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احلاجات التدريبية لْلُمَعلِّم امْلُْبَتِدئ )من ُوْجهِة َنَظِره( يف املدار�س احلكومية 
واملدار�س التابعة لوكالة الغوث يف الأردن

د. اأحمد جميل عاي�ش 
 اأ�ستاذ م�ساعد يف الإدارة الرتبوية بكلية العلوم الرتبوية اجلامعية

ملخ�س
هدفت هذه الدرا�سة اإىل الك�سف عن حاجات امْلَُعلِّمني امْلُْبَتِدئني التدريبية يف املدار�ض التابعة لوزارة الرتبية 
والتعلي���م الأردني���ة، واملدار����ض التابعة لوكالة الغ���وث يف الأردن، من وجهة نظرهم اأنف�س���هم ، واتبع يف الدرا�س���ة 
ع���ة على ثالثة جمالت، مت تطبيقها  املنهج امل�س���حي التحليلي، اعتمادا على ا�س���تبانة موؤلفة من )51( فقرة، ُمَوزَّ
���ًم َوُمَعلَِّمة، ممن ل تزيد خرباتهم التدري�س���ية عن ثالث �س���نوات، خالل العام  عل���ى عين���ة مكونة من )200( ُمَعلِّ
الدرا�س���ي) 2009/2008(. واأ�سارت نتائج الدرا�س���ة اإىل اأنَّ درجة تقدير امْلَُعلِّمني امْلُْبَتِدئني حلاجاتهم التدريبية 
َنت النتائج عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية تعزى ملتغري النوع يف درجة تقدير امْلَُعلِّمني  كانت متو�سطة ،  َوَبيَّ
امْلُْبَتِدئ���ني حلاجاته���م التدريبية يف جمال التخطيط والتنفيذ ،بينما َبيََّنت وجود فروق يف جمال التقومي، ل�س���الح 
َن���ت النتائ���ج عدم وجود فروق ذات دللة اإح�س���ائية يف ا�س���تجابات اأفراد العين���ة على كل من جمال  امْلَُعلِّم���ات. بيَّ
َنت النتائج وجود فروق يف ا�ستجابات اأفراد العينة على  التخطيط والتنفيذ، تعزى ملتغري ال�سلطة املُ�ْسِرفة، بينما َبيَّ

جمال التقومي ، ل�سالح العاملني يف املدار�ض التابعة لوكالة الغوث.
Abstract

This study aimed at investigating the training needs of novice teachers in public 
and UNRWA schools in Jordan from their perspectives. The descriptive analytical ap�
proach was employed making use of a survey questionnaire consisting of (51) items 
distributed amongst three domains. The study sample consisted of (200) male and fe�
male teachers whose teaching experience is not more than three years. The study was 
conducted throughout the scholastic year 2008/2009. Results revealed that novice 
teachers’ estimation of their professional development needs was generally moderate. 
Results of the study also revealed that there were no statistically significant differ�
ences between the respondents attributed to the gender variable in the estimation of 
their needs as with regards to lesson planning and lesson implementation. However, 
there were statistically significant differences on the evaluation domain in favour of 
female teachers. Results of the study also revealed that there were no statistically sig�
nificant differences that were attributed to the educational authority variable as with 
regards to novice teachers’ estimation of their needs in terms of lesson planning and 
lesson implementation. Results also revealed that there were statistically significant 
differences between the responses of the study sample on the evaluation domain in 
favour of UNRWA teachers. 

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )١( العدد )١( ، ١٤٣٥ هــ - ٢٠١٤ م



200

احلاجات التدريبية للمعلم املبتدئ )من وجهة نظره( يف املدار�س احلكومية واملدار�س التابعة لوكالة الغوث يف الأردن

مقدمة 
ُيَعدُّ التدريب اجليد من العوامل الرئي�س���ة لنجاح املدر�س���ة يف اأداء ر�س���التها، اإذ اإن  
التميز يف الأداء ل يكون اإل بتوفري الطاقات الب�سرية املوؤهلة واملدربة ، واإنَّ متيُّز مدر�سة 
م���ا عل���ى مثيالتها من املدار�ض، يق���رتن اقرتانا كبرًيا مبا توفره اإدارة هذه املدر�س���ة من 
برامج تدريبية متخ�س�س���ة لأفرادها م���ن العاملني، معلمني كانوا اأم اإداريني، فالتدريب 
اجليد هو الو�س���يلة الأهم التي توؤدي اإىل تنمية وحت�س���ينها كفايات العاملني يف مهنٍة ما، 
ِر ما يحيط بها  رة ، بتطوِّ فعن طريقه ي�س���تمر الإعداد للمهن���ة طاملا اأن متطلباتها ُمَتط���وِّ
���م اأن امتلكه  م���ن ظروف وبيئات، ففي جم���ال التدري�ض تبدو الفجوة بني ما �س���بق لْلُمَعلِّ
���ر  م���ن معلومات حول متطلب���ات مهنته، وبني ما هي عليه الآن، كبرية ومتغرية ،ول ُيَج�سِّ
ه���ذه الفجوة اإل التدريب ال���ذي يحقق تنمي���ة امْلَُعلِّمني، تنمية مهنية تواكب م�س���تجدات 
املهن���ة التي مل تكن موجودة ح���ني الإعداد قبل التحاقهم بها.تعترب ال�س���نوات الأوىل يف 
حي���اة امْلَُعلِّم���ني املهنية، من املراحل املهمة التي تبنى فيه���ا الكفايات الرتبوية والتعليمية 
وت�س���قل، ليكون���وا معلمني موؤهل���ني ، ومهياأين لالنخ���راط يف مهنة التعليم وال�س���تمرار 
فيها. حيث تتاح ملن اأنهى درا�سته اجلامعية فر�ض اللتحاق باملدار�ض كمعلمني يف اأوقات 
مبك���رة، خالية تقريبا من اخلربات التدري�سية،فح�س���ول اخلّريج كمعلم على ال�س���هادة 
اجلامعية يف تخ�س����ضٍ ما ،ل يعني بال�سرورة اأنه امتلك كفايات التدري�ض بال�سكل الذي 
يجعل منه معلًما فعال، فعلى ما  يتلقاه هذا اخلّريج من برامج تدريبية يف الأطوار الأوىل 
من التحاقه مبهنة التعليم، يتوقف جناحه، وتدعم اإمكاناته.وُيوؤْخذ على هذه املرحلة من 
حي���اة امْلَُعلِّمني امْلُْبَتِدئني اأنها ل حتظ بالهتمام الكايف،اإذ ل ميّرون فيها بربامج تدريبية 
خمطط���ة، متدهم بخ���ربات كافية متكنهم من امت���الك املهارات التدري�س���ية والرتبوية 
ُل  م لْلُمَعلِّمني من برامج تدريبية ُي�َس���كِّ الالزمة لعملهم كمعلمني)Peter,2007(. اإن ما ُيَقدَّ
ُع يف تكّيفهم مع  �س���احًة نافعًة لتدريب امْلَُعلِّمني امْلُْبَتِدئني،متنحهم ثقة باأنف�س���هم ، وُت�َس���رِّ
املجتم���ع التدري�س���ي،وجتعل منهم معلمني حمرتفني،حتى واإْن كان���وا يف اأطوارهم الأوىل 
م���ن حياتهم املهنية،واإل ف�س���وف يواجهون من ال�س���عوبات ما يجعلهم يف�س���لون يف اأداء 
مهماته���م)Anne,2000(.اإن امتالك امْلَُعلِّم ملهارات التدري�ض الفعال القائم على اأف�س���ل  
التحديث���ات الرتبوي���ة ، يتيح له حتقيق الأهداف التي ي�س���عى اإىل حتقيقه���ا مع تالميذه 
ويدع���م موقف���ه ال�س���في )Metzler,1989(،وحتى يتحقق التعليم اجلي���د ل بد من توفري 
���م اجلي���د،  املدعوم بربام���ج تدريبية ت�س���تند اإىل قاعدة بيانات دقيق���ة تهدف اإىل  امْلَُعلِّ
م املعلومات  اإح���داث تغيريات يف جوان���ب حمددة  لدى املتدربني من امْلَُعلِّمني ، فالتدريب ُيقدِّ
 )Rink,( ر الأ�س���اليب ل الأفكار وُتَغريِّ ال�س���لوك وُتطوِّ اجلدي���دة وامله���ارات املتنوعة التي  ُتَعدِّ
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د. اأحمد جميل عاي�س 

1996، اإذ ل يتم التعليم احلقيقي الفعال يف ظل ُمَعلٍِّم مل يحظ بالرعاية املهنية التي توفر له 

القدرة على اإدارة املوقف التعليمي بالطرق ال�س���ليمة ، فاإنَّ متكني امْلَُعلِّمني من هذه املهارات 
.)Griffy & Housner ,1991( يجعل من قراراتهم التدري�س���ية، قراراٍت �س���ليمة،

م�صكلة الدرا�صة
يحتل امْلَُعلِّم مبا ميثله من منزلٍة يف النظام الرتبوي مكانًة مهمًة يف املجتمعات ، فهو 
ٌر يف حتقيق اأهداف تلك املجتمعات ، حيث ي�سري قطامي ونايفة)2005( ثِّ ٌر فاعٌل وُموؤَ ُعْن�سُ
ناتها  اإىل اأنَّ امْلَُعلِّم الفعال ُيَعدُّ من العنا�سر الرئي�سة يف اإدارة عملية التعليم والتعلم مبكوِّ
املختلفة.جاءت هذه الدرا�سة لتك�سف عن حقيقة احلاجات التدريبية لْلُمَعلِّمني امْلُْبَتِدئني 
م���ن اأجل تَبّنيها، والعمل على تلبية املمكن منه���ا ،اإذ بدون متكني هذه الفئة من امتالك 
الكفايات التي توؤهلهم للقيام باأَدوارهم بثقة عالية،�س���تبدو عملية التدري�ض بالن�سبة لهم 
�سعبة،و�س���تتواىل عمليات ف�س���لهم يف اأداء واجباتهم التدري�س���ية.من هنا تتحدد م�سكلة 
الدرا�سة يف الك�سف عن حقيقة ما يحتاجه امْلَُعلِّم امْلُْبَتِدئ من كفايات تدري�سية من وجهة 

َنه من القيام باأدواره التعليمية والرتبوية بنجاح. كِّ نظره للعمل على تلبيتها، مبا مُيَ

اأ�صئلة الدرا�صة
• ما احلاجات التدريبية لْلُمَعلِّم امْلُْبَتِدئ ، من وجهة نظره؟ 	
• هل تختلف احلاجات التدريبية لْلُمَعلِّم امْلُْبَتِدئ باختالف نوعه)ذكر، اأنثى(؟ 	
• ال�س���لطة 	 باخت���الف  امْلُْبَت���ِدئ  ���م  لْلُمَعلِّ التدريبي���ة  احلاج���ات  تختل���ف  ه���ل 

املُ�ْسِرفة)حكومة، وكالة(؟  

اأهداف الدرا�صة: تهدف هذه الدرا�صة اإىل:
• حتديداحلاجات التدريبية لْلُمَعلِّمني امْلُْبَتِدئني يف جمال التخطيط والتنفيذ والتقومي.	
• ف اأهمية حتديد احلاجات التدريبية لْلُمَعلِّمني امْلُْبَتِدئني يف تنميتهم مهنيا.	 َتَعرُّ
• حتدي���د اأث���ر متغريي النوع وال�س���لطة املُ�ْس���ِرفة على تقدي���ر امْلَُعلِّم���ني امْلُْبَتِدئني 	

حلاجاتهم التدريبية.
اأهمية الدرا�صة: ت�صتمد هذه الدرا�صة اأهميتها من خالل ما ياأتي:

• ت�سهم يف الك�سف عن مواطن القوة وال�سعف يف قدرات امْلَُعلِّمني امْلُْبَتِدئني.	
• ���ه عناية القائمني على تاأهيل امْلَُعلِّم���ني امْلُْبَتِدئني وتدريبهم يف كل من وزارة 	 ُتَوجِّ
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الرتبي���ة والتعليم الأردنية، ودائرة الرتبية والتعليم يف وكالة الغوث، واجلامعات 
ومعاهد التدريب، اإىل مواطن ال�سعف والقوة يف براجمهم التدريبية.

• ز التعاون امل�س���رتك ب���ني وزارة الرتبي���ة والتعليم ووكالة الغ���وث الدولية يف 	 ُتَعزِّ
جمال تدريب امْلَُعلِّمني.

حمددات الدرا�صة 
• اقت�س���ارها عل���ى امْلَُعلِّم���ني وامْلَُعلِّمات يف مديري���ة تربية عمان الرابع���ة، التابعة 	

لوزارة الرتبية والتعليم الأردنية، ومنطقة جنوب عمان التعليمية التابعة لوكالة 
ن مل مي�ض على تعيينهم اأكرث من ثالث �س���نوات  الغ���وث الدولي���ة يف الأردن،مِمَّ

درا�سية حتى العام الدرا�سي )2009/2008(.
• اقت�سارها على عنا�سر التقييم الواردة يف اأداة القيا�ض وعددها )51( عن�سرا، 	

موزعة على ثالثة جمالت.

م�صطلحات البحث
احلاجــات التدريبيــة: ه����ي النق�ض احلا�س����ل يف الكفايات التدري�س����ية، الت����ي يحتاجها 
����م امْلُْبَتِدئ من اأجل القيام مبهماته َكُمَعلٍِّم ميتلك املعارف واملهارات والجتاهات الالزمة  امْلَُعلِّ
لعملية تعليم وتعلم الطلبة، ومتثل نواحي ال�سعف الأدائي يف مهارات تخطيط وتنفيذ وتقومي 
ة لهذه الدرا�سة. الدرو�ض، ويتم تقديرها بالعالمة التي يح�سل عليها امْلَُعلِّم يف ال�ستبانة املَعدَّ
ا،  املرحلــة الأ�صا�صية: هي املرحلة التعليمية املدر�س���ية التي ُيَعدُّ فيها التعليم اإلزاميِّ

وت�سمل ال�سفوف من الأول وحتى العا�سر الأ�سا�سي.
وكالة الغوث: هي موؤ�س�س���ة دولية تابعة لهيئة الأمم املتحدة، ُتْعنى ب�سوؤون الالجئني 
الفل�س���طينيني وُيْرَمُز لها باحل���روف )UNRWA(، وينبثق عنها دائ���رة الرتبية والتعليم 
التي تتوىل الإ�س���راف عل���ى عمليات الوكالة التعليمية يف اأرب���ع مناطق تعليمية يف الأردن 

هي:جنوب عمان و�سمال عمان والزرقاء واإربد.
امْلَُعلِّم امْلُْبَتِدئ: هو ال�سخ�ض املَعنيَّ للقيام مبهمة التعليم من قبل وزارة الرتبية والتعليم 
الأردني���ة، ودائرة الرتبية والتعليم يف وكالة الغوث يف العام الدرا�س���ي )2007/2006م( 
وحتى نهاية العام الدرا�سي)2009/2008م( لي�سغل هذه الوظيفة، مب�سوؤولياتها الإدارية 

والفنية يف مدر�سه �سفوفها من الأول وحتى العا�سر، وت�سمل امْلَُعلِّمني وامْلَُعلِّمات.

احلاجات التدريبية للمعلم املبتدئ )من وجهة نظره( يف املدار�س احلكومية واملدار�س التابعة لوكالة الغوث يف الأردن
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الإطار النظري والدرا�صات ال�صابقة
اإذا كان الطالب يف هذا الع�س���ر هو حمور العملية التعليمية التعلمية، فاإنَّ امْلَُعلِّم هو 
ك لذلك املحور بكل ما ي�ستمل عليه من جوانب معرفية ومهارية ووجدانية، فامْلَُعلِّم  املحرِّ
الفعال هو الذي يهتم باملتعلم عقال وج�سما ووجدانا، ،فهو من ير�سده اإىل م�سادر املعرفة، 
وه���و الذي ينظم خربات���ه ويوجهها نحو حتقيق الأهداف املحددة، واإنَّ ذلك ل يتحقق يف 
���م يف ظل دوره اجلديد ، الناقل  غي���اب امْلَُعلِّم املوؤهل مهنيا وتربوًيا واإن�س���انًيا.مل يعد امْلَُعلِّ
ق لبيئة  ���ر لتعلم الطلبة ، واملنظم واملن�سِّ ه واملي�سِّ للمعرفة وامل�س���در الوحيد لها ، بل املَوجِّ
تعلمهم ،اإذ تتطلب العملية التعليمية �سل�سلة من الكفايات الالزم توظيفها يف التعامل مع 
املتعلم  )Jonathan,2004(.من هنا تربز احلاجة اإىل اإيجاد معلمني ميتلكون من املهارات 
ما يي�س���ر قيامهم برتبية الأطفال وتعليمهم، يف اإطار من الحرتاف العايل يف التدري�ض، 
وقد اأ�س���ارت كينث)Kenneth,1994( اإىل عدد من املهارات اجلديدة لْلُمَعلِّم يف املدر�س���ة 
اجلدي���دة، كاإتقان مهارات التوا�س���ل وامتالك القدرة على التفك���ري الناقد والتمكن من 
يَّز، والإدارة  فهم علوم الع�س���ر وتقنياته، والق���درة على عر�ض املادة العلمية ب�س���كل مُمَ
ة جي���دة، وهي مهارات يتطل���ب امتالكها املزيد من  ���فيِّ ال�س���فية الفاعلة، وتهيئة بيئة �سَ
ة على اأ�س����ٍض علميٍة يف حتديد احلاجة التدريبية باأ�ساليب علمية  الربامج التدريبية امْلَْبنيِّ
�س���تى، حيث ي�س���ري الباحث من خالل خرباته ال�س���ابقة كمعلم ومدير مدر�س���ة وم�سرف 
ترب���وي ومدرب ميداين للطلب���ة امْلَُعلِّمني، اإىل اأن معظم الربام���ج التدريبية املوجهة اإىل 
امْلَُعلِّمني تقليدية الأ�س���لوب، َيْغِلب عليها طابع املحا�س���رة، اأو عر�ض املعلومات على �سكل 
�سرائح عر�ض تقدميي PowerPoint، ُيْتَبع بالتعليق من قائد الربنامج التدريبي، وينق�سها 
كفاية وقت الإعداد، و�س���عف ارتباطها باحلاجات احلقيقي���ة لْلُمَعلِّمني، اإىل جانب عدم 

ا�ستمرارية برامج التدريب و�سعف املتابعة ملا بعد التدريب.
يذك���ر الطعاين )1999( اأن جناح عملية التدريب تخطيطا وتنفيذا ومتابعة، تعتمد 
يف املقام الأول على الدقة يف حتديد الحتياجات التدريبية للفئة امل�س���تهدفة، ولذا يجب 
َتَبّني فكرة  التدريب امل�س���تمر لْلُمَعلِّمني اجلدد اأو القدامى مع �سرورة الأخذ بالجتاهات 
احلديثة يف التدريب، واتخاذ الإجراءات التي ت�س���مح ب�س���بط عملي���ة التدريب بدءا من 
حتديد احلاجات اأو الك�س���ف عنها ،ومروًرا باختيار الربامج التدريبية الهادفة ،و�س���ول 
اإىل التنفيذ ال�سحيح لها ،مع توفري منهجية علمية لتقومي اأثرها على الفئات امل�ستهدفة، 
ورب���ط الرتقاء املهني بالتدريب الذي خ�س���ع له امْلَُعلِّم . وت���ربز احلاجة اإىل التدريب يف 

د. اأحمد جميل عاي�س 
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اأثناء اخلدمة يف النقاط التي اأ�س���ار اإليها �س���كوت وبريي)Scot&Parry,1998(  وهي على 
النح���و التايل: تهيئ���ة الفر�ض اأمام املتدربني لكت�س���اب املعارف وامله���ارات اجلديدة يف 
جمال عملهم، اكت�ساب اجتاهات اإيجابية نحو املهنة، زيادة الكفاءة مع زيادة الإنتاجية، 
مواكبة م�س���تجدات املهنة بكلياتها وجزئياتها، حتقيق الر�سا الوظيفي، الوعي مبعوقات 
املهن���ة و�س���بل التغلب عليها اأو التقليل من اآثارها.اأ�س���ار العط���وي )2001( اإىل عدد من 
اأ�س����ض التدري���ب الرتبوي الفعال ك�س���مولية التدري���ب لكافة العاملني وف���ق احتياجاتهم، 
والرتكيز عل���ى املنحى العملي،وال�س���تمرارية واملرونة، والقدرة عل���ى مواجهة التغريات 
يف البيئ���ة الرتبوية.ت���رى اآن )Anne,2000(  اأنَّ  التدري���ب اجلي���د والتاأهي���ل املنا�س���ب 
لْلُمَعلِّم���ني ي�س���اعد يف تخطيه���م الكثري من ال�س���عوبات الت���ي تواجههم، وحت���ى يتحقق 
ذلك، فالُبدَّ لهذه الربامج اأن تعمل على متكينهم من التحكم مبهارات التدري�ض. اأ�س���ار 
مريج )Marge,1999( اإىل اأنواع الأ�س���اليب الإ�س���رافية والتدريبية التي ميكن اإتباعها يف 
تاأهيل امْلَُعلِّمني امْلُْبَتِدئني وتدريبهم كاملداولت الإ�س���رافية والن�سرات التعليمية والدرو�ض 
التطبيقية وتبادل الزيارات وور�ض العمل.وقد اأ�س���ار اأب���و منرة )2001 م( اإىل جمموعة 

من الكفايات الواجب اأن يكت�سبها امْلَُعلِّم،وهي على النحو التايل:
جمال التخطيط والتنظيم:كالتخطيط الف�س���لي واليومي للوحدات والدرو�ض، 	 

وحتديد الإجراءات اخلا�س���ة بتحقيق كل هدف، واختيار الأن�س���طة التي تالئم 
قدرات الطلبة.

جمــال التنفيــذ: وم���ن الإجراءات التي يتبناه���ا امْلَُعلِّم ويعمل عل���ى تنفيذها يف 	 
هذا املجال، توف���ري بيئة تعليمية تعلمية اآمنة وم�س���جعة،وتنويع طرق التدري�ض، 

وتوظيف الو�سائل التعليمية وتكنولوجيا الرتبية.
جمال التقومي: التنويع يف ا�س���رتاتيجيات التقومي واأدواته،وربط عملية التقومي 	 

بالأه���داف املخططة،وتنفيذ برامج عالجية واأخ���رى اإثرائية،وتوظيف التغذية 
الراجعة يف حت�سني الأداء.

ناِن  ز �سكوت )Scot,1998(  وكينيث)Kenneth,1994( على مبداأ الكفايات،وُيَبيِّ وُيَركِّ
اأنَّ على امْلَُعلِّم اأْن ي�س���عى لمتالك عدد من الكفايات، من اأجل اأْن يرتقي بنف�س���ه وي�سبح 
ق���ادًرا على القيام بدوره بطريقة �س���حيحة،كالكفايات ال�سخ�س���ية املتمثل���ة يف الثقافة 
العامة والعمق يف التخ�س����ض والقدرة على التعبري ال�سهل بلغة بعيدة عن التعقيد،وامليل 

احلاجات التدريبية للمعلم املبتدئ )من وجهة نظره( يف املدار�س احلكومية واملدار�س التابعة لوكالة الغوث يف الأردن
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اإىل العم���ل التع���اوين مع الأق���ران يف مدر�س���ته.والكفايات املهنية التي ت�س���مل على عدد 
م���ن امله���ارات كمهارة حتدي���د الأهداف التعلمية وتنظيم عنا�س���ر الدر����ض وفهم البنية 
املنهجي���ة للم���ادة مبكوناتها املختلفة، ومهارة ا�س���تخدام الطرق والأ�س���اليب احلديثة يف 
التدري����ض وتوظيف الو�س���ائل التعليمي���ة التعلمية.والكفايات الرتبوية كفهم خ�س���ائ�ض 
املتعلم،وفهم دوافع ال�س���لوك وتقنيات تعديله،وفهم اأ�س���اليب اإدارة ال�سف.اأ�سار جونثان 
)Jonathan,2004( اإىل جمموع���ة م���ن القدرات التي ينبغي على امْلَُعلِّم ال�س���عي لمتالكها 
م���ن اأجل �س���هولة التعامل م���ع املتعلمني،كالقدرة عل���ى اإدارة غرفة ال�س���ف والتخطيط 
للدرو�ض وتنظيم الن�س���اطات ال�سفية وتوظيف الكتاب املدر�سي توظيفا فاعاًل. اأما هول 
)Hall,2005( فقد ذكر اأن اثر  الربامج التدريبية على امْلَُعلِّمني َيظهر من خالل اجلانب 
ا عن اأنف�سهم  ال�سخ�سي املتمثل يف منوهم ال�سخ�سي يف جمال مهنتهم وجعلهم اأكرث ر�سً
مبا يكت�سبونه من خربات تدري�سية،واجلانب املهني املتمثل يف م�ساعدتهم على التح�سني 
ا على �سعيد الدرا�س���ات ال�سابقة، فقد ظهرت  ال�س���امل لأدائهم ال�س���في بكل جوانبه.اأمَّ
العديد منها التي اهتمت باجلوانب اخلا�سة بعملية التدري�ض وما يرتبط بها من حاجات 

تدريبية لْلُمَعلِّمني،ومنها:
الدرا�صــة الأوىل: اآل �س���ليمان )2002م( هدف���ت ه���ذه الدرا�س���ة اإىل حتديداأب���رز 
ف على اإ�سهام امل�سرف  امل�س���كالت التي تواجه امْلَُعلِّم امْلُْبَتِدئ يف املرحلةالبتدائية،والَتَعرُّ
الرتبوي يف حل تلك امل�س���كالت، وا�ستخدم الباحث املنهج الو�سفي التحليلي معتمدًا على 
ال�س���تبانه كاأداة رئي�سة للدرا�س���ة، حيث احتوت على )67( عبارة ت�سف اأبرز امل�سكالت 
���م امْلُْبَتِدئ، ومت تطبيقها عل���ى اأفراد عينةالدرا�س���ة املكون من )368(  الت���ي تواجه امْلَُعلِّ
معلًما و )95( م�سرفًا تربويًا،وقد اأو�سحت نتائج الدرا�سة اأن اأبرز امل�سكالت التي تواجه 
امْلَُعلِّم امْلُْبَتِدئ من وجهة نظر امل�س���رف الرتبوي ، متثلت يف ق�سوره عن �سياغة الأهداف 
ال�سلوكيةاملنا�س���بة ملو�س���وع الدر�ض وقلة خربته يف اإعداد الدرو�ض و�سعوبة اختيار طرق 
التدري�ض املنا�س���بة لتحقيق اأهداف الدر�ض و�س���عوبة اختيار الو�س���يلة التعليمية املنا�سبة 

لتحقيق اأهداف الدر�ض.
الدرا�صة الثانية: اأبو منرة)2003 م( هدفت اإىل حتديد الكفايات التعليمية الأدائية 
الأ�سا�س���يةلدى معلمي املرحلة الأ�سا�س���ية الأوىل الالزمة للتدري�ض ، والك�س���ف عن مدى 
ف الفروق يف درجة  توافرها لديهم من وجهة نظرهم ووجهة نظر مديري املدار�ض،وَتَعرُّ
امت���الك امْلَُعلِّمني الكفايات التعليمية الأدائية الأ�سا�س���ية من وجه���ة نظر كل من امْلَُعلِّمني 
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نت عينة الدرا�س���ة من  ومديري املدار�ض تبعًا ملتغريات النوع واخلربة واملوؤهل العلمي.تكوَّ
)243( معلم���ًا ومعلمة، و)62( مديًراومديرة مت اختيارهم ع�س���وائًيا من مدار�ض وكالة 
الغوث الدولية يف الأردن، وا�س���تخدمت ال�ستبانة كاأداة جلمع البيانات مكونة م�ن )44( 
َنت النتائج اأن  فق���رة، موزعة على ثالث���ة جمالت : التخطيط ، التنفيذ، التقومي،وق���د َبيَّ
امْلَُعلِّمني ميتلكون من وجهة نظرهم معظم الكفايات الأدائية بدرجة كبرية، يف حني اأنهم 
َنت النتائج عدم وجود  ميتلكونها من وجهة نظر مديري املدار�ض بدرجة متو�سطة، كما َبيَّ
فروق دالة اإح�س���ائيًا م���ن وجهة نظر كل من امْلَُعلِّمني ومدي���ري املدار�ض لدرجة امتالك 
امْلَُعلِّم���ني الكفايات الأدائية على جمالت الدرا�س���ةالثالثة تعزى ملتغريات النوع واخلربة 

واملوؤهل العلمي.
الدرا�صــة الثالثــة: الكن���دي)2003 م(  هدف���ت ه���ذه الدرا�س���ة اإىل حتدي���د اأه���م 
الحتياجات التدريبية  لْلُمَعلِّمني ب�سلطنة عمان، من وجهة نظرهم ووجهة نظر امل�سرفني 
الرتبويني ،وتكّونت عينة الدرا�سة من )243( معلما ومعلمة ، و)128( م�سرفا وم�سرفة ، 
من املناطق التعليمية اخلم�ض املختارة ، ولالإجابة عن اأ�سئلة الدرا�سة قام الباحث باإعداد 
نت م���ن )63( فقرة موزعة على ثمانية حماور ، وق���د وظف الباحث املنهج  ا�س���تبانة تكوَّ
الو�س���في يف درا�س���ته ، وتو�سلت الدرا�س���ة اإىل اأن حماور تطوير املناهج وطرق التدري�ض 
والنمو املهني لْلُمَعلِّمني جاءت يف املراتب الأوىل من تقديرات امْلَُعلِّمني ، بينما جاء ترتيب 
اأول ثالث���ة حماور من وجهة نظر امل�س���رفني على النحو التايل:النم���و املهني لْلُمَعلِّمني يف 
املرتب���ة الأوىل والتق���ومي يف املرتبة الثانية وتطوي���ر املناهج يف املرتب���ة الثالثة،واأظهرت 

الدرا�سة وجود فروق ذات دللة اإح�سائية ملتغري النوع وباقي املتغريات. 
ف الحتياجات  الدرا�صــة الرابعــة: الطراون���ة، واآخرون)2004( هدف���ت اإىل َتَع���رُّ
التدريبي���ة ملعلمي تربية لواء الأغ���وار اجلنوبية من وجهة نظ���ر امْلَُعلِّمني ومن وجهة نظر 
امل�س���رفني الرتبويني ومديري املدار�ض يف اللواء ، من خالل ا�س���تخدام اأداة قيا�ض موؤلفة 
م���ن )34( فق���رة موزعة عل���ى اأربعة جمالت من وظائ���ف امْلَُعلِّم)التخطيط،الأن�س���طة، 
اإدارة ال�سف،التقومي( ،وقد تاألفت عينة الدرا�سة من )70(ُمَعلًِّما َوُمَعلِّمًة و)20( مديًرا 
ومديرةو)10( م�س���رًف وم�س���رفة، وقد اأ�سارت  نتائج الدرا�س���ة اإىل احلاجة الكبرية يف 
احتياجات امْلَُعلِّمني  ملجالت الدرا�س���ة ككل ، وانه ل يوجد فروق ذات دللة اإح�س���ائية يف 

الحتياجات التدريبية لْلُمَعلِّمني تعزى اإىل متغريات اخلربة والوظيفة واملوؤهل.
الدرا�صــة اخلام�صــة: جيم����ض )James,2005( ح���ول اإعداد امْلَُعلِّم���ني وتدريبهم على 
ف اثر  التخطي���ط وتدري�ض القراءة يف املدار�ض البتدائية يف تك�س���ا�ض ، وهدفت اإىل َتَعرُّ

احلاجات التدريبية للمعلم املبتدئ )من وجهة نظره( يف املدار�س احلكومية واملدار�س التابعة لوكالة الغوث يف الأردن
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التح���اق امْلَُعلِّمني بربامج التدريب على التخطيط ، واث���ر اخلربات على كيفية التخطيط 
ملمار�س���اتهم التعليمية عن���د التحاقهم باملدار�ض ،حيث اأظه���رت النتائج اأن درجة الأداء 

ممتازة،مقارنة باأداء امْلَُعلِّمني ذوي اخلربة ممن مل يلتحقوا بربامج تدريب مماثلة.
الدرا�صــة ال�صاد�صــة: عل���ي )2006 م( هدفت اإىل تق�س���ي الحتياج���ات التدريبية 
ملعلمي احللقة الثانية من مرحلةالتعليم الأ�سا�س���ي، باأمانة العا�س���مة يف اليمن يف اأربعة 
جمالت هي: التخطيط والتنفيذ والتقومي والنمو املهني، واأ�س���فرت نتائج الدرا�س���ة عن 
احلاج���ة اإىل التدريب على جميع جمالت الدرا�س���ة ، واحتل جم���ال النمو املهني املرتبة 
الأوىل، ودلت النتائج على وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بني امْلَُعلِّمني يف احتياجاتهم 

التدريبية تبعًا ملتغري النوع يف جمالت التخطيط والتنفيذ والتقومي، ل�سالح الذكور.
ف الحتياجات التدريبية  الدرا�صــة ال�صابعة: اخلطي���ب )2006 م( وهدفت اإىل َتَع���رُّ
لْلُمَعلِّم���ني اأثناء اخلدمة،وعالق���ة ذلك باخلربة والنوع ،با�س���تخدام اأداة قيا�ض تاألفت من 
)59( مهارة تدري�سية موزعة على �س���تة حماور ،هي :حتليل املحتوى،التخطيط،التنفيذ،ا
لتقومي،املادة الدرا�س���ية،معارف امْلَُعلِّم ومهاراته، مت تطبيقها على عينة مكونة من )128(
معلما ومعلمة و)26( م�س���رفا تربويا وم�س���رفة ، وقد اأ�س���فرت نتائج الدرا�س���ة عن حاجة 
امْلَُعلِّم���ني اإىل التدريب على حماور الأداة بدرجة متو�س���طة من وجهة نظرهم ، بينما كانت 
كبرية من وجهة نظر امل�س���رفني الرتبويني، وجاء حمور التخطيط يف املرتبة الأوىل، بينما 
ج���اء حم���ور التقومي يف املرتب���ة الأخرية ،واأظهرت الدرا�س���ة عدم وجود ف���روق تعزى اإىل 
النوع، بينما ظهرت فروق ملتغري اخلربة ل�سالح اخلربة الأقل يف حاجات امْلَُعلِّمني املهنية. 
الدرا�صــة الثامنة: املجادعة )2006( وهدفت الك�س���ف ع���ن الحتياجات التدريبية 
ملعلم���ي الريا�س���يات للمرحلة البتدائية فيال�س���عودية ، حيث اأظهرت نتائج الدرا�س���ة اأن 
اأك���رث احلاج���ات التدريبي���ة لْلُمَعلِّمني كان���ت يف جمال اأ�س���اليب التدري����ض ، يتلوه جمال 
الو�سائل التعليمية، ثم جمال التقومي ، واأنَّ اأقل املجالت احتياًجا كانت يف  اإدارة ال�سف، 
كم���ا اأظهرت الدرا�س���ة عدم وجود  فروق ذات دللة اإح�س���ائية يف حتدي���د الحتياجات 
التدريبية ملعلمي الريا�سيات باملرحلة البتدائية يف اململكة العربية ال�سعودية يعزى ملتغري 

�سنوات خربة امْلَُعلِّم قليلة كانت اأم كبرية .
الدرا�صة التا�صعة:ال�سليمان، حمد بن عبدالعزيز )1427 ه�(هدف هذا البحث اإىل 
معرفة م�ستوى الكفايات التدري�سية ملعلمي الريا�سيات غري املوؤهلني تربويًا املتخرجني من 
كلية العلوم تخ�س�ض ريا�سيات بجامعة امللك �سعود. جلمع البيانات الالزمة لالإجابة عن 

د. اأحمد جميل عاي�س 
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اأ�س���ئلة البحث قام الباحث با�س���تخدام اختبار الكفايات ملعلمي الريا�سيات ال�سادر عن 
ن من )133(  الإدارة العامة للقيا�ض والتقومي بوزارة الرتبية والتعليم ال�س���عودية ، و يتكوَّ
�س���وؤاًل موزًعني على الكفايات الرتبوية، والكفايات اللغوية، والكفايات التخ�س�سية.وقد 
نت عينة البحث من جميع معلمي الريا�سيات مبدار�ض مدينة الريا�ض املتخرجني من  تكوَّ
كلية العلوم تخ�س����ض ريا�س���يات ، والذين در�سوا كطالب يف اجلامعة اعتبارًا من العام 
)1415/1414 ه����( البالغ عددهم )31( معلمًا.كان من اأبرز نتائج البحث اأنَّ م�س���توى 
الكفايات التدري�س���ية ملعلمي الريا�س���يات املتخرجني من كلية العلوم بجامعة امللك �سعود 

اأقل من املتو�سط يف الكفايات الرتبوية، والكفايات اللغوية، والكفايات التخ�س�سية.
الدرا�صــة العا�صرة:املحم���ود )1428�( وهدف���ت اإىل معرف���ة احلاج���ات التدريبي���ة 
الأك���رث اأهمي���ة ملعلمي اللغة العربي���ة يف معاهد تعليم اللغة يف اجلامعات ال�س���عودية، من 
خالل درا�س���ة اأّولية ، ا�س���تخدم فيه���ا الباحث املقابلة وحتليل الوثائ���ق، وذلك لبناء اأداة 
البحث الرئي�س���ة،وقد اأ�سفرت الدرا�سة عن وجود حاجة متو�سطة اإىل التدريب يف حمور 
التخطي���ط، مع تفاوت احلاجات يف حمور التنفيذ بني حاجات كبرية ومتو�س���طة وقليلة، 
وتف���اوت احلاجات التدريبي���ة يف حمور تقني���ات التعليم بني حاجات كبرية ومتو�س���طة، 
ووجود حاجة متو�سطة اإىل التدريب يف حمور التقومي، ومتثلت اأول �سبع حاجات لْلُمَعلِّمني 
يف توظيف الإنرتنت يف التعليم، وتوظيف احلا�سب الآيل، واأ�ساليب التعامل مع امل�سكالت 
اللغوية، وا�س���تخدام الطرائ���ق احلديثة يف التعليم ، وتوظيف مه���ارات التفكري ، واإعداد 
الو�سائل التعليمية، وا�ستخدام الو�سائل التعليمية ا�ستخدامًا �سحيحًا، وحتديد التقنيات 
التعليمية املنا�س���بة.كما بينت الدرا�س���ة عدم وج���ود فروق دالة اإح�س���ائيًا يف احلاجات 

التدريبية بني امْلَُعلِّمني تعزى ل�سنوات اخلربة يف جميع جمالت الدرا�سة.
الدرا�صــة احلادية ع�صــر: العليمات، والقطي�ض،)2007( . هدفت هذه الدرا�س���ة اإىل 
الك�س���ف ع���ن درجة ممار�س���ة معلمي العل���وم للكفايات التعليمي���ة الأدائية، تك���وَّن جمتمع 
الدرا�س���ة م���ن جمي���ع معلمي ومعلم���ات العل���وم يف املدار�ض احلكومي���ة الأ�سا�س���ية التابعة 
ملديريات الرتبية والتعليم الثالث يف حمافظة املفرق يف اململكة الأردنية الها�س���مية ،للعام 
الدرا�سي)2004/2003 م( ، وتكونت عينة الدرا�سة من )96( معلمًا و معلمة مت اختيارهم 
بالطريقة الع�س���وائية.قام الباحثان باإعداد اأداة الدرا�س���ة املتمثلة مبقيا�ض الكفايات على 
�سكل ا�ستبانة حتتوي على قائمة بالكفايات التعليمية الأدائية الالزمة ملعلمي العلوم باملرحلة 

احلاجات التدريبية للمعلم املبتدئ )من وجهة نظره( يف املدار�س احلكومية واملدار�س التابعة لوكالة الغوث يف الأردن
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الأ�سا�سية ، وقد ا�ستملت الأداة على )68( فقرة موزعة على �ستة جمالت هي : التخطيط، 
وتنفيذ الدر�ض ، وا�س���تخدام املخترب ، واإدارة املوقف التعليمي ، وا�س���تخدام احلا�س���وب ، 
والتقومي . ولالإجابة عن اأ�س���ئلة الدرا�س���ة قام الباحثان با�س���تخراج املتو�سطات احل�سابية 
والنحرافات املعيارية واختبار )ت(.اأظهرت نتائج الدرا�س���ة اأن درجة ممار�سه الكفايات 
الأدائي���ة اقل من امل�س���توى املقبول تربوي���ًا ،واأن اأكرث جمالت الكفايات الأدائية ممار�س���ه 
ه���و جمال اإدارة املوقف التعليمي مبتو�س���ط ح�س���ابي )4.07( وبدرجة ممار�س���ة كبرية ، 
بينما اأقل املجالت ممار�س���ة كان جمال ا�ستخدام احلا�س���وب مبتو�سط ح�سابي )2.01( 
وبدرجه ممار�س���ه قليلة.كما اأظهرت نتائج الدرا�س���ة وجود فروق ذات دللة اإح�س���ائية يف 
درجة ممار�س���ة معلمي العلوم للكفايات التعليمية الأدائية على جمايل التخطيط والتقومي 

تعزى للجن�ض ول�سالح الإناث ، وعلى جمال احلا�سوب ول�سالح الذكور.

التعليق على الإطار النظري والدرا�صات ال�صابقة
ِيَتَب���نيَّ من الأدب الرتبوي ال�س���ابق ، اأن النجاح يف حتقي���ق اأهداف العملية التعليمية 
والرتبوي���ة مره���ون بوجود امْلَُعلِّم ال���ذي ميتلك من الكفايات ما ميكنه م���ن تعليم الطلبة 
وتربيته���م ، وان توف���ري ه���ذه الكفاي���ات يف امْلَُعلِّم���ني يتطل���ب الك�س���ف ع���ن حاجاته���م 
وحتليلها وو�س���عها �س���من قائمة م���ن الأولويات من اأج���ل البدء بتلبية الأه���م منها ،من 
خ���الل برام���ج تدريبية متخ�س�س���ة، )James,2005( .وقد رب���ط الأدب الرتبوي وكذلك 
الدرا�س���ات ذات ال�س���لة بالعالق���ة بني امت���الك الكفاي���ات والنجاح يف تنفي���ذ املهمات 
التدري�سية)McCoy,2003(، كذلك بنيَّ الأدب الرتبوي الدور املتوقع من مديري املدار�ض 
اأو امل�س���رفني الرتبويني جتاه امْلَُعلِّمني امْلُْبَتِدئني )Peter,2007(، واأنَّ على اجلهات الرتبوية 
العم���ل على اإع���داد الربام���ج التدريبية وفًق���ا للحاجات احلقيقي���ة لْلُمَعلِّم���ني بعيًدا عن 
الع�سوائية )الكندي،2003( ،ويالحظ ت�سابه الدرا�سة مع معظم الدرا�سات ال�سابقة من 
حي���ث مو�س���وعها ومتغرياتها ، اإل اأنها تختل���ف مع معظمها يف جمتمع الدرا�س���ة ، حيث 
تناول���ت الدرا�س���ات حاجات امْلَُعلِّمني ب�س���كل عام ، اإل اأن هذه الدرا�س���ة تتن���اول امْلَُعلِّمني 
امْلُْبَتِدئني ب�س���كٍل خا�ض، وهم من وجهة نظر الباحث، الأَْوىل بتق�س���ي حاجاتهم والأخذ 
باأيديه���م، كذل���ك مل يتناول اأي من الباحثني يف درا�س���اتهم ال�س���ابقة جهت���ني تعليميتني 
خمتلفتني يف اإداراتهما،وبالتايل جمتمعهما،من هنا تتميز هذه الدرا�سة عن �سابقاتها.
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اإجراءات الدرا�صة
منهــج الدرا�صة:ا�س���تخدم الباح���ث املنه���ج الو�س���في م���ن خ���الل الأ�س���لوب امل�س���حي 
ال���ذي يُعترباأك���رث املناه���ج ا�س���تخداما يف مثل هذه الدرا�س���ات ، ويهتم ح�س���ب م���ا ذكر اأبو 
�سليمان)1416ه�( باملالحظة والو�سف والتف�سري والتحليل والتعليل ملا هو كائن من الأحداث 
التي  وقعت. اعتمد الباحث يف جمع البيانات املتعلقة بالدرا�س���ة وفقا للمنهج الو�س���في على 

ا�ستبانة يتم من خاللها جمع املعلومات ثم حتليلها وتف�سريها والتو�سل اإىل النتائج.
جمتمــع الدرا�صة:يتك���وَّن جمتم���ع الدرا�س���ة م���ن )729 ( ُمَعلًِّما َوُمَعلِّم���ة ، موزعني 
عل���ى مديرية تربية عمان الرابعة التابعة لوزارة الرتبي���ة والتعليم ومنطقة جنوب عمان 
التعليمية يف حمافظة العا�س���مة التابعة لوكالة الغوث يف الأردن، وهم بهذا العدد ميثلون 

العدد املتاح الذي تنطبق عليهم �سنوات اخلدمة كمعلمني مبتدئني.
اجلدول ) 1(

 توزيع اأفراد جمتمع الدرا�صة ح�صب ال�صلطة والنوع

ال�صلطة
النوع

املجموع
اأنثىذكر

192218410حكومة
173146319وكالة

365364729املجموع الكلي

يت�س���ح من اجلدول)1( اأنَّ جمتمع الدرا�س���ة يتكون من )365( ُمَعلًِّما و)364( ُمَعلِّمًة 
يعمل���ون يف مديري���ة تربية عم���ان الرابعة التابعة ل���وزارة الرتبية والتعلي���م ومنطقة جنوب 
عمان التعليمية يف حمافظة العا�سمة التابعة لوكالة الغوث يف الأردن ،منهم )410( تابعني 
ملديرية تربية عمان الرابعة التابعة لوزارة الرتبية والتعليم ، و)319( تابعني لوكالة الغوث.
ن عينة الدرا�س���ة م���ن)200( ُمَعلًِّم���ا َوُمَعلِّمًة، مم���ن ل تزيد  عينــة الدرا�صة:تتك���وَّ
خربتهم التدري�س���ية عن ثالث �س���نوات، وما زالوا على راأ�ض عملهم حتى نهاية الف�س���ل 
الأول من العام الدرا�سي )2009/2008 م(، واختريت العينة بالطريقة الق�سدية، حيث 

روعي فيها متغريا النوع وال�سلطة.
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اجلدول )2(
توزيع اأفراد عينة  الدرا�صة ح�صب ال�صلطة والنوع

ال�صلطة
النوع

املجموع اأنثىذكر
5050100حكومة
5050100وكالة

100100200املجموع الكلي

يت�س���ح من اجلدول)2( اأنَّ عينة الدرا�س���ة تتك���ون من )50( ُمَعلًِّم���ا و)50( ُمَعلِّمة 
يعمل���ون مبديري���ة تربية عم���ان الرابعة التابعة ل���وزارة الرتبية والتعلي���م ،و )50( ُمَعلًِّما 
و)50( ُمَعلِّم���ة يعمل���ون مبنطقة جنوب عم���ان التعليمية التابعة لوكال���ة الغوث يف الأردن 

وي�سكلون ما ن�سبته )27%(من جمتمع الدرا�سة الأ�سلي املتاح.
اأداة الدرا�صــة: لتحقيق اأهداف الدرا�س���ة،اأَعدَّ الباحث اأداة قيا�ض ت�س���مل عنا�س���ر 
ن الأداة يف �سورتها الأولية من)70(  التقييم حلاجات امْلَُعلِّمني امْلُْبَتِدئني التدريبية،َوَتَتكوَّ
فقرة كما هو ُمَبنيَّ يف ملحق)1( ، وتتاألف يف �س���ورتها النهائية من )51( فقرة، كما هو 
ُمَبنيَّ يف ملحق )2(.وقد اعتمد ال�س���تبيان مقيا�ض ليكرت اخلما�سي، حيث تدل العالمة 
)5( عل���ى ال�س���تجابة بدرجٍة عالية ج���ًدا، والعالمة)4( على ال�س���تجابة بدرجٍةعالية، 
والعالمة)3( على ال�س���تجابة بدرجٍة متو�س���طة، والعالمة)2( على ال�س���تجابة بدرجة 
منخف�س���ة، بينما تدل العالمة)1( على ال�س���تجابة  بدرجٍة منخف�س���ٍة جدًا، وا�س���تناًدا 
اإىل ذلك اعتم���د الباحث املعايري التالية لتحديد درجة التقييم:املتو�س���طات )من 2،49 
فاأقل ( تكون درجة احلاجة منخف�سة، املتو�سطات )2،50 – 3،49( تكون درجة احلاجة 

متو�سطة، املتو�سطات )3،50 فاأكرث ( تكون درجة احلاجة عالية.
�صــدق اأداة الدرا�صــة:مّت التحق���ق م���ن ال�س���دق الظاه���ري لأداة الدرا�س���ة من خالل 
الإج���راءات الت���ي اتبع���ت يف بنائه���ا وت�س���ميمها ، وللتاأك���د من ذل���ك ،متَّ عر����ض فقراتها 
���ا يف الإدارة والإ�س���راف الرتبوي واملناهج  ًما متخ�س�سً كِّ ب�س���ورتها الأولية على) 15( حُمَ
والقيا����ض والتقومي يف وكالة الغ���وث ووزارة الرتبية والتعليم لبيان اآرائه���م، َوْلَيْحكموا على 
مدى �س���الحيتها، وكان ملقرتحاته���م اأثرها الإيجابي، حيث ق���ام الباحث بحذف الفقرات 
م���ة. تاألفت اأداة القيا�ض  الت���ي كان التفاق عليها اأقل من )80%( من اأع�س���اء اللجنة املحكِّ
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���م امْلُْبَتِدئ ، وقد  يف �س���ورتها النهائي���ة من )51( فقرة مت�س���لة باحلاجات التدريبية لْلُمَعلِّ
مت ت�س���نيفها يف ثالث���ة  جمالت هي:التخطيط وعدد فقرات���ه )18( فقرة، والتنفيذ وعدد 

فقراته )20( فقرة، والتقومي وعدد فقراته )13( فقرة، كما هو ُمَبنيَّ يف ملحق  )2(.

ثبــات الأداة:ق���ام الباح���ث باإعادة تطبي���ق الأداة على عينة تقنني م���ن خارج عينة 
الدرا�س���ة مكّونة من )20( معلًما ومعلمة، با�س���تخدام تطبيق واإعادة تطبيق ال�س���تبانة، 
بفا�سل اأ�سبوعني بني التطبيقني ، وقد اأجريت بع�ض التعديالت على فقرات الأداة يف �سوء 
مالحظات اأفرادالعينة، ومت ح�س���اب معامل الثبات با�س���تخدام معامل ارتباط بري�س���ون 

لكل جمال من جمالت الأداة، وللمجالت جمتمعة، كما هو ُمَبنيَّ يف اجلدول)3(:
اجلدول )3(

 قيم معامالت الثبات لالأداة با�صتخدام معامل ارتباط بري�صون
معامل ارتباط بري�صوناملجال

0.83التخطيط
0.79التنفيذ
0.87التقومي

0.83الأداة ككل

يظه���ر م���ن اجل���دول)3(اأنَّ معام���ل الت�س���اق الداخل���ي ملج���الت الدرا�س���ة تراوح 
بني)0.79 – 0.87( وملجالت الدرا�س���ة جمتمعة)0.83(، وتعترب هذه الن�سبة مقبولة 

لأغرا�ض هذه الدرا�سة.

متغــريات الدرا�صة:ت�س���تمل الدرا�س���ة عل���ى متغري تاب���ع يتمثل يف تقدي���ر احلاجات 
التدريبية لْلُمَعلِّم امْلُْبَتِدئ من وجهة نظره، كما ت�س���تمل الدرا�سة على متغريين م�ستقلني، 

هما:النوع )ذكر، اأنثى(،وال�سلطة املُ�ْسِرفة )حكومة، وكالة(.
املعاجلات الإح�صائية

اعتمدت الدرا�س���ة يف تنظيم بياناتها وحتليلها على الإح�س���اء الو�س���في،من خالل 
الرزمة الإح�س���ائية للعلوم الجتماعية  SPSS حيث مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية، 
والنحراف���ات املعيارية لالإجاب���ة عن ال�س���وؤال الأول،واإجراء اختب���ار )ت( لالإجابة عن 

احلاجات التدريبية للمعلم املبتدئ )من وجهة نظره( يف املدار�س احلكومية واملدار�س التابعة لوكالة الغوث يف الأردن
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ال�س���وؤالني الثاين والثال���ث، للمقارنة بني تقدي���رات امْلَُعلِّم امْلُْبَتِدئ للحاج���ات التدريبية، 
ح�سب متغري النوع وال�سلطة املُ�ْسِرفة.

نتائج الدرا�صة
نتائــج ال�صوؤال الأول:ما احلاجات التدريبية لْلُمَعلِّم امْلُْبَتِدئ، من وجهة نظره؟ُيظِهر 
اجلدول)4( املتو�س���طات احل�سابية والنحرافات املعيارية لدرجة تقدير امْلَُعلِّمني اجلدد 

حلاجاتهم التدريبية مرتبة تنازليا)من احلاجة الأكرب اإىل احلاجة الأ�سغر(:
جدول )4( 

املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية ل�صتجابات جميع اأفراد عينة الدرا�صةعلى 
فقرات جمال التخطيط ورتبة كل فقرة مرتبة تنازليا

رقم املجال
املتو�صط احلاجة التدريبيةالفقرة

احل�صابي
النحراف 

الرتبةاملعياري

التخطيط

3.41001.21211التخطيط لإنتاج برجميات تعليمية حمو�سبة18
3.28001.14812التخطيط لتوظيف املنحى الرتابطي يف التدري�ض14
3.23001.05483�سياغة نتاجات تعلمية نف�سحركية قابلة للقيا�ض5
3.11501.09444�سياغة نتاجات تعلمية وجدانية قابلة للقيا�ض6
3.07501.12955اإعداد خطط اإثرائية للطلبة املتفوقني9

3.05501.10826التخطيط لغلق املوقف التعليمي التعلمي بالأ�سلوب املنا�سب17
3.02001.09347�سياغة نتاجات تعلمية معرفية قابلة للقيا�ض4
2.99001.13428�سياغة النتاجات التعلمية وفقا لقاعدة ال�سياغة ال�سحيحة.3
2.96501.20469التخطيط لل�سلوك املدخلي املرتبط باأهداف الدر�ض8

2.91501.069310اإعداد خطط عالجية  للطلبة �سعاف التح�سيل10
2.89001.040811توظيف التغذية الراجعة يف التخطيط للدرو�ض13
2.83501.074012ربط كل هدف باإجراءاته وو�سائله وزمنه  واأدوات تقوميه12
2.70001.181913بناء خطط ف�سلية للمواد التي يدر�سها1

2.69501.117214التخطيط لالأعمال الكتابية املرتبطة باأهداف الدر�ض16
2.68001.235015اإعداد خطط يومية بهدف تنفيذ ح�س�ض �سفية2
2.65501.136916حتليل حمتوى التعلم اإىل مكوناته الرئي�سة معرفة،مهارة،اجتاه(7

2.64001.256317التخطيط لإجراءات الدر�ض بطريقة مت�سل�سلة11
2.57001.171318التخطيط لتوظيف الكتاب املدر�سي15

2.9291املتو�سط احل�سابي الكلي

د. اأحمد جميل عاي�س 

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )١( العدد )١( ، ١٤٣٥ هــ - ٢٠١٤ م



214

مت  ح�ساب  املتو�سطات  احل�سابية  والنحرافات  املعيارية  ل�ستجابات  اأفراد عينة  الدرا�سة  من 
امْلَُعلِّمني، على  جميع  فقرات  الأداة  وجمالتها، حيث يت�سح من اجلدول)4( اأنَّ درجة تقدير 
امْلَُعلِّم���ني امْلُْبَتِدئ���ني يف املدار�ض احلكومي���ة، واملدار�ض التابعة لوكال���ة الغوث حلاجاتهم 
التدريبي���ة، ج���اءت على فقرات جمال التخطيط ككل متو�س���طة، وفقا للتق�س���يمات التي 
اعتم���دت يف احلكم على املتو�س���طات احل�س���ابية لفقرات املجال، وللمج���ال ككل، اإذ بلغ 
املتو�س���ط احل�س���ابي لفقرات املجال  جمتمعة )2.9(، وجاءت الفقرة)18( التي تن�ض 
على: التخطيط لإنتاج برجميات تعليمية حمو�س���بة، يف املرتبة الأوىل، مبتو�سط ح�سابي 
مق���داره)3.41(، وه���ي اإ�س���ارة اإىل درجة تقدير متو�س���طة حلاج���ة امْلَُعلِّم���ني امْلُْبَتِدئني 
يف برام���ج التدري���ب املتعلق���ة بالتخطي���ط لإنتاج برجمي���ات تعليمية حمو�س���بة، وجاءت 
الفق���رة)14( التي تن����ض على: التخطي���ط لتوظيف املنحى الرتابط���ي يف التدري�ض، يف 
املرتبة الثانية، مبتو�س���ط ح�سابي مقداره)3.2(، وهي اإ�سارة اإىل درجة تقدير متو�سطة 
اأي�سا لهذه احلاجة.اأما اقل التقديرات لْلُمَعلِّمني امْلُْبَتِدئني حلاجاتهم التدريبية يف جمال 
التخطيط، فكانت يف الفقرة)15( التي تن�ض على: التخطيط لتوظيف الكتاب املدر�سي، 
اإذ جاءت مبتو�سط ح�سابي مقداره )2.5(، وهي اإ�سارة اإىل درجة تقدير متو�سطة حلاجة 
امْلَُعلِّم���ني لهذه املهارة.تلتها الفقرة )11( الت���ي تن�ض على: التخطيط لإجراءات الدر�ض 
بطريقة مت�سل�س���لة حيث جاءت درجة تقدير امْلَُعلِّمني حلاجتهم يف هذه املهارة متو�س���طة 

اأي�سا، اإذ بلغ متو�سطها احل�سابي)2.6(. 
اأما اجلدول )5( َفُيَبنيِّ املتو�س���طات احل�س���ابية والنحرافات املعيارية ل�س���تجابات 

جميع اأفراد عينة الدرا�سةعلى فقرات جمال التنفيذ،ورتبة كل فقرة مرتبة تنازليا:

احلاجات التدريبية للمعلم املبتدئ )من وجهة نظره( يف املدار�س احلكومية واملدار�س التابعة لوكالة الغوث يف الأردن
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جدول )5(
 املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية ل�صتجابات جميع اأفراد عينة الدرا�صةعلى 

فقرات جمال التنفيذ ورتبة كل فقرة مرتبة تنازليا

رقم املجال
املتو�صط احلاجة التدريبيةالفقرة

احل�صابي
النحراف 

الرتبةاملعياري

التنفيذ

3.28001.05221توظيف الو�سائط التعليمية التكنولوجية يف دعم التعلم25
3.04509683.2اإنتاج الو�سائل التعليمية التعلمية من خامات متوافرة24
3.03001.22333توظيف  البدائل الرتبوية  للعقاب البدين والنف�سي32
2.90009563.4توظيف معايري ا�ستخدام الو�سيلة التعليمية التعلمية23
2.90001.01745حت�سني البيئة ال�سفية املادية27
2.87001.21686معاجلة امل�سكالت ال�سلوكية الفردية  للطلبة35
2.84501.08027اختيار اأ�ساليب التدري�ض مبا يتنا�سب والأهداف املخططة21
2.82001.15078توظيف الأعمال الكتابية بطريقة منا�سبة26
2.81501.08019فهم اأ�ساليب الإدارة الفاعلة لوقت احل�سة31
2.81001.081510معاجلة امل�سكالت التعليمية اجلماعية للطلبة34
2.80001.046711التهيئة الفعالة للدرو�ض19
2.79501.277212التوا�سل غري اللفظي الفعال مع الطلبة30
2.78501.164313التنويع يف اأ�ساليب التعزيز امل�ستخدمة38
2.74001.099314معاجلة امل�سكالت التعليمية الفردية للطلبة33
2.72501.181715توفري بيئة �سفية نف�سية منا�سبة28
2.72001.148116توظيف اللغة الف�سحى املنا�سبة مل�ستوى الطلبة20
2.71501.253617التوا�سل اللفظي الفعال مع الطلبة29
2.71001.171718معاجلة امل�سكالت ال�سلوكية اجلماعية  للطلبة36
2.69501.076019توظيف التعزيز يف دعم تعلم الطلبة37
2.69001.187820مراعاة  الفروق الفردية بني الطلبة يف �سوء اأمناط تعلمهم .22

2.8345املتو�سط احل�سابي الكلي

يت�س���ح من اجلدول )5(اأن درجة تقدي���ر امْلَُعلِّمني امْلُْبَتِدئ���ني حلاجاتهم التدريبية، 
ج���اءت عل���ى فقرات جمال التنفيذ  ككل متو�س���طة، اإذ بلغ املتو�س���ط احل�س���ابي لفقرات 
املج���ال جمتمع���ة )2.8(، وج���اءت الفق���رة)25( التي تن����ض على: توظيف الو�س���ائط 
التعليمية التكنولوجية يف دعم التعلم، يف املرتبة الأوىل، مبتو�س���ط ح�سابي مقداره)3.2(، 
وهي اإ�سارة اإىل درجة تقدير متو�سطة حلاجة امْلَُعلِّمني امْلُْبَتِدئني يف برامج التدريب املوجهة 
نحو توظيف الو�س���ائط التعليمي���ة التكنولوجية يف دعم التعلم، وج���اءت الفقرة )24( التي 
تن�ض على: اإنتاج الو�سائل التعليمية التعلمية من خامات متوافرة يف املرتبة الثانية، مبتو�سط 

د. اأحمد جميل عاي�س 
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ح�سابي مقداره)3.0(، وهي اإ�سارة اإىل درجة تقدير متو�سطة اأي�سا لهذه احلاجة.  اأما اقل 
التقدي���رات يف حاجة امْلَُعلِّمني امْلُْبَتِدئني حلاجاته���م  التدريبية يف جمال التنفيذ،فكانت يف 
الفقرة)22(، اإذ جاءت مبتو�س���ط ح�س���ابي مقداره )2.6(، وهي اإ�س���ارة اإىل درجة تقدير 
متو�سطة حلاجة امْلَُعلِّمني ملهارة مراعاة  الفروق الفردية بني الطلبة يف �سوء اأمناط تعلمهم. 
تلتها الفقرة )37( التي تن�ض على: توظيف التعزيز يف دعم تعلم الطلبة حيث جاءت درجة 
تقدير امْلَُعلِّمني حلاجتهم يف هذه املهارة متو�سطة اأي�سا، اإذ بلغ متو�سطها احل�سابي)2.6(.

اأما اجلدول )6( َفُيَبنيِّ املتو�س���طات احل�س���ابية والنحرافات املعيارية ل�س���تجابات 
جميع اأفراد عينة الدرا�سةعلى فقرات جمال التقومي ،ورتبة كل فقرة مرتبة تنازليا:

جدول)6(
املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية ل�صتجابات جميع اأفراد عينة الدرا�صةعلى 

فقرات جمال التقومي ورتبة كل فقرة مرتبة تنازليا

رقم املجال
املتو�صط احلاجة التدريبيةالفقرة

احل�صابي
النحراف 

الرتبةاملعياري

التقومي

3.15001.05021غلق املوقف التعليمي التعلمي بخيارات متعددة45
3.06501.19922بناء اختبارات وفق جدول املوا�سفات49
3.04501.18323توظيف ا�سرتاتيجيات التقومي الواقعي يف التدري�ض41
3.04001.22724يحدد اأنواع التقومي)قبلي،تكويتي،ختامي(39
2.98501.17555توظيف الأ�سئلة املثرية للتفكري يف التدري�ض42
2.94501.22046ت�سميم اأدوات التقومي الواقعي  املختلفة40
2.94001.24677حتليل نتائج الختبارات وتف�سريها51
2.88500.98838بناء اختبارات ح�سب ال�سروط اجليدة لالختبار50
2.83501.17679التعامل مع اأخطاء الطلبة الكتابية43
2.81001.062810التعامل مع اأخطاء الطلبة ال�سفوية44
2.77501.122811حتديد ال�سفات الأ�سا�سية لالختبار اجليد46
2.67001.252612توجيه الأ�سئلة ال�سفية47
2.67001.156613تلقي اإجابات الأ�سئلة ال�سفية48

2.9093املتو�سط احل�سابي الكلي

يت�س���ح من اجلدول)6( اأن درج���ة تقدير امْلَُعلِّمني امْلُْبَتِدئ���ني ، حلاجاتهم التدريبية 

احلاجات التدريبية للمعلم املبتدئ )من وجهة نظره( يف املدار�س احلكومية واملدار�س التابعة لوكالة الغوث يف الأردن
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يف جم���ال التق���ومي مل تختلف ع���ن تقديراتهم ملج���ايل التخطي���ط والتنفي���ذ، اإذ جاءت 
متو�س���طة على فقرات املجال ككل، مبتو�س���ط ح�س���ابي مقداره )2.9(، وجاءت الفقرة 
)45( يف املرتبة الأوىل مبتو�س���ط ح�سابي مقداره )3.1(، وهي اإ�سارة اإىل درجة تقدير 
متو�س���طة حلاجة امْلَُعلِّمني ملهارة غلق املوقف التعليمي التعلمي بخيارات متعددة. وكذلك 
الفقرة)49( التي تن�ض على:«بناء اختبارات وفق جدول املوا�سفات« التي احتلت املرتبة 
الثانية مبتو�سط ح�سابي مقداره )3.0( بدرجة تقدير متو�سطة من حيث احلاجة اإليها، 
واحتل���ت الفقرة)48( املرتبة الأخرية مبتو�س���ط ح�س���ابي مقداره )2.6(، وهي اإ�س���ارة 
اإىل درجة تقدير متو�س���طة حلاجة امْلَُعلِّمني ملهارة تلقي اإجابات الأ�سئلة ال�سفية  وكذلك 
احلال بالن�س���بة اإىل الفقرة )47( التي تن�ض على »توجيه الأ�سئلة ال�سفية« حيث احتلت 

املرتبة قبل الأخرية بدرجة تقدير متو�سطة اأي�سا.
���م امْلُْبَتِدئ باختالف  نتائــج ال�صــوؤال الثاين: ه���ل تختلف احلاجات التدريبي���ة لْلُمَعلِّ
نوع���ه) ذك���ر، اأنث���ى (؟ لالإجابة عن هذا ال�س���وؤال قام الباحث با�س���تخراج املتو�س���طات 
احل�س���ابية والنحراف���ات املعيارية وا�س���تخدام اختب���ار )ت(، ملعرفة دلل���ة الفروق بني 

متو�سطي ا�ستجابات امْلَُعلِّمني وامْلَُعلِّمات، كما هو مو�سح يف اجلدول )7(:
اجلدول )7( 

نتائج اختبار )ت(،  للمقارنة يف الفروق بني متو�صطي ا�صتجابات امْلَُعلِّمني وامْلَُعلِّمات 
حلاجاتهم التدريبية ح�صب النوع )ذكر،اأنثى(

م�صتوى الدللةقيمة تالنحرافات املعياريةاملتو�صطات احل�صابيةالعددم�صتويات املتغرياملجال

1002.95940.82210.5390.591ذكورالتخطيط 1002.89880.7680اإناث

1002.76500.77691.2060.229ذكورالتنفيذ 1002.90400.8520اإناث

*1002.71150.78073.2010.002ذكورالتقومي 1003.10720.9582اإناث

1002.82020.75181.2070.229ذكورالكلي 1002.95390.8129اإناث

)≥α0.05(دالة اإح�سائيا *
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ِيَتَبنيَّ من اجلدول ال�سابق التباين يف نتائج ال�سوؤال من حيث الفروق، فبينما اأظهرت 
النتائ���ج عدم وجود فروق ذات دللة اإح�س���ائية عند م�س���توى الدللة )α0.05≤( بني 
النوع���ني يف درجة تقدي���ر امْلَُعلِّمني امْلُْبَتِدئ���ني حلاجاتهم التدريبي���ة يف جمال التخطيط 
والتنفي���ذ ويف املجالت الثالثة ككل ،  حيث بلغت قيمة )ت( املح�س���وبة ملجال التخطيط 
)539.(،وبلغت ملجال التنفيذ )1.2(، وبلغت على املقيا�ض الكلي)1.2( ،وهي قيم غري 
دالة اإح�س���ائيا؛ اأظهرت النتائج وجود فروق ذات دللة اإح�س���ائية عند م�س���توى الدللة 
)α0.05≤( ب���ني النوعني يف درج���ة تقدير امْلَُعلِّمني امْلُْبَتِدئ���ني حلاجاتهم التدريبية يف 
جمال التقومي ، ل�سالح امْلَُعلِّمات امْلُْبَتِدئات حيث بلغت قيمة )ت( املح�سوبة ملجال التقومي 
)  3.2(، وهي قيمة دالة اإح�سائيا عند م�ستوى الدللة )α0.05≤( ل�سالح امْلَُعلِّمات.  
���م امْلُْبَتِدئ باختالف  نتائــج ال�صــوؤال الثالث: ه���ل تختلف احلاجات التدريبي���ة لْلُمَعلِّ
ال�س���لطة املُ�ْس���ِرفة)حكومة، وكالة(؟  يظهر اجلدول )8 ( نتائج اختبار )ت(،  للمقارنة 
يف الفروق بني تقديرات امْلَُعلِّمني حلاجاتهم التدريبية ح�س���ب ال�سلطة املُ�ْسِرفة )حكومة، 

وكالة(:
اجلدول)8(

نتائج اختبار )ت( للمقارنة بني املدار�س احلكومية ومدار�س الوكالة
م�صتوى الدللةقيمة تالنحراف املعيارياملتو�صط احل�صابيالعددال�صلطةاملجال

1002.85980.87131.2360.218حكومةتخطيط 1002.99840.7061وكالة

1002.77550.86371.0220.308حكومةتنفيذ 1002.89350.7657وكالة

*1002.73660.86732.7780.006حكومةتقومي 1003.08210.8913وكالة

1002.79510.82001.6660.097حكومةاملجموع 1002.97900.7387وكالة

)≥α0.05(دالة اإح�سائيا*
ِيَتَب���نيَّ من اجلدول)8( اأن هناك فروقا ذات دللة اإح�س���ائية يف ا�س���تجابات اأفراد 
العين���ة على جم���ال التقومي تعزى لل�س���لطة املُ�ْس���ِرفة، حي���ث بلغت قيمة )ت(املح�س���وبة 
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)2.7(، وم�س���توى الدللة )0.006( وهي اقل من الدللة الإح�س���ائية ، وكانت الفروق 
متيل ل�سالح العاملني يف املدار�ض التابعة لوكالة الغوث ، ويالحظ عدم وجود فروق ذات 
دللة اإح�سائية يف ا�ستجابات اأفراد العينة على كل من جمال التخطيط والتنفيذ، تعزى 

ملتغري ال�سلطة املُ�ْسِرفة. 

مناق�صة النتائج
مناق�سة النتائج املتعلقة بال�س���وؤال الأول: ما احلاجات التدريبية لْلُمَعلِّم امْلُْبَتِدئ،من 
وجهة نظره؟اأظهرت النتائج الإح�س���ائية اأن درجة تقدي���ر امْلَُعلِّمني امْلُْبَتِدئني يف مدار�ض 
املرحلة الأ�سا�س���ية  يف وكالة الغ���وث يف الأردن، حلاجاتهم  التدريبية، جاءت على جميع 
جمالت اأداة الدرا�س���ة متو�س���طة، وكذلك على الفقرات جمتمع���ة لكل جمال على حده، 
وتعزى النتيجة اإىل تلك اجلهود التي يبذلها الق�سم الإ�سرايف يف املناطق التعليمية التابعة 
ملديرية تربية عمان الرابعة يف وزارة الرتبية والتعليم ومنطقة تعليم جنوب عمان التابعة 
لوكال���ة الغوث  جت���اه امْلَُعلِّمني امْلُْبَتِدئني ، وجتاه مدي���ري املدار�ض الذين يتابعون بدورهم 
تقدمي اخلدمات الإ�س���رافية لتلك الفئة من امْلَُعلِّمني ،وان الدرجة املتو�سطة يف تقديرات 
امْلَُعلِّمني امْلُْبَتِدئني حلاجاتهم التدريبية ، تعني اأن هناك حت�سنا ِن�ْسبًيا يف العمل الإ�سرايف، 
واأن ثّم���ة من يقّدم لْلُمَعلِّمني نف�ض الربامج التدريبية يف املدار�ض، واملتمثل ذلك يف مدير 
املدر�س���ة كم�س���رف مقيم ، وميك���ن اأن تعزى النتيجة اإىل �س���عف اخلربة ل���دى امْلَُعلِّمني 
امْلُْبَتِدئ���ني يف الق���درة على حتدي���د حاجاتهم بطريقة دقيقة، فجاءت ه���ذه النتيجة التي 
تظهر حاجة متو�س���طة من جان���ب امْلَُعلِّمني جتاه الربامج التدريبي���ة التي تلبي حاجاتهم 
املهنية.تتف���ق هذه النتيجة مع درا�س���ة اخلطيب )2006( التي اأظهرت حاَجًة متو�س���طًة 
لْلُمَعلِّمني على حماور الدرا�س���ة ككل.  اأما بالن�س���بة لدرجة تقدير امْلَُعلِّمني حلاجاتهم يف 
الفقرات املنتمية اإىل املجالت منفردة، فجاءت التقديرات على فقرات جمال التخطيط 
متو�س���طة م���ع وج���ود التباي���ن يف ُرَت���ِب الفق���رات فاحتل���ت الفق���رة)18( الت���ي تن����ض 
على«التخطي���ط لإنتاج برجميات تعليمية حمو�س���بة«، املرتب���ة الأوىل من حيث احلاجة، 
وتع���زى النتيجة اإىل �س���عف الهتمام بهذه املهارة على امل�س���توى الإ�س���رايف ل�س���عف يف 
الكوادر الإ�سرافية املوؤهلة فنيا لتقدمي هذه اخلدمة، وقد تعزى النتيجة اإىل قلة الإمكانات 
التي ت�س���مح بوجود هذه الربجميات وبالتايل توظيفها الأمر الذي يقلل من الهتمام بها 
يف جم���ال التخطيط، واحتلت الفقرة)14( التي تن�ض على: »التخطيط لتوظيف املنحى 
الرتابطي يف التدري�ض«، يف املرتبة الثانية من حيث حاجة امْلَُعلِّمني امْلُْبَتِدئني لهذه املهارة، 
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وميك���ن اأن تعزى النتيجة اإىل اهتمام كل معلم بتخ�س�س���ه الدقيق، وجتنب الدخول اإىل 
معارف من غري تخ�س�سه خ�سية الوقوع يف اخلطاأ لنق�ضٍ يف التدريب، وميكن اأن تعزى 
النتيج���ة اإىل حج���م املنه���اج املقرر مبا يحتويه م���ن معارف ومه���ارات كثيفة ، جتعل من 
ال�سعب على امْلَُعلِّم تناول مو�سوعات خارجة عن املحتوى الدقيق للمو�سوع الذي يدر�سه 
حفاظا منه على الوقت املخ�س����ض للمادة ورغبة منه يف اإنهاء الكتاب املقرر وبالتايل ل 
تهت���م هذه الفئة من امْلَُعلِّمني ت�س���مني خططهم مو�س���وعات ترابطي���ة، اإذ ل يزالون غري 
قادري���ن عل���ى ذلك تخطيطا وتنفي���ذا، الأمر الذي يدفعه���م اإىل الهتمام بامتالك هذه 
املهارة فجعلوها على �سلم اأولوياتهم من حيث احلاجة اإليها.اأما اقل التقديرات لْلُمَعلِّمني 
امْلُْبَتِدئ���ني حلاجاتهم التدريبية يف جم���ال التخطيط، فكانت يف الفقرة)15( التي تن�ض 
عل���ى »التخطيط لتوظيف الكتاب املدر�س���ي«، وتعزى هذه النتيجة اإىل �س���هولة تنفيذها، 
واأنها ل تتطلب �س���وى الإ�س���ارة اإىل ما �س���ينفذه الطلبة من اأن�س���طة ذات �س���لة بتوظيف 
الكتاب املدر�س���ي، وميكن اأن تع���زى النتيجة اإىل كرثة توظيفها كمهارة تدري�س���ية، واأنها 
حتظ���ى باهتمام مدير املدر�س���ة اأو امل�س���رف الرتبوي عند مطالعته ملذك���رات التخطيط 
اليومي للدرو�ض، اإذ ل تكاد تخلو ح�س���ة من توظيف الكتاب املدر�سي، مبا يجعل امْلَُعلِّمني 
عل���ى دراية كافي���ة بكيفية التخطي���ط لتوظيفه، فجاءت درجة تقديره���م لها متاأخرة يف 
ترتيبها.تلته���ا الفق���رة )11( الت���ي تن����ض على«التخطي���ط لإجراءات الدر����ض بطريقة 
مت�سل�س���لة« ، وتع���زى النتيجة اإىل كرثة م���ا يتلقاه امْلَُعلِّم امْلُْبَتِدئ من توجيهات ذات �س���لة 
ب�س���ري الدر�ض من جهة واىل كرثة ما ينفذه امْلَُعلِّم من ح�س����ض در�س���ية ، مبا ميكنه من 
امتالك هذه املهارة فال  يجعلها على �سلم اأولوياته التدريبية.من جهة اأخرى، وتتفق هذه 
النتيجة مع درا�س���ة مك كوي (McCoy, 2003( ، وتختلف مع درا�سة اأبو منرة )2003م(.
ويف جم���ال التنفي���ذ، جاءت الفقرة)25( الت���ي تن�ض على: توظيف الو�س���ائط التعليمية 
التكنولوجي���ة يف دعم التعلم،يف املرتبة الأوىل ، بدرجة تقدير متو�س���طة ، ويعزو الباحث 
ه���ذه النتيجة اإىل �س���عف التاأهي���ل يف هذه املهارة ، مل���ا قبل اللتح���اق بالتدري�ض، اإذ اأن 
الفج���وة ب���ني النظرية والتطبيق كب���رية يف هذا املجال ، فمع تلق���ي امْلَُعلِّم برامج توظيف 
الو�س���ائط التعليمية التكنولوجية يف دعم التعلم اأثناء مرحلة الدرا�س���ة اجلامعية، اإل اأن 
جم���ال تطبيقها ميدانيا يبقى �س���عيفا، وميكن اأن تعزى النتيج���ة اإىل نق�ض ميداين  يف 
هذه الو�سائط، مبا ل يتيح توظيفها اأو التدرب على ا�ستخدامها يف مواقف تعليمية تعلمية، 
وتتف���ق ه���ذه النتيج���ة مع درا�س���ة املحمود)1428 ه����( ، وتختل���ف مع درا�س���ة العليمات 
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والقطي�ض )2007م(  التي اأظهرت  درجة ممار�س���ة قليلة للحا�س���وب يف التعليم . اأما يف 
املرتب���ة الثانية  فجاءت الفقرة )24( التي تن�ض على«اإنتاج الو�س���ائل التعليمية التعلمية 
م���ن خامات متوافرة«،وتع���زى النتيجة اإىل اإميان امْلَُعلِّمني باأهمي���ة امتالك هذه املهارة، 
ل�سد النق�ض يف املتاح من الو�سائل، اإذ ي�سكو امْلَُعلِّمني من قلة الو�سائل التعليمية التعلمية، 
اأو م���ن عدم وجودها، الأمر ال���ذي يجعل حاجتهم اإليها يحتل هذه املرتبة املتقدمة ، وقد 
تعزى النتيجة اإىل تركيز الهتمام من الإدارات املدر�سية ، ومن الأق�سام الإ�سرافية على 
الو�سائل التعليمية التعلمية يف تنفيذ الدرو�ض ، مما يدفع امْلَُعلِّمني اإىل  البحث عن البدائل 
الت���ي متكنه���م من الوفاء مبتطلب���ات التدري�ض باأقل التكالي���ف ، فيدفعهم ذلك كمنطلق 
لهتمامه���م بالو�س���ائل التعليمي���ة التعلمي���ة ، باعتبارها م���ن املتغريات املهم���ة يف عملية 
التدري����ض ، اإىل طلب امل�س���اعدة  يف اإنتاج و�س���ائلهم من خالل برام���ج تدريبية تبني لهم 
خي���ارات ا�س���تثمار خام���ات البيئة الرخي�س���ة اأو الفائ�س���ة يف اإنتاج و�س���ائلهم التعليمية 
التعلمية. وتتفق هذه النتيجة مع درا�س���ة اآل �س���ليمان)2002م( ، واملجادعة )2006م(، 
وتختل���ف مع درا�س���ة عل���ي )2006م( الت���ي اأظهرت حاج���ة كبرية عل���ى جميع جمالت 
الدرا�سة.وعن اأقل التقديرات يف حاجة امْلَُعلِّمني امْلُْبَتِدئني حلاجاتهم التدريبية يف جمال 
التنفيذ،فكانت يف الفقرة)22(، التي تن�ض على:«مراعاة  الفروق الفردية بني الطلبة يف 
�س���وء اأمناط تعلمهم«، وتعزى النتيجة اإىل ذلك الرتكيز الكبري من جانب القائمني على 
تاأهي���ل امْلَُعلِّمني،عل���ى الطالب كمحور للعملي���ة التعليمية التعلمية م���ن جانب، وعلى تلك 
النقل���ة النوعي���ة يف التعامل مع الطلبة تعامال تربويا ي�س���تند اإىل النظريات الرتبوية من 
جان���ب اآخر، مبا حقق اإ�س���باعا ل���دى امْلَُعلِّمني يف هذا اجلانب، فجع���ل حاجتهم اإىل هذه 
املهارة يحتل مرتبة متاأخرة. تلتها الفقرة )37( التي تن�ض على توظيف التعزيز يف دعم 
تعل���م الطلبة ،حيث ج���اءت درجة تقدير امْلَُعلِّمني حلاجتهم يف هذه املهارة يف املرتبة قبل 
الأخرية ، ويعزو الباحث هذه النتيجة اإىل ما �سبق الإ�سارة اإليه من تاأهيل عال يف اجلانب 
املتعلق بالتعامل مع الطالب باعتباره حمور العملية التعليمية، وان امْلَُعلِّم هو املحرك لهذا 
املح���ور ، وان التعزيز ميثل عن�س���را رئي�س���ا يف عملي���ة التدري�ض، الأمر ال���ذي يزيد من 
توظيف���ه كمه���ارة تعزز التعلم، وتث���ري يف الطلبة دافعيتهم ، وهو ما يح���اول كل معلم من 
تعزي���ز قدراته يف هذا اجلانب من خالل املمار�س���ة اليومي���ة ، والتطوير الذاتي مبا  يقلل 
من حاجة امْلَُعلِّمني لربامج تدريبية متخ�س�سة يف التعزيز. وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة 
َنت اأن التدريب ي�ساعد على حت�سني الأداء ال�سفي.ويف جمال  هول  )Hall, 2005(التي َبيَّ
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التق���ومي، يت�س���ح من حتلي���ل النتائج، اأن درج���ة تقدير امْلَُعلِّم���ني امْلُْبَتِدئ���ني ، حلاجاتهم 
التدريبية، مل تختلف عن تقديراتهم ملجايل التخطيط والتنفيذ، اإذ جاءت متو�سطة على 
فق���رات املج���ال ككل، وجاءت الفق���رة التي تن�ض على »غل���ق املوقف التعليم���ي التعلمي 
بخيارات متعددة«  يف املرتبة الأوىل، وتعزى النتيجة اإىل غياب التدريب املتخ�س�ض على 
ه���ذه املهارة، وقد تع���زى النتيجة اإىل اإغفال ه���ذه اخلطوة ِمْن جانِب َم���ْن يقوُم مبتابعة 
امْلَُعلِّمني يف تنفيذهم للدرو�ض، اإذ قد ل َي�ْس���هد مدير املدر�سة اأو امل�سرف الرتبوي نهايات 
احل�س����ض ال�س���فية ، فينهون زياراتهم ال�س���فية قبل نهاياتها احلقيقية، مبا ل ي�س���جع 
امْلَُعلِّم���ني على الهتمام بهذه اخلطوة، وبالتايل �س���عف مه���ارة تنفيذهم لها، مبا يجعلها 
عل���ى �س���لم اأولوياتهم م���ن حيث احلاجة. واحتل���ت الفقرة)49( التي تن����ض على: »بناء 
اختبارات وفق جدول املوا�سفات« ، املرتبة الثانية من حيث احلاجة اإليها وتعزى النتيجة 
اإىل دقتها و�س���عوبتها، وعدم �س���يوع ا�س���تخدامها، فقلما)ح�س���ب خ���ربة الباحث كمدير 
مدر�سة وم�سرف تربوي �سابق( يعد امْلَُعلِّمون اختباراتهم ال�سهرية اأو الف�سلية وفق جدول 
املوا�س���فات،وميكن اأن تعزى النتيجة اإىل �س���عف يف تاأهيل مديري املدار�ض اأو امل�سرفني 
الرتبوي���ني املتخ�س�س���ني يف تقدمي هذه املهارة ومتابعتها، الأم���ر الذي يجعلهم يْحِجموا 
عن تقدمي هذه اخلدمة الإ�سرافية، ويجعلهم كذلك ل ي�سالون امْلَُعلِّمني عن درجة اإتقانهم 
له���ذه امله���ارة. وتتفق هذه النتيجة مع درا�س���ة املحمود )1428 ه�( الت���ي اأظهرت حاجة 
متو�س���طة لْلُمَعلِّمني يف جمال التدريب على عملي���ات التقومي. واحتلت الفقرة )48( التي 
تن�ض على تلقي اإجابات الأ�سئلة ال�سفية  املرتبة الأخرية ، وتعزى النتيجة اإىل �سيوع هذه 
املهارة و�س���هولة تنفيذها، فال تكاد تخلو ح�س���ة من اللجوء اإىل الأ�س���ئلة ال�س���فية، وقد 
تعزى النتيجة اإىل اهتمام مدر�سة اليوم باجلانب املعريف لدى الطلبة، واأن اأكرث الو�سائل 
للك�س���ف عن امتالك الطلبة للمعارف، يكون من خالل تلقي اإجابات الأ�س���ئلة ال�سفية ، 
وتختلف مع درا�س���ة الطراونة واآخرين)2004 م( التي اأظهرت حاجة كبرية لْلُمَعلِّمني يف 
 )James, 2005( ودرا�سة جيم�ض )جمال التقومي، بينما تتفق مع درا�سة اأبو منرة)2003م

التي اأظهرت متيُّزا يف اأداء امْلَُعلِّمني ذوي اخلربات القليلة.
���م امْلُْبَتِدئ  مناق�س���ة نتائ���ج ال�س���وؤال الث���اين: هل تختلف احلاج���ات التدريبية لْلُمَعلِّ
باختالف النوع ) ذكر، اأنثى (؟ ظهر التباين يف نتائج ال�س���وؤال من حيث الفروق، فبينما 
 )≥α0.05( اأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة
ب���ني النوعني يف درجة تقدير امْلَُعلِّمني امْلُْبَتِدئني حلاجاتهم التدريبية يف جمال التخطيط 
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والتنفيذ ، ويف املجالت الثالثة ككل ، اأظهرت النتائج وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بني 
النوعني يف جمال التقومي، ل�سالح امْلَُعلِّمات .وعن عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية 
بني النوعني يف درجة تقدير امْلَُعلِّمني امْلُْبَتِدئني حلاجاتهم التدريبية  يف جمال التخطيط 
والتنفي���ذ ، ويف املجالت الثالثة ككل ، فتعزى النتيجة اإىل الثوابت الرتبوية امل�س���تخدمة 
يف التدري����ض لكال النوع���ني ، واأنَّ هناك حمددات يف التخطيط والتنفيذ  ل تخ�س���ع اإىل 
الجتهاد ،خا�سة واأنَّهما يخ�سعان لتعليمات ومتابعة من جهات عليا، تطلب التقيُّد باإطار 
د للتخطيط والتنفيذ ، الأمر الذي يقلل من الفروق بني امْلَُعلِّمني وامْلَُعلِّمات يف درجة  موحَّ
حاجاته���م للربامج التدريبي���ة يف التخطيط والتنفي���ذ ، واأنهم تقريب���ا متفقون على نوع 
الربامج التدريبية اخلا�س���ة بذلك ، وقد تعزى النتيجة اإىل الفئة امل�ستهدفة يف الدرا�سة 
الت���ي تتقارب فيما بينها م���ن حيث اخلربة مما يجعلهم متفق���ون يف حكمهم على درجة 
حاجاتهم التدريبية ، وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة املحمود)1428(. وتختلف مع درا�سة 
العليمات والقطي�ض)2007( التي اأظهرت نتائجها وجود فروق ذات دللة اإح�س���ائية يف 
درجة ممار�س���ة معلمي العل���وم للكفايات التعليمية الأدائية عل���ى جمال التخطيط تعزى 
ا عن وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بني النوعني يف جمال  للجن�ض ،ل�س���الح الإناث.اأمَّ
والتقومي ،وان هذه الفروق جاءت ل�سالح امْلَُعلِّمات، فتعزى النتيجة اإىل حجم الرغبة يف 
حت�س���ني الأداء لدى امْلَُعلِّم���ات، اإذ اأنها عندهن اكرب من الذك���ور،اإذ يجد الذكور حتفظا 
يف الإف�س���اح عن حاجاتهم مقارن���ة بامْلَُعلِّمات،ظنا منهم  باأنَّ ذلك يدفع امل�س���رفني اإىل 
اإخ�س���اعهم لربامج تدريبية طويلة، ل ت�س���مح ظروفهم الجتماعية من اللتحاق بها، يف 
ظل �سيق وقتهم الذي ي�ستثمرونه يف اأعمال اإ�سافية من اجل حت�سني ظروفهم املعي�سية، 
وميكن اأن تعزى النتيجة اإىل اأ�س���باب ذات �س���لة ب���الأداء الإداري داخل املدار�ض، اإذ من 
املمك���ن اأن امْلَُعلِّم���ات َيْحَظنْيَ باهتم���ام مهني من جانب مديراتهن كم�س���رفات مقيمات؛ 
اأك���رب مم���ا يحظى ب���ه امْلَُعلِّم���ون، الأمر ال���ذي يزيد م���ن حاج���ة امْلَُعلِّم���ات اإىل الربامج 
الإ�س���رافية، بينما الذكور ِبِقلِِّة م���ا َيْحَظْوَن به من اهتمام بتح�س���ني كفاياتهم من جانب 
مديريه���م، يكون���ون اأقل حاجة من امْلَُعلِّم���ات اإىل الربامج التدريبي���ة يف جمال التقومي ، 
ْلَن اإىل  وق���د ُتْعزى النتيجة اإىل التفاوت يف القدرات املهنية بني النوعني،وان امْلَُعلِّمات  مَيِ
تطوير اأنف�س���هن اأكرث من الذكور. وتختلف هذه النتيجة مع درا�س���ة اخلطيب )2006م( 
التي مل تظهر فروقا يف احلاجات التدريبية تعزى للنوع،وتتفق مع ما اأ�س���ار اإليه اللقاين 
)1990(من اأن امتالك الكفايات التدري�سية ي�ساعد يف توجيه عملية التعلم نحو م�سارها 
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ال�سحيح ،وتختلف مع نتيجة درا�سة علي) 2006 م( التي اأظهرت فروقا ل�سالح الذكور 
يف احلاجة اإىل الربامج التدريبية بينما تتفق مع درا�س���ة العليمات والقطي�ض )2007م( 
التي اأظهرت وجود فروق ذات دللة اإح�سائية يف درجة ممار�سة معلمي العلوم للكفايات 

التعليمية الأدائية على جمال التقومي تعزى للجن�ض ول�سالح الإناث.

���م امْلُْبَتِدئ  مناق�س���ة نتائ���ج ال�س���وؤال الثال���ث: هل تختلف احلاج���ات التدريبية لْلُمَعلِّ
باختالف ال�س���لطة املُ�ْسِرفة)حكومة، وكالة(؟يت�س���ح من النتائج ال�سابقة لهذا ال�سوؤال، 
وج���ود ف���روق ذات دللة اإح�س���ائية عند م�س���توى الدلل���ة )α0.05≤( تعزى لل�س���لطة 
املُ�ْسِرفة  بني امْلَُعلِّمني  يف جمال التقومي ، ل�سالح  العاملني يف الوكالة ، يف حني مل تظهر  
فروق ذات دللة اإح�سائية ملتغري ال�سلطة املُ�ْسِرفة يف جمال التخطيط والتنفيذ ، وميكن 
تف�س���ري النتيجة الأوىل، التي اأظهرت فروقا يف جمال التقومي ل�س���الح العاملني يف وكالة 
الغوث، اإىل  اأن العاملني يف وكالة الغوث يخ�سعون لرقابة �سديدة وتعليمات �سارمة، توؤكد 
الهتمام بالتح�س���ل، وان عمليات املتابعة ونتائج التقيي���م للطلبة وامْلَُعلِّمني تلقى اهتمام 
الإدارة العليا يف وكالة الغوث، ويرتتب عليها قرارات م�ساءلة �سارمة، جتعل من العاملني 
يف وكال���ة الغوث اأكرث اهتماما مبجال التقومي، وتدفعهم اإىل الإف�س���اح عن حاجاتهم يف 
هذا املجال ب�سكل يفوق اإف�ساح اأو اهتمام العاملني يف وزارة الرتبية والتعليم، اإذ يخ�سع 
���م والطالب يف وكالة الغوث اإىل زيارات �س���فية متكررة،ق���د يرتتب على نتائجها اإن  امْلَُعلِّ
كانت �س���لبية ت�س���كيل جلان تقييم، لها �سالحية التو�س���ية باإنهاء خدمات امْلَُعلِّم الذي مل 
ُيْظِهر حت�سنا يف اأدائه. وهو ما قد ل ي�سهده امْلَُعلِّم يف وزارة الرتبية والتعليم ، حيث نظام 
النتق���اء  والتعيني خمتلف، وميك���ن اأن تعزى النتيجة اإىل الأعداد الكب���رية لْلُمَعلِّمني يف 
وزارة الرتبية والتعليم، مقارنة بعددهم يف وكالة الغوث، مما يجعل من عمليات املتابعة 
املتك���ررة قليل���ة وحمدودة.وع���ن عدم وج���ود الفروق ب���ني امْلَُعلِّمني يف جم���ال التخطيط 
والتنفيذ، فتعزى النتيجة اإىل ذلك الن�س���جام يف الربامج التدريبية املقدمة لْلُمَعلِّمني يف 
يجون جدد، وُمَعيَّنون  اجلانبني، واأنهم كمدخالت ب�س���رية مت�سابهون تقريبا، اإذ اأنهم ِخرِّ
حديث���ا ، وقادم���ون من نف�ض اجلامع���ات ،حكومية كانت اأم خا�س���ة ،ومن ث���م  مل تظهر 
الف���روق يف تقديره���م حلاجاتهم يف جمال التخطيط والتنفي���ذ . وتتفق هذه النتيجة ما 
جاء يف درا�س���ة مك ك���وي )McCoy,2003( من اأن امْلَُعلِّمني بحاج���ة اإىل دعم يف عمليات 
التدري����ض ، وما اأ�س���ار اإليه بيرت )Peter,2007 ( من دور مهم ملدير املدر�س���ة يف حت�س���ني 
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الأداء التدري�سي لْلُمَعلِّمني،لكنها تختلف مع درا�سة علي )2006( التي اأظهرت فروقا يف 
احلاجات التدريبية تعزى ملتغري النوع ل�سالح الذكور .

التو�صيات
يف �س���وء م���ا اأظهرت���ه نتائج هذه الدرا�س���ة يو�س���ي الباحث مبا يلي: )1( ال�س���رعة 
يف حتدي���د احلاجات التدريبي���ة لْلُمَعلِّمني امْلُْبَتِدئني بطرق علمية. )2( حت�س���ني كفايات 
مدي���ري املدار�ض وامل�س���رفني الرتبويني يف حتديد حاجات املعلم���ني املهنية. )3( تدريب 
امْلَُعلِّمني على التخطيط لإنتاج برجميات تعليمية حمو�سبة. )4( تعزيز الهتمام بتدريب 
امْلَُعلِّم���ني على مهارة غلق املوقف التعليمي التعلمي. )5( توعية املعلمني بو�س���ائل التقييم 
الذات���ي، وزي���ادة قدراته���م يف حتديد حاجاتهم املهنية. )6( اإجراء درا�س���ات م�س���ابهة 

تتناول حاجات  امْلَُعلِّم القدمي للربامج التدريبية.
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املرحلةالبتدائية، ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة ، جامعة امللك �سعود، كلية الرتبية، اململكة العربية ال�سعودية.
اخلطيب،حممد اإبراهيم،)2006م(،الحتياجات التدريبية ملعلمي اللغة العربية يف احللقة الثانية من . 5

التعليم الأ�سا�سي يف حمافظة الزرقاء بالأردن، املجلة الرتبوية والتنف�سية، جامعة البحرين،البحرين، 
جملد 7  العدد)4( ،�ض �ض 56-31 .

ال�س���ليمان، حمد بن عبد العزيز، (1427ه�(،الكفايات التدري�س���ية  ملعلمي الريا�سيات غري املوؤهلني . 6
تربويا ًاملتخرجني من كلية العلوم بجامعة امللك �سعود واجتاهاتهم نحو الريا�سيات املدر�سية ،ر�سالة 

ماج�ستري غري من�سورة، جامعة امللك �سعود، اململكة العربية ال�سعودية.
الطراونة،اإخليف،الطعاين،ح�س���ن احمد،دغيمات،ح�س���ن،)2003م(،الحتياجات التدريبية ملعلمي تربية . 7

ل���واء الأغ���وار اجلنوبي���ة من وجهة نظ���ر امْلَُعلِّمني،وامل�س���رفني الرتبوي���ني ومديري املدار����ض احلكومية  يف 
اللواء،جملة العلوم الرتبوية والنف�سية ،جامعة البحرين،البحرين، جملد4 العدد)3( ،�ض �ض 160-135.

الطعاين،ح�س���ن،)1999م(،بناء برنام���ج تدريبي ملدي���ري املدار�ض الثانوية يف الأردن يف �س���وء اأداء . 8
مهماتهم املطلوبة،قطر،جملة مركز البحوث الرتبوية ،العدد)15( ،�ض �ض.130-107.

العليمات ،علي مقبل والقطي�ض،ح�س���ني م�س���وح ،)2007م(، درجة ممار�س���ة معلمي العلوم للكفايات . 9
التعليمي���ة الأدائية يف مدار�ض املرحلة الأ�سا�س���ية يف حمافظة املف���رق ، جملة جامعة اأم القرى للعلوم 

الرتبوية والإن�سانية ، جملد 19 عدد )2( �ض �ض 202-152.
علي،عبد الكرمي قا�سم، )2006م(،الحتياجات التدريبية ملعلمي املواد الجتماعية يف احللقة الثانية . 10

من مرحلةالتعليم الأ�سا�سي،ر�سالة ماج�ستري عري من�سورة،كلية الرتبية، جامعة �سنعاء ،اليمن.

ال�س���يكولوجية،ط)2(،دار . 11 ال�سفوف،الأ�س����ض  وقطامي،نايف���ة،)2005م(،اإدارة  قطامي،يو�س���ف 
الفكر،عمان ،الأردن،�ض �ض152-145.

احلاجات التدريبية للمعلم املبتدئ )من وجهة نظره( يف املدار�س احلكومية واملدار�س التابعة لوكالة الغوث يف الأردن
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الكندي ، نا�س�ر بن �سالح بن من�سور، )2003م(، الحتياجات التدريبية  لْلُمَعلِّمني الأوائل مبدار�ض . 12
التعليم الثانوي العام  ب�س���لطنة عمان  من وجهة نظ�رهم ووجهة نظ�ر امل�س���رفني الرتبوي�ني ، ر�س���الة 

ماج�ستري غري من�سورة،جامعة ال�سلطان قابو�ض،�سلطنة عمان.

املجادعة، �س���عيد باتل ،)2006م(، الحتياجات التدريبية ملعلمي الريا�س���يات للمرحلة البتدائية يف . 13
اململكةال�سعودية ،ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، جامعة�سنعاء، اليمن.

املحم���ود ، حمم���ود بن عبد اهلل، )1428ه(، احلاجات التدريبية ملعلم���ي اللغة العربية لغري الناطقني . 14
بها يف معاهد تعليم اللغة يف اجلامعات ال�س���عودية ، ر�س���الة ماج�س���تري غري من�س���ورة، جامعة الإمام 

حممد بن �سعود الإ�سالمية ، ال�سعودية.
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الملحق )1(

ا�س���تبانة الكفاي���ات التدري�س���ية لْلُمَعلِّم امْلُْبَت���ِدئ يف املدار�ض احلكومي���ة ، واملدار�ض 
التابعة لوكالة الغوث ب�سورتها الأولية

رقم املجال
احلاجة التدريبيةالفقرة

درجة احلاجة
منخف�صة 

عالية عاليةمتو�صطةمنخف�صةجدا
جدا

يط
خط

الت

توظيف اأ�ساليب التدري�ض مبا يتنا�سب والأهداف املخططة26
فهم  و�سائل  مراعاة  الفروق الفردية يف تنفيذ اأن�سطة الدر�ض 27
توظيف املنحى التكاملي يف التدري�ض28
معرفة  اإر�سادات  عر�ض  اأن�سطة الدر�ض املختلفة 29
التوظيف الفعال للكتاب املدر�سي 30
املعرفة مبفاهيم ذات عالقة بتكنولوجيا التعليم31
معرفة معايري اختيار الو�سيلة التعليمية التعلمية32
ت�سميم واإنتاج الو�سائل التعليميةالتعلمية33
توظيف الو�سائط التعليمية التكنولوجية يف دعم التعلم34
معرفة توجيهات توظيف الأعمال الكتابية 35
معرفة اإر�سادات  ا�ستخدام التعزيز يف التدري�ض36
التنويع يف اأ�ساليب التعزيز 37
 تنمية اجتاهات ايجابية لدى املتعلمني38
حت�سني البيئة ال�سفية الفيزيقية 39
توفري بيئة �سفية نف�سية منا�سبة40
معرفة مبادئ التوا�سل اللفظي الفعال مع الطلبة 41
معرفة اأ�سكال التوا�سل غري اللفظي الفعال مع الطلبة42
اختيار اأدوات التقومي املنا�سبة لأهداف الدر�ض18
تنظيم مذكرة التخطيط  ب�سكل مالئم19
التخطيط لإنتاج برجميات تعليمية حمو�سبة20

فيذ
لتن

ا

معرفة اأ�ساليب التهيئة الفعالة للدرو�ض21
توظيف اللغة الف�سحى املنا�سبة مل�ستوى الطلبة22
مراعاة  الفروق الفردية يف تنفيذ اأن�سطة الدر�ض 23
معرفة اإر�سادات اإثارة  انتباه املتعلمني 24
اإتباع الت�سل�سل املنطقي يف اإجراءات الدر�ض 25
توظيف اأ�ساليب التدري�ض مبا يتنا�سب والأهداف املخططة26
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رقم املجال
احلاجة التدريبيةالفقرة

درجة احلاجة
منخف�صة 

عالية عاليةمتو�صطةمنخف�صةجدا
جدا

فهم  و�سائل  مراعاة  الفروق الفردية يف تنفيذ اأن�سطة الدر�ض 27
توظيف املنحى التكاملي يف التدري�ض28
معرفة  اإر�سادات  عر�ض  اأن�سطة الدر�ض املختلفة 29
التوظيف الفعال للكتاب املدر�سي 30
املعرفة مبفاهيم ذات عالقة بتكنولوجيا التعليم31
معرفة معايري اختيار الو�سيلة التعليمية التعلمية32
ت�سميم واإنتاج الو�سائل التعليميةالتعلمية33
توظيف الو�سائط التعليمية التكنولوجية يف دعم التعلم34
معرفة توجيهات توظيف الأعمال الكتابية 35
معرفة اإر�سادات  ا�ستخدام التعزيز يف التدري�ض36
التنويع يف اأ�ساليب التعزيز 37
 تنمية اجتاهات ايجابية لدى املتعلمني38
حت�سني البيئة ال�سفية الفيزيقية 39
توفري بيئة �سفية نف�سية منا�سبة40
معرفة مبادئ التوا�سل اللفظي الفعال مع الطلبة 41
معرفة اأ�سكال التوا�سل غري اللفظي الفعال مع الطلبة42
 فهم اأ�ساليب الإدارة الفاعلة لوقت احل�سة43
 توظيف  البدائل الرتبوية  للعقاب البدين والنف�سي44
فهم اأ�ساليب معاجلة امل�سكالت التعليمية للطلبة45
فهم اأ�ساليب معاجلة امل�سكالت ال�سلوكية الفردية  للطلبة46
التنويع يف نربات �سوته مبا يتنا�سب واملوقف التعليمي التعلمي47
التحرك  بطريقة ل ت�ستت الطلبة 48
متابعة  الأعمال الكتابية 49
تعزيز ا�ستجابات الطلبة يف الوقت املنا�سب50
الهتمام  باآراء الطلبة 51
منح الطلبة فر�سا عادلة للم�ساركة يف اأن�سطة الدر�ض52
اإظهار حما�سا اأثناء �سري الدر�ض53
فهم اأ�ساليب معاجلة امل�سكالت ال�سلوكية اجلماعية  للطلبة54

ومي
لتق

ا

معرفة ا�سرتاتيجيات التقومي الواقعي55
توظيف ا�سرتاتيجيات التقومي الواقعي يف التدري�ض 56
ت�سميم اأدوات التقومي الواقعي  املختلفة57
توظيف الأ�سئلة املثرية للتفكري يف التدري�ض58
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رقم املجال
احلاجة التدريبيةالفقرة

درجة احلاجة
منخف�صة 

عالية عاليةمتو�صطةمنخف�صةجدا
جدا

معرفة طرق التعامل مع اأخطاء الطلبة الكتابية59
معرفة طرق التعامل مع اأخطاء الطلبة ال�سفوية60
معرفة خيارات منا�سبة يف  غلق املوقف التعليمي التعلمي 61
معرفة خ�سائ�ض الأ�سئلة ال�سفية اجليدة62
معرفة مهارات ذات �سلة بتوجيه الأ�سئلة ال�سفية63
معرفة مهارات ذات �سلة بتلقي اإجابات الأ�سئلة ال�سفية64
اإعداد اختبارات وفق جدول املوا�سفات65
معرفة �سروط الختبارات  اجليدة66
معرفة اأنواع الختبارات التح�سيلية67
معرفة اأنواع التقومي)قبلي،تكويني،ختامي(68
ت�سخي�ض مواطن القوة وال�سعف عند الطلبة69
مراعاة ا�ستمرارية التقومي70
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الملحق )2(

ا�س���تبانة الكفاي���ات التدري�س���ية لْلُمَعلِّم امْلُْبَت���ِدئ يف املدار�ض احلكومي���ة ، واملدار�ض 
التابعة لوكالة الغوث ب�سورتها النهائية

اأخي امْلَُعلِّم،اأختي امْلَُعلِّمة :
هذه اأداة خا�س���ة بدرا�س���ة اأعدت لأغرا�ض الك�س���ف عن حاجاتك التدريبية كمعلم 
مبتدئ،يرج���و الباحث اأن ت�س���ع اإ�س���ارة) √( يف املربع اأمام كل فق���رة من فقرات الأداة 
ح�س���ب م���ا تنطبق عليه حال���ة احتياجات���ك التدريبية م���ن الكفايات املنتمي���ة اإىل ثالثة 
جمالت هي : التخطيط والتنفيذ والتقومي ،حيث تعني درجة التقدير)منخف�س���ة جدا( 
اأنك ل متتلك املهارة واأنك بحاجة ما�سة لإعادة تاأهيل،ودرجة التقدير)منخف�سة( تعني 
اأن���ك تتعامل م���ع املهارة لكنك ل جتيدها متام���ا ، ودرجة تقدير )متو�س���طة( تعني اأنك 
توؤدي املهارة بطريقة مر�س���ية ميكن اأن تتح�سن،ودرجة التقدير)عالية( اأنك جتيد اأداء 
امله���ارة ،ودرجة التقدير)عالي���ة جدا( تعني اأنك متتلك املهارة ول�س���ت بحاجة للتدريب 

فيها.
مع الحرتام/الباحث
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رقم املجال
احلاجة التدريبيةالفقرة

درجة احلاجة
منخف�صة 

عالية عاليةمتو�صطةمنخف�صةجدا
جدا

يط
خط

الت

بناء خطط ف�سلية للمواد التي يدر�سها1
اإعداد خطط يومية بهدف تنفيذ ح�س�ض �سفية2
�س���ياغة النتاجات التعلمية وفق���ا لقاعدة 3

ال�سياغة ال�سحيحة. 
�سياغة نتاجات تعلمية معرفية قابلة للقيا�ض4
�سياغة نتاجات تعلمية نف�سحركية قابلة للقيا�ض5
�سياغة نتاجات تعلمية وجدانية قابلة للقيا�ض6
حتليل حمتوى التعلم اإىل مكوناته الرئي�سة 7

) معرفة،مهارة،اجتاه(
التخطيط لل�سلوك املدخلي املرتبط باأهداف الدر�ض8
اإعداد خطط اإثرائية للطلبة املتفوقني9

اإعداد خطط عالجية  للطلبة �سعاف التح�سيل10
التخطيط لإجراءات الدر�ض بطريقة مت�سل�سلة11
ربط كل هدف باإجراءاته وو�سائله وزمنه  واأدوات تقوميه12
توظيف التغذية الراجعة يف التخطيط للدرو�ض 13
التخطيط لتوظيف املنحى الرتابطي يف التدري�ض14
التخطيط لتوظيف الكتاب املدر�سي15
التخطيط لالأعمال الكتابية املرتبطة باأهداف الدر�ض16
التخطيط لغلق املوقف التعليمي التعلمي بالأ�سلوب املنا�سب17
التخطيط لإنتاج برجميات تعليمية حمو�سبة18

فيذ
لتن

ا
التهيئة الفعالة للدرو�ض19
توظيف اللغة الف�سحى املنا�سبة مل�ستوى الطلبة20
اختيار اأ�ساليب التدري�ض مبا يتنا�سب والأهداف املخططة21
مراعاة  الفروق الفردية بني الطلبة يف �سوء اأمناط تعلمهم .22
توظيف معايريا�ستخدام الو�سيلة التعليمية التعلمية23
اإنتاج الو�سائل التعليمية التعلمية من خامات متوافرة 24
توظيف الو�سائط التعليمية التكنولوجية يف دعم التعلم25
التهيئة الفعالة للدرو�ض19
توظيف اللغة الف�سحى املنا�سبة مل�ستوى الطلبة20
اختيار اأ�ساليب التدري�ض مبا يتنا�سب والأهداف املخططة21
مراعاة  الفروق الفردية بني الطلبة يف �سوء اأمناط تعلمهم .22
توظيف معايريا�ستخدام الو�سيلة التعليمية التعلمية23
اإنتاج الو�سائل التعليمية التعلمية من خامات متوافرة 24
توظيف الو�سائط التعليمية التكنولوجية يف دعم التعلم25
توظيف الأعمال الكتابية بطريقة منا�سبة 26

د. اأحمد جميل عاي�س 

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )١( العدد )١( ، ١٤٣٥ هــ - ٢٠١٤ م



234

رقم املجال
احلاجة التدريبيةالفقرة

درجة احلاجة
منخف�صة 

عالية عاليةمتو�صطةمنخف�صةجدا
جدا

حت�سني البيئة ال�سفية املادية27
توفري بيئة �سفية نف�سية منا�سبة28
التوا�سل اللفظي الفعال مع الطلبة 29
التوا�سل غري اللفظي الفعال مع الطلبة30
 فهم اأ�ساليب الإدارة الفاعلة لوقت احل�سة31
 توظيف  البدائل الرتبوية  للعقاب البدين والنف�سي32
معاجلة امل�سكالت التعليمية الفردية للطلبة33
معاجلة امل�سكالت التعليمية اجلماعية للطلبة34
معاجلة امل�سكالت ال�سلوكية الفردية  للطلبة35
معاجلة امل�سكالت ال�سلوكية اجلماعية  للطلبة36
توظيف التعزيز يف دعم تعلم الطلبة37
التنويع يف اأ�ساليب التعزيز امل�ستخدمة38

ومي
لتق

ا

يحدد اأنواع التقومي)قبلي،تكويتي،ختامي( 39
ت�سميم اأدوات التقومي الواقعي  املختلفة40
توظيف ا�سرتاتيجيات التقومي الواقعي يف التدري�ض41
توظيف الأ�سئلة املثرية للتفكري يف التدري�ض42
التعامل مع اأخطاء الطلبة الكتابية43
التعامل مع اأخطاء الطلبة ال�سفوية44
غلق املوقف التعليمي التعلمي بخيارات متعددة45
حتديد ال�سفات الأ�سا�سية لالختبار اجليد 46
توجيه الأ�سئلة ال�سفية47
تلقي اإجابات الأ�سئلة ال�سفية48
بناء اختبارات وفق جدول املوا�سفات49
بناء اختبارات ح�سب ال�سروط اجليدة لالختبار 50
حتليل نتائج الختبارات وتف�سريها51

احلاجات التدريبية للمعلم املبتدئ )من وجهة نظره( يف املدار�س احلكومية واملدار�س التابعة لوكالة الغوث يف الأردن
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