداؼ 

38.3% 36.0% 8.5% 11.8% 5.5% 3.898 1.194 78.0% 2 

التعامؿ مع الكاجبات البيتية بشكؿ  57
 اعؿف

35.5% 40.8% 7.3% 9.5% 7.0% 3.883 1.195 77.7% 3 

 11 %74.3 1.083 3.713 %5.0 %10.0 %17.0 %44.8 %23.3 تحميؿ نتائ  اأختبارات 58

بناء اأختبارات التشخيصية ك   59
 التحصيمية 

22.3% 47.5% 15.5% 11.0% 3.8% 3.735 1.043 74.7% 9 

كقؼ تكظيؼ التقكيـ البنائي أثناء الم 61
 التعميمي

19.0% 52.8% 12.0% 11.5% 4.8% 3.698 1.053 74.0% 11 

 1 %79.5 1.098 3.973 %6.0 %5.3 %9.8 %43.5 %35.5 تنمية ميارات التفكير عند لمطمبة 61

امتالؾ ميارة تقديـ التغذية الراجعة  62
 لمطمبة

28.8% 43.8% 11.0% 10.3% 6.3% 3.785 1.152 75.7% 7 

ؿ النفس حركي ك تقكيـ المجا 63
 8 %75.7 1.069 3.783 %4.8 %7.8 %18.5 %42.5 %26.5 الكجداني عند الطمبة

تعديؿ أساليب التدريس كفقا لنتائ   64
 التقكيـ

32.3% 42.8% 8.8% 11.3% 5.0% 3.86 1.137 77.2% 4 

  %76.3 0.946 3.817 %5.3 %9.7 %12.1 %43.9 %29.0 المجاؿ ككؿ 
 

فئػػة المسػػتيدفة اللحاحػػا مػػف كجيػػة نظػػر إكثػػر اأحتياجػػات التدريبيػػة أبؽ أف يتضػػت مػػف الجػػدكؿ السػػا

 تمثمت في التالي :

 لساسػي فػي كػؿ المباحػث الدراسػية يعتبػر اليػدؼ األ كىػذا : تنمية ميارات التفكيػر عنػد لمطمبػة - 1

مػػع كلكػػف  لف المنيػػاج الفمسػػطيني الجديػػد مػػزدحـ بالحقػػائؽ ك المفػػاىيـأكيعػػي المعممػػكف ذلػػؾ خاصػػة 

ىميػا أميػارات مختمفػة مػف  يـاسػتثماره أكسػاببحػار فيػو مػع طمبتػو ك اإلعمى المعمػـ  ذلؾ يعتبر كعاءن 

 ظير المعمـ حاجتو التدريبية الييا .أميارات التفكير كىي ما 

صػػبحت تنميػػة أف التربيػػة أ: اقتنػػاع المعممػػكف بػػ تنكيػػع كسػػائؿ التقػػكيـ بمػػا يػػتالءـ مػػع األىػػداؼ - 2

ف الميارات العقمية أ أكذلؾ اقتناعيـ بل عند الطالب مف عقؿ كركح كجسد  جميع سمات الشخصية

ل حكػاـ صػدار األإلى الفيـ ك التطبيؽ ك التحميؿ ك التركيػب ك إتنحصر في التذكر فقط بؿ تتعداىا 
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بما ل ىداؼ عند التخطيط لمحصة لى تنكيعيـ في األإدل أساليب التقكيـ المرحمي أيضا بأكاقتناعيـ 

التقػكيـ  اسػتراتيجيةىػداؼ خاصػة مػع لكف ىناؾ معضمة تقػكيـ ىػذه األل ع ىذه المجاأت يغطي جمي

ظير حاجتيـ الممحة لمتدرب أكؿ ذلؾ  ل ك خالؿ الفصؿ الدراسيأ  المرحمي المستمر خالؿ الحصة

 عمى تنكيع كسائؿ التقكيـ المختمفة .

البيتيػػة عنصػػرا ميمػػا فػػي العمػػؿ : تعتبػػر الكاجبػػات  التعامػػؿ مػػع الكاجبػػات البيتيػػة بشػػكؿ فاعػػؿ - 3

كاختيػػار  ك البيػػت كالمعمػػـ ك المدرسػػة ل الػػبالطرباعيػػة األضػػالع المتمثمػػة ب عالقػػةالكفػػي ل المدرسػػي 

ىميتيػػا مػػع نظػػاـ العمػػؿ أكزادت ل ك تصػػحيحيا مػػف الميػػاـ الركتينيػػة عنػػد المعمػػـ أالكاجبػػات البيتيػػة 

ممػا      الطالػب فػي المدرسػة قصػيرا  صػبت كقػت كجػكدأحيػث ل ضمف فترتيف خالؿ اليكـ الدراسي 

كىػػذا       ل ىػػداؼ المخطػػط ليػػا ضػػافي يسػػاىـ فػػي تمكػػيف الطمبػػة مػػف األإيمػػـز المعمػػـ بتػػكفير كقػػت 

كلػػذلؾ  ل فيكمػػؼ الطمبػػة بكاجبػػات بيتيػػة تتكامػػؿ مػػع العمػػؿ الصػػفيل الكقػػت يجػػده المعمػػـ فػػي البيػػت 

ك أ          كػػػػاف مػػػػف خػػػػالؿ اختيارىػػػػا ف إظيػػػػرت كحاجػػػػة تدريبيػػػػة لمتعامػػػػؿ مػػػػع الكاجبػػػػات البيتيػػػػة 

 أك       ف كانػػت مػػف نكعيػػة الكاجبػػات الركتينيػػة ا  ك لك التعػػاكف مػػع البيػػت فػػي تنفيػػذىا أتصػػحيحييا 

 نشطة .أعمى شكؿ 

تقػاف أما تحميؿ نتائ  اأختبارات فمـ تظير كحاجة تدريبية ممحة في ىذا المحكر ل كقػد يعػكد ذلػؾ إل

 ارىا ميارة إحصائية بسيطة .ىذه الميارة مف قبميـ ك اعتب

( حيػػث أظيػػرت أف مػػف أكلكيػػات 1999كفػػي ىػػذا المحػػكر يظيػػر اخػػتالؼ مػػع دراسػػة أبػػك ضػػباع  

 التدريب لدل المعمميف بناء اأختبارات التشخيصية .

 
 
 
 
 



 132 

 :الوسائل التعميمية وتكنولوجيا التعميم  -6
 ( 18جدول ) 

 ائل التعميمية وتكنولوجيا التعميم لمجال االحتياجات المتعمقة بالوساإلحصاءات الوصفية 

 الفقرة ـ
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

الوزن 
موافؽ  الترتيب النسبي

 بشدة
معارض  معارض محايد موافؽ

 بشدة
 1 %80.1 1.001 4.005 %2.0 %10.0 %7.8 %46.0 %34.3 إنتاج الكسائؿ التعميمية 65
 3 %79.3 1.203 3.965 %5.5 %11.0 %8.0 %32.5 %43.0 ميةتكظيؼ الكسائؿ التعمي 66

تنظيـ البيئة الفيزيقية لمغرفة الصفية  67
 بشكؿ فاعؿ 

26.0% 39.0% 18.8% 11.0% 5.3% 3.695 1.127 73.9% 11 

استثمار مرافؽ المدرسة األكاديمية    68
 المكتبة ( كمصادر تعميـ

20.0% 44.0% 21.8% 10.3% 4.0% 3.658 1.036 73.2% 12 

استثمار مرافؽ المدرسة األكاديمية  69
  المختبر ( كمصادر تعميـ 

21.0% 45.8% 23.3% 5.5% 4.5% 3.733 0.999 74.7% 7 

استثمار اإلذاعة ك برام  التمفزيكف   71
 كمصادر تعمـ

19.8% 49.8% 16.8% 9.8% 4.0% 3.715 1.018 74.3% 8 

تكظيؼ الحاسكب ك اأنترنت في  71
 يـالتعم

29.0% 46.0% 15.8% 7.0% 2.3% 3.925 0.963 78.5% 4 

 -E)  استثمار البريد األكتركني 72

Mail  )كمصادر تعمـ 
15.0% 26.3% 38.8% 14.8% 5.3% 3.31 1.061 66.2% 13 

استثمار ساحات الحكار  المنتديات(  73
 14 %65.5 1.021 3.275 %4.8 %16.5 %36.5 %31.0 %11.3 كمصادر تعمـ 

74 
استثمار غرؼ المحادثة  

Internet Relay 

Chat كمصادر تعمـ) 
12.0% 28.0% 40.8% 12.5% 6.8% 3.26 1.044 65.2% 15 

ككسيمة   L C Dتكظيؼ جياز  75
 تعميمية

25.5% 44.8% 20.0% 8.8% 1.0% 3.85 0.935 77.0% 5 

ككسيمة   O H Pتكظيؼ جياز  76
 تعميمية

21.5% 43.3% 22.5% 8.5% 4.3% 3.693 1.035 73.9% 11 

إعداد شفافيات متنكعة خاصة بجياز  77
O H P 

20.8% 45.5% 22.3% 7.5% 4.0% 3.715 1.006 74.3% 8 

تكظيؼ المكحات  السبكرة ل لكحة  78
 الجيكب...( ككسائؿ تعميمية

42.8% 27.8% 9.0% 10.8% 9.8% 3.83 1.342 76.6% 6 

استثمار خامات البيئة في إعداد ك  79
 ؿ تعميميةسائ

40.3% 38.0% 8.8% 6.5% 6.5% 3.99 1.157 79.8% 2 

تكظيؼ جياز الجكاؿ  الخمكم (  81
 ككسيمة تعميمية

13.3% 24.3% 35.3% 15.5% 11.8% 3.118 1.178 62.4% 16 

  %73.4 0.718 3.671 %5.1 %10.4 %21.6 %38.2 %24.7 المجاؿ ككؿ 
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لحاحػػا مػػف كجيػػة نظػػر الفئػػة المسػػتيدفة إت التدريبيػػة كثػػر اأحتياجػػاأيتضػػت مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف 

 تمثمت في التالي :

المعممػػػيف  كىػػػذا اختيػػػار منطقػػػي كحاجػػػة تدريبيػػػة مػػػف كجيػػػة نظػػػر:  إنتػػػاج الكسػػػائؿ التعميميػػػة - 1

ك تكافرىػػا فػػي أم حصػػة يعتبػػر ل ارتبػػاط كثيػػؽ بعمػػؿ المعمػػـ  مػػف كالمعممػػات لمػػا لمكسػػائؿ التعميميػػة

كذلؾ مف كجية نظر المقػيـ لعمػؿ ل تحضيره الجيد ذىنيا كلكجستيا لمدرس ك مؤشر أستعداد المعمـ 

نتاج الكسائؿ إبعجزة عف  هكمع شعكر ل التعميمية  وف يككف دائـ الجيكزية بكسائمأ ومما يمزمل  عمـالم

 .ممحةتدريبية كحاجة  يانتاجإك كؿ ىدؼ برز أالمناسبة لكؿ درس 

: تػػػرتبط ىػػػذه الحاجػػػة التدريبيػػػة بالحاجػػػة  سػػػائؿ تعميميػػػةاسػػػتثمار خامػػػات البيئػػػة فػػػي إعػػػداد ك  - 2 

 لدراؾ المعمػػـ لخصػػائص الكسػػيمة التعميميػػة كلػػزـك ارتباطيػػا بخامػػات بيئػػة المػػتعمـإحيػػث مػػف السػػابقة 

 .كمفة الكسائؿ المنتجة مف الخامات المتكفرة لممعمـ تكذلؾ قمة 

خػػػرل فػػػي ىػػػذا أيػػػر حاجػػػة ممحػػػة : اسػػػتكماأ لمػػػا سػػػبؽ فػػػالمعمـ يظ تكظيػػػؼ الكسػػػائؿ التعميميػػػة - 3

لػػى ميػػارة اسػػتخداميا إيحتػػاج ل نتجيػػا مػػف خامػػات البيئػػة أف أفبعػػد ل المجػػاؿ كىػػي تكظيػػؼ الكسػػيمة 

فبػػرزت كحاجػػة تدريبيػػة ضػػركرية مػػف كجيػػة لفػػي المكػػاف كالزمػػاف المناسػػبيف ك كتكظيفيػػا فػػي الحصػػة 

 نظر الفئة المستيدفة.

داة الدراسػػة أظيػػرت الفئػػة المسػػتيدفة مػػف خػػالؿ أ : تكظيػػؼ الحاسػػكب ك اأنترنػػت فػػي التعمػػيـ - 4

خاصػػػة مػػػع ثػػػكرة المعمكمػػػات ل ىميػػػة تكظيفػػػو فػػػي عمميػػػة التعمػػػيـ كالػػػتعمـ أىميػػػة الحاسػػػكب ك أكعيػػػا ب

 ل كحكسػػبة عمػػؿ المعمػػـل كالرؤيػػة المسػػتقبمية لػػكزارة التربيػػة كالتعمػػيـ بحكسػػبة المنػػاى  ل كاأتصػػاأت 

ؿ عالمػػات الطالػػب كسػػمككة اأكػػاديمي الػػذم سيصػػبت فػػي كسػػجل مػػكر كعالقػػة المدرسػػة بأكليػػاء األ

مػػر الكتركنيػػا مػػف خػػالؿ مكقػػع المدرسػػة األكتركنػػي ككممػػة المػػركر الخاصػػة بكػػؿ متنػػاكؿ يػػد كلػػي األ

ىػػذه الرؤيػػة التػػي يػػدركيا المعمػػـ دفعتػػو ليسػػبؽ الػػزمف كيبحػػث عػػف اشػػباع  ل طالػػب فػػي كػػؿ المراحػػؿ

 ميـ .الحاجة التدريبية لتكظيؼ الحاسكب في التع
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تكظيؼ جياز الخميكم ككسيمة تعميمية لـ يقنع المعمميف ل فمـ يدرج ضمف اختياراتيـ الممحة كحاجة 

 تدريبية .

( فػػي إظيارىمػػا حاجػػة 2111( ككػػذلؾ دراسػػة أبػػك الػػركس  1999ىنػػا اتفػػاؽ مػػع دراسػػة أبػػك ضػػباع  

 نتاج الكسائؿ التعميمية ك تكظيفيا .إالمعمميف لمتدرب عمى 

 :ككل االستبيان  -7
 ( 19جدول ) 
 لمجاالت االستبيان ككل اإلحصاءات الوصفية 

 المجال ـ
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

موافؽ  الترتيب
معارض  معارض محايد موافؽ بشدة

 بشدة
 1 %77.8 0.939 3.891 %3.3 %12.4 %11.4 %37.7 %35.2 التخطيط 1
 4 %74.9 0.749 3.743 %3.6 %11.6 %16.7 %43.4 %24.8 ب التدريسطرائؽ وأسالي 2
 5 %74.4 0.759 3.722 %4.3 %10.9 %17.3 %43.4 %24.1 النمو الميني لممعممين 3
 2 %77.1 1.053 3.853 %6.1 %10.9 %11.1 %35.5 %36.4 إدارة الصؼ وتنظيمو 4
 3 %76.3 0.946 3.817 %5.3 %9.7 %12.1 %43.9 %29.0 التقويم الصفي 5
 6 %73.4 0.718 3.671 %5.1 %10.4 %21.6 %38.2 %24.7 الوسائل التعميمية وتكنولوجيا التعميم 6
  %75.2 0.76 3.76 %4.6 %10.9 %16.1 %41.1 %27.4 المجال ككل 

 
لػػى التػػدريب كمجػػاأت عمػػؿ المعمػػـ  رتبتيػػا الفئػػة إكلكيػػة الحاجػػة أيتضػػت مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف : 

 فة مف المعمميف كالمعممات تنازليا كالنحك التالي :المستيد

لحاحػػا كحاجػػة تدريبيػػة لمػػػا إكثػػػر ف ىػػػذا المجػػاؿ كػػاف ىػػك األأ: يػػرل الباحػػث  التخطػػيطمجػػاؿ  – 1

ف التخطػػيط الجيػػد يفػػرز أدراكػػا مػػف المعممػػيف ا  ك  ل ثػػر بػػالا فػػي نجػػاح الحصػػةألعمميػػة التخطػػيط مػػف 

عمػاؿ مػـ مػف قبػؿ المشػرفيف كمػدراء المػدارس يػرتبط باألف جزءا مف متابعة عمؿ المعأك ل عمال جيدا 

ىػػػداؼ كدقػػػة اختيػػػار طرائػػػؽ تنػػػكع األمػػػف الػػػال صػػػفية لممعمػػػـ ل كػػػذلؾ متطمبػػػات التحضػػػير الحديثػػػة 

 ل  ليػػػة التقػػػكيـ المرحمػػػي المناسػػػب لكػػػؿ ىػػػدؼ كبنػػػاء الخطػػػط العالجيػػػةآدراج إكيتبػػػع ذلػػػؾ ل التػػػدريس 

فضػػؿ كجػػو كػػؿ ذلػػؾ دفػػع الفئػػة المسػػػتيدفة أماره عمػػى كاسػػتثل كتكزيػػع كقػػت الحصػػة عمػػى فعالياتيػػا 

 كثر في سمـ اأحتياجات التدريبية .أعتبار ىذا المجاؿ ىك األ
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ف ىذا المجاؿ احتػؿ ىػذه المرتبػة المتقدمػة كحاجػة أدارة الصؼ كتنظيمة : يرل الباحث إمجاؿ  – 2

ؿ المعمػـ الحقيقػي كعالقتػػة تدريبيػة مػف كجيػة نظػر الفئػػة المسػتيدفة لمػا ليػذا المجػاؿ مػػف ارتبػاط بعمػ

ئػػة الطمبػػة ذىنيػػا كجسػػديا كانفعاليػػا لتحقيػػؽ يمػػف تي ل  المالمسػػة لمطمبػػة داخػػؿ جػػدراف الغرفػػة الصػػفية

 كتنظيـ السمكؾ المعقد داخؿ الغرفة الصفية مف شعاع العالقات بيف المعمـل ىداؼ األ

 كالطالب كبيف الطالب ك المعمـ كبيف الطالب كالطالب . 

ىميػػة عمميػػة التقػػكيـ مػػف تقػػكيـ الصػػفي : كجػػاء ىػػذا المجػػاؿ فػػي ىػػذه المرتبػػة مترجمػػا ألمجػػاؿ ال – 3

التقػػػكيـ الشػػػامؿ كالمسػػػتمر ل كػػػذلؾ تحميػػػؿ ك كجيػػػة نظػػػر المعمػػػـ كحصػػػده لنتػػػائ  عممػػػو مػػػع الطمبػػػة ل 

 مكاصفات ل كالتعامؿ مع الكاجبات البيتية .الالمحتكل الدراسي كبناء اأختبارات كفؽ جدكؿ 

نيػا ساليب التدريس : تعتبر طرائػؽ التػدريس حاجػة تدريبيػة ضػركرية لممعمػـ ألأائؽ ك مجاؿ طر  – 4

كتسػػتيمؾ جػػزءا كبيػػرا مػػف كقػػت المعمػػـ عنػػد ل تػػرادؼ السػػمكؾ الػػذم سػػيقكـ بػػو المعمػػـ داخػػؿ الحصػػة 

التخطػػيط ل كلمػػا ليػػذا المجػػاؿ مػػف تنػػكع كبيػػر خاصػػة فػػي طرائػػؽ التػػدريس الحديثػػة التػػي تظيػػر دكر 

 مد عمى التعمـ النشط ك التعمـ التعاكني .المتعمـ كتعت

نظػػرة ب ىتمامػػوإمجػاؿ النمػػك المينػػي : كيعبػػر ىػػذا المجػػاؿ عػػف نظػػرة المعمػػـ لنفسػػة ك لعممػػو مػػع  – 5

 .ككذلؾ طمكح المعمـ في الترقي بمينتو ل المجتمع نحكه كنحك مينتو 

المجػػاؿ جػػاء فػػي المرتبػػػة مجػػاؿ الكسػػائؿ التعميميػػة كتكنكلكجيػػا التعمػػيـ : يػػرل الباحػػث أف ىػػذا  – 6

حصػػائيا بنظػػرة المعمػػـ لػػبعض إاأخيػػرة بالنسػػبة لتقػػدير الفئػػة المسػػتيدفة لالحتياجػػات التدريبيػػة متػػأثرا 

  لتعميميػة ائؿالحديثػة فػي عممػو ككسػ ؿكالتي تمثمت في استثمار كسػائط اأتصػا ل فقرات ىذا المجاؿ

ف يمجأ يكما أستخداـ أم مف ىذه أحكاؿ م حاؿ مف األأساسية أ يتكقع بف معمـ المرحمة األأحيث 

ك      الكسػػػائؿ مػػػع طمبتػػػو ل كيمكػػػف تبريػػػر ىػػػذا اأعتقػػػاد بالنسػػػبة لممعمػػػـ ل لكػػػف المسػػػتقبؿ المتسػػػارع

 طفاؿ في التعامؿ مع ىذه البرام  الحاسكبية قد تدفع القائميف عمى العمميةالميارات الفائقة لأل

 مـ ك الطالب .دخاليا كقنكات تكاصؿ بيف المعإالتعميمية  
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  : حول متغير الجنس النتائج المتعمقة بسؤال الدراسة الثاني    

جػنس  ىؿ تختمؼ تقديرات معممي المرحمة األساسية بمحافظات غزة أحتياجػاتيـ التدريبيػة بػاختالؼ

 ك لإلجابة عمى السؤاؿ قاـ الباحث باختبار الفرض الصفرم التالي: المعمـ  ذكر ل أنثى(؟

( فػي تقػديرات معممػي المرحمػة    1.15ذات دألة إحصائية عند مستكل دألػة    تكجد فركؽ أ

 األساسية بمحافظات غزة أحتياجاتيـ التدريبية تعزل لجنس المعمـ  ذكر ل أنثى(.

لعينتػػػػػيف مسػػػػػتقمتيف كغيػػػػػر  (ت ك إلختبػػػػػار صػػػػػحة ىػػػػػذا الفػػػػػرض قػػػػػاـ الباحػػػػػث باسػػػػػتخداـ اختبػػػػػار 

ك ذلػؾ لمتعػرؼ عمػى دألػة ("Two Unequal Independent Samples "T.Test متسػاكيتيف

 الفركؽ في كؿ مجاؿ مف مجاأت اأستبياف ك في اأستبياف ككؿ ل ك الجدكؿ التالي يكضت ذلؾ:

 ( 20جدول ) 
 تقديرات معممي المرحمة األساسية الحتياجاتيم التدريبية تعزى لمتغير الجنسداللة الفروؽ في 

 مستوى الداللة قيمة "ت" االنحراؼ المعياري سابيالمتوسط الح العدد الجنس البعد

 0.77 3.93 193 ذكر التخطيط

 غير دالة 0.85
 1.07 3.85 207 أنثى

 0.59 3.84 193 ذكر طرائؽ كأساليب التدريس

2.40* 
دالة عند 

 0.86 3.66 207 أنثى 1.15

 0.67 3.77 193 ذكر النمك الميني لممعمـ

 غير دالة 1.25
 0.83 3.68 207 أنثى

 0.83 3.96 193 ذكر إدارة الصؼ كتنظيمو

2.02* 
دالة عند 

 1.22 3.75 207 أنثى 1.15

 0.77 3.92 193 ذكر التقكيـ الصفي

2.20* 
دالة عند 

 1.08 3.72 207 أنثى 1.15

الكسائؿ التعميمية 
 كتكنكلكجيا التعميـ

 0.67 3.80 193 ذكر

3.38** 
دالة عند 

 0.74 3.56 207 أنثى 1.11

 0.63 3.84 193 ذكر اأستبياف ككؿ

2.18* 
دالة عند 

 0.86 3.68 207 أنثى 1.15

  1.96 تساكم 398بدرجات حرية  1.15قيمة ت الجدكلية عند مستكل دألة  -
  2.61 تساكم 398بدرجات حرية  1.11قيمة ت الجدكلية عند مستكل دألة  -
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 يتضت مف الجدكؿ السابؽ:

( فػي تقػديرات معممػي المرحمػة    =1.11ذات دألة إحصائية عند مستكل دألػة    تكجد فركؽ -

األساسػػػية بمحافظػػػػات غػػػزة أحتياجػػػػاتيـ التدريبيػػػة تعػػػػزل لجػػػػنس المعمػػػـ كذلػػػػؾ فػػػي مجػػػػاؿ الكسػػػػائؿ 

 التعميمية كتكنكلكجيا التعميـ لصالت المعمميف الذككر.

( فػي تقػديرات معممػي المرحمػة    =1.15تكجد فركؽ ذات دألة إحصائية عند مستكل دألػة    -

األساسػػػية بمحافظػػػات غػػػزة أحتياجػػػاتيـ التدريبيػػػة تعػػػزل لجػػػنس المعمػػػـ كذلػػػؾ فػػػي مجػػػاأت طرائػػػؽ 

دارة الصػػػػؼ كتنظيمػػػػول التقػػػػكيـ الصػػػػفيل كالدرجػػػػة الكميػػػػة لالسػػػػتبياف لصػػػػالت  كأسػػػػاليب التػػػػدريسل كا 

 المعمميف الذككر.

( فػػػي تقػػػديرات معممػػػي    1.15سػػػتكل دألػػػة   أ تكجػػػد فػػػركؽ ذات دألػػػة إحصػػػائية عنػػػد م -

المرحمػػػة األساسػػػية بمحافظػػػات غػػػزة أحتياجػػػاتيـ التدريبيػػػة تعػػػزل لجػػػنس المعمػػػـ كذلػػػؾ فػػػي مجػػػالي 

 التخطيطل كالنمك الميني لممعمـ.

 كيرل الباحث أف : 

( فػػي تقػػديرات معممػػي    1.15عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات دألػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل دألػػة    -

رحمػػػة األساسػػػية بمحافظػػػات غػػػزة أحتياجػػػاتيـ التدريبيػػػة تعػػػزل لجػػػنس المعمػػػـ كذلػػػؾ فػػػي مجػػػالي الم

ف التخطػيط كالنمػك المينػي ألػى طبيعػة المجػاليف حيػث ذلػؾ إيعكد ل التخطيطل كالنمك الميني لممعمـ 

نيػػا مجػػاأت فػػي جكىرىػػا أ صػػفية كبػػذلؾ ينتفػػي أأم  الغرفػػة الصػػفية لكالىمػػا مجػػاأت تػػتـ خػػارج 

أ متطمبات العمؿ المفركضة مف قبؿ إنضباط المدرسي كأ يبقى ساليب ك اأير جنس الطمبة كاألتأث

لكفي عدـ تأثير المتغيرات األخرل كىنا يتساكل كال الجنسيف في المطمكب منيـ ل م ك شراؼ الترباإل

 .التي تنت  عف العمؿ داخؿ الفصؿ 

( فػػػي تقػػػديرات معممػػػي المرحمػػػة    =1.01حصػػػائيا عنػػػد مسػػػتكل دألػػػة   إظيػػػكر فػػػركؽ دالػػػة  -

األساسػػػية بمحافظػػػػات غػػػزة أحتياجػػػػاتيـ التدريبيػػػة تعػػػػزل لجػػػػنس المعمػػػـ كذلػػػػؾ فػػػي مجػػػػاؿ الكسػػػػائؿ 



 138 

ىتمػػػػاـ المعممػػػػيف إلػػػػى عػػػػدـ إ ذلػػػػؾ يعػػػػكد ل  التعميميػػػػة كتكنكلكجيػػػػا التعمػػػػيـ لصػػػػالت المعممػػػػيف الػػػػذككر

طمبو مف جيد كميارات يفتقدىا المعمـ بالكسائؿ التعميمية كضركريات لتنفيذ الحصص الدراسية لما تت

مما كشؼ لممعمـ مف خالؿ الدراسة مدل احتياجػو التػدريبي ليػذا المجػاؿ ل بينمػا طبيعػة المعممػات ل 

عػػػػدادىا ا  لػػػػى البحػػػث الخػػػػاص ك التقصػػػػي عػػػف الكسػػػػائؿ ك إسػػػػكار المدرسػػػة تػػػػدفعيا أالتنافسػػػية داخػػػػؿ 

 .ظير تشبع ىذا المجاؿ عندىف أنتاجيا كاستخداميا مما ا  ك 

( فػػػي تقػػػديرات معممػػػي المرحمػػػة    =1.15حصػػػائيا عنػػػد مسػػػتكل دألػػػة   إظيػػػكر فػػػركؽ دالػػػة  -

األساسػػػية بمحافظػػػات غػػػزة أحتياجػػػاتيـ التدريبيػػػة تعػػػزل لجػػػنس المعمػػػـ كذلػػػؾ فػػػي مجػػػاأت طرائػػػؽ 

دارة الصػػػػؼ كتنظيمػػػػول التقػػػػكيـ الصػػػػفيل كالدرجػػػػة الكميػػػػة لالسػػػػتبياف لصػػػػالت  كأسػػػػاليب التػػػػدريسل كا 

داء المعممػػيف أداء المعممػػات يتفػكؽ عمػػى أف أالػػذككر تػرتبط بالتفسػػير السػابؽ الػػذم يكشػؼ المعممػيف 

حسػب مػدارس البنػيف لػدل  وعمػى منػأساسػية ناث في مدارس المرحمػة األف المستكل التحصيمي لإلأك 

( 2111-2119نتػػػائ  اأختبػػػارات المكحػػػدة لمصػػػؼ الرابػػػع األساسػػػي لمفصػػػؿ األكؿ لمعػػػاـ الدراسػػػي  

لى إكىذا يعتبر مخرج مف مخرجات العممية التعميمية عائد ئ  اختبارات الثانكية كؿ عاـ ل ككذلؾ نتا

سػػاليب التقػػكيـ أدارة الصػػفية كفػػي تفػػكؽ المعممػػات عمػػى المعممػػيف فػػي تنكيػػع طرائػػؽ التػػدريس كفػػي اإل

لحاحػا إكثػر أف اأحتياجػات التدريبيػة فػي ىػذه المجػاأت الثالثػة أيؤيػد  نتػائ  الدراسػة ك مما يكشؼ 

 .ناث عند المعمميف الذككر منيا عند اإل

( التي كاف مف نتائجيػا عػدـ كجػكد فػركؽ دالػة 2111كيظير ىنا اختالؼ مع نتائ  دراسة حجازم  

احصػػائيا فػػي درجػػة تقػػدير معممػػي الرياضػػيات لحاجػػاتيـ التدريبيػػة تعػػزل لمتغيػػر الجػػنس ل كقػػد يعػػكد 

 ىذا بسبب اختالؼ الفئة في كؿ دراسة .

ىػػؿ تختمػػؼ تقػػديرات معممػػي :مؤىػػل المعمػػم ج المتعمقػػة بسػػؤال الدراسػػة الثػػاني حػػول متغيػػر النتػػائ

المرحمة األساسية بمحافظات غزة أحتياجاتيـ التدريبية بػاختالؼ مؤىػؿ المعمػـ  دبمػـك ل بكػالكريكس 

 الصفرم التالي:  ك لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ قاـ الباحث باختبارالفرض فأعمى(؟
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( فػػػي تقػػػديرات معممػػػي المرحمػػػة  1.15 ت دألػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتكل دألػػػةاتكجػػػد فػػػركؽ ذ أ

 ل بكالكريكس فأعمى(.تيـ التدريبية تعزل لمؤىؿ المعمـ دبمكـاألساسية بمحافظات غزة أحتياجا

لعينتػػػػػيف مسػػػػػتقمتيف كغيػػػػػر ( ت   ك إلختبػػػػػار صػػػػػحة ىػػػػػذا الفػػػػػرض قػػػػػاـ الباحػػػػػث باسػػػػػتخداـ اختبػػػػػار

ك ذلػؾ لمتعػرؼ عمػى دألػة ( ("Two Unequal Independent Samples "T.Testمتسػاكيتيف

 في اأستبياف ككؿ لك الجدكؿ التالي يكضت ذلؾ:ي كؿ مجاؿ مف مجاأت اأستبياف ك الفركؽ ف

 ( 21جدول ) 
تقديرات معممي المرحمة األساسية بمحافظات غزة الحتياجاتيم التدريبية تعزى داللة الفروؽ في 

 معمملمتغير المؤىل العممي لم
 

المتوسط  العدد المؤىل البعد
 الحسابي

االنحراؼ 
مستوى  قيمة "ت" المعياري

 الداللة

 1.02 3.87 194 دبمـك التخطيط

 غير دالة 0.50-
 0.86 3.91 206 بكالكريكس فأعمى

طرائؽ كأساليب 
 التدريس

 0.83 3.71 194 دبمـك

 غير دالة 0.75-
 0.66 3.77 206 بكالكريكس فأعمى

مك الميني الن
 لممعمـ

 0.80 3.72 194 دبمـك

 غير دالة 0.06
 0.72 3.72 206 بكالكريكس فأعمى

إدارة الصؼ 
 كتنظيمو

 1.13 3.78 194 دبمـك

 غير دالة 1.37-
 0.98 3.92 206 بكالكريكس فأعمى

 1.02 3.75 194 دبمـك التقكيـ الصفي

 غير دالة 1.36-
 0.87 3.88 206 بكالكريكس فأعمى

الكسائؿ التعميمية 
 كتكنكلكجيا التعميـ

 0.77 3.59 194 دبمـك

-2.16* 
دالة عند 

 0.66 3.75 206 بكالكريكس فأعمى 1.15

 0.83 3.72 194 دبمـك اأستبياف ككؿ

 غير دالة 1.01-
 0.70 3.80 206 بكالكريكس فأعمى

  1.96 كمتسا 398بدرجات حرية  1.15قيمة ت الجدكلية عند مستكل دألة  -
  2.61 تساكم 398بدرجات حرية  1.11قيمة ت الجدكلية عند مستكل دألة  -
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 يتضت مف الجدكؿ السابؽ:

( في تقديرات معممي المرحمة    =1.15تكجد فركؽ ذات دألة إحصائية عند مستكل دألة    -

 األساسية بمحافظات غزة أحتياجاتيـ التدريبية تعزل لمؤىؿ المعمـ كذلؾ في مجاؿ

 الكسائؿ التعميمية كتكنكلكجيا التعميـ لصالت المعمميف ذكم المؤىؿ بكالكريكس فأعمى. 

( فػػػي تقػػػديرات معممػػػي    1.15أ تكجػػػد فػػػركؽ ذات دألػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتكل دألػػػة    -

المرحمة األساسية بمحافظات غزة أحتياجاتيـ التدريبية تعزل لمؤىؿ المعمـ كذلؾ في بػاقي مجػاأت 

 اف.اأستبي

 :كيرل الباحث 

( فػػي تقػػديرات معممػػي المرحمػػة    =1.15ف كجػػكد فػػركؽ دالػػة احصػػائيا عنػػد مسػػتكل دألػػة   أ  -

األساسػػػية بمحافظػػػات غػػػزة أحتياجػػػاتيـ التدريبيػػػة تعػػػػزل لمؤىػػػؿ المعمػػػـ كذلػػػؾ فػػػي مجػػػاؿ الكسػػػػائؿ 

ف التاىيػػؿ أعػػكد الػػى التعميميػػة كتكنكلكجيػػا التعمػػيـ لصػػالت المعممػػيف ذكم المؤىػػؿ بكػػالكريكس فػػأعمى ي

بػػراز إالجػػامعي عبػػر خطػػط الجامعػػات ك كميػػات التربيػػة تػػكلي ىػػذا المجػػاؿ اىتمامػػا خاصػػا مػػف حيػػث 

مما يكفر لممعمػـ دافعيػة مسػتمرة لمبحػث ك التقصػي عػف ل ىمية الكسائؿ التعميمية في تنفيذ الدركس أ

حممػة الػدبمـك  مػف ة عكس المعمػـكيعتبرىا حاجات تدريبية ممحؿ التعميمية ك تكنكلكجيا التعميـلالكسائ

  .ىمية الكسائؿ التعميميةأك يقنعو بأحيث لـ يتمؽ قسطا تربكيا كافرا يحفزه 

( فػي تقػديرات معممػي المرحمػة    1.15لـ تظير فركقػا دالػة احصػائيا  عنػد مسػتكل دألػة     -

بػػػػاقي مجػػػػاأت األساسػػػػية بمحافظػػػػات غػػػػزة أحتياجػػػػاتيـ التدريبيػػػػة تعػػػػزل لمؤىػػػػؿ المعمػػػػـ كذلػػػػؾ فػػػػي 

ك أ         ف كاف دبمكـإاأستبياف لتطابؽ متتطمبات العمؿ بيف المعمميف بغض النظر عف المؤىؿ 

 خرل .كمف ىنا تطابقت كجيات نظرىـ حكؿ مجاأت اأستبياف األلعمى أبكالكريكس ف

( التػػي أظيػػػرت فػػركؽ ذات دألػػة احصػػائية تعػػػزل 2111تختمػػؼ ىػػذه الدراسػػة عػػػف دراسػػة عثمػػاف  

 تغير المؤىؿ العممي في مجاؿ طرائؽ كأساليب التدريس .لم
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               :عدد سنوات الخدمة النتائج المتعمقة بسؤال الدراسة الثاني حول متغير  

ىؿ تختمؼ تقديرات معممي المرحمة األساسية بمحافظات غزة أحتياجاتيـ التدريبية باختالؼ عدد 

 سنكات فأكثر(؟ 11ل 11أقؿ مف  -5ل 5أقؿ مف  -2سنكات خدمة المعمـ  أقؿ مف سنتيف ل 

 فراد كؿ فئة . أتشابو الخبرات بيف ك كقد تـ تقسيـ المعمميف بيذا الشكؿ لتقارب 

 ك لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ قاـ الباحث باختبار الفرض الصفرم التالي:

 ممي( في تقديرات مع   1.15تكجد فركؽ ذات دألة إحصائية عند مستكل دألة    أ

 أقػؿ      المرحمة األساسية بمحافظات غزة أحتياجاتيـ التدريبية تعزل لعػدد سػنكات خدمػة المعمػـ  

 سنكات فأكثر(. 11ل 11أقؿ مف  -5ل 5أقؿ مف  -2مف سنتيف ل 

                     ك أختبػػػػػػػػػػػػار صػػػػػػػػػػػػحة ىػػػػػػػػػػػػذا الفػػػػػػػػػػػػرض قػػػػػػػػػػػػاـ الباحػػػػػػػػػػػػث باسػػػػػػػػػػػػتخداـ تحميػػػػػػػػػػػػؿ التبػػػػػػػػػػػػايف األحػػػػػػػػػػػػادم

 One Way Analysis Of Variance "ANOVA" )ك ذلػػؾ لمتعػػرؼ عمػػى دألػػة الفػػركؽ   

 بيف مستكيات المتغير األربع كالجدكؿ التالي يكضت ذلؾ:

 تقديرات المعممين تعزى لمتغير سنوات الخدمةداللة الفروؽ في   ( 22جدول ) 

مجموع  المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
"F" 

مستوى 
 الداللة

 طالتخطي
ل2.313ل3ل6.940 بيف المجمكعات

ل*2.656
دالة عند 

1.15 
ل0.871ل396ل344.947 داخؿ المجمكعات

لل399ل351.886 المجمكع

طرائؽ كأساليب 
 التدريس

ل2.027ل3ل6.082 بيف المجمكعات

ل*3.686
دالة عند 

1.15 
ل0.550ل396ل217.784 داخؿ المجمكعات

لل399ل223.866 المجمكع

 ميني لممعمـالنمك ال
ل1.551ل3ل4.653 بيف المجمكعات

ل*2.726
دالة عند 

1.15 
ل0.569ل396ل225.274 داخؿ المجمكعات

لل399ل229.927 المجمكع

 إدارة الصؼ كتنظيمو
ل2.655ل3ل7.964 بيف المجمكعات

ل1.098ل396ل434.778 داخؿ المجمكعات غير دالةل2.418

لل399ل442.742 المجمكع

 الصفي التقكيـ
ل3.886ل3ل11.658 بيف المجمكعات

ل**4.453
دالة عند 

1.11 
ل0.873ل396ل345.557 داخؿ المجمكعات

لل399ل357.214 المجمكع
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مجموع  المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
"F" 

مستوى 
 الداللة

الكسائؿ التعميمية 
 كتكنكلكجيا التعميـ

ل0.890ل3ل2.670 بيف المجمكعات

ل0.512ل396ل202.892 داخؿ المجمكعات غير دالةل1.737

لل399ل205.562 المجمكع

 اأستبياف ككؿ

ل1.624ل3ل4.871 بيف المجمكعات

ل*2.818
دالة عند 

1.15 
ل0.576ل396ل228.158 داخؿ المجمكعات

لل399ل233.029 المجمكع

  تضت مف الجدكؿ السابؽ:ي

  المعمميف( في تقديرات    =1.11تكجد فركؽ ذات دألة إحصائية عند مستكل دألة    -

 ريبية تعزل لعدد سنكات خدمة المعمـ كذلؾ في مجاؿ التقكيـ الصفي.أحتياجاتيـ التد    

 المعممػػػيف( فػػػي تقػػػديرات    =1.15تكجػػػد فػػػركؽ ذات دألػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتكل دألػػػة    -

أحتياجػػاتيـ التدريبيػػة تعػػزل لعػػدد سػػنكات خدمػػة المعمػػـ كذلػػؾ فػػي مجػػاأت التخطػػيطل كطرائػػؽ 

 ـل كفي الدرجة الكمية لالستبياف.كأساليب التدريسل كالنمك الميني لممعم

( فػػػي تقػػػديرات معممػػػي    1.15أ تكجػػػد فػػػركؽ ذات دألػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتكل دألػػػة    -

المرحمة األساسػية بمحافظػات غػزة أحتياجػاتيـ التدريبيػة تعػزل لعػدد سػنكات خدمػة المعمػـ كذلػؾ 

 عميـ.في مجالي إدارة الصؼ كتنظيمول كالكسائؿ التعميمية كتكنكلكجيا الت

فييػػا دالػػة إحصػػائيان قػػاـ الباحػػث ( F كلمتعػػرؼ عمػػى كجيػػة الفػػركؽ فػػي المجػػاأت التػػي كانػػت قيمػػة 

بػػيف المسػػتكيات األربػػع  Scheffe Post Hoc Testباسػػتخداـ اختبػػار شػػيفيو لممقارنػػات البعديػػة 

  لممتغيرل كالجدكؿ التالي يكضت ذلؾ:
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 ( 23جدول ) 

 المتعددة لمستويات المتغير المتعمقة بعدد سنوات الخدمةاختبار شيفيو لممقارنات البعدية 
 10أكثر من  10أقل من  – 5 5أقل من  - 2 الخبرة المجال

 التخطيط
 - *1.488 - 2أقل من 

 - -  5أقل من  - 2
 -   10أقل من  – 5

 طرائؽ وأساليب التدريس
 - - - 2أقل من 

 - -  5أقل من  - 2
 -   10أقل من  – 5

 مو الميني لممعممالن
 - - - 2أقل من 

 - -  5أقل من  - 2
 -   10أقل من  – 5

 التقويم الصفي
 **1.517 *1.519 - 2أقل من 

 - -  5أقل من  - 2
 -   10أقل من  – 5

 االستبيان ككل
 - - - 2أقل من 

 - -  5أقل من  - 2
 -   10أقل من  – 5

 1.15ان عند مستكل فركؽ المتكسطات دالة إحصائي   (* 
 1.15فركؽ المتكسطات دالة إحصائيان عند مستكل    *(* 
 دالة إحصائيان غير فركؽ المتكسطات (  -  

 يتضت مف الجدكؿ السابؽ:

( بػػيف تقػػديرات المعممػػيف ذكم   =1.15تكجػػد فػػركؽ ذات دألػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل دألػػة   -

( لصػػالت المعممػػيف ذكم 11أقػػؿ مػػف  – 5الخبػػرة   الخبػػرة  أقػػؿ مػػف سػػنتيف( كتقػػديرات المعممػػيف ذكم

 الخبرة  أقؿ مف سنتيف(ل كذلؾ في مجالي التخطيط كالتقكيـ الصفي.

( بػػيف تقػػديرات المعممػػيف ذكم   =1.11تكجػػد فػػركؽ ذات دألػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل دألػػة   -

لصالت المعمميف ذكم سنكات(  11الخبرة  أقؿ مف سنتيف( كتقديرات المعمميف ذكم الخبرة  أكثر مف 

 الخبرة  أقؿ مف سنتيف(ل كذلؾ في مجاؿ التقكيـ الصفي.
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فػي   ( بػيف تقػديرات المعممػيف ≤ 1.15أ تكجد فركؽ ذات دألة إحصائية عند مستكل دألػة   -

في اختبار تحميؿ التبػايف األحػادم ( F  باقي المجاأت كمستكياتيال كذلؾ عمى الرغـ مف ككف قيمة

 القيمػة المحسػكبة قريبػػة جػدا مػف القيمػة الجدكليػػة( ( ل  F  ل كيعػكد ذلػؾ لضػػعؼ قيمػةدالػة إحصػائيان 

 في مجاأت طرائؽ كأساليب التدريس كالنمك الميني لممعمـ.

 كيرل الباحث أف ذلؾ يعكد إلى:

           أكأ : تكضت المالحظة األكلى كىػي تكجػد فػركؽ ذات دألػة إحصػائية عنػد مسػتكل دألػة

  =1.15 )  بػػيف تقػػديرات المعممػػيف ذكم الخبػػرة  أقػػؿ مػػف سػػنتيف( كتقػػديرات المعممػػيف ذكم الخبػػرة

( لصػػػالت المعممػػػيف ذكم الخبػػػرة  أقػػػؿ مػػػف سػػػنتيف(ل كذلػػػؾ فػػػي مجػػػالي التخطػػػيط 11أقػػػؿ مػػػف  – 5 

ف خبرة المعمػـ تمعػب دكرا ميمػا فػي تكجيػات المعمػـ نحػك مجػالي التخطػيط كالتقػكيـ أكالتقكيـ الصفي 

( مػف المنطقػي أنيػـ يشػعركف بالتشػبع فػي 11أقؿ مف  – 5ذكم الخبرة  يف ف المعممأ حيث لالصفي

ىا فػي التعػرؼ ك اسػتيمك تزيد عف خمس سػنكاتفي العمؿ لمدة  ـبعد انخراطي ىذه المجاأت خاصة 

 كاليثبتػػ كاانطمقػػ ك لـعمػػى طبيعػػة العمػػؿ ك اأسػػتقرار فػػي المدرسػػة كالجػػدكؿ الدراسػػي الػػذم ينػػاط بيػػ

ىـ فػي ك المعممػكف حػديثي التعيػيف لكػي يسػاعد ـعنػدما يمجػأ ليػ لخاصػةالخبػره  ذكم يفممكمع ـنفسيأ

 أقػػػؿ مػػػف سػػػنتيف( مقابػػػؿ فػػػإف المعممػػػيف حػػػديثي الخبرةفػػػي ال لالتقػػػكيـ المناسػػػبة  كعمػػػاؿ التخطػػػيط أ

يكاجيكف المزيد مف الطمبات لمتخطػيط المحكػـ كبنػاء الخطػط العالجيػة كتنفيػذ التقػكيـ الصػفي السػميـ 

مجػػالي حػػاجتيـ التدريبيػػة فػػي  تظيػػرف لسػػعفيـ خبػػراتيـ النظريػػة الحديثػػة فػػي التطبيػػؽ العممػػي ت كأل

 .الصفيالتخطيط كالتقكيـ 

داة الدراسػػة كىػػي كجػػكد فػػركؽ ذات دألػػة إحصػػائية عنػػد أثانيػػا : المالحظػػة الثانيػػة مػػف تحميػػؿ نتػػائ  

مػف سػنتيف( كتقػديرات المعممػيف  ( بيف تقديرات المعمميف ذكم الخبرة  أقػؿ  =1.11مستكل دألة  

سنكات( لصالت المعمميف ذكم الخبػرة  أقػؿ مػف سػنتيف(ل كذلػؾ فػي مجػاؿ  11ذكم الخبرة  أكثر مف 

ف المعمميف حديثي أكلى بؿ كتثبتيا مف حيث تتفؽ ىذه المالحظة مع المالحظة األل التقكيـ الصفي 
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 ممػالفػي ىػذا الجانػب  تنقصػيـرة بػلخكػكف ال ظيػار نتػائ  كمخرجػات عمميػـ إالخبرة يشعركف برىبػة 

بػػالرغـ مػػف حداثػػة تخػػرجيـ  لتقػػكيـ عمميػػـ الصػػفي  أسػػاليبعػػف  لػػى البحػػث ك التقصػػيإيػػؤدم بيػػـ 

ل ف التطبيػػؽ العممػػي ىػػك مػػا ينقصػػيـ أأ إ لككػػكف معػػارفيـ النظريػػة حػػكؿ القيػػاس ك التقػػكيـ حديثػػةل

عػػػداد اختبػػػار إيعجػػػز عػػػف  ولكنػػػ  لالتقػػػكيـ نظريػػػاالقيػػػاس ك ف بعضػػػيـ يسػػػرد كػػػؿ مػػػا يتعمػػػؽ بأفتجػػػد 

فينػػدفع طالبػػا المزيػػد مػػف الخبػػره ل ك حتػػى اختيػػار التقػػكيـ المرحمػػي المناسػػب ليػػدؼ سػػمككي ألشػػيرم

 فظير ذلؾ كاحتياج تدريبي خاص بيذه الفئة .ل حكؿ التقكيـ الصفي 

( بػػػػيف تقػػػػديرات   ≤ 1.15ثالثػػػػا :  أ تكجػػػػد فػػػػركؽ ذات دألػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتكل دألػػػػة   

فػػي اختبػػار تحميػػؿ  (F معممػػيف فػػي بػػاقي المجػػاأت كمسػػتكياتيال كذلػػؾ عمػػى الػػرغـ مػػف كػػكف قيمػػة ال

 القيمة المحسكبة قريبة جػدا مػف القيمػة ( F التبايف األحادم دالة إحصائيانل كيعكد ذلؾ لضعؼ قيمة

 الجدكلية( في مجاأت طرائؽ كأساليب التدريس كالنمك الميني لممعمـ 

( فػي تقػديرات معممػي    1.15كؽ ذات دألػة إحصػائية عنػد مسػتكل دألػة   رابعا : أ تكجد فر 

المرحمة األساسػية بمحافظػات غػزة أحتياجػاتيـ التدريبيػة تعػزل لعػدد سػنكات خدمػة المعمػـ كذلػؾ فػي 

ف ىػػػػذه المجػػػػاأت أحيػػػػث  لمجػػػػالي إدارة الصػػػػؼ كتنظيمػػػػول كالكسػػػػائؿ التعميميػػػػة كتكنكلكجيػػػػا التعمػػػػيـ

كظيػرت الحاجػة التدريبيػة ليػا حسػب الترتيػب ضػمف السػؤاؿ ل بمستكل خبرة المعمػـ جميعيا لـ تتأثر 

ف كػػؿ عػػاـ أك الفشػػؿ أ يخضػػع لخبػػرة المعمػػـ طالمػػا أدارة الصػػفية النجػػاح فييػػا فػػاإل لاألكؿ لمدراسػػة

دارة الصػػفية ممػػا يخمػػؽ عنػػد المعمػػـ يحتػػاجكف لممارسػػات جديػػدة فػػي اإلل يكاجػػو المعمػػـ طالبػػا جػػدد 

كأ يتػأثر ذلػؾ ل      دارة الصػفية الفاعمػة الى التدريب عمػى ميػارات اإلالدائمة بالحاجة  شعكرا عاما

لحاح اإلشػراؼ ف مجاؿ الكسائؿ التعميمية كالتحديث الدائـ فيياإكذلؾ فل بخبرتو أك سنكات عممو  ل كا 

نػو أللثمارىا لى البحث عف التدريب عمػى اسػتإيدفع المعمـ القديـ ذك الخبرة  التربكم في استخداميا ل

تكسػع فػي نػو أف المعمػـ الجديػد بػالرغـ مػف إكػذلؾ فػ للـ يدرس عنيا شيئا كثيرا خالؿ تأىمػو الجػامعي

أ إ لكتمكػف منيػا نظريػا خػالؿ الدراسػة النظريػة فػي كميػات التربيػة دراستيا عبر المسػاقات الجامعيػة 
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كأ فػػرؽ ىنػػا ليبيػػة لديػػو يضػػا كحاجػػة تدر أفتظيػػر  للػػى التػػدرب العممػػي عمػػى اسػػتثمارىاإنػػو يحتػػاج أ

ك مجاؿ الكسائؿ التعميميػة كتكنكلكجيػا أ       دارة الصؼ إلسنكات الخبرة في ىذيف المجاليف مجاؿ 

 التعميـ .

( المتاف لـ تظيرا فركقا 1999( كدراسة أبك ضباع  2112ىذه النتائ  تخالؼ نتائ  دراسة حجازم  

لمتغير سنكات الخدمػة ل بينمػا تتفػؽ مػع نتػائ  دراسػة في تقديرات المعمميف لحاجاتيـ التدريبية تعزل 

 ( في تقديره لحاجاتيـ التدريبية تعزل لمتغير سنكات الخدمة .2111عثماف  

 : الذي يدرسو المعمم الصؼالنتائج المتعمقة بسؤال الدراسة الثاني حول متغير 

لتدريبيػػػة بػػػاختالؼ ىػػػؿ تختمػػػؼ تقػػػديرات معممػػػي المرحمػػػة األساسػػػية بمحافظػػػات غػػػزة أحتياجػػػاتيـ ا

ك لإلجابة عمػى ىػذا السػؤاؿ قػاـ الباحػث  الصؼ الذم يدرسو المعمـ  األكؿل الثانيل الثالثل الرابع(؟

 باختبار الفرض الصفرم التالي:

 ( فػي تقػديرات معممػي المرحمػة    1.15تكجد فركؽ ذات دألة إحصائية عند مستكل دألػة    أ

      لمعمـا يدرسو الذم  لمصؼ   تعزل  التدريبية  يـبمحافظات غزة أحتياجات  األساسية

  األكؿل الثانيل الثالثل الرابع(. 

                     ك أختبػػػػػػػػػػػػار صػػػػػػػػػػػػحة ىػػػػػػػػػػػػذا الفػػػػػػػػػػػػرض قػػػػػػػػػػػػاـ الباحػػػػػػػػػػػػث باسػػػػػػػػػػػػتخداـ تحميػػػػػػػػػػػػؿ التبػػػػػػػػػػػػايف األحػػػػػػػػػػػػادم

One Way Analysis Of Variance "ANOVA"))  ك ذلػؾ لمتعػرؼ عمػى دألػة الفػركؽ بػيف

 غير األربع كالجدكؿ التالي يكضت ذلؾ:مستكيات المت
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 ( 24جدول ) 
 تقديرات المعممين تعزى لمتغير لمصؼ الذي يدرسو المعممداللة الفروؽ في 

مجموع  المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
"F" 

مستوى 
 الداللة

 التخطيط
ل3.166ل3ل9.498 بيف المجمكعات

ل*3.662
دالة عند 

1.15 
ل0.865ل396ل342.389 داخؿ المجمكعات

لل399ل351.886 المجمكع

طرائؽ كأساليب 
 التدريس

ل2.111ل3ل6.333 بيف المجمكعات

ل**3.843
دالة عند 

1.11 
ل0.549ل396ل217.534 داخؿ المجمكعات

لل399ل223.866 المجمكع

 النمك الميني لممعمـ
ل2.691ل3ل8.073 بيف المجمكعات

ل**4.804
عند  دالة

1.11 
ل0.560ل396ل221.853 داخؿ المجمكعات

لل399ل229.927 المجمكع

 إدارة الصؼ كتنظيمو
ل7.062ل3ل21.185 بيف المجمكعات

ل**6.633
دالة عند 

1.11 
ل1.065ل396ل421.557 داخؿ المجمكعات

لل399ل442.742 المجمكع

 التقكيـ الصفي
ل4.157ل3ل12.471 بيف المجمكعات

ل**4.775
دالة عند 

1.11 
ل0.871ل396ل344.743 داخؿ المجمكعات

لل399ل357.214 المجمكع

الكسائؿ التعميمية 
 كتكنكلكجيا التعميـ

ل3.687ل3ل11.062 بيف المجمكعات

ل**7.508
دالة عند 

1.11 
ل0.491ل396ل194.500 داخؿ المجمكعات

لل399ل205.562 المجمكع

 اأستبياف ككؿ

ل3.307ل3ل9.921 بيف المجمكعات

ل**5.870
دالة عند 

1.11 
ل0.563ل396ل223.108 داخؿ المجمكعات

لل399ل233.029 المجمكع

 
 يتضت مف الجدكؿ السابؽ:

( فػي تقػديرات معممػي المرحمػة    =1.11تكجد فركؽ ذات دألة إحصائية عند مستكل دألػة    -

لمصؼ الذم يدرسو المعمػـ كذلػؾ فػي مجػاأت  األساسية بمحافظات غزة أحتياجاتيـ التدريبية تعزل

دارة الصػؼ كتنظيمػول كالتقػكيـ الصػفي كالكسػائؿ  طرائؽ كأسػاليب التػدريسل كالنمػك المينػي لممعمػـل كا 

 التعميمية كتكنكلكجيا التعميـل كالدرجة الكمية لالستبياف.

أحتياجػػاتيـ  يـ( فػػي تقػػديرات   =1.15تكجػػد فػػركؽ ذات دألػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل دألػػة    -

 كذلؾ في مجاؿ التخطيط.  التدريبية تعزل لمصؼ الذم يدرسو المعمـ
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كلمتعػرؼ عمػى كجيػة الفػركؽ فػي مجػاأت اأسػػتبياف قػاـ الباحػث باسػتخداـ اختبػار شػيفيو لممقارنػػات 

 بيف المستكيات األربع لممتغيرل كالجدكؿ التالي يكضت ذلؾ:(Scheffe Post Hoc Test البعدية

 ( 25جدول ) 
 اختبار شيفيو لممقارنات البعدية المتعددة لمستويات المتغير المتعمقة بعدد سنوات الخدمة

 الرابع الثالث الثاني الخبرة المجال

 التخطيط
 - - - األول
 - -  الثاني
 -   الثالث

 طرائؽ وأساليب التدريس
 - - - األول
 - -  الثاني
 -   الثالث

 النمو الميني لممعمم
 - - *1.341 لاألو
 - -  الثاني
 -   الثالث

 إدارة الصؼ وتنظيمو
 - *1.414 **1.541 األول
 - -  الثاني
 -   الثالث

 التقويم الصفي
 - - **1.467 األول
 - -  الثاني
 -   الثالث

 االوسائل التعميمية وتكنولوجي
 التعميم

 - **1.396 **1.379 األول
 - -  الثاني
 -   الثالث

 االستبيان ككل
 - *1.316 **1.376 األول
 **1.316 -  الثاني
 -   الثالث

 1.15فركؽ المتكسطات دالة إحصائيان عند مستكل    (* 
 1.15فركؽ المتكسطات دالة إحصائيان عند مستكل    *(* 
 دالة إحصائيان غير فركؽ المتكسطات (  -  
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 يتضت مف الجدكؿ السابؽ:

( بػيف تقػديرات المعممػيف الػذيف    =1.15ألة إحصائية عند مستكل دألة   تكجد فركؽ ذات د -

يدرسػػػكف الصػػػؼ األكؿ كتقػػػديرات المعممػػػيف الػػػذيف يدرسػػػكف الصػػػؼ الثػػػاني لصػػػالت المعممػػػيف الػػػذيف 

 يدرسكف الصؼ الثانيل كذلؾ في مجاؿ النمك الميني لممعمـ.

( بػيف تقػديرات المعممػيف الػذيف   = 1.11تكجد فركؽ ذات دألة إحصائية عند مستكل دألة    -

يدرسػػػكف الصػػػؼ األكؿ كتقػػػديرات المعممػػػيف الػػػذيف يدرسػػػكف الصػػػؼ الثػػػاني لصػػػالت المعممػػػيف الػػػذيف 

يدرسػػػػكف الصػػػػؼ الثػػػػانيل كذلػػػػؾ فػػػػي مجػػػػاأت إدارة الصػػػػؼ كتنظيمػػػػول كالتقػػػػكيـ الصػػػػفيل كالكسػػػػائؿ 

 التعميمية كتكنكلكجيا التعميـل كالدرجة الكمية لالستبياف.

( بػيف تقػديرات المعممػيف الػذيف    =1.15كجد فركؽ ذات دألة إحصائية عند مستكل دألة   ت -

يدرسػػػكف الصػػػؼ األكؿ كتقػػػديرات المعممػػػيف الػػػذيف يدرسػػػكف الصػػػؼ الثالػػػث لصػػػالت المعممػػػيف الػػػذيف 

 يدرسكف الصؼ الثالثل كذلؾ في مجالي إدارة الصؼ كتنظيمول كالدرجة الكمية لالستبياف.

( بػيف تقػديرات المعممػيف الػذيف    =1.11ذات دألة إحصائية عند مستكل دألة    تكجد فركؽ -

يدرسػػػكف الصػػػؼ األكؿ كتقػػػديرات المعممػػػيف الػػػذيف يدرسػػػكف الصػػػؼ الثالػػػث لصػػػالت المعممػػػيف الػػػذيف 

 يدرسكف الصؼ الثالثل كذلؾ في مجاؿ الكسائؿ التعميمية كتكنكلكجيا التعميـ.

( بػيف تقػديرات المعممػيف الػذيف    =1.11ة عند مستكل دألة   تكجد فركؽ ذات دألة إحصائي -

يدرسػػػكف الصػػػؼ الثػػػاني كتقػػػديرات المعممػػػيف الػػػذيف يدرسػػػكف الصػػػؼ الرابػػػع لصػػػالت المعممػػػيف الػػػذيف 

 يدرسكف الصؼ الثانيل كذلؾ في الدرجة الكمية لالستبياف.

 كيرل الباحث أف ذلؾ يعكد إلى:

( بػػػيف    =1.15ات دألػػػة إحصػػائية عنػػػد مسػػػتكل دألػػػة   كلػػػى تكجػػػد فػػػركؽ ذكأ :المالحظػػة األأ

 تقػػػديرات المعممػػػيف الػػػذيف يدرسػػػكف الصػػػؼ األكؿ كتقػػػديرات المعممػػػيف الػػػذيف يدرسػػػكف الصػػػؼ الثػػػاني

ف ىػذا أحيػث للصالت المعمميف الذيف يدرسكف الصؼ الثانيل كذلؾ فػي مجػاؿ النمػك المينػي لممعمػـ 
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إلػى   كػذلؾ يشػمؿ التعػرؼلالمنياج ك المحتكل المعرفي لػو المجاؿ يشمؿ تفاصيؿ كثيرة ليا عالقة ب

كؿ عف الصػؼ األ كىذا ما يتميز بو منياج كطبيعة الصؼ الثانيطرائؽ تدريس المباحث المختمفة ل

 .معمـ الصؼ الثاني لمتدرب عمى مجاؿ النمك المينيكبر عند أظير حاجة أمما 

( بػػيف    =1.11صػػائية عنػػد مسػػتكل دألػػة ثانيػػا : المالحظػػة الثانيػػة  تكجػػد فػػركؽ ذات دألػػة إح

تقػػػديرات المعممػػػيف الػػػذيف يدرسػػػكف الصػػػؼ األكؿ كتقػػػديرات المعممػػػيف الػػػذيف يدرسػػػكف الصػػػؼ الثػػػاني 

لصػػالت المعممػػيف الػػذيف يدرسػػكف الصػػؼ الثػػانيل كذلػػؾ فػػي مجػػاأت إدارة الصػػؼ كتنظيمػػول كالتقػػكيـ 

رجػػػة الكميػػػة لالسػػػتبياف كىػػػذه المالحظػػػة تثبػػػت الصػػػفيل كالكسػػػائؿ التعميميػػػة كتكنكلكجيػػػا التعمػػػيـل كالد

ك ما ىك مطمكب مػف معمػـ لأكؿ ف محدكدية تفاصيؿ منياج الصؼ األأكلى مف حيث المالحظة األ

كؿ مف مخرجات تتمخص في تمكيف الطمبة مف ميػارتي القػراءة كالكتابػة فػي المغػة العربيػة الصؼ األ

 فػػيكثػػر فػػي الصػػؼ الثػػاني أمػػا نجػػد تكسػػعا بينل عػػداد ضػػمف منػػزلتيف كعمميتػػي الجمػػع ك الطػػرح لأل

ممػا  لعداد ضمف ثػالث منػازؿنماط المغكية كعمميات الضرب ك القسمة كاألمالئية ك األالميارات اإل

  .داة الدراسةأيظير لمعمـ الصؼ الثاني حاجات تدريبية جديدة كجدىا في 

( بػػيف    =1.15ألػػة   ثالثػػا : المالحظػػة الثالثػػة تكجػػد فػػركؽ ذات دألػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل د

تقػػديرات المعممػػػيف الػػػذيف يدرسػػػكف الصػػػؼ األكؿ كتقػػػديرات المعممػػػيف الػػػذيف يدرسػػػكف الصػػػؼ الثالػػػث 

لصػػالت المعممػػيف الػػذيف يدرسػػكف الصػػؼ الثالػػثل كذلػػؾ فػػي مجػػالي إدارة الصػػؼ كتنظيمػػول كالدرجػػة 

لمخرجػػات المطمكبػػة مػػف طبيعػػة امقارنتنػػا لالكميػػة لالسػػتبياف ل ىػػذه المالحظػػة تتفػػؽ مػػع مػػا سػػبؽ فػػي 

 وكػذلؾ فػي الفػرؽ بػيف منيػاج الصػؼ الثالػث كتعػدد مباحثػ لكؿمعمـ الصؼ الثالث كمعمـ الصؼ األ

ظيػػر فركقػػا ذات دألػػة أممػػا  لكؿ كتركػػز مباحثػػة فػػي المغػػة العربيػػة ك الرياضػػياتكمنيػػاج الصػػؼ األ

حيػػث  ولصػػؼ ك تنظيمػػدارة اإكنخػػص ىنػػا بالتحميػػؿ مجػػاؿ لحصػػائية فػػي الدرجػػة الكميػػة لالسػػتبياف إ

    كؿ مػػف حيػػث النضػػ  فػػي السػػمات الشخصػػية الجسػػديةيتميػػز طمبػػة الصػػؼ الثالػػث عػػف الصػػؼ األ

دارة الصػػؼ ا  ك لكبػر فػي التعامػؿ معيػـ أممػا يمػـز معمػـ الصػؼ الثالػػث درايػة ل نفعاليػة ك العقميػة ك اأ
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مبتػػو تتميػػز كؿ مػػف سػػمات شخصػػية لطالثالػػث كتنظيمػػو بشػػكؿ يختمػػؼ عمػػا يكاجيػػة معمػػـ الصػػؼ األ

 بالخجؿ ك اليدكء كالطاعة لكؿ ما يمقيو المعمـ مف تعميمات .

(    =1.11رابعػػا : المالحظػػة الرابعػػة : تكجػػد فػػركؽ ذات دألػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل دألػػة    

بيف تقديرات المعمميف الذيف يدرسكف الصؼ األكؿ كتقديرات المعمميف الذيف يدرسػكف الصػؼ الثالػث 

الذيف يدرسكف الصؼ الثالثل كذلؾ في مجاؿ الكسائؿ التعميمية كتكنكلكجيا التعميـ لصالت المعمميف 

ىػداؼ الغزيػرة ك األ لكؿيضا لطبيعة منياج الصؼ الثالث كتميػزه عػف منيػاج الصػؼ األأكىذا يعكد 

ك الطػػػرؽ ك الكسػػػػائؿ     سػػػاليب لػػػى اأسػػػتعانة بكػػػػؿ األإممػػػا يدفعػػػػو ل التػػػي عمػػػى المعمػػػػـ تحقيقيػػػا 

كؿ الػذم تظيػر حاجتػو التدريبيػة ليػذا المجػاؿ بعكس معمـ الصؼ األل ك تكنكلكجيا التعميـ  التعميمية

 ىداؼ المطمكب منو اكسابيا لطمبتو .األكرتابة لمحدكدية ل محدكدة 

(    =1.11تكجػد فػركؽ ذات دألػة إحصػائية عنػد مسػتكل دألػة   خامسا : المالحظة الخامسػة :

رسكف الصؼ الثاني كتقديرات المعممػيف الػذيف يدرسػكف الصػؼ الرابػع بيف تقديرات المعمميف الذيف يد

لػى إك يعػكد ذلػؾ للصالت المعمميف الذيف يدرسكف الصؼ الثانيل كذلؾ في الدرجة الكمية لالسػتبياف 

ساسػية مػف نيـ امتمكػك الميػارات األأفطمبػة الصػؼ الرابػع يتميػزكف بػلطبيعة الطمبة فػي كػال الصػفيف 

مما يػؤىميـ لمتحػرؾ مػع المنيػاج مػف خػالؿ جراء العمميات الحسابية لإك المقركء قراءة ك كتابة كفيـ 

ف دكر المعمػػػـ أك ل     كىػػػي خاصػػػية يتصػػػؼ بيػػػا المنيػػػاج الفمسػػػطيني الجديػػػد  ل ليػػػة الػػػتعمـ الػػػذاتيآ

مثمة كالشػركحات التػي تسػاعد فػي ف الكتاب المدرسي يشمؿ األأك  ل تاحة الفرصة لمتعمـإينحصر في 

ساسػية بينما طبيعة الصؼ الثػاني التػي تعتبػر مرحمػة تمكػيف مػف الميػارات األل ـ الذاتي تطبيؽ التعم

ظير الفركؽ بيف تقديرات معممػي الصػؼ الرابػع ك الصػؼ أأ غنى فييا لمطالب عف المعمـ كىذا ما 

 الثاني لصالت معممي الصؼ الثاني في الدرجة الكمية لالستبياف . 
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 الدراسة توصيات
سػػة إلػػى تحديػػد اأحتياجػػات التدريبيػػة لمعممػػي المرحمػػة األساسػػية ك الػػذيف يدرسػػكف ىػػدفت ىػػذه الدرا

 الصفكؼ مف األكؿ إلى الرابع األساسي في المدارس الحككمية في محافظات غزة

 كاستنادا إلى نتائ  الدراسة يقدـ الباحث مجمكعة مف التكصيات التالية :

 ة لدييـ .إشراؾ المعمميف في تحديد اأحتياجات التدريبي -

 أف يككف تدريب المعمميف نابعا مف اأحتياجات التدريبية لدييـ . -

التخطيط لدكرات تدريبية لمعممػي  فيمف ىذه الدراسة بعيف اأعتبار  ؿأف تؤخذ نتائ  السؤاؿ األك  -

 المرحمة األساسية ك الذيف يدرسكف الصفكؼ مف األكؿ إلى الرابع األساسي تحت العناكيف التالية : 

 . اختيار طرائؽ التدريس المناسبة لتحقيؽ األىداؼ *

 .إدارة الكقت كتكزيعو عمى أنشطة الحصة * 

 . عالجيةالخطط التصميـ * 

 . بشكؿ فاعؿكلعب األدكار  تكظيؼ طريقة التعمـ بالمعب* 

 . امتالؾ فنكف ك ميارات طرح األسئمة* 

 . امتالؾ ميارة الخط العربي السميـ ك الجميؿ* 

 . الطمبة ذكم صعكبات التعمـ رعايتيـ الطمبة المكىكبيف ك كتشخيص ة عمى اكتشاؼالمقدر * 

 . التعرؼ إلى محتكل مادة التخصص ك بنيتيا المنطقية* 

 . طكاؿ الحصة يـجذب انتباى ك إثارة دافعية الطمبة لمتعمـ* 

 بيدؼ تفعيؿ المشاركة الصفية . مراعاة الفركؽ الفردية بيف الطمبة* 

 . النظاـ الصفي بأسمكب ديمقراطيضباط ك اأنحفظ * 

 . تنمية ميارات التفكير عند لمطمبة* 

 . تنكيع كسائؿ التقكيـ بما يتالءـ مع األىداؼ* 
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 . التعامؿ مع الكاجبات البيتية بشكؿ فاعؿ* 

 كتكظيفيا . إنتاج الكسائؿ التعميمية* 

 . تكظيؼ الحاسكب ك اأنترنت في التعميـ* 

الثاني تعمؿ الكزارة عمى أف تكػكف الييئػة التدريسػية لمصػفكؼ األربعػة األكلػى  حسب نتائ  السؤاؿ -

 مف اإلناث إف أمكف .

ف مػف حممػة الػدبمـك عمػى تػأىيميـ لمحصػكؿ عمػى درجػة البكػالكريكس فػي يأف تساعد الكزارة المعمم -

 التربية األساسية .

مػػف حممػػة البكػػالكريكس لتعمػػيـ  فيأف يتعػػاكف مػػديرك التعمػػيـ كمػػدراء المػػدارس عمػػى تسػػكيف معممػػ - 

 الصفكؼ األربعة األكلى .

إعادة النظر في بعض الخطط لدل كميػات التربيػة فػي الجامعػات  بحيػث تتضػمف مسػاقات تشػبع  -

 اأحتياجات التدريبية التي أظيرتيا الدراسة .

إلػى        إجراء نفس الدراسػة عمػى معممػي المغػة اأنجميزيػة الػذيف يدرسػكف الصػفكؼ مػف األكؿ  -

 الرابع األساسي لتكتمؿ الرؤية الخاصة بتدريب معممي ىذه المرحمة .

تنفيػػذ نفػػس الدراسػػة عمػػى فئػػات أخػػرل مػػف المعممػػيف كمباحػػث أخػػرل مػػف الػػذيف يدرسػػكف الصػػفكؼ  -

 التالية لمصؼ الرابع األساسي .
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 (  1ممحؽ رقم ) 

 سؤال استطنعي 

 ساسي :لى الرابع األإكؿ أخي المعمـ / أختي المعممة مف معممي كمعممات الصفكؼ مف األ
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 ( 2ممحؽ رقم ) 

 قائمة بأسماء السادة المحكميف

 مكاف العمؿ التخصص اأسـ رقـ
 الجامعة اأسالمية أصكؿ تربية أ.دكتكر فؤاد عمي العاجز 1
 الجامعة اأسالمية أصكؿ تربية دكتكر عمياف عبد اهلل الحكلي 2
 جامعة اأزىر أصكؿ تربية دكتكر جميؿ نشكاف 3
 جامعة اأزىر أصكؿ تربية سكددكتكر فايز األ 4
 الجامعة اأسالمية مناى  كطرؽ تدريس دكتكرة سناء أبك دقة  5
 الجامعة اأسالمية أصكؿ تربية دكتكر سييؿ ذياب 6
 جامعة اأزىر أصكؿ تربية أغا دكتكر محمد ىاشـ  7
 كزارة التربية دريسمناى  كطرؽ ت دكتكر زياد ثابت 8
 كزارة التربية  مناى  كطرؽ تدريس دكتكر عمر دحالف 9

 كزارة التربية  أصكؿ تربية دكتكرة ىيميف األغا 11
 كزارة التربية مناى  كطرؽ دريس دكتكر خميؿ حماد 11
 كزارة التربية مناى  كطرؽ تدريس بك قمرأدكتكر باسـ  12
 كزارة التربية تدريسمناى  كطرؽ  دكتكر جماؿ الفميت 13
 كزارة التربية مناى  كطرؽ تدريس دكتكر محمد أبك بكر 14
 كزارة التربية أصكؿ تربية فاطمة الجعيتني 15
 كزارة التربية أصكؿ تربية أحمد العبادلة 16
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 اأستبانة  (3ممحؽ رقـ  

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 عمادة الدراسات العميا                            غزة                       –جامعة األزىر 

 كمية التربية                                                                 قسـ أصكؿ التربية
 األخ المعمـ الفاضؿ / األخت المعممة الفاضمة  .......... حفظيـ اهلل
 السالـ عميكـ ك رحمة اهلل ك بركاتو

المرحمػػػة األساسػػػية  االحتياجػػػات التدريبيػػػة لػػػدى معممػػػي " بػػػإجراء دراسػػػة بعنػػػكاف  يقػػػـك الباحػػػث 
   .ك ذلؾ بيدؼ الحصكؿ عمى درجة الماجستير في أصكؿ التربية " بمحافظات غزة

لممعممػػػيف فػػػي  ةكقػػػد قػػػاـ الباحػػػث بكضػػػع ىػػػذه اأسػػػتبانة بيػػػدؼ التعػػػرؼ عمػػػى اأحتياجػػػات التدريبيػػػ
 األساسي إلي الرابع األساسي . المرحمة األساسية مف الصؼ األكؿ

التدريبيػة ىػي محػكر التخطػيط لمحػكر  تكلقد اشتممت اأستبانة عمى ستة محػاكر تتعمػؽ باأحتياجػا
طرائػػػؽ التػػػدريس ل محػػػكر النمػػػك المينػػػي لممعمػػػـ ل محػػػكر إدارة الصػػػؼ كتنظيمػػػو ل محػػػكر التقػػػكيـ ل 

محػػكر مػػف عػػدة فقػػرات أمػػاـ كػػؿ فقػػرة محػػكر تكنكلكجيػػا التعمػػيـ ك الكسػػائؿ التعميميػػة  ل كيتكػػكف كػػؿ 
 معارض بشدة ( . –معارض  –محايد  –مكافؽ  –خمس رتب ىي   مكافؽ بشدة 

( فػي الخانػة التػي تراىػا مناسػبة   xلذا أرجك التكػـر باأسػتجابة إلػى فقػرات اأسػتبانة بكضػع إشػارة   
ؿ فػػػي تحقيػػؽ أىػػػداؼ راجيػػا تػػكخي  الدقػػػة ك األمانػػة كالمكضػػكعية  لمػػػا لػػذلؾ مػػف اثػػػر ايجػػابي كفعػػا

ف اسػتجابتكـ لػف تسػتخدـ إأ ألغػراض البحػث العممػي فقػط كلػف تػؤثر بػأم شػكؿ مػف أالدراسة عمما ب
 األشكاؿ عمى كضعكـ الشخصي أك الميني .

 مثاؿ : 
 حاجتي إلى التدريب نص الفقرة ـ

 معارض بشدة معارض محايد موافؽ موافؽ بشدة
     x ميـتكظيؼ الحاسكب ك اأنترنت في التع 71

 : البيانات الشخصيةأكأ 
 الجنس  :          ذكر.........                  أنثى ..........        - 1
المؤىؿ :  دبمـك معمميف ككميات مجتمع .....        بكالكريكس فأعمى  .......                         - 2
  (سنكات...11أكثرمف ( سنكات...  11-5. ( سنكات ...5 – 2الخبرة: أقؿ مف سنتيف....  - 3
 ........الرابع  ......الثالث   ......الثاني.........  الصؼ الذم تدرسو : األكؿ  –4

 لللللللللللل شاكريف لكـ حسف تعاكنكـ لللللللللللل 
 الباحث / فكزم سمماف جاد اهلل                                
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                             : ثانيا فقرات اأستبانة
 المحور األول : التخطيط

 نص الفقرة الرقـ
 حاجتي إلى التدريب

موافػػػػػػػػػػػػػػػػؽ 
 بشدة

معػػػػػػػػػػػارض  معارض محايد موافؽ
 بشدة

      صكغ  األىداؼ السمككية لكؿ حصة بمجاأتيا كمستكياتيا المختمفة 1
      سنكية ( لتدريس المادة –فصمية  -كضع خطة   يكمية 2
      حديد التعمـ القبمي الالـز لمتعمـ الجديدت 3
      إدارة الكقت كتكزيعو عمى أنشطة الحصة 4
      اختيار طرائؽ التدريس المناسبة لتحقيؽ األىداؼ 5
      تصميـ خطط عالجية 6
      استثمار المعمكمات المكجكدة في السجؿ التراكمي لمطالب 7

 يب التدريسالمحور الثاني : طرائؽ و أسال
      امتالؾ فنكف ك ميارات طرح األسئمة 8
      إدارة المناقشات الفعالة بيف التالميذ 9

      تكظيؼ طريقة المحاضرة بشكؿ فاعؿ 11
      تكظيؼ طريقة اإللقاء بشكؿ فاعؿ 11
      تكظيؼ طريقة القصة بشكؿ فاعؿ 12
      تكظيؼ طريقة لعب األدكار بشكؿ فاعؿ 13
      تكظيؼ طريقة الدراما بشكؿ فاعؿ 14
      تكظيؼ طريقة التعمـ بالمعب بشكؿ فاعؿ 15
      تكظيؼ طريقة اأستقصاء ك اأكتشاؼ بشكؿ فاعؿ 16
      تكظيؼ طريقة حؿ المشكالت بشكؿ فاعؿ 17
      تكظيؼ طريقة التدريس بالمجمكعات بشكؿ فاعؿ  18
      ني بشكؿ فاعؿتكظيؼ طريقة العصؼ الذى 19
      تكجيو السمككيات في غرفة الصؼ كفقا لنظريات التعمـ 21
      الربط األفقي ك الرأسي بيف المكضكعات المختمفة  21

 المحور الثالث : النمو الميني لممعمم
      التعرؼ إلى محتكل مادة التخصص ك بنيتيا المنطقية 22
      تصميـ األنشطة الصفية  23
      تصميـ األنشطة الال صفية ك تطكيرىا 24
      المقدرة عمى اكتشاؼ الطمبة المكىكبيف ك رعايتيـ 25
      تشخيص الطمبة ذكم صعكبات التعمـ كرعايتيـ 26
      رعاية  الطمبة ذكم الحاجات الخاصة   التعميـ الجامع ( 27
      مراعاة الخصائص النمائية لمطمبة كاستثمارىا 28
      امتالؾ ميارة الخط العربي السميـ ك الجميؿ 29
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موافػػػػػػػػػػػػػػػػؽ  نص الفقرة الرقـ
 بشدة

معػػػػػػػػػػػارض  معارض محايد موافؽ
 بشدة

      ربط البيئة المحمية بمكضكعات الدركس المختمفة 31
      امتالؾ ميارة تدريس فركع المغة العربية  31
      القدرة عمى تدريس مبحث الرياضيات  32
      القدرة عمى تدريس الميارات الحياتية ضمف المنياج  33
      تدريس القيـ الكطنية ك المدنية ضمف منياج التربية الكطنية ك المدنية 34
      تدريس مبحث العمـك العامة  35
      تدريس التربية اإلسالمية كفركعيا 36
      ية الفنيةامتالؾ القدرة عمى تدريس التربية الرياضية ك الترب 37
      تكظيؼ برنام  التعميـ التمكيني ك أكراؽ العمؿ المختمفة  38
      إدراج التربية البيئية ضمف المنياج كمنحى تكاممي 39
      إدراج التربية الغذائية ضمف المنياج كمنحى تكاممي 41
      إعداد البحكث اإلجرائية 41
      ساستثمار أدب األطفاؿ في التدري 42
      التقكيـ الذاتي لفعالية طرؽ التدريس المستخدمة 43
      امتالؾ القدرة عمى تقكيـ المناى  44

 المحور الرابع : إدارة الصؼ و تنظيمو 
      حفظ النظاـ الصفي بأسمكب ديمقراطي 45
      التفاعؿ المفظي كغير المفظي داخؿ الفصؿ 46
      عمـ إثارة دافعية الطمبة لمت 47
      مراعاة الفركؽ الفردية بيف الطمبة 48
      آلية جذب انتباه الطمبة طكاؿ الحصة 49
      تشكيؿ مجمكعات صفية مختمفة 51
      التعامؿ مع أنماط الطمبة المختمفة 51
       امتالؾ ميارة اإلدارة الفاعمة في الصؼ 52
      الطالباأستثمار األمثؿ لالتصاؿ مع أسرة  53
      تحميؿ المحتكل الدراسي 54
      إعداد اختبارات كفؽ جدكؿ المكاصفات 55
      تنكيع كسائؿ التقكيـ بما يتالءـ مع األىداؼ  56
      التعامؿ مع الكاجبات البيتية بشكؿ فاعؿ 57
      تحميؿ نتائ  اأختبارات 58
      مية بناء اأختبارات التشخيصية ك  التحصي 59
      تكظيؼ التقكيـ البنائي أثناء المكقؼ التعميمي 61
      تنمية ميارات التفكير عند لمطمبة 61
      امتالؾ ميارة تقديـ التغذية الراجعة لمطمبة 62
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موافػػػػػػػػػػػػػػػػؽ  نص الفقرة الرقـ
 بشدة

معػػػػػػػػػػػارض  معارض محايد موافؽ
 بشدة

      الطمبةتقكيـ المجاؿ النفس حركي ك الكجداني عند  63
      تعديؿ أساليب التدريس كفقا لنتائ  التقكيـ 64

 التعميم االمحور السادس : الوسائل التعميمية و تكنولوجي
      إنتاج الكسائؿ التعميمية 65
      تكظيؼ الكسائؿ التعميمية 66
      تنظيـ البيئة الفيزيقية لمغرفة الصفية بشكؿ فاعؿ  67
      ؽ المدرسة األكاديمية   المكتبة ( كمصادر تعميـاستثمار مراف 68
      استثمار مرافؽ المدرسة األكاديمية  المختبر ( كمصادر تعميـ  69
      استثمار اإلذاعة ك برام  التمفزيكف  كمصادر تعمـ 71
      تكظيؼ الحاسكب ك اأنترنت في التعميـ 71
      كمصادر تعمـ(  E- Mail)  استثمار البريد األكتركني 72
      استثمار ساحات الحكار  المنتديات( كمصادر تعمـ  73
      (كمصادر تعمـ Internet Relay Chatاستثمار غرؼ المحادثة   74

      ككسيمة تعميمية  L C Dتكظيؼ جياز  75
      ككسيمة تعميمية  O H Pتكظيؼ جياز  76
      O H Pجياز إعداد شفافيات متنكعة خاصة ب 77
      تكظيؼ المكحات  السبكرة ل لكحة الجيكب...( ككسائؿ تعميمية 78
      استثمار خامات البيئة في إعداد ك سائؿ تعميمية 79
      تكظيؼ جياز الجكاؿ  الخمكم ( ككسيمة تعميمية 81

 
          نكم                        أشكركم عمى حسن تعاو                                                 
 انتيت االستبانة
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 2007إلى  1996( الدورات التي عقدتيا  وزارة التربية والتعميم من تاريخ 4) رقمؽ محم

 تاريل انعقادىا اسـ الدكرة رقـ الدكرة مسمسؿ
عدد 
 األياـ

عدد 
 الساعات

 رقـ الككد الجية الممكلة

 51 اليكنيسؼ 30 10 14/03/1996 ليةالمكتبات اأستكما 3203001  .1

 44 مديرية التربية كالتعميـ 12 6 21/10/2004 في عمـ المكتبات ةمبتدئدكرة  3203004  .2

 15 المشركع اأيطالي 15 3 24/02/2007 القضايا المعاصرة 3206001  .3

 IIEP 10 32 8 08/06/1996 تدريب المديريف 3207001  .4

 IIEP 15 34 8 19/07/1998 يراتتدريب المديريف كالمد 3207008  .5

 IIEP 73 20 5 23/07/1997 أكاديميةتدريب مديرم مدارس  3207010  .6

 IIEP 18 34 8 11/08/1998 تدريب مديريف كمديرات 3207011  .7

 IIEP 18 32 8 14/10/1998 تدريب مديريف 3207012  .8

 IIEP 24 25 5 26/10/2000 التنظيمية اإلدارة    3207013  .9

 19 اليكنسكك 36 9 18/04/2002 اإلدارمالقيادة المدرسية ك ميارات العمؿ  3207014  .11

 18 المشركع البمجيكي 32 8 08/08/2002 تدريب مديرم المدارس 3207015  .11

 25 اليكنسكك 38 7 23/11/2002 تدريب مديرم المدارس 3207016  .12

 24 تعميـكزارة التربية كال 30 6 25/01/2005 تدريب مديرم المدارس 3207017  .13

 27 اليكنسكك 20 4 20/09/2006 القيادة التربكية 3207018  .14

 40 كزارة التربية كالتعميـ 20 4 15/08/2007 تدريب مديرم 3207020  .15

 25 كزارة التربية ك التعميـ 60 5 11/01/2004 تدريب مديرم مدارس مينية 3208001  .16

 16 كزارة التربية كالتعميـ 10 2 09/04/2005 ك اأقتصاد اإلدارةتدريب معممي  3209001  .17

 26 المشركع البمجيكي 10 2 01/02/2006 الجديد المنياج 3209003  .18

 19 المشركع البمجيكي 15 3 21/02/2007 اقتصاد منزلي 3209005  .19

 20 المشركع البمجيكي 15 3 26/05/2003 التربكم اإلشراؼميارات متطكرة في  3211001  .21

 19 المشركع البمجيكي 30 6 30/11/2004 البحث العممي 3211002  .21

 31 مديرية التربية كالتعميـ 30 13 10/04/2005 تدريب مشرفيف تربكييف 3211003  .22

 IIEP 23 24 6 21/07/1996 المغة عربية /الخط  العربي 3221001  .23

 25 كزارة التربية كالتعميـ 24 6 07/08/1997 تدريب معممي المغة العربية 3221002  .24

 19 كزارة التربية كالتعميـ 24 6 07/08/1997 تدريب معممي الصؼ الحادم عشر 3221004  .25

 22 كزارة التربية كالتعميـ 24 6 07/08/1997 تدريب معممي المغة العربية 3221005  .26

 18 مديرية التربية كالتعميـ 13 3 20/07/1998 /س/الدنياة المرحم المغة العربية/معممك 3221006  .27

 20 كزارة التربية كالتعميـ 14 3 23/07/1998 العربية/معممك المرحمة س/العمياالمغة  3221011  .28

 20 كزارة التربية كالتعميـ 13 3 20/07/1998 /س/الدنيا ةمعممك المرحمالمغة العربية/ 3221012  .29

 18 كزارة التربية كالتعميـ 13 3 23/07/1998 العميا األساسيةالمغة العربية/معممك المرحمة  3221013  .31

 33 المشركع البمجيكي 20 4 24/08/2002 تدريب معممي الصؼ الثامف 3221014  .31

 20 المشركع البمجيكي 20 5 02/12/2002 منياج  الصؼ الثامف الجديد 3221015  .32

 22 المشركع البمجيكي 15 3 09/01/2003 تدريب معممي الصؼ الثامف 3221016  .33

 22 المشركع اأيطالي 15 3 20/08/2003 المنياج الجديد المغة العربية 3221017  .34

 46 المشركع البمجيكي 15 3 05/01/2004 المنياج الجديد 3221018  .35
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 26 البنؾ الدكلي 10 2 24/08/2004 المنياج الجديد 3221019  .36

 25 المشركع البمجيكي 10 2 24/08/2004 نا الجميمة لمصؼ الخامسلغت 3221021  .37

 26 المشركع البمجيكي 10 2 17/01/2005 تدريب معممي الصؼ الخامس 3221022  .38

 21 المشركع البمجيكي 15 3 27/01/2005 تدريب معممي الصؼ العاشر 3221024  .39

 32 التربية كالتعميـ كزارة 15 3 25/08/2005 تدريب معممي المغة العربية 3221027  .41

 36 المشركع البمجيكي 15 3 23/01/2006 المنياج الجديد 3221030  .41

 18 المشركع البمجيكي 10 2 12/02/2007 المنياج الجديد المغة العربية 3221032  .42

 20   10 2 12/02/2007 تدريب  معمميف 3221033  .43

 22 قافي البريطانيالمجمس الث 40 20 06/06/1995 المغة اأنجميزية 3222001  .44

 DFID 10 10 2 21/08/1997 المغة اأنجميزية التعبير الحر 3222004  .45

 17 كزارة التربية كالتعميـ 24 6 07/08/1997 المغة اأنجميزية 3222005  .46

 DFID 21 12 4 17/01/1998 تدريب معممي المغة اأنجميزية 3222007  .47

 23 كزارة التربية كالتعميـ 24 6 23/07/1998 تدريب معممي المغة اأنجميزية 3222013  .48

 DFID 28 12 4 20/02/1999 تعميـ المغة اأنجميزية / التعبير الحر 3222015  .49

 DFID 20 12 4 20/03/1999 (11،12تدريب معممي الصفيف   3222016  .51

 DFID 25 12 4 20/03/1999 تدريب معممي المغة اأنجميزية 3222017  .51

 DFID 24 20 4 08/04/2000 اأنجميزية / التعبير الحر تعميـ المغة 3222018  .52

 DFID 26 25 5 09/08/2000 خاصة أساليب 3222024  .53

 DFID 31 25 5 11/11/2000 األساسي األكؿمعممك الصؼ  3222026  .54

 DFID 32 25 5 11/11/2000 المغة اأنجميزية 3222027  .55

 16   25 5 11/07/2001 خاصة لتعميـ المغة اأنجميزية  أساليب 3222028  .56

 27 اليكنسكك 30 10 12/01/2002 المعممكف الجدد 3222031  .57

 25 المشركع البمجيكي 30 9 29/12/2002 تدريب معممي المغة اأنجميزية 3222033  .58

 30 المشركع البمجيكي 10 4 05/04/2003 الصكتيات التطبيقية 3222037  .59

 18 كع البمجيكيالمشر  20 4 30/08/2003 خاصة أساليب 3222038  .61

 25 المشركع اأيطالي 20 4 30/08/2003 منياج الصؼ الرابع 3222039  .61

 20   20 5 31/12/2003 المغة اأنجميزية 3222041  .62

 25   20 5 31/12/2003 الكفايات الخاصة 3222042  .63

 31   12 4 09/03/2004 تدريب معممي 3222043  .64

 42 المشركع البمجيكي 15 3 19/08/2004 المنياج الجديد 3222044  .65

 27 المشركع البمجيكي 15 3 19/08/2004 المغة اأنجميزية لمصؼ الخامس 3222045  .66

 37 المشركع البمجيكي 20 4 26/08/2004 المغة اأنجميزية لمصؼ العاشر 3222046  .67

 25 كزارة التربية كالتعميـ 20 4 13/07/2005 تدريب المعمميف خالؿ الصيؼ 3222048  .68

 45 كزارة التربية كالتعميـ 15 3 22/08/2005 تدريب معممي  المغة اأنجميزية 3222049  .69

 25 كزارة التربية كالتعميـ 15 3 25/08/2005 تدريب معممي المغة اأنجميزية لمصؼ السادس 3222051  .71

 46 كزارة التربية كالتعميـ 10 3 27/11/2005 تدريب معممي المغة اأنجميزية 3222053  .71

 34 كزارة التربية كالتعميـ 15 4 05/02/2006 دراسية أياـ 3222054  .72
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 36 المشركع البمجيكي 10 2 28/08/2006 المنياج الجديد لمصؼ السابع 3222055  .73

 37 المشركع البمجيكي 10 2 24/08/2006 المنياج الجديد 3222056  .74

 13 المشركع البمجيكي 10 2 12/02/2007 (11،12تدريب معممي الصفيف   3222057  .75

 28 المشركع البمجيكي 10 2 14/02/2007 تدريب معمميف  3222059  .76

 51 اليكنيسؼ 15 5 07/05/1996 تدريب معممي العمكـ 3223001  .77

 IBE 24 24 6 08/08/1996 ةالعمـك /لكائي 3223003  .78

 IBE 19 24 6 21/07/1997 تدريب معممي العمكـ 3223004  .79

 IBE 18 24 6 14/08/1997 األحياءتعميـ  3223007  .81

 IBE 29 25 10 07/12/1997 تدريب معممي العمكـ 3223008  .81

/أكسمك 3223010  .82  IBE 31 25 10 12/04/1998 تدريب معممي العمـك

 20 كزارة التربية كالتعميـ 12 3 23/07/1998 تدريب معممي الفيزياء 3223012  .83

 19 كزارة التربية كالتعميـ 24 6 23/07/1998 تدريب معممي الكيمياء 3223013  .84

 27 كزارة التربية كالتعميـ 27 6 16/07/1998 تدريب معممي العمكـ 3223014  .85

 IBE 29 30 6 10/08/2000 الجكية األرصاد 3223016  .86

 28 المشركع البمجيكي 15 3 26/08/2002 العمكـ 3223017  .87

 20 المشركع البمجيكي 25 5 30/12/2002 العمـك / الفيزياء 3223018  .88

 24 المشركع البمجيكي 25 5 15/05/2003 الكسائؿ التعميمية/فيزياء 3223019  .89

 18 المشركع البمجيكي 15 3 25/09/2003 العمـك العامة لمصؼ التاسع 3223020  .91

 19 المشركع اأيطالي 15 3 25/08/2003 العمـك العامة 3223021  .91

 37 المشركع البمجيكي 15 3 05/01/2004 المنياج الفمسطيني الجديد 3223022  .92

 40 المشركع البمجيكي 10 2 16/01/2005 تدريب معممي الصؼ الخامس 3223025  .93

 54 المشركع البمجيكي 15 3 13/01/2005 تدريب معممي الصؼ العاشر 3223026  .94

 18 كزارة التربية كالتعميـ 10 2 31/08/2005 تدريب معممي العمكـ 3223028  .95

 17 المشركع البمجيكي 15 3 14/02/2006 المنياج الجديد 3223036  .96

 15 المشركع البمجيكي 10 2 11/02/2007 المنياج الفمسطيني الجديد 3223043  .97

 19 المشركع البمجيكي 15 3 24/01/2007 تدريب معمميف  3223044  .98

 25 المشركع البمجيكي 20 4 13/12/2007 (4-1تدريب معممي   3223045  .99

 50 اليكنيسؼ 30 5 07/05/1996 تدريب معممي الرياضيات 3224001  .111

 24 اتحاد المعمميف النركيجييف 24 8 13/04/1997 لكائية أكسمكالرياضيات اأستكمالية /  3224004  .111

 20 كزارة التربية كالتعميـ 24 6 31/07/1997 تعميـ الرياضيات 3224005  .112

 17 كزارة التربية كالتعميـ 24 6 07/08/1997 رياضيات 3224006  .113

 IBE 28 16 8 25/11/1997 تدريب معممي الرياضيات 3224007  .114

 19 اتحاد المعمميف النركيجييف 32 8 10/08/1997 دكرة أكسمك  رياضيات( 3224008  .115

 19 كزارة التربية كالتعميـ 12 3 03/08/1998 تدريب معممي الرياضيات 3224009  .116

 16 بمجيكا 20 4 30/08/2001 منياج الصؼ السابع 3224013  .117

 18 المشركع البمجيكي 15 4 26/11/2002 تدريب معممي الصؼ الثامف 3224015  .118

 20   60 12 14/07/2003 (10،9،8تدريب معممي الصفكؼ   3224017  .119
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 21 المشركع البمجيكي 15 3 18/08/2003 منياج الرياضيات لمصؼ التاسع 3224018  .111

 42 المشركع البمجيكي 15 3 10/01/2004 المنياج الفمسطيني الجديد 3224020  .111

 27 ع البمجيكيالمشرك  10 2 17/01/2005 تدريب معممي الصؼ الخامس 3224023  .112

 27 المشركع البمجيكي 15 3 25/01/2005 تدريب معممي الصؼ العاشر 3224025  .113

 23 كزارة التربية كالتعميـ 10 2 25/08/2005 معممي الرياضيات بتدري 3224028  .114

 19 المشركع البمجيكي 15 3 01/02/2006 المنياج الجديد 3224032  .115

 17 المشركع البمجيكي 15 3 14/02/2007 منياج  الصؼ الثاني  الجديد 3224035  .116

 22 المشركع البمجيكي 10 2 24/01/2007 الرياضيات 3224036  .117

 IIEP 25 24 6 08/08/1996 اإلسالميةالتربية  3225001  .118

 20 كزارة التربية كالتعميـ 12 3 21/07/1998 اإلسالميةتدريب معممي التربية  3225003  .119

 23 المشركع البمجيكي 15 3 22/08/2002 امفتدريب معممي الصؼ الث 3225005  .121

 25 المشركع البمجيكي 60 12 15/05/2003 اإلسالميةتدريب معممي التربية  3225008  .121

 38 المشركع البمجيكي 10 2 29/08/2004 المنياج الجديد 3225010  .122

 22 المشركع البمجيكي 10 2 25/01/2005 تدريب معممي الصؼ الخامس 3225012  .123

 27 المشركع البمجيكي 15 3 17/01/2005 تدريب معممي الصؼ العاشر 3225014  .124

 21 كزارة التربية كالتعميـ 24 12 08/05/2005 تأىيؿ  المعمميف 3225016  .125

 25 كزارة التربية كالتعميـ 10 2 21/08/2005 اإلسالميةتدريب معممي التربية  3225017  .126

 24 مشركع البمجيكيال 10 2 30/01/2006 المنياج الجديد 3225019  .127

 23 المشركع البمجيكي 10 2 06/02/2007 اإلسالميةتدريب معممي التربية  3225021  .128

 19 اليكنيسؼ 15 5 12/05/1996 المكاد اأجتماعية / تاريل 3226001  .129

 18 اليكنيسؼ 15 5 12/05/1996 تدريب معممي المكاد اأجتماعية 3226002  .131

 18 كزارة التربية كالتعميـ 24 6 07/07/1997 تاريلالمكاد اأجتماعية /  3226003  .131

 3 المعمـ إبداعمركز  5 1 18/08/2002 تدريب مدربيف 3226008  .132

 29 المشركع النركيجي 15 3 22/08/2002 تدريب معممي الصؼ الثامف 3226009  .133

 26 المشركع البمجيكي 15 5 19/12/2002 تدريب معممي اأجتماعيات 3226010  .134

 22 المشركع البمجيكي 15 3 30/12/2002 تدريب معممي الصؼ الثامف 3226011  .135

 29 المعمـ إبداعمركز  18 7 01/02/2003 التربية المدنية 3226013  .136

 36 المعمـ إبداعمركز  18 7 09/02/2003 التربية العامة 3226043  .137

 21 المعمـ إبداعمركز  18 7 09/02/2003 التربية المدنية 3226044  .138

 25 المشركع البمجيكي 25 5 30/04/2003 الكسائؿ التعميمية/جغرافيا 3226077  .139

 26 المشركع البمجيكي 15 3 20/08/2003 منياج الصؼ التاسع 3226078  .141

 25 المشركع البمجيكي 15 3 20/08/2003 تدريب معمميف جدد 3226079  .141

 47 جيكيالمشركع البم 10 2 08/01/2004 ج الفمسطيني الجديد جالمنيا 3226080  .142

 25 كزارة التربية ك التعميـ 30 6 05/06/2004 تدريب معمميف 3226081  .143

 43 المشركع البمجيكي 10 2 22/08/2004 المنياج الفمسطيني الجديد 3226082  .144

 23 المشركع البمجيكي 10 2 15/01/2005 تدريب معممي الصؼ الخامس 3226083  .145

 24 المشركع البمجيكي 15 3 18/01/2005 تدريب معممي الصؼ العاشر 3226085  .146
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 22 كزارة التربية كالتعميـ 20 4 08/09/2005 تدريب معممي اأجتماعيات 3226088  .147

 21 المشركع البمجيكي 10 2 24/01/2006 المنياج الجديد 3226095  .148

 22 المشركع النركيجي 15 3 19/02/2007 المكاد اأجتماعية / تاريل 3226101  .149

 21 المشركع البمجيكي 10 2 18/02/2007 المنياج الجديد 3226102  .151

 23   24 6 24/07/1997 تدريب معممي الصؼ الحادم عشر 3227001  .151

 20 كزارة التربية كالتعميـ 16 4 14/07/1998 التربية الفنية 3227002  .152

 34 التربكم اإلعالـمركز  20 4 27/08/2000 تدريب معممي الصؼ السادس 3227004  .153

 22 المشركع البمجيكي 20 4 22/10/2002 الفنكف ك الحرؼ لمصؼ الثامف 3227005  .154

 24 المشركع البمجيكي 10 2 15/01/2004 المنياج الجديد 3227006  .155

 14 ع البمجيكيالمشرك  10 2 25/08/2004 تدريب معممي 3227009  .156

 16 كزارة التربية كالتعميـ 10 2 31/08/2005 تدريب معممي  الصؼ الحادم عشر 3227010  .157

 IIEP 22 24 6 18/07/1996 اأقتصاد المنزلي / المالبس كالمنسكجات 3228001  .158

 13 مديرية التربية كالتعميـ 24 6 06/08/1998 اأقتصاد المنزلي 3228002  .159

 28 المشركع البمجيكي 15 2 07/01/2004 الفمسطيني الجديد ج جالمنيا 3228003  .161

 35 كزارة التربية كالتعميـ 27 6 06/08/1998 التربية الرياضية 3229001  .161

 37 كزارة التربية ك التعميـ 10 2 08/01/2004 ج الفمسطيني الجديد جالمنيا 3229002  .162

 0 كيالمشركع البمجي 10 2 08/01/2004 تدريب معمميف 3229003  .163

 23 المشركع البمجيكي 10 2 29/09/2004 المنياج الجديد 3229004  .164

 11 كزارة التربية كالتعميـ 10 2 09/04/2005 تدريب معممي التربية الرياضية 3229005  .165

 DFID 30 9 3 08/12/1997 التربكم اإلشراؼتطكير  3230001  .166

 27 اليكنسكك 20 4 23/07/2002 المنياج الجديد 3230002  .167

 22 المشركع اأيطالي 15 3 20/08/2003 مقررات الصؼ الرابع 3230003  .168

 54 المشركع اأيطالي 25 5 20/08/2003 المنياج الجديد لمصؼ الرابع 3230004  .169

 55 المشركع اأيطالي 27 5 20/08/2003 األدبيةالمنياج الجديد لمصؼ الرابع المباحث  3230005  .171

 24 اليكنيسؼ 24 8 04/01/2004 الميارات الحياتية 3230006  .171

 26 كزارة الثقافة 24 8 15/12/2003 تدريب معمميف 3230010  .172

 18 كزارة الثقافة 24 8 30/12/2003 تدريب معمميف في غير التخصص 3230011  .173

 20 معيد كنعاف 48 8 08/01/2004 التعمـ النشط 3230012  .174

 25 كزارة التربية ك التعميـ 30 6 22/07/2004 المخبرية األجيزةاستخداـ  3230015  .175

 22 معيد كنعاف 48 8 08/01/2004 تدريب معمميف 3230016  .176

 22 اليكنسيؼ 24 8 07/12/2004 الميارات الحياتية 3230025  .177

 25 اليكنسيؼ 20 4 18/12/2004 تدريب معممي المرحمة/س الدنيا 3230029  .178

 25 يكنسيؼال 20 4 31/05/2005 التعميـ العالجي التمكيني 3230030  .179

 25 كزارة التربية كالتعميـ 30 6 30/06/2005 (4-1تدريب معممي   3230032  .181

 32 كزارة التربية كالتعميـ 15 3 20/11/2005 التعميـ العالجي 3230033  .181

 30 ناد -دياككنيا 45 9 27/06/2006 أطفاؿ أدب 3230037  .182

 2 يالمشركع اأيطال 15 3 24/01/2007 تدريب معمميف  3230038  .183
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 20 البنؾ الدكلي 48 8 19/03/2008 التعميـ النشط 3230040  .184

 24 اليكنيسؼ 20 5 25/10/2007 الميارات الحياتية 3230041  .185

 12 ربية كالتعميـكزارة الت 20 5 01/11/2007 تدريب معمميف  3230042  .186

 47 اليكنيسؼ 36 12 29/02/1996 األساسييف 1،2الصفيف  3231001  .187

 DFID 20 24 6 24/07/1997 التعميـ التكاممي 3231002  .188

 21 اليكنيسؼ 25 5 05/11/1997 كالثاني األكؿتدريب معممي الصؼ  3231004  .189

 21 اليكنيسؼ 52 11 20/11/1997 األساسييف 1،2الصفيف  3231005  .191

 DFID 14 15 3 14/06/1998 التعميـ التكاممي 3231006  .191

 24 كزارة التربية كالتعميـ 27 6 23/07/1998 تدريب معممي المرحمة/س الدنيا 3231008  .192

 DFID 40 27 6 20/08/1998 التعميـ التكاممي 3231009  .193

 21 اليكنيسؼ 40 13 05/01/1999 األساسييف( 1،2تدريب معممي الصفيف   3231010  .194

 DFID 13 13 5 29/04/1999 التعميـ التكاممي 3231011  .195

 DFID 15 30 5 12/08/1999 تدريب مدربي التعميـ التكاممي 3231014  .196

 DFID 98 30 6 19/08/1999 التعميـ التكاممي/أ 3231015  .197

 DFID 31 14 4 20/10/1999 التعميـ التكاممي 3231017  .198

 131 المشركع اأيطالي 20 8 07/02/2001 األكؿتدريب معممي الصؼ  3231022  .199

 IBE 133 40 8 12/08/2001 التعميـ التكاممي 3231023  .211

 98 المشركع البمجيكي 20 4 24/01/2002 منياج  الصؼ الثاني  الجديد 3231024  .211

 48 اليكنسكك 35 7 27/08/2002 تدريب معممي الصؼ الثالث/س 3231025  .212

 36 المشركع البمجيكي 5 1 09/01/2003 تدريب معممي التكنكلكجيا 3231028  .213

 22 المشركع البمجيكي 13 3 09/01/2003 المكاد العممية 3231029  .214

 56 المشركع البمجيكي 14 3 09/01/2003 تدريب معممي الصؼ الثالث/س 3231030  .215

 23 المشركع البمجيكي 15 3 09/01/2003 تدريب معممي الصؼ الثامف 3231031  .216

 25 اليكنسكك 40 8 24/07/2003 التكامميالتعميـ  3231033  .217

 20 كزارة التربية ك التعميـ 15 3 05/01/2004 معمميفتدريب  3231034  .218

 25 فنمندا 33 13 27/12/1998 اإلسالميةالقياس كالتقكيـ/التربية  3233001  .219

 26 فنمندا 33 13 04/01/1999 القياس كالتقكيـ/المغة العربية 3233002  .211

 25 فنمندا 26 13 05/01/1999 س كالتقكيـ/الرياضياتالقيا 3233003  .211

 24 فنمندا 35 13 20/05/1999 القياس كالتقكيـ 3233005  .212

 18 فنمندا 33 13 23/05/1999 اإلسالميةالقياس كالتقكيـ/التربية  3233006  .213

 24 فنمندا 30 6 03/08/2000 القياس كالتقكيـ 3233021  .214

 17 فنمندا 33 6 10/08/2000 اإلسالميةالتربية  3233022  .215

 19 فنمندا 33 6 10/08/2000 تدريب معممي العمكـ 3233023  .216

 24 فنمندا 33 6 10/08/2000 القياس كالتقكيـ 3233024  .217

 21 فنمندا 33 6 06/08/2001 اإلسالميةالتربية  3233036  .218

 24 فنمندا 33 6 11/08/2001 اأختبارات التحصيمية إعداد 3233037  .219

 25 فنمندا 33 6 19/08/2001 القياس ك التقكيـ 3233042  .221
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 تاريل انعقادىا اسـ الدكرة رقـ الدكرة مسمسؿ
عدد 
 األياـ

عدد 
 الساعات

 رقـ الككد الجية الممكلة

 25 البنؾ الدكلي 30 6 12/09/2004 تدريب معمميف الرياضيات 3233045  .221

 24 ؾ الدكليالبن 30 6 23/12/2004 المغة العربية معمميفتدريب  3233046  .222

 27 البنؾ الدكلي 30 6 23/12/2004 تدريب معمميف المكاد اأجتماعية 3233047  .223

 25 البنؾ الدكلي 30 6 28/12/2004 اإلسالميةتدريب معمميف التربية  3233048  .224

 25 البنؾ الدكلي 30 6 28/12/2004 تدريب معمميف العمكـ 3233049  .225

 23 كزارة التربية كالتعميـ 30 8 23/04/2005 تدريب معممي الرياضيات 3233050  .226

 22 كزارة التربية كالتعميـ 30 6 02/06/2005 تدريب معممي العمكـ 3233052  .227

 20 كزارة التربية كالتعميـ 30 6 16/05/2005 تدريب معممي اأجتماعيات 3233054  .228

 25 لتعميـكزارة التربية كا 20 8 04/04/2005 تدريب معممي التربية الرياضية 3233056  .229

 21 كزارة التربية كالتعميـ 30 10 09/05/2005 تدريب معممي المغة العربية 3233059  .231

 56 كزارة التربية كالتعميـ 30 6 06/12/2005 القياس ك التقكيـ 3233060  .231

 14 افنمند 20 4 31/07/2008 تدريب المديريف كالمديرات 3233061  .232

 34 بمجيكا 20 4 05/09/2001 التكنكلكجيا لمصؼ السابع 3234001  .233

 29 المشركع اأيطالي 15 3 29/08/2002 تدريب معممي الصؼ الخامس 3234002  .234

 23 المشركع البمجيكي 20 4 08/09/2002 تدريب  معمميف 3234003  .235

 36 المشركع البمجيكي 20 4 13/01/2004 منياج التكنكلكجيا لمصؼ التاسع 3234004  .236

 36 المشركع البمجيكي 20 4 24/08/2004 عاشرتكنكلكجيا الصؼ ال 3234005  .237

 26 المشركع البمجيكي 25 5 24/01/2005 تدريب معممي الصؼ العاشر 3234007  .238

 23 العمماء الصغار منتدل 25 5 10/08/2005 تدريب معممي التكنكلكجيا 3234011  .239

 24 المشركع البمجيكي 20 4 24/01/2006 المنياج الجديد 3234012  .241

 19 البنؾ الدكلي 30 6 02/07/2006 تكنكلكجيا  التعمـ 3234013  .241

 20 المشركع البمجيكي 25 5 28/08/2006 المنياج الجديد 3234014  .242

 23 المشركع البمجيكي 5 1 29/05/2004 تدريب مديرم 3235001  .243

 12   5 1 08/10/2004 مشرفيف تربكييف تدريب 3235005  .244

 25 المشركع النركيجي 30 10 15/05/2000 تدريب معممي المغة العربية 3236001  .245

 26 المشركع النركيجي 30 11 16/05/2000 تدريب معممي الرياضيات 3236003  .246

 24 المشركع النركيجي 30 12 31/05/2000 تدريب معممي العمكـ 3236005  .247

 21 المشركع النركيجي 30 6 13/07/2000 تدريب معممي الرياضيات 3236007  .248

 20 المشركع النركيجي 30 6 23/07/2000 عممي العمكـتدريب م 3236013  .249

 25 المشركع النركيجي 30 6 10/08/2000 تدريب معممي المغة العربية 3236014  .251

 27 المشركع النركيجي 30 13 11/04/2001 تدريب معممي العمكـ 3236020  .251

 26 المشركع النركيجي 30 10 12/03/2001 تدريب معممي المغة العربية 3236021  .252

 25 المشركع النركيجي 30 11 27/02/2001 تدريب معممي الرياضيات 3236025  .253

 25 المشركع النركيجي 30 12 02/04/2001 تدريب معممي المغة العربية 3236026  .254

 31 فنمندا 30 11 13/03/2001 تدريب معممي الرياضيات 3236029  .255

 138 فنمندا 60 18 07/06/2001 تدريب معممي المغة العربية 3236030  .256

 28 فنمندا 30 9 03/06/2001 تدريب معممي الرياضيات 3236031  .257
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 تاريل انعقادىا اسـ الدكرة رقـ الدكرة مسمسؿ
عدد 
 األياـ

عدد 
 الساعات
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 24 فنمندا 30 12 03/06/2001 تدريب معممي المغة العربية 3236034  .258

 24 فنمندا 30 8 05/06/2001 تدريب معممي العمكـ 3236037  .259

 47 المشركع النركيجي 60 12 24/07/2001 تدريب معممي الرياضيات 3236038  .261

 20 بمجيكا 30 6 09/08/2001 تدريب معممي العمكـ 3236041  .261

 23 بمجيكا 30 6 16/08/2001 تدريب معممي المغة العربية 3236042  .262

 57 ع البمجيكيالمشرك  60 9 16/05/2004 أساليبمحتكل ك  3236046  .263

 22 المشركع البمجيكي 30 6 29/07/2004 الصحة ك البيئة 3236047  .264

 25 المشركع النركيجي 30 6 05/08/2004 أساليبمحتكل ك  3236049  .265

 25 المشركع النركيجي 30 6 22/07/2004 اقتصاد منزلي 3236050  .266

 21 ميـمديرية التربية كالتع 15 5 29/03/2005 المنياج الجديد 3236052  .267

 17 كزارة التربية كالتعميـ 20 8 27/04/2005 تدريب المعمميف في غير التخصص 3236053  .268

 26 كزارة التربية كالتعميـ 30 6 07/05/2005 (11،12تدريب معممي الصفيف   3236055  .269

 25 المشركع النركيجي 30 6 01/04/2006 أساليبمحتكل ك  3236059  .271

 18 المشركع النركيجي 10 2 02/07/2006 (4-1مة  مرح أساليبمحتكل ك  3236071  .271

 22 المشركع النركيجي 30 6 03/08/2006 أساليبمحتكل ك  3236074  .272

 2 المشركع النركيجي 15 3 19/02/2007 المكاد اأجتماعية / تاريل 3236078  .273

 IIEP 24 30 6 15/05/2000 كسائؿ تعميمية 3237001  .274

 20 البنؾ الدكلي 30 6 26/08/2006 األطفاؿك مربيات  ؿاألك تدريب معممي الصؼ  3238001  .275

 21 اليكنيسؼ 30 5 30/08/2007 معمميفتدريب  3238002  .276

 30 ناد -دياككنيا 36 12 10/12/1998 التعميـ الجامع 3239001  .277

 35 اليكنيسؼ 15 3 18/02/1998 التربكم اإلرشاددكرة  3240001  .278

 27 المشركع النركيجي 30 11 13/01/2002 التربية العامة 3242001  .279

 28 اليكنسكك 30 12 13/05/2002 (10-8التربية العامة مف   3242012  .281

 23 اليكنسكك 30 12 07/05/2002 التربية العامة 3242015  .281

 27 اليكنسكك 30 12 07/05/2002 مصادر التعمـ 3242016  .282

 27 اليكنسكك 30 12 15/05/2002 التربية العامة 3242018  .283

 17 اليكنسكك 30 12 09/05/2002 مصادر التعمـ 3242019  .284

 18 اليكنسكك 30 12 09/05/2002 التربية العامة 3242020  .285

 20 المشركع النركيجي 30 6 05/07/2003 تدريب معممي المغة العربية 3242022  .286

 25 المشركع البمجيكي 30 6 27/04/2004 تدريب معممي 3242023  .287

 25 المشركع البمجيكي 30 6 06/05/2004 ميبرنام  تدريب معم 3242024  .288

 25 المشركع البمجيكي 30 6 02/05/2004 اإلسالميةالتربية   3242025  .289

 27 كزارة التربية كالتعميـ 30 6 16/11/2005 تدريب معممي مدرسة جرار القدكة 3242026  .291

291.  3243001 Microsoft office 2000 12/06/2002 10 25 UNDP 31 

 UNDP 34 25 10 12/06/2002 ة المدارس األكتركنيةشبك 3243002  .292

 31 اليكنيسؼ 20 5 25/10/2007 الرياضيات 3243006  .293

 32 اليكنيسؼ 20 2 25/10/2007 العمكـ 3243007  .294
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عدد 
 األياـ
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 18 المشركع البمجيكي 10 2 27/08/2003 الصحة ك البيئة 3244001  .295

 23 المشركع البمجيكي 10 2 08/01/2004 ج الفمسطيني الجديد جالمنيا 3244002  .296

 19 المشركع البمجيكي 10 3 20/10/2004 المنياج الجديد 3244003  .297

 19 المشركع البمجيكي 10 2 16/01/2005 تدريب معممي الصؼ العاشر 3244004  .298

 13 البنؾ الدكلي 15 3 19/10/2004 ز الذىنيالتحفي 3246001  .299

 DFID 23 20 4 29/07/1997 التطكير المدرسي 3261001  .311

 DFID 26 10 2 31/05/1998 األكلىالدكرة التمييدية  3261005  .311

 DFID 24 20 4 16/07/1998 التطكير المدرسي 3261006  .312

 17 لبمجيكيالمشركع ا 20 4 13/11/2002 التطكير العاـ لممدرسة 3261018  .313

 56 كزارة التربية كالتعميـ 30 6 28/11/2005 لممعمـ الجديد ةالتييئ 3292004  .314

 13 مديرية التربية كالتعميـ 30 10 19/12/2005 تدريب المعمميف الجدد 3292005  .315

 29 المشركع اأيطالي 30 10 27/12/2006 المعمميف الجدد تييئة 3292011  .316

 14 اليكنسكك 50   ############ الكحدات النمطية 3293001  .317

 37 اليكنسيؼ 10 3 07/12/2004 المناى  3295001  .318

 22 المشركع اأيطالي 10 2 11/02/2007 المنياج الجديد 3295003  .319

 50 كزارة التربية كالتعميـ 30 5 22/03/2005 ميارات متقدمة في التدريب 3296001  .311

 43 البنؾ الدكلي 30 4 16/05/2006 تدريب مشرفيف تربكييف 3296002  .311
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 (2009 – 2006)(الدورات التدريبية التي تم تنفيذىا خنل العام الدراسي  5) ممحؽ رقم

عدد  الفئة    اسم الدورة رقم
 االيام

عدد 
 الساعات

عدد 
 المشاركين

 12 25 5 مشرفكف تربكيكف (2007 – 2006)     القياس كالتقكيـ  إعداد مدربيف(  .1
 46 21 4 معممكف + مرشدكف حة اإلنجابية صديقة الشبابالص  .2
 19 31 5 المشرفكف الجدد اإلشراؼ الفني التخصصي  .3
 19 21 3 المشرفكف الجدد ميارات متقدمة في اإلشراؼ  .4
 15 25 5 مشرفكف + معممكف استكشاؼ القانكف الدكلي اإلنساني  .5
 44 31 6 مشرفكف أدب األطفاؿ  السرد القصصي(  .6
 14 21 3 معممكف + مشرفكف اج الجديد لمصؼ الثاني عشر  العمـك الحياتية(/ مدربيفالمني  .7
 14 21 3 معممكف + مشرفكف المنياج الجديد لمصؼ الثاني عشر  تكنكلكجيا(/ مدربيف  .8
 14 21 3 معممكف + مشرفكف المنياج الجديد لمصؼ الثاني عشر  .9

 18 31 5 + مشرفكف مدراء داد مدربيفالميارات اإلدارية كالفنية لمديرم المدارس/ إع  .11
 21 15 3 معممكف + مشرفكف (/ إعداد مدربيف11-5محتكل كأساليب العمـك اأجتماعية    .11
 25 31 6 معممكف ICTميارات متقدمة في التدريب لمعممي   .12
 11 15 3 مشرفكف (4-1محتكل كأساليب المغة العربية    .13
 41 11 2 معممكف + مشرفكف ات التعمـ/ مدربيف التشخيص في التعميـ قضايا تربكية كصعكب  .14
 22 21 4 معممكف القانكف الدكلي اإلنساني  .15
 75 31 5 معممكف الفؾ كالتركيب كالصناعة 3تكنكلكجيا   .16
 7 11 2 مشرفكف استكشاؼ القانكف الدكلي اإلنساني  .17
 37 21 4 معممكف استكشاؼ القانكف الدكلي اإلنساني  .18
 33 21 3 معممكف + مشرفكف الحادم عشر الجزء الثاني مكاد عمميةالمناى  الجديدة لمصؼ   .19
 11معممك  21 3 معممكالحادم عشر محادم عشر الجزء الثانيلالمناى  الجديدة في جميع المباحث   .21

 111 21 4 (6-1معممكف   ( 2008 – 2007)                التشخيص في التعميـ  .21
 25 5 1 مديرك المدارس  التشخيص في التعميـ  .22
 211 21 4 معممك المرحمة (4-1محتكل كأساليب    .23
 221 21 4 معممك المرحمة (4-1محتكل كأساليب    .24
 115 21 4 معممك المرحمة (4-1محتكل كأساليب    .25
 121 21 4 معممك المرحمة (4-1محتكل كأساليب    .26
 75 21 4 فريؽ التدريب  الميارات الحياتية  .27
 مدرسة 25 21 4 المشاركة المدارس الميارات الحياتية  .28

 13 21 4 معممكف + مشرفكف الحقائب التعميمية في العمـك  .29
 15 21 4 معممكف + مشرفكف الحقائب التعميمية في الرياضيات  .31
 15 31 5 المشرفكف الجدد اإلشراؼ التخصصي الفني  .31
 15 21 3 المشرفكف الجدد ميارات متطكرة في اإلشراؼ  .32
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عدد  الفئة اسم الدورة    رقم
 االيام

عدد 
 الساعات

عدد 
 المشاركين

 26 31 5 المشرفكف البحث العممي  .33
 26 31 5 المشرفكف نظريات التعمـ  .34
  21 3 مديراء مدارس جدد الميارات اإلدارية كالفنية  .35
  21 3 مديراء مدارس جدد العالقة مع المجتمع المحمي  .36
  21 3 مديراء مدارس جدد تحسيف عممية التعميـ  .37
 23 21 3 (6-1مديرات   ث اإلجرائيالبح  .38
 23 21 3 مديرات المدارس  إدارة العالقة مع المجتمع المحمي  .39
 25 21 3 مديرك المدارس المدير مشرؼ مقيـ  .41
 23 21 3 (4-1معممات   التعمـ المتمركز حكؿ الطفؿ  .41
 23 21 3 (4-1معممات   التدريب الميني  .42
 211 25 5 معممكف القياس كالتقكيـ  .43
  31 6 المعممكف الجدد يئة المعمـ الجديدتي  .44
 12 21 3 مشرفكف + مدراء إعداد مدربيف / المدير مشرؼ مقيـ  .45
 41 21 4 مشرفكف + معممكف (/ إعداد مدربيف1الكسائؿ التعميمية    .46
 41 21 4 مشرفكف + معممكف (/ إعداد مدربيف2الكسائؿ التعميمية    .47
 16 31 5 + مديراء  مشرفكف إدارة األزمات/ إعداد مدربيف  .48
 41 21 4 مشرفكف + معممكف (/ إعداد مدربيف1تعميـ التفكير    .49
 41 21 4 مشرفكف + معممكف (/ إعداد مدربيف1تعميـ التفكير    .51
 95 31 5 مشرفكف + معممكف ICTمحتكل كأساليب/ إعداد مدربيف +   .51
 81 31 5 معممكف + مشرفكف (TOTميارات التدريب    .52
 31 15 4 (9-7معممك   ة/ حؿ المشكالت المجتمعيةدكرة المكاطن  .53

 6212 15 5 (12-1معممكف جدد  ( 2009 – 2008)            تييئة المعمـ الجديد  المساند( .54
 6111 15 5 (12-1معممكف جدد  دكرة المحتكل المنياج الفمسطيني .55
 51 31 5 (6-3معممكف جدد   دكرة المغة اإلنجميزية .56
 72 21 5 (+مدراء9-7معممك   كاطنة/ دليؿ المعمـ في حؿ المشكالت لمجتمعيةالم .57
 24 21 5 ( +مدراء6-3معممك  المكاطنة / أسس الديمقراطية .58
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 2118/ 2117التدريب المركزم لمعاـ  ( 6 ممحؽ

 المجمكعات اسـ الدكرة ـ
عدد 
 الساعات

 تاريل الدكرة

 2007 15 3 الحقائب التعميمية في العمـك .1
 2007 15 3 الحقائب التعميمية في الرياضيات .2

 2007 20 2 تدريب مدربيف عمى القياس كالتقكيـ .3

 2007 20 2 تدريب مدربيف عمى القياس كالتقكيـ .4
 2007 15 3 القياس كالتقكيـ لمشرفي المغة اإلنجميزية .5

 2007 12 3 الحقائب األكتركنية .6
 2007 25 6 تدريس المغة اإلنجميزية أساليب متقدمة في .7
 2007 15 2 التعميـ العالجي كصعكبات التعمـ .8
 2007 10 2 الميارات الحياتية .9

 2007 15 7 الميارات الحياتية .10

 2007 15 3 البحث اإلجرائي .11

 2007 15 3 العالقة بيف المدارس كالمجتمع المحمى .12

 2007 30 3 اإلشراؼ الفني التخصصي .13
 2007 20 3 دكرة متقدمة في ميارات اإلشراؼ التربكم .14

 2007 15 2 نظريات التعمـ كالتعمـ .15

 2007 15 2 البحث التربكم .16
 2007 5 1 تحفيز التفكير الذىني مف خالؿ تدريس العمـك كالرياضيات  كالتكنكلكجيا .17

 2008/2007 20 1 لمديرم المدارس ةاإلدارية كالفني تالميارا .18

 2008/2007 30 8 الميارات اإلدارية كالفنية لمديرم المدارس .19

 2007 20 8 القيادة التربكية .20

 2008 10 8 تحسيف عممية التعمـ .21

 2007 10 8 تحسف عممية التعميـ .22

 2008 10 8 مع المجتمع المحمي طإدارة الركاب .23

 2007 30 3 أدب األطفاؿ .24

 2007 5 2 ألطفاؿأدب ا .25

 2007 20 2 التشخيص في التعميـ .26

 2007 10 1 الحؽ في المعب .27

 2007 20 2 تكنكلكجيا التعميـ كالتعمـ .28

 2007/2008 60 11 استكشاؼ القانكف الدكلي اإلنساني .29

30. ICT/SPEP 3 20 2007 

 BC 3 30 2007في التعميـ /ICTتكظيؼ  .31

 PALFEPIII 1 30 2008/2007لتعميـ / في ا  ICTتكظيؼ  .32

33. WLAR 2117/2118 161 8 الككردلينكس المنطقة العربية 

 2008 30 1 المحافظة عمى التراث .34
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 2007/2008التدريب الموائي لمعام   ( 7) ممحؽ

 المجمكعات اسـ الدكرة ـ
عدد 
 الساعات

 تاريل الدكرة

 2007 35 120 التييئة لممعمـ الجديد .1

 2007 20 40 الحقائب التعميمية في العمـك .2

 2007 20 40 الحقائب التعميمية في الرياضيات .3

 2007 25 40 القياس كالتقكيـ لممرحمة الثانكية .4

 2007 20 25 ( األساسية1-4محتكل كأساليب الرياضيات لمصفكؼ   .5

 2007 20 25 ( األساسية1-4محتكل كأساليب المغة العربية لمصفكؼ   .6

 2007 20 25 ( األساسية1-4محتكل كأساليب العمـك لمصفكؼ   .7

 2007 20 25 ( األساسية 1-4محتكل كأساليب المغة اإلنجميزية لمصفكؼ   .8
 2007 20 28 التعميـ العالجي كصعكبات التعمـ .9
 2007 20 32 المنياج الجديد لمغة اإلنجميزية لمصؼ الثامف األساسي .10
 2008/2007 12 14 ةب اإللكتركنيالحقائ .11

 2007/2008 30 84 أدب األطفاؿ .12
 2008/2007 15 40 تكنكلكجيا التعميـ كالتعمـ .13

 2007 36 6 نظريات التعمـ ك التعمـ .14

 2007 30 6 البحث التربكم .15
 2007 20 19 التشخيص في التعميـ .16

 2007 20 90 الميارات الحياتية .17

 2008 15 10 في المعبالحؽ  .18

 2008/2007 10 19 تحفيز التفكير الذىني  .19

20. ICT/SPEP 48 51 2007/2008 

 BC 4 5 2007في التعميـ /   ICTتكظيؼ  .21

 UNDP 3 60 2007في التعميـ /    ICTتكظيؼ  .22
 PALFEPIII 1 20 2008/2007في التعميـ /  ICTتكظيؼ  .23

24. WLAR   2007/2008 80 50 المنطقة العربيةالككرد لينكس 
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