
 مبحافظة الزلفي يف ضوء االجتاهات العاملية للتدريب  د. مشفر بن جربان آل رفعىومعلناتوا املرحلة الثانوية االحتياجات التدريبية ملعلني 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نرحلة الثانوية ـنعلني الـاالحتياجات التدريبية ل

مبحافظة الزلفي يف ضوء االجتاهات ومعلناتوا 

 نية للتدريب ـالعال

إعداد
 د. مشفر بن جربان معيض آل رفعى

 بكلية الرتبية بالزلفي أصول الرتبيةمشاعد أستاذ 

 )جامعة اجملنعة(

املجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ هـ ، ٢٠١٦ م ٩ مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



 مبحافظة الزلفي يف ضوء االجتاهات العاملية للتدريب  د. مشفر بن جربان آل رفعىومعلناتوا املرحلة الثانوية االحتياجات التدريبية ملعلني 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ملخص البحث:

أثننء سَت  يف ويلغي األخطنء والتجنوزات نتنجيةإلايطورىن ويزيد يف نو إ ذإ ،لأللةالوقود  مثل - اننأيً  – يعد التدريب للموظف  
يف زلنفظة الزلفي ابدلملكة العربية السعودية  ومعلمنهتندلعلمي ادلرحلة الثننوية وأتيت ىذه الدراسة لتحديد االحتينجنت التدريبة  ،العملية

ابإلضنفة ايل التحقق  ،العمل ثننءيف أأراء ادلعلمُت وادلعلمنت يف زلنفظة الزلفي حول احتينجنهتم التدريبية  إيلوهتدف الدراسة احلنلية التعرف 
. وتسعي ىذه الدراسة يف جوانبو انفةواذلك تطوير الربامج التدريبية للتطوير والتدريب  .الدراسةدلتغَتات  نتبعً  حصنئيةإلامن داللة الفروق 

تتبعو عدة تسنؤالت وقد مت  ،الزلفيزلنفظة  يف ومعلمنهتن دلعلمي ادلرحلة الثننوية عن سؤال أسنسي عن االحتينجنت التدريبة  جنبةإليل اإ
 تطبيقو ادلنهج الوصفي التحليلي  استخدامومت (،ىـ 5341-5341) راسي الثنين من العنم اجلنمعيالفصل الد أثننء يف تطبيق اجلزء ادليداين

.انفة  ( معلم ومعلمة ميثلون رلتمع الدراسة511علي ) ةداألا
توجد فروق ، والتخصصأو اجلنس  :يمتغَت  تعزي إيلال توجد فروق ذات داللو إحصنئية  وقد خلصت الدراسة ايل نتائج أمهها:  

وجود فروق ذات داللو إحصنئية ، والتدريب ادلستمر يلإمتغَت ادلؤىل بُت حنجو أصحنب ادلؤىالت األقل  تعزي إيلذات داللو إحصنئية 
التدريبية وقد أوصت الدراسة بضرورة بننء أدوات منهجيو لتقدير االحتينجنت  ،متغَت سنوات اخلربة تزيد مع قلة سنوات اخلربة إيل تعزي

واذا إجراء تقوًن مستمر  ،والعندليةالوقوف علي التجديدات الًتبوية ادلعنصرة  يلإابإلضنفة  ،ٔتحنفظة الزلفيومعلمنهتن دلعلمي ادلرحلة الثننوية 
ظلنط العندلية احلديثة يف التدريب.ألوالتدريب ادلستمر وفق ا ،وادلعلمنتللربامج التدريبية ادلوجهة للمعلمُت 

The training of the employee is considered as a fuel of the machine as it develops 
and increases in productivity and eliminates the errors and abuses during the course of 
the process and this study comes to determine Training Requirements of teachers of 
secondary Schools at Zulfi Governorate, Saudi Arabia.  

The present study aims at identifying the views of teachers in the province of Zulfi 
about their training requirements while working in addition to verification of significant 
statistical differences according to the variables of the study as well as the development 
of training programs for the development of and training in all its aspects. 

This study seeks at answering  a fundamental question about training requirements 
of teachers of secondary schools in Zulfi province followed several questions has been 
applied to the field portion during the second semester of the academic year 1435-
1436AH.  Descriptive analytical method was applied performance at (100) teachers 
representing all study population. 
The study concluded the following results: There are no significant differences 
about sex variable and Specialization., There are significant differences about Education 
variable between the owners of at least Qualification need for continuous 
training,There are statistically significant differences on years of experience with more 
than a few years of experience. The study recommended the need to build 
methodological tools to estimate training requirements of teachers of secondary school 
in Zulfi in addition to standing on educational innovations and contemporary world, as 
well as a continuous evaluation of the training programs for teachers and teachers’ 
continuous training according to international modern styles in training. 
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      تكند تكون قضية إعداد ادلعلم، وجودة مو اصفنتو، القنسم ادلشًتك الذي يوجد يف معظم ادلشنريع الًتبوية 
والتطويرية يف بلدان العنمل أٚتع. وىو أمر فرضو ذلك التحول السريع التقٍت الذي ابت من أىم مسنت ىذا العصر، 
واذلك ثورة ادلعلومنت واالتصنالت اليت جعلت ادلعرفة اإلنسننية تًتاام وتتضنعف عشرات ادلرات، إضنفة إيل النمو 
السريع وادلتزايد يومً ن بعد يو م  يف علوم الًتبية ادلختلفة؛ شلن جعل من هتيةة ادلعلم وتطوير أداءه ضرورة ملحة ال ميكن لدولة 

من الدول – أيً انن حجمهن يف ىرم التقدم – أن تغفلهن. 
     وىذا من أاد عليو جون ديوى  John Dewey عندمن قنل: على نظنم الًتبية أن يعمل على غربلة األفراد، 
وااتشنف من يصلحون لو من أعمنل، وإعداد الوسنئل اليت تعُت لكل فرد العمل الذي تؤىلو لو طبيعتو يف احلينة. 
عنمر، وسيلة وأخرون:441/1155( ؛وقد أادت وثيقة استشراف مستقبل العمل الًتبوي يف الدول األعضنء ٔتكتب 
الًتبية العريب )1111م( على ضرورة معنودة ادلعلم وتثقيفو نظرًي وعمليًن وبصورة مستمرة، مع متنبعة ظلوه ادلهٍت داخل 
ادلدرسة. )امنل، أمنية وأخرون: 41/1114( ومن مث فإن إصالح نظنم التعليم وتطويره يف بالدان البد وأن يبدأ 
ابدلعلم: اختينراً، وإعداداً وتدريب نً؛ ألنو حجر الزاوية يف أي إصالح أو تطوير؛ ألن الًتايز يف العننية على فلسفة 
النظم التعليمية أبىدافهن ومننىجهن ووسنئلهن ال ميكن أن تؤدي ٔتفردىن إىل التطوير واإلصالح ادلنشود يف غينب 
ادلعلم ادلقتدر ذي الكفنءة العنلية واألداء اجليد ادلتميز، وقد أثبتت الدراسنت أن صلنح العملية الًتبوية يف ال 
أبعندىن يقع )11%( منهن على ادلعلم ٔتفرده، فيمن تشمل األبعند األخرى الهن رلتمعة انإلدارة وادلننىج 
والكتب و ادلننشط وظروف ادلتعلمُت وإمكنانت ادلدرسة اكل)31%( لنجنح العملية الًتبوية.)الفرا، 

  )93/5991
      يقول أحد الًتبويُت:" إن نوع األمة يتوقف على نوع ادلواطنُت الذين تتكون منهم ىذه األمة، وأن نوع ادلواطنُت 
يتوقف – إيل حد    ابَت – على نوع الًتبية اليت يتلقوهنن، وأن أىم العوامل يف تقرير نوع الًتبية ىو نوع ادلعلم الذي يقوم 
هبن." )اخلطيب، ورداح اخلطيب:5991/ 53( شلن يؤاد ضرورة أن يظل التدريب ادلستمر للمعلم جزءً  ال يتجزأ من 
عملية إعداده، وعلى ضرورة أن يستمر ىذا التدريب طيلة عمل ىذا ادلعلم ابلتدريس هبدف احلصول على معرفة جيدة، 
وااتسنب شلنرسنت ضرورية وخربات الزمة، وليلتحق براب النمو والتطور يف ىذا ادليدان، وليعوض من فنتو يف إثننء 

إعداده قبل اخلدمة. )موسى:13/5991(  
       مل يعد ادلعلم إذن يف رلتمع ادلعرفة - الذي أصبحنن نعيش بُت جنبنتو اآلن- رلرد انقل للمعلومنت وادلعنرف 
للطالب، بل أضحى ىو ادلنظم وادلرشد وادلنتج وادلوجو للنشنط ادلعريف والتعليمي يف آن   واحد. ولذلك فإن تدريب 
ادلعلمُت ادلستمر يف أثننء اخلدمة - لكي ػلقق أىدافو- غلب عليو أن يلىب احلنجنت التدريبية الفعلية للمعلمُت، حيث 
إن التدريب ادلستمر وسيلة إلعندة بننء اخلربات وادلهنرات وٕتديدىن لدى ادلعلمُت يف ضوء من ُيستجد من مستحداثت 
تقنية، ويتطلب يف الوقت ذاتو أن يتم التدريب حسب األولويت، و أن ينظم وفقن للمستحداثت على السنحة الًتبوية. 

دمحم، 5991/ 111(.     
      وقد نصت ادلندة)591( من سينسة التعليم يف ادلملكة العربية السعودية على" أن تعطى اجلهنت ادلختصة عننية  
انفية للدورات التدريبية والتجديدية ودورات التوعية لًتسيخ اخلربات وادلهنرات". امن نصت ادلندة)591( على أن 
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من نظنم اخلدمة ادلدنية  (43) واألجهزة العنملة فيهن. ونصت ادلندة رقم انفةيتننول التدريب جوانب العملية التعليمية  
من واجبنت العمل النظنمية ا جزءً يعد تدريب ادلوظفُت  على اآليت:"( ىـ 51/1/5491يف  39) ابدلرسوم ادللكي رقم

 ال  خنرجو، وعلى ٚتيع ادلصنحل والوزارات ٘تكُت موظفيهن من تلقي التدريب   أمداخل أوقنت الدوام الرمسي  اننأسواء 
يف رلنل ٗتصصو". وقد تبلور اىتمنم وزارة الًتبية والتعليم ابلتدريب من خالل إنشنء إدارة التدريب الًتبوي عنم 

ضمت إىل اإلدارة العنمة للتوجيو  (ىـ5315) ة ابإلدارة العنمة لربامج إعداد ادلعلمُت، ويف عنممرتبط (ىـ5493/5491)
برفع ادلستوى (ىـ1/1/5359)يف  (31/1/9/5951/5) الًتبوي والتدريب، مث صدر قرار معنيل وزير ادلعنرف برقم

. وأصبح ذلن مرااز تدريب "مة للتدريب الًتبوياإلدارة العن"التنظيمي إلدارة التدريب الًتبوي إىل إدارة عنمة ٖتت مسمى 
موسوعة .)لكل ادلعلمُت ويف أمنان عملهم التدريب لتقدًن ادلختلفة وزلنفظنهتنمننطق ادلملكة تربوي منتشرة يف 

 .(1،5314/543اتريخ التعليم يف ادلملكة العربية السعودية يف منئة عنم، م
ويف زلنفظة الزلفي صلد أن إدارة الًتبية والتعليم هبن ٖترص حرصن شديداً على وضع الربامج واخلطط التدريبية السنوية      

التدريب الًتبوي خينر "متبنية يف ذلك شعنر ،الوظيفيةلتدريب ادلعلمُت ابحملنفظة على سلتلف ٗتصصنهتم وفةنهتم 
خنصة للتدريب الًتبوي ٖترص على بلوغهن بكل من أوتيت من ن دافً أىوتضع أمنمهن  ."اسًتاتيجي ومطلب تنموي

( 41/1-41وأييت على راس ىذه األىداف: )اخلطة التنفيذية التدريبية ابلزلفى للفصل الدراسي األول  ،إمكننينت
شلن يسنعد يف رفع الروح ادلعنوية لديو. ؛قدراتوٖتسُت أداء ادلعلم وتطوير  -5
ابدلعلومنت الًتبوية وادلهنرات وادلستحداثت العلمية والتقنية اليت ٕتعلهم أاثر قدرة على مواابةتزويد ادلتدربُت  -1

ىذه ادلتغَتات.
شلن يؤدي إيل سد الفجوة بُت النظرية والتطبيق. ؛واآلراءإاسنب ادلتدربُت القدرة على تطبيق األفكنر  -4
التكيف مع أعمنذلم من انحية ومواجهة مشكالهتمزيدة قدرة ادلتدربُت على التفكَت ادلبدع ٔتن ميكنهم من  -3

ادلستقبلية.
إاسنب ادلتدربُت أسنليب التعليم ادلستمر من خالل ٘تكنهم من مهنرات التعلم الذايت. -1

بتنفيذ عدد  (ه5343/5341)وانطالقنً من ىذه األىداف قنمت إدارة الًتبية والتعليم ابلزلفى خالل العنم ادلنضي      
( 5111( متدرابً ٔتجموع سنعنت تدريبية بلغ )1511استفند منهن عدد ) ،ابحملنفظةًن تدريبين للمعلمُت ( برانرل519)

الطاليب،  النشنطو ادلعلومنت،  تقنيةو من الربامج وادلهنرات مثل: التوجيو واإلرشند،  عديد  سنعة، مشلت التدريب على 
(. 5341/1وغَتىن. )التقرير اإلحصنئي للتدريب الًتبوي ابلزلفى  بُتو رعنية ادلوىو  الشنملة، اجلودةو التعلم،  مصندرو 

(  برانرلًن ولقنءً 511فتعتزم إدارة الًتبية والتعليم ابلزلفي تنفيذ عدد ) (ىـ 5341/5341)أمن خالل الفصل الدراسي
-41راسي األول تدريبين للمعلمُت ابحملنفظة ٔتختلف ٗتصصنهتم. )اخلطة التنفيذية التدريبية ابلزلفى للفصل الد

41/51).  
ولةن اننت وزارة الًتبية والتعليم يف ادلملكة العربية السعودية حريصة دائمًن على تطوير قدرات ادلعلمُت ورفع       

 ثننءيف أمستواىم ٔتن يتننسب مع ادلعنيَت العندلية اليت وضعت على أسنسهن ادلننىج ادلطورة من خالل التدريب ادلستمر 
البد أن أييت تلبية الحتينجنت ادلعلمُت الفعلية. ومن مث فهننك مرحلة  -لكي ػلقق أىدافو  -ا التدريب اخلدمة، فإن ىذ

ضرورية ينبغي أن تسبق القينم بربانمج التدريب، إهنن مرحلة حصر االحتينجنت التدريبية للمعلمُت وادلعلمنت فليست 
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منظمة تعتمد على ٚتع معلومنت وافية عن االحتينجنت  عملية إعداد الربامج التدريبية عملية ارٕتنلية، بل عملية

 التدريبية يف ال مرحلة تعليمية، ونوعية الربامج التدريبية اليت ٖتقق ىذه احلنجنت بكفنءة عنلية. 
أواًل: مشكلة الدراسة وأبعادىا

مشكلة الدراسة:-5
من الضروري ٖتديد االحتينجنت التدريبية دلعرفة اخللل والقصور، ومن مث تتم معنجلتو بتصميم دورات تدريبية مقننة،      

( على ضرورة 5343/3ٖتقق جدواىن وتسد بشكل فعلي وصندق حنجنت ادلعلمُت احلقيقية. فقد أاد )البحَتان، 
ادلسؤولينت اليت  إيلويتعرفوا ـ  لرفع أداء ادلعلمُت ليكتسبوا ادلهنراتمسنعدة ادلعلمُت على التدريس اجليد، وتنظيم اجلهود 

 تسنعدىم على ااتسنب معنرف جديدة، وأن يتم إعداد ادلعلمُت وتدريبهم يف ضوء ادلعنيَت ادلهنية العندلية ادلعنصرة.
ية دلعلمي ادلرحلة الثننوية يف االحتينجنت التدريب إيلالتعرف زلنولة  :يفتتحدد مشكلة الدراسة احلنلية  من ىننو      

السؤال احملوري التنيل: من  عنزلنفظة الزلفى يف ضوء االٕتنىنت العندلية يف التدريب. تتمثل مشكلة الدراسة ابإلجنبة 
االحتينجنت التدريبية دلعلمي ادلرحلة الثننوية يف الزلفى يف ضوء االٕتنىنت العندلية يف التدريب؟

:أمهية الدراسة -2
يقع على ادلعلم ٔتفرده، فيمن  بعندىنأمن صلنح العملية الًتبوية يف ال  (%11)لةن اننت الدراسنت قد أثبتت أن        

من  ( %31)تشكل األبعند األخرى الهن رلتمعة )انإلدارة وادلننىج والكتب وظروف ادلتعلمُت وإمكننينت ادلدرسة( 
دراسة تقوم ْتصر االحتينجنت التدريبية للمعلمُت  عدادإ( فإن ىذا يربز أعلية 5991صلنح العملية الًتبوية )الفرا، 

، و٘تيز العنئد. داءألاالربرلة ادلقننة والدقيقة للدورات والربامج التدريبية ٔتن ػلقق جودة  إيل اخللوص بغيةبشكل فعلي 
سة احلنلية يف النقنط التنلية:أعلية الدرا تحددتو يف ضوء ذلك  

يف زلنفظة الزلفى حول احتينجنهتم التأىيلية والتدريبية وٖتليلهن نومعلمنهتمعلمي ادلرحلة الثننوية ٚتع أراء  نأ -5
شلن ػلفزىم حلضور ىذه الدورات بكثنفة  ؛التدريبيةيسنعد يف إشراك ادلعلمُت وادلعلمنت يف ٗتطيط الربامج 

 .علي ذلك بننءً لشعورىم الشخصي أبعليتهن 
قلة وجود دراسنت أاندميية تننولت االحتينجنت  التدريبية للمعلمُت وادلعلمنت يف زلنفظة الزلفى لتدريس -1

ادلننىج ادلطورة بشكل خنص.
اخلطط التدريبية احلنلية و ادلستقبلية منتسنعد ىذه الدراسة يف ٖتديد النقص ادلطلوب تعويضو عن طريق   -4

خالل مقنرنة من يتم تنفيذه يف الزلفى من خطط تدريب دلعلمي ادلرحلة الثننوية مع من سيتم ٖتديده من 
 االحتينجنت التدريبية يف ضوء االٕتنىنت العندلية ادلعنصرة يف التدريب. 

ادلؤىل العلمي،و التخصص، و  اجلنس،راسة التنلية: ادلتوقع من خالل الدراسة احلنلية معرفة دور متغَتات الد -3
.  زلنفظة الزلفىدلعلمي ادلرحلة الثننوية يف التدريبية اخلربة، يف ٖتديد االحتينجنت و 

:أىداف الدراسة -3
  أيخطوة ضرورية تسبق وضع  بوصفهنمعرفة االحتينجنت التدريبية دلعلمي ادلرحلة الثننوية ٔتحنفظة الزلفى 

خطط تدريبية آنية أو مستقبلية.

املجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ هـ ، ٢٠١٦ م ١٣ مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



 مبحافظة الزلفي يف ضوء االجتاهات العاملية للتدريب  د. مشفر بن جربان آل رفعىومعلناتوا املرحلة الثانوية االحتياجات التدريبية ملعلني 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ن يف تقدير ادلعلمُت ابدلرحلة الثننوية ابلزلفى لالحتينجنت التدريبية تبعً  حصنئيةإلاالتحقق من داللة الفروق

 دلتغَتات اجلنس ، والتخصص، وادلؤىل العلمي، واخلربة.
 ٔتن ميكنهم من االستفندة القصوى  ؛الثننويةالسبل الكفيلة بتطوير الربامج التدريبية دلعلمي ادلرحلة  إيل اخللوص

 منهن.
 اخلدمة من خالل وجهة نظر  ثننءأ يف رسم صورة واقعية لتدريب ادلعلمُت والربامج التدريبية اليت تقدم ذلم

 ادلستفيد ادلبنشر من ىذا الربامج وىم ادلعلمون يف ادلرحلة الثننوية.
  ادلسؤولُت عن التعليم يف الزلفى ابالرتقنء ٔتعلمي ادلرحلة تقدًن بعض االقًتاحنت والتوصينت اليت قد تسنعد

االحتينجنت التدريبية الضرورية ذلم.  تصمم يف ضوءمن خالل تصميم برامج تدريبية  ،الثننوية
:تساؤالت الدراسة -3

للتدريب امنمن االحتينجنت التدريبية دلعلمي ادلرحلة الثننوية يف زلنفظة الزلفى يف ضوء االٕتنىنت العندلية  -5
يراىن ادلعلمون أنفسهم؟

من مدى استفندة معلمي ادلرحلة الثننوية من الدورات التدريبية ادلقدمة من مرااز التدريب بوزارة الًتبية والتعليم -1
 ٔتحنفظة الزلفى؟

( لالحتينجنت التدريبية دلعلمي ادلرحلة  a ≥ 0.05ىل توجد فروق ذات داللة إحصنئية عند مستوى ) -4
والتخصص، وادلؤىل العلمي، واخلربة ؟ اجلنس، :إيل متغَتاتتعزى  الثننوية

من سبل تطوير برامج تدريب معلمي ادلرحلة الثننوية ابلزلفي يف ضوء نتنئج الدراسة احلنلية؟ -3
:فروض الدراسة -5

 تسنؤالت الدراسة أعد البنحث الفروض ادلسبقة التنلية: عنلإلجنبة  
ٔتحنفظة الزلفي وبُت ومعلمنهتن توجد فجوة بُت الربامج التدريبية ادلقدمة دلعلمي ادلرحلة الثننوية -

االحتينجنت التدريبية الفعلية ادلقًتحة من ادلعلمُت وادلعلمنت أنفسهم يف ضوء االٕتنىنت العندلية 
 للتدريب. 

ُت متوسطنت تقديرات ادلعلمُت ب(  a ≥ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصنئية عند مستوى الداللة )-
 وادلعلمنت للمرحلة الثننوية الحتينجنهتم التدريبة تعزى لعنمل اجلنس ) ذار، أنثى(.

بُت متوسطنت تقديرات (  a ≥ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصنئية عند مستوى الداللة )-
ادلؤىل التعليمي )بكنلوريوس ،  تعزى لعنمل التدريبيةادلعلمُت وادلعلمنت للمرحلة الثننوية الحتينجنهتم 

 منجستَت فمن فوق(.
بُت متوسطنت تقديرات (  a ≥ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصنئية عند مستوى الداللة) -

ادلعلمُت وادلعلمنت للمرحلة الثننوية الحتينجنهتم التدريبة تعزى لعنمل عدد الدورات اليت حصل عليهن 
.)دورة ، دورتُت ، أاثر من دورتُت(

املجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ هـ ، ٢٠١٦ م ١٤ مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



 مبحافظة الزلفي يف ضوء االجتاهات العاملية للتدريب  د. مشفر بن جربان آل رفعىومعلناتوا املرحلة الثانوية االحتياجات التدريبية ملعلني 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بُت متوسطنت تقديرات ادلعلمُت (  a ≥ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصنئية عند مستوى الداللة ) -

وادلعلمنت للمرحلة الثننوية الحتينجنهتم التدريبة تعزى لعنمل سنوات اخلربة .
:مصطلحات الدراسة-6
التدريب:  

ٖتفل األدبينت الًتبوية بتعريفنت عديدة للتدريب طلتنر منهن ذلك التعريف الذي يرى أن التدريب ىو :   
ميكن ادلعلمُت من النمو يف ادلهنة التعليمية ابحلصول على ادلزيد من اخلربات الثقنفية ،  ططسلو ال برانمج منظم 

( 511.)بشنرة، د.ت/نتنجيةإلاويزيد من طنقنت ادلعلمُت  ،التعليموال من من شأنو أن يرفع مستوى عملية 
تزويد ادلتدربُت ابألسنليب واخلربات الالزمة لتعديل  وأن  ( 11وصلد اذلك تعريف )توفيق، عبد الرٛتن: د.ت/

دريبية وزيدة معنرفهم من خالل رلموعة األدوار اليت يؤديهن القنئمون ابلعملية الت ،هتمامهنر وتنمية  ،إتنىنهتم
بكفنءة واقتدار، مستهدفُت بذلك ٖتقيق سلرجنت التدريب والتنمية احملددة سلفنً. وقريب من ىذا تعريفو 

ومهنرات ترفع  من قدراهتم  مكنانتإوإاسنهبم  وإداريً،فنيًن ومهنيًن  وأتىيلهمإعداد األفراد " وأن  التدريب 
 االنتنجية يف الوحدات الصننعية واخلدمية واإلدارية."

" نشنط منظم يراز على  وأن  ( للتدريب 5311/499على جننب مقنبل صلد تعريف )بكنر، عبد الكرًن:      
دلقنبلة احتينجنت زلددة يف الوضع احلنضر أو ادلستقبلي يف  ؛وقدراتو تواومهنر لتحقيق تغَت يف معنرفو  ؛الفرد

ضوء متطلبنت العمل الذي يقوم بو ادلرء، ويف ضوء تطلعنتو ادلستقبلية للوظيفة اليت يقوم هبن يف اجملتمع." وعرفو 
 "بذل اجلهود هبدف تغيَت سلوك ادلعلم وتطوير مهنراتو وقدراتو وذلك بعد وأن  ( 1151/53)برانت، زيد:

" عملية تفنعل  وأن  ( فيعرفو 1115من األشكنل." أمن جنبر ) اعديدالتحنقو ابلعمل يف ادلدرسة ويتخذ 
مهنم مرغوبة ٕتعلو قندرًا على أداء  قدراتتطوير بننء خصنئص و الشخص مع خربات تعليمية هتدف إيل 

 (  5999/11وواجبنت زلددة ضمن ظروف وتسهيالت معينة." )السنبل، 
: ال احللقنت الدراسية والنشنطنت اليت يشًتك فيهن وأن  التدريب  (54ومن جننبو عرف )يوسف، د.ت/    

"  وأن  لدخول ادلهنة. امن يُعرف التدريب  لتوأى  ادلعلم هبدف زيدة معلومنتو ادلهنية، وميولو ومهنراتو األصلية اليت 
ألجل رفع مستوى   ؛الوظيفيةإتنىنت خنصة تتننول سلوك الفرد من الننحية ادلهنية أو  ذاتعملية تعديل إغلنيب 

: ٚتيع الربامج الطويلة أو وأن  ( 1151/1وأخرون  )العنجز،فو البعضر  . وعّ نتنجوإافنءتو يف األداء وزيدة 
نبو ذلك، واليت هتدف يف القصَتة أو الورش الدراسية وغَتىن من التنظيمنت اليت تنتهي ٔتنح شهندات أو من ش

رلموعهن رفع مستوى ادلعلمُت وادلعلمنت يف انحية أو أاثر من النواحي اليت تشكل األداء الكلي للمهنة. وأخَتا 
ميكن تعريف التدريب أبنو " اجلهود ادلنظمة وادلخططة لتطوير معنرف وخربات وإتنىنت ادلتدربُت، وذلك 

.(1111/54)الطعنين،  ّتعلهم أاثر فنعلية يف أداء مهنمهم."

املجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ هـ ، ٢٠١٦ م ١٥ مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



 مبحافظة الزلفي يف ضوء االجتاهات العاملية للتدريب  د. مشفر بن جربان آل رفعىومعلناتوا املرحلة الثانوية االحتياجات التدريبية ملعلني 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

          

 االحتياجات التدريبية: 
يرتبط مفهوم االحتينجنت ٔتفهوم احلنجة، فنألصل اللغوي واحد. وىننك عدة تعريفنت لالحتينجنت       

 التدريبية ميكن إبراز أعلهن فيمن يلي:
برانمج التدريب، ٔتن يف ذلك " التغَتات ادلختلفة اليت يُرجي إحداثهن يف ادلشنراُت يف نأهن  يتم تعريفهن      

ادلعلومنت وادلعنرف، والقيم، واالٕتنىنت وأشكنل السلوك، وذلك لتمكينهم من األداء الكفء ادلشتمل على 
رلموعة من ادلهنم أو الواجبنت ادلطلوب إصلنزىن، ويرجح شعور ىؤالء ادلشنراُت أبعليتهن." )العنزى، 

: رلموعة التغَتات ادلطلوب نأهن  ( ذلن 5911/31د الرٛتن، ( وىذا التعريف قريب من تعريف )عب1151/135
ٕتعلهم قندرين على أداء أعمنذلم على الوجو األامل. ويقًتب  وخرباهتم اليتمعلومنت العنملُت إحداثهن يف 

ٔتعلومنتو : رلموعة التغَتات ادلطلوب إحداثهن يف الفرد وادلتعلقة نأهن  منهمن اذلك تعريف االحتينجنت التدريبية 
أو أداء اختصنصنت وواجبنت وظيفية حنلية  ،وخرباتو وأدائو وسلواو وإتنىنتو جلعلو مننسبن لشغل وظيفة

 (.1111/19بكفنءة عنلية.)الطعنن، حسن:
رلموعة التغَتات ادلطلوب إحداثهن يف ادلعلم وادلتعلقة ٔتعلومنتو ومهنراتو " نأهن  ( 5994/45عرفهن )ٓتيت،       

" نوع  نأهن  جلعلو الئقًن ألداء مهمتو الًتبوية إيل أعلى درجة شلكنة من الكفنية الفنية. و ميكن تعريفهن  ؛وخرباتو
شلن يؤدي إيل رفع  ؛من احلنجة إيل التحسُت يف األداء اإلنسنين الذي ميكن تلبيتو بواسطة التدريب ادلنظم

: نأهن  ( 1111/115( ومن جننبو عرفهن )زلمود،  5343/1الكفنءة وٖتقيق األىداف ادلنشودة." )البحَتان، 
ادلطلوبة يف ادلعلم، وادلتعلقة ٔتعلومنتو ومهنراتو وإتنىنتو جلعلو أاثر  اتَت التغياالحتينجنت الالزمة إلحداث 

تضمينهن يف برامج  ميكنو  ،بوية إيل أعلى درجة ٘تكنو من الكفنءة الفنيةاستعدادًا ألداء مهنمو التعليمية والًت 
 التدريب.

: حجم الفجوة من بُت األداء الفعلي من قبل الفرد )امن وايفنً( ومن بُت من غلب أن أهننوىننك من عرفهن        
لعبندي ن للمعنيَت وادلقنييس واألىداف واخلطط ادلعتمدة.)ايكون عليو األداء ادلطلوب أو ادلستهدف وفقً 

( ادلعٌت نفسو عندمن عرف االحتينجنت التدريبية 5995/51عبد الوىنب، ( ويؤاد )1111/191وأخرون:
تلك النتنئج احملددة اليت يُراد الوصول إليهن دلواجهة تغَتات متوقعة تكنولوجية أو تنظيمية أو إنسننية.  :أهنن

وزيدة يف ادلعنرف، وتطوير  تاالٕتنىنعبنرة عن تغيَت يف  أهنن( 1155/141)عنمر، وسيلة وأخرون: وعرفتهن
: الطرق، أهنن( 1111/149:خرونأو يف ادلهنرات يف رلنالت وظيفية زلددة. وأخَتًا عرفتهن )عبد العزيز، صفنء 

لنتنئج ادلتوقع أن يكون عليهن ىؤالء يف الثغرة بُت حقيقة أو واقع ادلتدربُت احلنيل، وبُت الوضع ادلأمول وا وأ
ٔتقنرنة األداء احلنيل بصورة األداء ادلتوقع أو ادلنشود تربز و ، وإتنىنهتم ،هتماومهنر  ،معنرفهم :حيثادلستقبل من 

 .احلنجة إيل التدريب
بوجود  ةمرتبط: األول : أن االحتينجنت التدريبية علن مهمُتأمرين يتضح شلن سبق طرحو من تعريفنت و         

فجوة بُت من ميتلكو الفرد وبُت من غلب أن ميتلكو من معلومنت ومهنرات وإتنىنت.)أديب، أوصنف: 
اخلطوة األوىل اليت تنطلق منهن العملية التدريبية،  تعدفهو أن االحتينجنت التدريبية  األخر( أمن 1111/349
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ذلك من خالل تشخيص األداء احلنيل للمتدربُت لتزويد الفرد ادلتدرب ابدلعنرف وادلهنرات واالٕتنىنت، و 

وعليو فإن مفهوم االحتينجنت التدريبية يتمثل يف الدراسة احلنلية يف   ؛إليو وصوذلمادلرغوب ومقنرنتو مع األداء 
تفصيلهن يف رلموعة من األىداف ادلطلوب  يتمو لدى ادلعلم ابدلرحلة الثننوية  تنميتهنٖتديد ادلهنرات ادلطلوب 

ن بنهنية التدريب.ٖتقيقه
 معلم ادلرحلة الثانوية:

اليت  ىليةألوا: الشخص الذي يعمل ابلتدريس يف ادلؤسسة التعليمية احلكومية  أن ويعرفو البنحث إجرائيًن       
الصفوف الثننوية ابلتعليم العنم ابدلملكة العربية السعودية.  طالب وطنلبنتتضم 

 :جرائيةإلااثنياً: تصميم الدراسة وخطواهتا 
:الدراسةحدود  -5

احلدود ادلوضوعية: اقتصرت الدراسة على موضوع ٖتديد االحتينجنت التدريبية دلعلمي ادلرحلة الثننوية يف ضوء 
 االٕتنىنت العندلية للتدريب. 

 احلدود ادلكننية: ادلدارس احلكومية الثننوية يف زلنفظة الزلفى .
 . (ىـ5341/5341)احلدود الزمننية: الفصل الدراسي الثنين

منهج الدراسة -2
متنبعة دقيقة لظنىرة، أو  أو" طريقة تقوم على رصد ىو التحليلي، الذيتستخدم الدراسة احلنلية ادلنهج الوصفي        

الظنىرة أو احلدث من  إيلمعُت بطريقة امية أو نوعية يف فًتة زمنية معينة، أو عدة فًتات من أجل التعرف  حدث  
( 1111/31إيل نتنئج وتعميمنت تسنعد على فهم الواقع وتطويره." )رْتي علينن:  اخللوصو  ،حيث احملتوى وادلضمون

رة االحتينجنت التدريبية دلعلمي ادلرحلة الثننوية على ىذا ادلنهج يف وصف ظنى احلنيلاعتمد البحث فقد ومن مث 
ٔتحنفظة الزلفي يف ضوء االٕتنىنت العندلية ادلعنصرة يف التدريب وذلك من وجهة نظر ادلعلمُت أنفسهم، واذلك من 

ديد خالل ٚتع البينانت عنهن وتبويبهن وٖتليلهن، ومعرفة أتثَت متغَتات اجلنس وادلؤىل والتخصص وسنوات اخلربة يف ٖت
وادلتغَتات ادلؤثرة فيهن ابستخدام  ،فهم ىذه االحتينجنت إيل للخلوصوالربط بُت مدلوالهتن  ،ىذه االحتينجنت

االستبننة. حيث مت توزيع االستبننة على عينة من معلمي ادلرحلة الثننوية يف ادلدارس احلكومية ٔتحنفظة الزلفي.
أداة الدراسة -3

٘تثلت أداة الدراسة احلنلية يف استبيننو مت إعدادىن لقينس االحتينجنت التدريبية الالزمة دلعلمي ادلرحلة الثننوية         
ٔتحنفظة الزلفى يف ضوء االٕتنىنت العندلية للتدريب. وقد أفند البنحث من الدراسنت السنبقة واألدب النظري ومعلمنهتن 

اجلنس، تضمن اجلزء األول منهمن معلومنت شخصية للمعلم مشلت:  :زأينيف اإلعداد، حيث تكونت االستبننة من ج
الفروق  عدد الدورات التدريبية احلنصل عليهن، لتمثل متغَتات لقينسو سنوات اخلربة، و ادلؤىل العلمي، و التخصص، و 

ننوية يف زلنفظة الزلفي يف ( فقرة تننولت االحتينجنت التدريبية دلعلمي ادلرحلة الث11) على األخراجلزء الداللية. واشتمل 
ضوء االٕتنىنت العندلية للتدريب. واتبع البنحث يف بننء األداة اخلطوات االجرائية التنلية:
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. مت طرح سؤال مفتوح على عينة استطالعية من ادلعلمُت الذين يدرسون يف ادلرحلة الثننوية من ادلدارس احلكومية يف 5

انن و  .ن ومعلمة موزعُت على ٗتصصنت سلتلفة ٘تثل رلتمع ىذه الدراسة( معلمً  11زلنفظة الزلفى، مكونة من ) 
 ىو: من أىم االحتينجنت التدريبية اليت تشعر أنك ْتنجة اليهن ؟السؤال 

. بعد ٖتليل استجنابت ىؤالء ادلعلمُت على السؤال السنبق توفر لدى البنحث عدد من اجلوانب اليت ٘تثل 1
( بنًدا  41، حيث بلغ عدد ىذه اجلوانب )البنود( ) ومعلمنهتن دلعلمي ادلرحلة الثننويةاالحتينجنت التدريبية الالزمة 

برامج التدريس و يف ستة احتينجنت تدريبية عندلية ىي: مهنرات التخطيط للتدريس،  عهنيو توز مت تنظيمهن وترتيبهن 
أسنليب و إدارة األنشطة واألسنليب الًتبوية، و الربامج الًتبوية السلواية، و استخدام تقنينت التعليم احلديثة، و الفعنل، 

 تقوًن الطالب ومتنبعة نتنئج التعلم. وىي ٔتجملهن ٘تثل أداة الدراسة بصورهتن األولية.
اللغوية والتعبَتية عليهن، وقد استفند  ابللغة العربية إلبداء مالحظنهتمن اثنُت متخصصُترضت بنود األداة على . عُ 4

 عند صينغة األداة بصورهتن النهنئية. البنحث من ىذه ادلالحظنت
 ( فقرة غليب عنهن ادلفحوص تبًعن دلقينس ليكرت 11. أصبحت أداة الدراسة تشتمل بصورهتن النهنئية على )1

 (Likert ،و قليلة، و متوسطة، و عنلية، و ( اخلمنسي )عنلية جًدا )قليلة جًدا
صدق األداة وثباهتا -4

على رلموعة من  خالل عرض بنودىنمن  ( Construct Validity)صدق االستبننة جرى التحقق من       
شلن يدرسون يف اجلنمعنت السعودية يف ٗتصصنت تربوية  :( زلكمُت من األسنتذة اجلنمعيُت1احملكمُت بلغ عددىم )

للتحقق من مدى مالءمتهن دلوضوعهن، ولالسًتشند آبرائهم حول درجة انتمنء الفقرات ومننسبتهن للمجنالت  ؛سلتلفة
اليت حددت ذلن، ودرجة دقة الفقرات ووضوحهن. حيث اننت ذلم بعض ادلالحظنت اليت مت أخذىن بعُت االعتبنر عند 

من حيث موضوعهن أو رلنذلن، وقد  متهنومالءاألخرى  ، امن أشنروا إىل صالحية البنودبصورهتن النهنئيةصينغة األداة 
 (.94%-100%) تراوحت نسبة االتفنق بُت احملكمُت على بنود األداة من بُت

( Consistency Internalوللتحقق من ثبنت أداة الدراسة احلنلية اعتمدت طريقة االتسنق الداخلي )      
( وقد بلغت قيمة معنمل الثبنت الكلي لألداة Cronbach Alpha وذلك ابستخدام معندلة ارونبنخ ألفن)

وقد اعترب البنحث معنمالت الصدق و الثبنت ىذه معقولة ومقبولة وتفي أبغراض الدراسة احلنلية.( 1.94)
جمتمع الدراسة و عينتها: -5
 يف العنم الدراسئتحنفظة الزلفى  ومعلمنهتن معلمي ادلدارس الثننويةتكون رلتمع الدراسة من ٚتيع      
يف ادلدارس الثننوية ٔتحنفظة الزلفى ميثلون ال  ومعلمة   معلم  ( 511أمن العينة فقد اشتملت على ) .(ىـ 5341/5341)

فةنت رلتمع الدراسة ٘تثيال دقيقنً.
ادلعاجلة االحصائية-6

( ومت SPSSاحلزم االحصنئية احملوسب يف العلوم االجتمنعية ) ُأجريت ادلعنجلنت االحصنئية ادلننسبة على برانمج       
ذلك ابستخدام ادلعنجلنت االحصنئية الوصفية والتحليلية التنلية: التكرارات والنسب ادلةوية، ودرجة األعلية، وادلتوسطنت 

عينر التدرج ( واعتمد البنحث مOne way Anova) حنديألااحلسنبية، واالضلرافنت ادلعينرية، ٖتليل التبنين 
:وتفسَتىن اخلمنسي االحصنئي لعرض استجنابت أفراد الدراسة 
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 ( بدرجة قليلة جدا.5.39أقل من )
  (5.1 – 1.39. بدرجة قليلة ) 
 (1.1 – 4.39. بدرجة متوسطة )
 (4.1-3.39. بدرجة عنلية ) 
 (3.1 – 1. بدرجة عنلية جدا ) 
:للدراسةالنظري  طارإلااثلثاً: 

   :السابقةالدراسات  -أ
:العربيةأوال: الدراسات  
ٖتديد أبرز االحتينجنت التدريبية الالزمة اليت ٖتتنجهن ادلعلمنت لتدريس  ىدفتاليت ىـ( 5343دراسة البحَتان ) -

مت تقدميهن ذلن يف ٖتقيق ادلننىج ادلطورة يف الريضينت، واذلك معرفة مدى االستفندة من الدورات التدريبية اليت 
التدريس اجليد للمننىج ادلطورة. واستخدمت البنحثة ادلنهج الوصفي ادلسحي، واننت أداة الدراسة استبننة مكونة من 

: أن برزىنأمن رلتمعهن. وانتهت إيل عدة نتنئج (% 31) و٘تثلت عينة الدراسة بنسبة ،( فقرة احتينج تدرييب11)
ابَتة للتدريب يف رلنل إدارة الصف وتنظيمو. واذلك أن ىننك موافقة من ادلعلمنت بدرجة ادلعلمنت يرين أهنن ْتنجة  

 متوسطة على أهنن ْتنجة للتدريب يف اجملنل ادلعريف.
ٖتديد االحتينجنت التدريبية الالزمة دلعلم الصف يف ادلرحلة التعليمية ىدفت اليت م( 1151دراسة برانت، زيد ) -

تلتهن  ،االحتينجنتاألسنسية الدنين، ومن نتنئج الدراسة أن جنءت االحتينجنت الًتبوية والسلواية على قمة ىذه 
 احتينجنت استخدام األسنليب واألنشطة التدريسية ، مث ادلهنرات التدريبية االجتمنعية.  

الكشف عن االحتينجنت التدريبية ألعضنء ىيةة التدريس يف اجلنمعنت  ىدفتاليت م( 1151راسة العنزي )د -
السعودية الننشةة من وجهة نظرىم. وتكون رلتمع الدراسة من ٚتيع أعضنء ىيةة التدريس فيهن. واختَتت العينة ابلطريقة 

والبحث  والتقوًن،وادلتنبعة  ،وادلهنرات التدريسية ،لكًتوينإلالتعليم ا :اال من   افنيتوانن من نتنئجهن أن   القصدية.
 بدرجة عنلية من االىتمنم. ٚتيعهنحظيت واالتصنل، وادلهنرات التدريسية وإدارة الصف، والتخطيط 

ومعلمنهتن يف معلمي ادلرحلة الثننوية واقع تدريب  تعرفىدفت اليت م( 1151، فؤاد وأخرون  دراسة )العنجز - 
وقد استخدم ادلنهج الوصفي التحليلي لإلجنبة  ،وادلعلمنتٔتحنفظنت غزة من وجهة نظر ادلعلمُت  مةأثننء اخلد

:علهنأالدراسة إىل نتنئج  خلصتعن أسةلة الدراسة، وقد 
 1حنجة برامج تدريب ادلعلمُت وادلعلمنت إىل وجود أىداف زلددة سلفن 
 حنجة برامج تدريب ادلعلمُت وادلعلمنت إىل التخطيط ذلن.  
 ( توجد فروق ذات داللة إحصنئية عند مستوى الداللة a ≥ 0.05 )  بُت متوسطنت تقديرات عينة

اخلدمة ابدلدارس الثننوية ٔتحنفظنت غزة تعزى دلتغَت اجلنس والفروق  أثننء يف الدراسة يف تدريب ادلعلم
ودلتغَت سنوات اخلدمة  البكنلوريوس،لصنحل الذاور، ودلتغَت ادلؤىل العلمي والفروق لصنحل ٛتلة مؤىل 
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سنوات ، ودلتغَت عدد الدورات والفروق لصنحل من لدية 1والفروق لصنحل من لديهم سنوات خدمة من 
 دوراتن فأاثر.

أىم االحتينجنت التدريبية دلعلمي العلوم يف ادلرحلة األسنسية يف  التعرف إيلىدفت اليت م( 1113دراسة رفنع ) - 
( حنجة  33ادلملكة السعودية امن يراىن ادلعلمون أنفسهم. وقد مت تصميم استبننة خنصة هبذه الدراسة تشتمل على ) 

(. ومت توزيع ىذه  ادلعنرف، وادلهنرات والقيمو  التنفيذ،و تدريبية موزعة ٖتت أربعة زلنور رئيسية، ىي :) التخطيط، 
جنء يف ادلرتبة األوىل امن  ومهنراتومعنرف ادلعلم النتنئج أن زلور تطوير  أظهرتو ( معلًمن ومعلمة. 91االستبننة على )

وقد جنء يف ادلقدمة يف رأي  تدريبية،( احتينجنت  51يراه أفراد العينة، أمن ابلنسبة لالحتينجنت فقد حددت أىم ) 
ادلعلمُت "التدريب على استخدام احلنسب اآليل يف التعليم "، امن بينت النتنئج وجود فروق ذات داللة إحصنئية بُت 

لصنحل اإلانث وذوي الدرجنت  ؛والتخصص ،وادلؤىل ،اجلنس :دلتغَتاتيف أعلية ىذه االحتينجنت تبًعن  ادلعلمُتآراء 
 فروق تبًعن دلتغَت اخلربة. حُت مل توجد يفصصنت النظرية، ادلنخفضة وذوي التخ

ٖتديد االحتينجنت التدريبية دلعلمي التعليم العنم امن يراىن إيل ىدفت و م( 1113دراسة ىجران، أٛتد دمحم ) -
ودعم األفكنر  ،شرايفإلاهتيةة ادلعلمُت ادلتميزين للعمل  رمي إيلالدراسة إيل بننء برانمج تدرييب  خلصتو ادلتخصصون، 

اجليدة وتبنيهن وتشجيعهن يف االشراف الًتبوي وتطبيقنهتن ميدانينً. وإاسنب ادلعلمُت معنرف علمية ومهنية جديدة يف 
 التقنينت احلديثة يف التدريس واالستفندة منهن. فوتعرِّ رلنل ٗتصصنهتم 

حتينجنت التدريبية للمعلمُت وادلوجهُت ٖتديد أولويت اال اليت رمت إيلم( 1111دراسة زلمود، انجح دمحم حسن ) -
الدراسة إىل  خلصتورجنل اإلدارة ادلدرسية يف ادلرحلة الثننوية يف رلنل توظيف تكنولوجين التعليم يف العملية التعليمية. و 

أن البنود  ادلشًتاة اليت ٘تثل احتينجًن تدريبيًن مهنرًي للمعلمُت وادلوجهُت ورجنل اإلدارة يف رلنل توظيف تكنولوجين 
مفهوم تفريد التعليم، و ال حسب دوره ىي: تشغيل األجهزة التعليمية ٔتختلف أنواعهن،   العملية التعليميةالتعليم يف 

سي بتوظيف تكنولوجين التعليم. تصميم جدول اليوم الدراو 
اثنياً : الدراسات األجنبية

أثننء  يفإتنىنت ادلعلمُت ضلو احلنجة لربامج التدريب  معرفة هبدف٘تت ( Sharon, 2008 دراسة شنرون )  -
( معلًمن ومعلمة . وأظهرت ىذه الدراسة مالحظنت معلمي ادلدارس األسنسية يف  155اخلدمة، تكونت العينة من ) 

مشنل انرولينن يف الواليت ادلتحدة حول أعلية التدريب اإلضنيف للمعلمُت ودوره يف مسنعدة الطلبة يف ادلراحل 
وتلبية احتينجنت ،األسنسية، وأظهرت نتنئج ىذه الدراسة أن غنلبية ادلعلمُت يرغبون يف التدريب هبدف تقد ًن ادلسنعدة

 .وادلؤىل العلمي ،والتخصص ،اجلنس :تبًعن دلتغَتاتىذه االحتينجنت الطلبة دون وجود فروق دالة إحصنئية بينهم ضلو 
وقد  ومعلمة.( معلًمن  431على ادلعلمُت من خالل عينة مكونة من ) أجريت (   Boice,2005دراسة بويس ) -

امن بينت  ،بينت ىذه الدراسة أن ىننك احتينجنت تدريبيو مستمرة للمعلمُت ، ابإلضنفة إىل االحتينجنت الطنرئة 
ادلهنرات يف اجملنالت التقنية والًتبوية واألسنليب واألنشطة على  مزيد منػلتنجون إىل التدريب على  ادلعلمُتأن اذلك 

 .اجلنس والتخصص :يدلتغَت يف مستوى ىذه االحتينجنت بُت ادلعلمُت تبًعن  ندالة إحصنئيالًتتيب، وعدم وجود فروق 
التحقق من مستوى  إدراانت  ىلإ رمتاليت  (Sormunen & Chaiupa,2004دراسة سورميونن وجيواب) -

ومعلمة، وقد  ( معلم   111أجريت ىذه الدراسة على)  التدريبية.معلمي ادلدارس األسنسية يف اذلند لالحتينجنت 
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أظهرت النتنئج أن االحتينجنت التدريبية األاثر األعلية ابلنسبة للمعلمُت ٘تثلت يف عملينت :التخطيط والتطبيق وتقييم 
بُت ادلعلمُت يف إدرااهم ألعلية االحتينجنت  نإحصنئيوأظهرت النتنئج أيًضن عدم وجود فروق دالة  التعليمية.التقنينت 

 وادلؤىل العلمي. ،التخصص ي:دلتغَت التدريبية تبًعن 
( االحتينجنت التدريبية لدى عينة من معلمي الًتبية Billingsly & Cross,2001)وجريسدراسة بيلنغسلي  -

ػلتنجون إىل برامج  ادلعلمُتىؤالء ىذه الدراسة أن أاثر من نصف  وبينت ومعلمة.( معلًمن  91االبتدائية مكونة من ) 
بُت ادلعلمُت يف  نإحصنئيتدريبية متخصصة تسنعدىم على شلنرسة مهنة التعليم، امن بينت النتنئج عدم وجود فروق دالة 

.وادلؤىل العلمي ،والتخصص ،اجلنس :تبًعن دلتغَتاتإدرااهم ألعلية االحتينجنت التدريبية 
تعقيب على الدراسات السابقة

على أعلية ٖتديد االحتينجنت التدريبية للمعلمُت قبل  - األجنبية أممنهن سواء العربية  -ٕتمع الدراسنت السنبقة       
الشروع يف التخطيط والتنفيذ للربامج التدريبية حىت ميكن ذلذه الربامج أن ٖتقق األىداف ادلنشودة منهن على الوجو 

ر دائم لرفع مستوى أداء ادلعلم. امن رازت ىذه الدراسنت على ضرورة امن أن ىذا التدريب ْتنجة إىل تطوي  األامل،
، مع هنوتصميم ٗتطيط ىذه الربامج التدريبيةاخلدمة، ومراعنة  أثننء يف إعندة النظر يف الربامج التدريبية ادلقدمة للمعلمُت

علمُت بشكل شنمل ومتكنمل ٔتن وضرورة إعداد ىذه الربامج لتدريب ادل ادلعلمُت،تنوع ىذه الربامج لتننسب احتينجنت 
 يتوافق ويتننسب مع مستويهتم العلمية والفكرية.

واذلك اإلدلنم  ،التدريباالٕتنىنت العندلية يف  أبرز معرفةوقد استفندت الدراسة احلنلية من الدراسنت السنبقة      
 تصورمع  ،صورةتفندة منهن يف رسم اخلدمة، واالطالع على رلنالت التدريب واالس أثننء يف ٔتحنور تدريب ادلعلمُت

للتصور  التوجيهنت معرفةاذلك و اخلدمة،  أثننء يف لتدريب معلمي ادلرحلة الثننوية ٔتحنفظة الزلفى لتخطيطكيفية ال
اذلك سنعدت الدراسنت السنبقة يف و  الربامج،مع األخذ آبراء من لو صلة مبنشرة ابدلعلمُت يف إعداد ىذه  ،ادلقًتح

جملنالت بننء االستبننة اليت سيتم بننؤىن يف ىذه الدراسة.تكوين تصور 
.اخلدمة )دوافعو وأمهيتو( ثناءيف أب. تدريب ادلعلمني 

إن من مير بو عندلنن ادلعنصر من تطورات ىنئلة ومتعددة اجلوانب يف العلم وادلعرفة واالتصنالت غلعل من الصعوبة         
ٔتكنن تزويد طلبة الكلينت الًتبوية قبل ٗترجهم ّتميع ادلعلومنت وادلهنرات الالزمة إلعدادىم مهمن طنلت مدة التعليم 

ال تستطيع مسنيرة التطورات السريعة  -مهمن انن حجمهن -ادلعلم افنءة   فإن اثنيةىذا من انحية، ومن انحية 
منمل يلتحق ىذا ادلعلم بربامج تدريب مستمرة، ومن مل تزوده ىذه  ،واالنفجنر ادلعريف وثورة ادلعلومنت يف مندة ٗتصصو

نو يواجو مؤثرات ( ومن انحية اثلثة صلد أن طبيعة عمل ادلعلم أ5991/519)عسنس: الربامج ٔتهنرات التعلم الذايت.
وتربوية، امن يواجو توسعنً ىنئال يف حجم ادلعرفة اإلنسننية، ومن ،ونفسية ،واقتصندية  ،خنرجية وداخلية اثَتة: اجتمنعية

وتدريبو إبعداد ادلعلم اية جهود تبذل لتحسُت العملية التعليمية ال ميكن أن تؤيت ٙتنرىن من مل تبدأ أن ىنن ميكن القول 
اخلدمة يستحق اىتمنمنً   اثننءيف ( نستنتج من ذلك أن التدريب الًتبوي 51/ 1151جز، وأخرون،)العن.بشكل جيد

 ابَتاً لكونو من الدعنئم الضرورية للمعلم اي يوااب التطور العلمي والتقٍت وادلعريف ادلستمر وادلتالحق. 
اخلدمة ضرورة الزمة يف ٚتيع الوظنئف وادلهن، فإهنن دلهنة التعليم تشكل ضرورة أاثر  ثننءيف أاذا انن التدريب و     

أضحى يف  -وىو يواجو مطنلب ادلتغَتات اجملتمعية والعلمية والثقنفية واالقتصندية وغَتىن-وذلك ألن ادلعلم  ؛إحلنحنً 
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ىت ال تزداد الفجوة بُت جيلو وجيل تالميذه ثننء اخلدمة، حيف أحنجة منسة دلواصلة إعداده عن طريق التدريب ادلستمر 
 (.  5911من جهة، وبُت معرفتو وادلعرفة العندلية من جهة أخرى. )عبد ادلوجود،

 ىو من قبل اخلدمة إعداده ألن وذلك قبلهن، إعداده من بكثَت أخطر اخلدمة أثننءيف  ادلعلم تدريب أن القول ميكن      
 احلينة، من دامت ادلعلم مع تستمر أن ذلن بد ال اليت وأنشطتو ادلختلفة النمو فعنلينت من متالحقة لسلسلة ةمقدم إال
 يرتبط اخلدمة يف أثننء ادلعلمُت تدريب مفهوم فنن وىكذا  جديدة. وتقنينت وأفكنر وعلوم معنرف ىننك دامت ومن

 تتوقف ال مستمرة عملية أهنن ادلعلم على إعداد عملية إىل ينظر أن يتطلب وىومن ادلستدمية، والًتبية ادلستمر النمو ٔتفهوم
 وزيدة ادلعلمُت خربات لتجديد الزمن ادلستمر أمرًا والتدريب ادلهٍت النمو أصبح ولذلك الكلية، أو ادلعهد من بتخرجو

  (5991 عمنر، ومتجدد.) معلم متطور ذلن يلزم ولذلك ومتجددة متطورة ادلننىج ألن ؛فنعليتهم
اخلدمة دلن ذلذا التدريب من مردود ابَت على جودة العملية التعليمية  ثننءيف أىننك أعلية ابَتة إذن لتدريب ادلعلمُت    

يف مدارسنن، و٘تيز سلرجنهتن. ومن أىم الثمنر اليت ٕتنيهن بالدان من وراء التدريب ادلستمر للمعلمُت )أبو عطوان، 
1119/53:) 
  ميلك مهنرات عنلية وابَتة  معلم  ظل االرتقنء ابلعملية التعليمية التعلمية وال ميكن أن يكون ذلك إال يف

شلن ميكنو من الرقي بقدراهتم وأدائهم. ؛تالميذهتعينو على التأثَت يف 
 .خفض مستوى تسرب الطالب الننتج عن األسنليب السيةة واحلندة من قبل اثَت من ادلعلمُت 
  من  اثَت  وال ػلتنجون إىل   ،أعمنذلمادلدربون تدريبًن جيدًا على القينم بوظنئفهم ادلهنية يتقنون ادلعلمون

 العننء واجلهد وادلنل الننتج عن اثرة زيرات ادلشرفُت ومدراء ادلدارس.
  صلنزإشلن يسنعد على  رائهم؛مدأدوارًا جيدة ابدلدرسة فيعينون  يؤدونادلعلمون ادلدربون تدريبًن جيدًا 

 األعمنل، امن أهنم ال يكونون عبةنً على غَتىم.
  شلن يعمل على رفع افنءهتم، ويشعرون  ؛عنليةادلعلمون ذوو القدرات العنلية علمهم وروحهم ادلعنوية

ويننلون احًتام وتقدير طالهبم ومسؤوليهم، وميتلكون فرصة أفضل لالرتقنء بوظنئفهم ،و لديهم  ،ابلرضن
(. 33ة.)عليش، د.ت: فرصة للعمل يف دروس إضنفي

:أمهية ربديد االحتياجات التدريبية
شلن  ؛منهنا اخلدمة تربية مستمرة للمعلم من بداية دخولو ادلهنة وحىت خروجو  يف أثننءلةن انن تدريب ادلعلمُت       

يعٍت أهنن تربية تستمر وتدوم طيلة حينة ادلعلم ادلهنية من أجل اإلدلنم بكل مستحدث يف رلنل الًتبية وعلم النفس واجملنل 
األاندميي، فإن ىننك خطوة البد أن تسبق ىذا التدريب ادلستمر حىت ميكن لو أن يؤيت ٙتنره ادلرجوة، إهنن خطوة ٖتديد 

اخلدمة أىدافو انملة البد أن  يف أثننء بشكل فعلي ودقيق. فلكي ػلقق تدريب ادلعلمُت االحتينجنت التدريبية للمعلمُت
ن عملية أ( "5343/4أييت ىذا التدريب ترٚتة فعلية لالحتينجنت احلقيقية للمعلمُت. وىننك من يذار )البحَتان، 

أىداف واضحة وزلددة للتدريب.   التحديد الدقيق لالحتينجنت التدريبية أحد ادلدخالت األسنسية اليت تضمن ٖتقيق
امن أن ٖتديد االحتينجنت التدريبية يوضح من زاوية أخرى نوع ادلدخالت الالزمة للربامج التدريبية وايفية تنفيذىن." 
ومن مث فإن الربانمج التدرييب الننبع من احتينجنت زلددة وذاتية، يُعد من أصلح الربامج من حيث ٖتقيق اذلدف وإقبنل 

لذلك و  ،قوة ونقنط ضعف، نقنط فيهن احلنلية التدريب برامج ال أن Rubenروبُت لويس عليو. ويقولادلعلمُت 
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 العوامل ابعتبنرىم ادلعلمُت وأن ن،ىَت تغي غلب اليت واألمور تطويرىن و إبقنؤىن غلب اليت األمور لتحديد تقوميهن غلب
 مسةولُت األقل على يكونون عندمن جديد ىو من وبكل ابألصلح سيأخذون داخل ادلدارس، والتطوير التغَت يف الرئيسية

 جديدة أسنليب وابتكنر ،ذلك يف ومشنراتهم وشروط ،ومتطلبنهتم واحتينجنهتم اخلنصة مشكالهتم التعليمية ٖتديد عن
  1996 )الفرا، ( وادلطنلب االحتينجنت ىذه دلواجهة ومالئمة 

إن عملية التحديد الدقيق لالحتينجنت التدريبية أحد ادلدخالت األسنسية اليت تضمن ٖتديد أىداف واضحة      
ألهنن ٘تثل مشكالت تواجو ادلعلمُت خالل عملهم،  ؛أىدافووزلددة للتدريب. فهي تسهل عملية التدريب وٖتقق 

إيل أعلى مستوى من االبتكنر واالبداع.   الًتقياف العنمة للًتبية، و و ابلتنيل فحل ىذه ادلشكالت يؤدي لتحقيق األىد
امن أن ٖتديد االحتينجنت يوضح نوع ادلدخالت الالزمة للربامج التدريبية وايفية تنفيذىن.)ادلننعى، 

يب أوجو األعلية الكبَتة لتحديد االحتينجنت التدريبية قبل ٗتطيط برامج تدر  ٚتنلإ( وميكننن 5991/411وحجنزي:
(1111/349ادلعلمُت يف النقنط التنلية: )أديب، أوصنف:

سنسية لعملية تدريب ادلعلمُت ودعنمة من دعنئمهن، فهي األسنس األول يف رلنل التخطيطأأهنن ضرورة  -5
للتدريب فيمن إذا مت التعرف إليهن بدقة.

واالرتقنء ئهمأدا وحسن ادلعلمُت افنءة ٖتقيق ميكنو أهنن ادلؤشر الذي يوجو التدريب إيل االٕتنه الصحيح. ْتيث -1
 . الًتبوية واحتينجنتو اجملتمع وإتنىنت ٔتن يتفق وعقنئدىم تفكَتىم وتوجيو وسلواهم ٔتهنراهتم

مصندر ادلشكالت يف ادلؤسسنت التعليمية، واحلصول على الدعم اإلداري الالزم للتغلب إيلللتعرف أهنن ضرورية  -4
(  Brown2002/43، وسبل التقييم. ) عليهن، واذلك ٖتديث البينانت

ألن ذلك ميثل مقينسًن وقنئيًن للحمنية من ؛حللهنٖتديدىن يسنعد على التنبؤ ابدلشكالت ادلستقبلية واالستعداد  -3
تلك ادلشكالت. فعدم وجود ٖتديد واقعي ودقيق ذلن من ادلمكن أن غلعل الفعنلينت التدريبية ادلنفذة زلدودة 

 (1151/149اجلدوى والفنئدة للمتدربُت وللمؤسسة. )العنزي، 
د االحتينجنت التدريبية للمعلمُت ادلتدربُت وتصنيفهن ينبغي ادلبندرة بتحدي سبق أنوأن نؤاد اعتمندًا على من  ميكن    

احلُت واألخر يف ضوء  بُتوتعديلهن على أهنن أولويت تدريبية عنجلة. واذلك العمل على ٖتديث ىذه األولويت 
ة ادلعنمل. لتظل مصدراً الشتقنق األىداف اليت يسعى النظنم التدرييب وفقن خلطط مرحلية زلدد ؛ادلختلفةادلتغَتات الًتبوية 

حىت ميكن أن ػلقق ىذا  ؛ادلتدربُتغلب أن يسبق تصميم أي برانمج تدرييب للمعلمُت مرحلة ٖتديد دقيق الحتينجنت 
الطرق ادلتبعة يف  من أىم( وىنن نسأل: 1115/43الربانمج التدرييب األىداف اليت يسعى إيل ٖتقيهن انملة.)حسن،

 ٖتديد االحتينجنت التدريبية للمعلمُت؟؟
 ىننك العديد من الطرق واألسنليب اليت ميكن استخدامهن يف ٖتديد االحتينجنت التدريبية للمعلمُت، من أبرزىن:     

( 1111/43)الطعنين، حسن: 
دراسة األوضنع التنظيمية، واألظلنط اإلدارية  :يقصد بوو : Organisatin Analysisربليل ادلنظمة  -أ

  لتحديد مواطن احلنجة إىل تدريب داخل التنظيم، وايفية تشخيص نوع التدريب ادلطلوب.
وأعلية ال  تحديده ومعرفة طبيعتوبالدراسة العلمية ادلتعلقة  :يقصد بوو : Analysis  Job ربليل العمل  -ب

اخلصنئص والشروط اليت غلب توفرىن فمن يقوم بو، وحصر الواجبنت اخلنصة بكل وظيفة، وبعبنرة  معرفةو عملية منهن: 
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أخرى يسنعد ٖتليل العمل على معرفة القدرات واالستعدادات والسمنت اليت غلب توافرىن يف الشخص للقينم هبذا 
  (531/ 5999العمل. )عبد احلفيظ مقدم، 

إن تقدير االحتينجنت التدريبية على مستوى الفرد ىو تعريف  :Individual Analysisربليل الفرد -جـ
للشخص  وتقدير الفجوة بُت مستوى ادلعنرف وادلهنرات والقدرات واالٕتنىنت ادلوجودة حنلين، وبُت ادلستوى ادلأمول

دلهنرية والسلواية والفكرية دراسة الفرد القنئم ابلعمل من سلتلف النواحي ادلعرفية وا ميكنوعليو  ،ادلعٍت ٔتهنم وظيفتو
 واإلبداعية واخلصنئص الشخصية واالٕتنىنت وغَتىن. 

 (5995وىننك أدوات وأسنليب عديدة جلمع ادلعلومنت عن االحتينجنت التدريبية منهن: )اجلرب،    
يراىن اليتادلوضوعنت  ادلقنبالت ىذه خالل من ُيَستشف حيث تدريبهن، ادلراد للفةنت تعقد اليت تلك :ادلقابالت -5

.ذلم مننسبة ادلتدربون
تدريب وغلب ،مهمة الًتبويون ادلسؤولون يراىن اليت ادلوضوعنت متضمنة االستبنانت توزع حيث :االستباانت -1

.ذلم وأعليتهن ابلنسبة أولويهتن وفق ادلوضوعنت ىذه بًتتيب ادلستجيبون يقوم حيث عليهن، ادلعلمُت
ىذه وعلى ضوء ،للمتدربُت ابلنسبة اخلنصة األعلية ذات ادلوضوعنت تدرس اليت تلك :الرتبوية اللجان طريقة -4

.التدريبية االحتينجنت وٖتدد توضح الدراسة
مت إذا من للمعلمُت التدريبية االحتينجنت تقدير مصندر أىم من تعد حيث :الدورية ادلعلمني كفاءة تقارير -3

ادلعلمُت وسلواهم خلربات قيقة ح صورة تعكس ْتيث ، ادلديرين من وابىتمنم صحيحة بطريقة إعدادىن
 .التدريب خالل من عالجهن ميكن اليت اجلوانب ٖتديد وابلتنيل وإتنىنهتم،

اخللوصهبدف  التدريب عن لونادلسؤو  أو الرؤسنء إليهن يلجأ ٖتريرية أو شفوية تكون أن إمن وىي  :االختبارات -1
.للعنملُت يبيةالتدر  االحتينجنت إىل

السبب احلقيقي ومعرفة اإلنتنج أو العمل مشكالت ٖتليل التدريب صلنح وسنئل أىم من  :ادلشكالت ربليل -1
.بكفنءة ادلشكالت ىذه عالج يف ريب التد يسنىم من وغنلبن للمشكلة،

ج. االذباىات العادلية يف تدريب ادلعلمني
اخلدمة  يف أثننءاالٕتنىنت العندلية ادلعنصرة يف تدريب ادلعلمُت  ىمأعلى ْتث مسحي  جراءإنستطيع من خالل  

(1111/11يف االٕتنىنت التنلية: ) ادلفرج، بدرية وأخرون:
 التدريس( رخصة التدريس) مهنة دلمارسة اذباه الرتخيص .1
تبنت عدد من الدول ادلتقدمة ىذا االٕتنه مثل الواليت ادلتحدة األمريكية وبريطننين وفرنسن والينابن وغَتىن،     

قبل ادلوافقة على تعيُت ادلعلم يف وظيفة دائمة، ؤتقتضنىن ُيسمح لو  "صالحية التدريس"واشًتطت احلصول على رخصة 
 اخلدمة إلزامين وشرطن لتجديد الًتخيص دلمنرسة ادلهنة. أثننءيف لتدريب ٔتمنرسة التعليم واالستمرار فيو، امن أصبح ا

(. 1114)ػلِت واخلطنيب، 
 ادلعلمني مراكز طريق عن ادلهنية اذباه التنمية .2

بدأت فكرة مرااز ادلعلمُت يف بريطننين، مث انتشرت ىذه ادلرااز يف الواليت ادلتحدة األمريكية، وتعد مرااز        
ادلعلمُت أحد أشكنل برامج تدريب ادلعلمُت يف أثننء اخلدمة، وىي عبنرة عن مراز غلمع عدد من ادلتخصصُت يف مهنة 
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. طرق التدريس، وأسنليب التقوًنو الوسنئل التعليمية، و ادلننىج، يف رلنل:  التعليم ىدفو تزويد ادلعلمُت بكل من ىو جديد

(1111/13)ادلفرج، بدرية وأخرون:
 اخلدمة أثناء يف ادلعلم تدريب برانمج اذباه تفريد .3

و من التوجهنت اجلديدة أن يتم تفريد التعليم يف ىذه الربامج، ليتدرب ال معلم ٔتفرده ْتسب استعداداتو وقدرات      
ومهنراتو، وأن يتقدم يف الربانمج التدرييب وفق سرعتو وقدراتو ؤتن يتننسب مع ظروفو اخلنصة." ومن الطرق اليت 

وتتضمن صينغة أىداف زلددة لنمو ادلعلم وتقدمو، Job Targets استخدمت لتفريد التعليم طريقة "مرامي العمل
األىداف بعدة طرق مثل: التحليل الذايت، أو من خالل ويتم ذلك عندة دلدة عنم دراسي واحد، وميكن ٖتديد ىذه 

 ادلالحظنت اليت ٚتعهن ادلشرف عن ادلعلم، أو من نتنئج تقوًن ادلعلم، وميكن استخدام أداة "ابتل للتقوًن الذايت".
( 13/ 1111) ادلفرج، بدرية واخرون 

 التعليمية الكفاايت على القائم ادلهنية التنمية مدخل .4
من القرن العشرين، فلقد جنءت احلنجة إليهن  نتيالسبعينظهرت حراة تربية ادلعلمُت ادلبنية على الكفنيت يف        

إىل ادلفهوم التقليدي  استندتلألسنليب التقليدية اليت اننت تسود الينت الًتبية، تلك األسنليب اليت  فعل ردبوصفهن 
: أن أبرز خنصية للمعلم الكفء ىي ااتسنبو ادلعلومنت ادلبنية على الكفنيت الالزمة لقينمو مؤداهو إلعداد ادلعلمُت، 

لكفنيت و افنيت النتيجة، و الكفنيت األدائية، و ( وتتضمن: الكفنيت ادلعرفية، 5993)احلريقي، معلمن ومربينٔتهنمو 
الكفنيت االستقصنئية.و الوجدانية، 

 .الزمالء بني ادلشرتك والتعاون الناقدة الصداقة خالل من ادلهنية التنمية    .5
البد من تشجيع ادلعلمُت يف تعليم بعضهم البعض ْتيث يصبح التدريس وادلمنرسنت ادلهنية ادلرتبطة بو موضوًعن       

عة التدريس ويقدمون التغذية الراج أثننءيف للتفكَت واحلديث بُت ادلعلمُت، فيعتند ادلعلمون مالحظة بعضهم البعض 
يف ادلعنرف واخلربات، ويتحقق ال  نويتشنراو يف اإلعداد والتخطيط دلواردىم التدريسية  نويتعنونو ومالحظنهتم النقدية، 

( 1111شلن يسهل عملية الدعم والنمو ادلهٍت ادلستمر للمعلم.)مدبويل،  ؛نفسهنذلك يف ادلدرسة 
 للمعلم ادلهنية التنمية يف العنكبوتية والشبكة التكنولوجيا توظيف .6

، والبحث عن لكًتونيةإلايتطلب ذلك تنمية مهنرات ادلعلم على استخدام شبكة االنًتنت والتجول يف الصفحنت      
ونقل ادللفنت، إىل جننب تدريب ادلعلم على  Search enginesمعلومنت زلددة من خالل زلرانت البحث 

لنشر ادلعلومنت واالستفندة من مصندر ادلعرفة ادلتنحة، وميكن  نًتنتإلاعلى شبكة وإنشنئهن  اإللكًتونيةتصميم ادلواقع 
 لكًتوينإلاأو من خالل الربيد  ئو،من خالل ادلواقع وادلنتديت أن يتم التواصل ادلبنشر بُت ادلعلم وتالميذه وزمال

ية على أشرطة الفيديو أو أقراص ضنفة إىل تسجيل برامج التدريب والدورات التدريب(إ 1111وبرامج احملندثة.) برانت، 
(.5991لتصل إىل أارب شرػلة من ادلعلمُت.)دمحم،  نًتنتإلامدرلة أو بثهن عرب القنوات الفضنئية وشبكة 

 التدريب برامج على القائمني كفاءة اذباه رفع .7
من ابب أوىل تطوير مهنرات  نوإفانن مطلوب من ادلعلمُت االطلراط يف برامج التدريب لتطوير مهنراهتم   نإ       

وافنءات القنئمُت على التدريب من خالل االبتعنث يف دورات خنرجية وحضور ادلؤ٘ترات والندوات وورش العمل 
ابخلربات يف رلنل ادلستجدات الًتبوية ؤتن يوااب التطورات احلديثة يف ٚتيع جوانب العملية  يدىمو لتز  ؛الفرصةإلاتحة 

(1111يتم اختينرىم على درجة عنلية من الكفنءة العلمية والًتبوية واإلدارية.) األمَت، التعليمية، امن غلب أن 
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 .اخلدمة ثناءيف أ مهنيا وتنميتهم خرجييها متابعة عن الرتبية كليات اذباه مسئولية .8

وأن ال يقتصر  ادلتخرجُت فيهن٘تيل االٕتنىنت العندلية ادلعنصرة إىل زيدة اجلزء الذي تضطلع بو الينت الًتبية ٕتنه      
بل غلب أن تسنىم بشكل جوىري يف مواصلة إعداد ادلعلمُت والتدريب ادلستمر ذلم  ،اخلدمةدورىن على اإلعداد من قبل 

شلن يؤدي إىل ٖتول التدريب والتنمية  ؛بعداخلدمة متمثلة يف توفَت برامج تدريبية وبعثنت داخلية وتعليم عن  أثننءيف 
أوجو القصور يف برامج اإلعداد  إيلشكل من أشكنل ادلتنبعة والتعليم ادلستمر الذي ػلقق ادلزيد من التعرف ادلهنية إىل 

.) عبد الرحيم، ىؤالء ادلتخرجُتمن الًتابط بُت الينت اإلعداد وجهنت العمل اليت تستخدم  امزيدشلن ػلقق  ؛وتعديلهن
.(1111( و) األمَت،  5995

ومناقشتهارابعاً: نتائج الدراسة 
حصــنئية يف تصــورات ادلعلمــُت لالحتينجــنت التدريبيــة الالزمــة دلعلمــي إاألســةلة ادلتعلقــة بوجــود داللــة  عــنلإلجنبــة       

وســنوات اخلــربة، مت  ،وادلؤىــل العلمــي ،والتخصــص ،يف زلنفظــة الزلفــى تبعــن دلتغــَتات : اجلــنسومعلمنهتــن ادلرحلــة الثننويــة 
ضلرافنت ادلعينرية لتقديرات ادلعلمُت على النحو التنيل:حسنب ادلتوسطنت احلسنبية واال

النتائج ادلتعلقة دبتغري اجلنس: -1

مت حســـنب ادلتوســـطنت احلســـنبية واالضلرافـــنت ادلعينريـــة لتقـــديرات ادلعلمـــُت لالحتينجـــنت التدريبيـــة دلعلمـــي ادلرحلـــة       
بـُت  حصـنئيةإلاالثننوية يف الزلفى تبعن دلتغَت اجلنس، واستخدم اختبنر )ت( للعيننت ادلستقلة للتحقق مـن داللـة الفـروق 

ادلتوسطنت احلسنبية.
( 1جدول )

ر )ت( لداللة الفروق بني ادلتوسطات احلسابية لتقديرات ادلعلمني لالحتياجات التدريبية دلعلم ادلرحلة الثانوية نتائج اختبا
 ابلزلفي تبعا دلتغري اجلنس 

مستوى الداللة ت احملسوبة االحنراف ادلعياري الوسط احلسايب العدد اجلنس

734.020.420.3010.76ذكور

274.010.54إانث

يف تقــديرات ادلعلمــُت لالحتينجــنت التدريبيــة  نحصــنئيإدالــة معطيــنت اجلــدول الســنبق عــدم وجــود فــروق  يتضــح مــن    
يف الزلفى يف  ومعلمنهتنبُت معلمي ادلرحلة الثننوية شلن يعٍت انعدام االختالف  ؛اجلنسالالزمة يف ادلرحلة الثننوية تبعن دلتغَت 

درجة احتينجنهتم التدريبية.
ائج ادلتعلقة دبتغري التخصص:النت -2

مت حســـنب ادلتوســـطنت احلســـنبية واالضلرافـــنت ادلعينريـــة لتقـــديرات ادلعلمـــُت لالحتينجـــنت التدريبيـــة دلعلمـــي ادلرحلـــة      
الثننوية يف الزلفى تبعن دلتغَت التخصص، واستخدم اختبـنر )ت( للعينـنت ادلسـتقلة للتحقـق مـن داللـة الفـروق االحصـنئية 

ت احلسنبية.بُت ادلتوسطن
( 2جدول ) 

املجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ هـ ، ٢٠١٦ م ٢٦ مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



 مبحافظة الزلفي يف ضوء االجتاهات العاملية للتدريب  د. مشفر بن جربان آل رفعىومعلناتوا املرحلة الثانوية االحتياجات التدريبية ملعلني 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بني ادلتوسطات احلسابية لتقديرات ادلعلمني لالحتياجات التدريبية دلعلم ادلرحلة الثانوية 

 ابلزلفي تبعا دلتغري اجلنس 

مستوى الداللة احملسوبة ت االحنراف ادلعياري الوسط احلسايب العدد التخصص العلمي

413.080.952.060.76علمية

593.200.81إنسانية

يف تقديرات ادلعلمُت لالحتينجنت التدريبية  نحصنئيإدالة يتضح من معطينت اجلدول السنبق عدم وجود فروق            
أن معلمــي ادلرحلــة الثننويــة ابلزلفــى متطلبــنهتم ن دلتغــَت التخصــص العلمــي، ويعــزى ذلــك إيل الالزمــة يف ادلرحلــة الثننويــة تبًعــ

التدريبية متكنفةة .

النتائج ادلتعلقة دبتغري ادلؤىل العلمي: -3

مت حســـنب ادلتوســـطنت احلســـنبية واالضلرافـــنت ادلعينريـــة لتقـــديرات ادلعلمـــُت لالحتينجـــنت التدريبيـــة دلعلمـــي ادلرحلـــة       
الثننويــــة يف الزلفــــى تبعــــن دلتغــــَت ادلؤىــــل العلمــــي، واســــتخدم اختبــــنر )ت( للعينــــنت ادلســــتقلة للتحقــــق مــــن داللــــة الفــــروق 

االحصنئية بُت ادلتوسطنت احلسنبية.
( 3جدول )

ئج اختبار )ت( لداللة الفروق بني ادلتوسطات احلسابية لتقديرات ادلعلمني لالحتياجات التدريبية دلعلم ادلرحلة الثانوية نتا
 ابلزلفي تبعا دلتغري ادلؤىل العلمي 

مستوى الداللة ت احملسوبة االحنراف ادلعياري الوسط احلسايب العدد ادلؤىل العلمي

134.150.443.550.001دبلوم متوسط

873.890.43بكالوريوس فما فوق

يف تقديرات ادلعلمُت لالحتينجنت التدريبية الالزمة  نحصنئيإدالة يتضح من معطينت اجلدول السنبق وجود فروق      
شلن يعٍت أن االحتينجنت  ؛متوسطن دلتغَت ادلؤىل العلمي لصنحل ادلعلمُت احلنصلُت على مؤىل يف ادلرحلة الثننوية تبعً 

التدريبية الالزمة للمعلمُت الذين ػلملون درجة دبلوم متوسط ىي أارب من االحتينجنت التدريبية الالزمة للمعلمُت 
الذين ػلملون مؤىالت علمية من درجة البكنلوريوس فأاثر.

النتائج ادلتعلقة دبتغري سنوات اخلربة: -4

ة واالضلرافــنت ادلعينريــة لتقــديرات ادلعلمــُت لالحتينجــنت التدريبيــة دلعلمــي ادلرحلــة مت حســنب ادلتوســطنت احلســنبي       
الثننويــــة يف الزلفــــى تبعــــن دلتغــــَت ســــنوات اخلــــربة، واســــتخدم اختبــــنر )ت( للعينــــنت ادلســــتقلة للتحقــــق مــــن داللــــة الفــــروق 

بُت ادلتوسطنت احلسنبية. حصنئيةإلا
( 4جدول )

بني ادلتوسطات احلسابية لتقديرات ادلعلمني لالحتياجات التدريبية دلعلم ادلرحلة الثانوية  نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق
 ابلزلفي تبعا دلتغري سنوات اخلربة

املجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ هـ ، ٢٠١٦ م ٢٧ مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



 مبحافظة الزلفي يف ضوء االجتاهات العاملية للتدريب  د. مشفر بن جربان آل رفعىومعلناتوا املرحلة الثانوية االحتياجات التدريبية ملعلني 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مستوى الداللة ت احملسوبة االحنراف ادلعياريالوسط احلسايبالعددسنوات اخلربة

183.910.403.550.001سنوات 5أقل من 

5-10423.870.66

10404.120.49أكثر من 

يف تقديرات ادلعلمُت لالحتينجنت التدريبية الالزمة  نحصنئيإدالة يتضح من معطينت اجلدول السنبق وجود فروق      
شلن يعٍت أن االحتينجنت  ؛اخلربةن دلتغَت سنوات اخلربة لصنحل ادلعلمُت األاثر حظن يف فةنت سنوات يف ادلرحلة الثننوية تبعً 

من فًتة طويلة يف التعليم الثننوي ابلزلفى ىي أارب من االحتينجنت التدريبية  ىم الذينالتدريبية الالزمة للمعلمُت 
ادلعلومنت  حداثةو الالزمة للمعلمُت الذين يعملون لسنوات خربة قليلة. ويعزى ىذا إيل حداثة ٗترج ىؤالء من اجلنمعة 

لديهم.

ابالحتينجنت التدريبية دلعلمي ادلرحلة الثننوية يف زلنفظـة الزلفـى يف ضـوء االٕتنىـنت األسةلة ادلتعلقة  عنإلجنبة و ل     
، مت حسـنب ادلتوسـطنت احلسـنبية واالضلرافـنت ادلعينريـة لتقـديرات ادلعلمــُت  العندليـة للتـدريب امـن يراىـن ادلعلمـون أنفسـهم

على النحو التنيل:
( 5جدول )

ادلتوسطات احلسابية واالحنرافات ادلعيارية ودرجة األمهية ادلتعلقة ابالحتياج األول: التدريب على مهارات التخطيط للتدريس 

ادلتوسط  العبنرات م
 احلسنيب

االضلراف 
 ادلعينري

 درجة األعلية

 عنلية 0.85 3.91.وأسسومعرفة مفهوم التخطيط للتدريس وأىدافو  1
 عنلية جدا 0.86 4.88.تعليميةايفية ٖتديد األىداف التدريسية من ال وحدة  2
 قليلة 0.60 2.17.الطالبطرق ٖتديد ادلكتسبنت القبلية لدى  3
 عنلية جدا 0.94 4.92 .ادلستهدفةأسنليب ٖتديد الكفنءات  4
 عنلية 0.76 4.11 .للمندةطرق ٖتديد الوضعية ادلالئمة لعرض احملتوى ادلعريف  5
 عنلية 0.79 3.77.للتعلمأسنليب ااثرة الدافعية لدى الطالب  6
 عنلية 0.73 3.69.للطالبطرق صينغة مواقف /مشكالت ذات داللة  7
 عنلية 0.82 4.07.الدرسايفية تصميم مذارة  8

( ادلتوســطنت احلســـنبية واالضلرافــنت ادلعينريــة للفقــرات ادلتعلقـــة ابالحتيــنج األول: التــدريب علـــى  1يبــُت اجلــدول )      
مهنرات التخطيط للتدريس ، ودرجة الطلب عليو من معلمي ادلرحلة الثننوية ٔتحنفظة الزلفى، وقـد تراوحـت ادلتوسـطنت 

( يف حـــدىن األعلـــى واننـــت لفقـــرة " أســـنليب ٖتديـــد الكفـــنءات 4.92)احلســـنبية بـــُت الفقـــرات يف ىـــذا االحتيـــنج بـــُت 
( يف حدىن األدىن واننت لفقرة " طرق ٖتديد ادلكتسبنت القبلية لدى الطالب ".2.17ادلستهدفة " وبُت )

املجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ هـ ، ٢٠١٦ م ٢٨ مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



 مبحافظة الزلفي يف ضوء االجتاهات العاملية للتدريب  د. مشفر بن جربان آل رفعىومعلناتوا املرحلة الثانوية االحتياجات التدريبية ملعلني 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

          

ضلو استخدام التخطيط  وافنيهتم قدرات معلمي ادلرحلة الثننوية ابلزلفىويدل ىذا داللة واضحة على ضرورة تطوير      
يف التطوير والتجويد ادلنشود للعملية التعليمية  التعلمية بوجو عنم، وللمرحلة الثننوية بوجو  وضروري نمهم مدخالاذلندف 

يف سلم التعليم السعودي ٔتفهـوم التخطـيط وأىدافـو وأسسـو الـيت يقـوم  ادلهمةىذه ادلرحلة  ويلم معلمخنص. وضرورة أن 
مــن أجــل ٖتقيــق األىــداف  تــواومهنر واقــع التخطــيط لــديهم، ومعرفــة اســًتاتيجينت التخطــيط الفعــنل  عليهــن ، وتشــخيص

التعليمية ادلنشودة يف ىذه ادلرحلة على الوجو األامل. 
( 6جدول )

ريس الفعالادلتوسطات احلسابية واالحنرافات ادلعيارية ودرجة األمهية ادلتعلقة ابالحتياج الثاين : التدريب على برامج التد
ادلتوسط  العبارات م

 احلسايب
االحنراف 
 ادلعياري

 األمهية

 عنلية جدا 0.93 4.92.للطالبطرق التدريس ادلالئمة لألىداف التعليمية وميول  9
 عنلية 0.85 3.87 .والالصفيةايفية عمل وتطوير األنشطة الصفية  10
إعداد نشنطنت التعلم اليت تراعى أظلنط تعلم الطالب  11

.ادلختلفة
 عنلية 0.73 3.88

 عنلية 0.97 4.13.والتعنوينطريقة تنفيذ الدرس من خالل التعليم اجلمنعي  12
 عنلية 0.85 4.06.التدريساستخدام اسلوب ٘تثيل األدوار يف  13
 عنلية 0.84 3.85 .والعقنبطرق االستخدام األمثل ألسنليب الثواب  14
آلينت تفريد التعليم ٔتن يتننسب مع قدرات ال طنلب  15

.وميولو
 عنلية جدا 0.92 4.77

 عنلية جدا 0.91 4.80.التدريسأسنليب التقييم الذايت دلهنرة  16
 عنلية 0.94 3.62.الفصلايفينت ربط نظريت التعلم ٔتن غلري داخل  17
 عنلية 0.87 3.72.عليهنأسنليب إاثرة دافعية الطالب اثننء احلصة واحملنفظة  18
 عنلية 0.78 4.00 .الفصلطرق احملنفظة على النظنم داخل  19
 عنلية 0.82 3.77.الطالبوسنئل إاثرة ادلننقشنت وادلننفسنت الفعنلة بُت  20

( ادلتوسطنت احلسنبية واالضلرافنت ادلعينرية للفقرات ادلتعلقة ابالحتينج الثنين: التدريب على برامج  1يبُت اجلدول )      
وقـد تراوحـت ادلتوسـطنت احلسـنبية  الزلفـى،التدريس الفعنل ، ودرجة الطلب عليهن مـن معلمـي ادلرحلـة الثننويـة ٔتحنفظـة 

يف حدىن األعلى واننت لفقرة " طرق التدريس ادلالئمة لألىداف التعليمية  (4.92بُت الفقرات يف ىذا االحتينج بُت )
".ريت التعلم ٔتن غلري داخل الفصل( يف حدىن األدىن واننت لفقرة " ايفينت ربط نظ3.62وميول للطالب " وبُت )

مر علـى مهـنرات التـدريس التـدريب ادلسـت يعـدونأن معلمـي ادلرحلـة الثننويـة ابلزلفـي ويدل ىذا داللة واضحة علـى       
فمثل ىذه ادلعـنرف وادلهـنرات ىـي الـيت ٘تـنحهم القـوة واالسـتمرارية يف األداء  ادلهنية،أمراً  ال غٌت عنو يف مسَتهتم الفعنل 

الـيت  اتر للمقـر إهنـن القـدرات الـيت ٘تكـنهم مـن إعطـنء قسـمة علميـة وعمليـة  واجملتمعية،األمثل دلهنمهم العلمية والتدريسية 
ن يف ادلرحلــة الثننويــة، وتســنعدىم علــى زيدة دافعيــة طالهبــم ورغبــتهم يف الــتعلم، ويف قــدرهتم علــى إاثرة التفكـــَت يدرســوهن

املجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ هـ ، ٢٠١٦ م ٢٩ مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



 مبحافظة الزلفي يف ضوء االجتاهات العاملية للتدريب  د. مشفر بن جربان آل رفعىومعلناتوا املرحلة الثانوية االحتياجات التدريبية ملعلني 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اليت ػلتـنج إليهـن الطـالب، واـذلك العمـل علـى تفريـد التعلـيم  ميةيو التعلالعلمي لدى الطالب، وتنمية ادلهنرات العلمية 

معلمــي ادلرحلــة الثننويــة ٔتــن  تنميــة وتطــوير قــدرات مــن يؤاــد أعليــةىــذا ويف اــل ٔتــن يتننســب وقــدرات اــل طنلــب وميولــو، 
ويعظم يف الوقت ذاتو من نتنج التعلم يف ىذه ادلرحلة التعليمية. عصران،يتوااب مع التغَتات العلمية ادلتسنرعة يف 

 ( 7جدول )
ات التعليم الثالث : التدريب على استخدام تقنيادلتوسطات احلسابية واالحنرافات ادلعيارية ودرجة األمهية ادلتعلقة ابالحتياج 

 احلديثة واإللكرتونية
ادلتوسط  العبارات م

 احلسايب
االحنراف 
 ادلعياري

 األمهية

 عنلية 1.01 3.99.التعليمأسنليب استخدام احلنسب واالنًتنت يف  21
 عنلية جدا 0.86 4.88.ادلننسبةمهنرات استخدام الوسنئل التعليمية والتقنينت احلديثة  22
 عنلية 0.85 3.96.التدريسطرق اتقنن استخدام الربامج احلنسوبية يف  23
 عنلية 0.91 3.83.إلكًتونينفنينت تصميم ادلقررات الدراسية واألنشطة الصفية  24
 عنلية 0.95 4.02.إلكًتونينمهنرات انتنج ادلواد التعليمية والتدريسية  25
 عنلية 0.81 4.04.الشهنداتطرق استخدام احلنسوب يف رصد الدرجنت وتصميم  26
 عنلية جدا 0.94 4.91.التدريسطرق توظيف الوسنئط ادلتعددة يف  27

( ادلتوســطنت احلسـنبية واالضلرافــنت ادلعينريـة للفقـرات ادلتعلقــة ابالحتيـنج الثنلــث: التـدريب علــى  1يبـُت اجلـدول )       
وقــد  الزلفــى،اســتخدام تقنيــنت التعلــيم احلديثــة واإللكًتونيــة، ودرجــة الطلــب عليهــن مــن معلمــي ادلرحلــة الثننويــة ٔتحنفظــة 

( يف حـــدىن األعلـــى واننـــت لفقـــرة " طـــرق 4.91ىـــذا االحتيـــنج بـــُت )تراوحـــت ادلتوســـطنت احلســـنبية بـــُت الفقـــرات يف 
( يف حــــدىن األدىن واننــــت لفقــــرة " فنيــــنت تصــــميم ادلقــــررات 3.83توظيــــف الوســــنئط ادلتعــــددة يف التــــدريس " وبــــُت )

 الدراسية واألنشطة الصفية إلكًتونين ".
استخدام تقنينت التعليم يعتربون أن التدريب على  أن معلمي ادلرحلة الثننوية ابلزلفيويدل ىذا داللة واضحة على      

، نتيجـة حتميـة دلـن حـدث مـن تطـورات ىنئلـة يف عصـران يف رلـنل ادلهنيـةال غٌت عنو يف مسـَتهتم  اأمر  احلديثة واإللكًتونية
شلــن انعكـس بــدوره علـى اــل رلـنالت احليــنة مـن حولنــن ٔتـن فيهــن رلـنل الًتبيــة. لقـد اطلــق  ؛واالتصـنلتكنولوجيـن ادلعلومــنت 

ٔتجتمــع  مــن يُعــرفألنــو عصــر ٖتولــت فيــو األمــم ادلتقدمــة إيل  ؛االتصــنلعلــى عصــران عصــر ثــورة ادلعلومــنت وتكنولوجيــن 
راً جديــداً سلتلفــن عــن دوره التقليــدي يف دو  يــؤديمطلــواب مــن معلــم ادلرحلــة الثننويــة أن  صــبحأومــن مث  ؛وادلعلومــنتادلعرفـة 

من ادلعلم يف ىذا العصر أن يظـل رلـرد انقـل للمعرفـة، بـل ينبغـي  مطلوابً ، فلم يعد لكًتوينإلاظل االنتشنر الواسع للتعلم 
 دور الوسيط وادلسنعد على التعلم. ولعل أىم من مييز ىذه الدور اجلديد للمعلم ىـو إجـندة اسـتخدامو لتقنيـنت يؤديأن 

التعليم اإللكًتونية احلديثة ، ووسنئل االتصنل الرقمي يف التعليم، ويف صينغة أىداف ادلقرر الدراسية يف ادلرحلة الثننوية ، 
وٖتويلهن من مقررات ورقية تقليدية إيل مقررات إلكًتونية تتمنشى والتطور العندلي ادلعنصر.

 ( 8جدول ) 
ودرجة األمهية ادلتعلقة ابالحتياج  الرابع : التدريب على الربامج الرتبوية السلوكية ادلتوسطات احلسابية واالحنرافات ادلعيارية

 األمهيةاالحنراف ادلتوسط  العبارات م

املجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ هـ ، ٢٠١٦ م ٣٠ مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



 مبحافظة الزلفي يف ضوء االجتاهات العاملية للتدريب  د. مشفر بن جربان آل رفعىومعلناتوا املرحلة الثانوية االحتياجات التدريبية ملعلني 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ادلعياري احلسايب

 عنلية 0.76 4.17.سلواينً عملينت ٖتسُت مستوى الطالب  28
 عنلية 0.76 4.08.الصفطرق معنجلة سلوك الطنلب غَت ادلتعنون يف  29
 عنلية 0.86 3.88.الطالبيةايفينت التعنمل السليم مع ادلشكالت السلواية  30
 عنلية 0.95 4.02.دراسينً الطرق ادلالئمة علمينً للتعنمل مع ادلتفوقُت وادلتأخرين  31
 عنلية جدا 0.90 4.92.الطالباسًتاتيجينت احلفز والتشجيع وادلننفسة العلمية بُت  32
 عنلية 0.94 4.09.للصفطرق اإلدارة الفنعلة  33
 متوسطة 0.87 3.33.الصفيةأسنليب إقنمة عالقنت طيبة مع الطالب داخل الغرفة  34

( ادلتوســطنت احلســـنبية واالضلرافــنت ادلعينريــة للفقــرات ادلتعلقـــة ابالحتيــنج الرابــع: التــدريب علـــى  9يبــُت اجلــدول )      
وقــد تراوحــت ادلتوســطنت  الزلفــى،الــربامج الًتبويــة الســلواية، ودرجــة الطلــب عليهــن مــن معلمــي ادلرحلــة الثننويــة ٔتحنفظــة 

( يف حـدىن األعلـى واننـت لفقـرة " اسـًتاتيجينت احلفـز والتشـجيع 4.92احلسنبية بـُت الفقـرات يف ىـذا االحتيـنج بـُت )
( يف حـــدىن األدىن واننـــت لفقـــرة " أســـنليب إقنمـــة عالقـــنت طيبـــة مـــع 3.33وادلننفســـة العلميـــة بـــُت الطـــالب " وبـــُت )

الطالب داخل الغرفة الصفية ".

ويدل ىذا داللة واضحة على أن معلمي ادلرحلة الثننوية ابلزلفي يعتربون أن التدريب على الـربامج الًتبويـة السـلواية      
داخل  يؤديونتيجة حتمية دلن حدث من تغَتات جذرية على الدور الذي ابت ادلعلم  ادلهنية،ال غٌت عنو يف مسَتهتم  اأمر 

الصف وخنرجو.
( 9جدول )

احلسابية واالحنرافات ادلعيارية ودرجة األمهية ادلتعلقة ابالحتياج اخلامس : التدريب على األنشطة واألساليب ادلتوسطات 
 الرتبوية

ادلتوسط  العبارات م
 احلسايب

االحنراف 
 ادلعياري

 الرتتيب

ايفية استثمنر ادلكتسبنت التعليمية السنبقة يف مواقف تعليمية  35
 .الحقة

 عنلية 0.94 4.09

 عنلية 0.95 4.02.التعنوينطرق تنفيذ الدرس من خالل أسلوب العمل اجلمنعي  36
أسنليب صينغة أنشطة تعليمية تربط ادلقررات التعليمية ٓتدمة  37

.اجملتمع
 عنلية 0.86 3.88

عنلية  0.91 4.77.الطلبةطرق التعنمل الراقي وادلثمر تعليمينً مع أولينء أمور  38
 جدا

عنلية  0.94 4.80،التعلماسًتاتيجينت ٖتديد وانتقنء وسنئل تعليمية تثَت الدافعية إيل  39
 جدا

 عنلية 0.76. 4.08 .تعليميةايفينت التحكم يف طرق التدريس ادلننسبة لكل وضعية  40

املجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ هـ ، ٢٠١٦ م ٣١ مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



 مبحافظة الزلفي يف ضوء االجتاهات العاملية للتدريب  د. مشفر بن جربان آل رفعىومعلناتوا املرحلة الثانوية االحتياجات التدريبية ملعلني 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

          

 عنلية 0.73 4.21 .ادلختلفةطرق إعداد نشنطنت التعلم اليت تراعي أظلنط التعلم  41
 عنلية 0.76 4.17.التدريساألسنليب احلديثة يف  42

( ادلتوسـطنت احلسـنبية واالضلرافـنت ادلعينريـة للفقـرات ادلتعلقـة ابالحتيـنج اخلـنمس: التـدريب علــى  9يبـُت اجلـدول )      
وقد تراوحـت ادلتوسـطنت  الزلفى،األنشطة واألسنليب الًتبوية، ودرجة الطلب عليهن من معلمي ادلرحلة الثننوية ٔتحنفظة 

( يف حــدىن األعلــى واننــت لفقــرة " اســًتاتيجينت ٖتديــد وانتقــنء 4.80احلســنبية بــُت الفقــرات يف ىــذا االحتيــنج بــُت )
( يف حدىن األدىن واننت لفقرة " أسنليب صينغة أنشطة تعليمية 3.88وسنئل تعليمية تثَت الدافعية إيل التعلم " وبُت )

 ة ٓتدمة اجملتمع ".تربط ادلقررات التعليمي

ويـدل ىـذا داللــة واضـحة علـى أن معلمــي ادلرحلـة الثننويـة ابلزلفــي يعتـربون أن التـدريب علــى االٕتنىـنت احلديثــة يف      
فلكــي يــنجح ادلعلــم يف اســب  ادلهنيــة،ال غــٌت عنــو يف مســَتهتم  اأمــر اســًتاتيجينت التــدريس واألســنليب الًتبويــة احلديثــة  

رلـنل طـرق ورفـع مسـتوى الدافعيـة للـتعلم لـديهم يكـون ْتنجـة إيل تنشـيط خرباتـو يف  ،اصلذاب الطـالب للمـنهج الدراسـي
غَت التقليدية. وواسًتاتيجينت التدريس

( 11جدول )
: التدريب على أساليب تقومي الطالب  ادلتوسطات احلسابية واالحنرافات ادلعيارية ودرجة األمهية ادلتعلقة ابالحتياج السادس

 ومتابعة نتائج التعلم
ادلتوسط  العبارات م

 احلسايب
االحنراف 
 ادلعياري

 األمهية

 منخفضة 0.91 2.88.ادلوضوعيةفنينت بننء االختبنرات  43
 منخفضة 0.79 2.17.العقليةطرق إدراج وصينغة أسةلة تتوافق وقدرات الطالب  44
 عنلية جدا 0.97 4.91.ادلستمرايفينت استخدام التقوًن  45
 عنلية 0.73 4.21.ومالئمةمهنرة بننء أسةلة جزئية آنية وعنجلة  46
مهنرات استخدام األسنليب التقنية والًتبوية احلديثة يف ادلتنبعة  47

.والتقوًن
 عنلية 1.01 3.99

وضع معنيَت وزلكنت امية ونوعية للمتنبعة وتقوًن  نتايفي 48
.األعمنل

 عنلية جدا 0.86 4.88

 عنلية 0.85 3.96.الطالبطرق توظيف نتنجنت التقوًن يف ٖتسُت تعلم  49
 عنلية 0.82 3.83.للطالبايفية إعداد ملفنت االصلنز  50

( ادلتوسطنت احلسنبية واالضلرافنت ادلعينرية للفقرات ادلتعلقة ابالحتينج السندس: التدريب على  51يبُت اجلدول )      
وقــد  الزلفــى،أســنليب تقــوًن الطــالب ومتنبعــة نتــنئج الــتعلم، ودرجــة الطلــب عليهــن مــن معلمــي ادلرحلــة الثننويــة ٔتحنفظــة 

( يف حــدىن األعلــى واننــت لفقــرة " ايفيــنت 4.91يف ىــذا االحتيــنج بــُت )تراوحــت ادلتوســطنت احلســنبية بــُت الفقــرات 
( يف حـدىن األدىن واننـت لفقـرة " طـرق إدراج وصـينغة أسـةلة تتوافـق وقـدرات 2.17استخدام التقـوًن ادلسـتمر " وبـُت )

املجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ هـ ، ٢٠١٦ م ٣٢ مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



 مبحافظة الزلفي يف ضوء االجتاهات العاملية للتدريب  د. مشفر بن جربان آل رفعىومعلناتوا املرحلة الثانوية االحتياجات التدريبية ملعلني 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الطالب العقلية ".

ويدل ىذا داللة واضحة على أن معلمي ادلرحلة الثننويـة ابلزلفـي يعتـربون أن التـدريب علـى أسـنليب تقـوًن الطـالب      
فـنحن لكـي نـتمكن مـن ٖتقيـق جـودة  ادلهنيـة،والتحـديث يف مسـَتهتم  ديـدجالتومتنبعـة نتـنئج الـتعلم  ْتنجـة دائمـة علـى 

دائمة للوقوف على جوانب القوة والضعف يف ىذا ادلنتج من أجل العمل  ادلنتج التعليمي يف ادلدارس الثننوية ضلن ْتنجة
على عالجهن والتغلب عليهن، ولن يتم ىذا بدون قدرات احًتافية يتمتع هبن ادلعلمون يف تقوًن الطالب.

خامساً: التوصيات
ث يكون ادلعلم شريكنً فيهن بشكل ضرورة بننء أدوات منهجية لتقدير االحتينجنت التدريبية دلعلمي ادلرحلة الثننوية ْتي -

 إضنفة إيل اجلهنت ادلرازية واالقليمية للتدريب.   سنسيأ
واالستفندة منهن  وتدريبوإعداد ادلعلم الوقوف بكل السبل على االٕتنىنت العندلية ادلعنصرة يف البالد ادلتقدمة يف رلنل  -

 العربية السعودية .ٔتن يتننسب مع ظروف إمكننينت نظنم التعليم يف ادلملكة 
اخلدمة للمعلمُت لضمنن استجنبتهن لالحتينجنت الفعلية للمعلمُت امن  اثننءيف إجراء تقوًن مستمر للربامج التدريبية  -

 وايفنً.
، ويتطلب ذلك وبرارلو أن يتم توسيع قنعدة استخدام التكنولوجين احلديثة والتقدم العلمي يف ٚتيع مرااز التدريب -

 دلواابة االٕتنىنت ادلعنصرة يف تدريب ادلعلمُت. هنوبرارل هنوخطط وإسًتاتيجيتهن تدريب ادلعلمُتنسة تغَتًا يف سي
التدريب ادلدرسي، والتدريب عن بعد، حىت ميكن أن تصل  :مثلغلب العمل على إدخنل أظلنط تدريبية جديدة  -

التدريب، ومالحقة التطورات التعليمية احلديثة لضمنن استمرارية  أنفسهم،اخلدمة التدريبية إىل أمنان عمل ادلعلمُت 
على ادللتحقُت  أاثروالًتايز بشكل  ،االختبنرات سةلةأعداد إالتدريب ادلستمر جلميع ادلعلمُت وادلعلمنت  على  -

 ابلتدريس حديثن.
ادلعلمُت لبينن اجملنالت اليت ميكن لربامج التدريب أن تتغلب عن  عدادإضرورة ربط برامج تدريب ادلعلمُت بربامج  -

، انطالقًن من القنعدة القنئلة أن احلنجنت التدريبية ٘تثل فجوة عدادإلاالضعف احلنلية يف برامج  وجوأ طريقهن على
 بُت من ىو موجود وبُت من ينبغي أن يكون عليو ادلعلم الكفء.

لية يف اإلذاعة والتلفزيون يف بث برامج تدريبية للمعلمُت العنملُت يف اخلدمة بغرض احلن مكنانتإلاضرورة استغالل  -
 رفع ادلستوى التخصص والًتبوي والثقنيف .

ابلًتبية والتعليم ولدى الرأي العنم ودعوة ادلؤسسنت  انفةالعنملُت  اخلدمة لدى  أثننءيف رفع الوعي أبعلية التدريب  -
ادلدين واذليةنت اخلَتية واألوقنف لتمويلو نقدًي .االقتصندية ومنظمنت اجملتمع 

 إصدار لوائح مننسبة إللزام ٚتيع ادلعلمُت ٔتتنبعة التدريب ادلستمر . -
متنبعة ادلتدربُت وتقوًن مدى استفندهتم من الدورات التدريبية ، ومدى التحسن يف أدائهم ،وذلك عن طريق األداء  -

الذين يتلقون التعليم على يد ادلعلمُت ادلدربُت .ميدانًين، وعن طريق نتنئج الطلبة 
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ادلراجع العربية:

(: معوقنت تدريب ادلعلمُت أثننء اخلدمة وسبل التغلب عليهن 1119) أبو عطوان، مصطفى عبد اجلليل  -5
ٔتحنفظنت غزة " ، رسنلة منجستَت غَت منشورة ، اجلنمعة االسالمية ، غزة.

(. "فعنلية برانمج إعداد معلمنت الريضينت للمرحلة االبتدائية بكلية البننت جنمعة 5991)  أبو عمرية، حمبات -1
(.3(، العدد )  5عُت مشس"، رللة مستقبل الًتبية)القنىرة، مراز بن خلدون(،اجمللد ) 

ل تقنينت( االحتينجنت التدريبية دلعلمي احللقة األوىل من التعليم األسنسي يف رلن1111)أديب، أوصاف  -3
.311-341، العدد الثنين، ص 11التعليم، رللة جنمعة دمشق، اجمللد 

(: الدور ادلستقبلي لكلية الًتبية يف تدريب معلمي التعليم االبتدائي واإلعدادي يف دولة قطر 1111) األمري، دمحم -1
(.5( العدد) 45يف ضوء ادلتغَتات اجلديدة، رللة الًتبية : قطر، السنة) 

(: االحتينجنت التدريبية دلعلمي الريضينت يف ادلرحلة االبتدائية من وجهة5343) ريان، منال بنت سعدونالبح -1
 نظر ادلعلمنت وادلشرفنت الًتبويت ٔتطقة اجلوف، رسنلة منجستَت غَت منشورة، جنمعة االمنم، الريض.

تعليم ابلزلفى، التدريب الًتبوي إدارة الًتبية وال(: 1434/1435التقرير اإلحصائي للتدريب الرتبوي) -7
واالبتعنث.

(: "ٖتديد االحتينجنت التد ريبية للمعلم يف دولة الكويت : تشخيص الواقع والبدائل 5995) اجلرب، زينب علي -9
. 51 - 1( جنمعة الكويت، ص59ادلمكنة".  رللة دراسنت ، )

(." فنعلية اإلعداد الًتبوي يف ادلوقف ادلهٍت للمعلمُت وادلعلمنت قبل التخرج". رللة 5993)  احلريقي، سعد دمحم -9
مراز البحوث الًتبوية )جنمعة قطر(، السنة الثنلثة، العدد اخلنمس.

الريض. ٬الفرزدق التجنرية  ۱ط  ٬( إتنىنت حديثو يف التدريس 5991) اخلطيب، امحد ورادح اخلطيب -51
،إدارة الًتبية والتعليم ابلزلفى، التدريب 1435/1436التنفيذية التدريبية للفصل الدراسي األول لعام  اخلطة -55

الًتبوي واالبتعنث.
جنمعة-(: تدريب معلمي الكبنر اثننء اخلدمة، دراسنت تربوية، مدلة الية الًتبية 5999) السنبل، عبد العزيز -51

ادللك سعود، اجمللد اخلنمس.
، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمنن األردن.5( التدريب مفهومو وفعنلينتو، ط1111) ، حسن أمحدالطعاين -54
(: واقع تدريب معلمي ومعلمنت ادلرحلة الثننوية اثننء اخلدمة ٔتحنفظنت1151) العاجز، فؤاد على وأخرون -53

م ص 1151من عشر، العدد الثنين، يونيو غزة، رللة اجلنمعة اإلسالمية ) سلسلة الدراسنت اإلنسننية( اجمللد الثن
 .19ص  -5

الوارق للنشر 5ط  -مدخل اسًتاتيجي متكنمل-( إدارة ادلوارد البشرية1111، )العبادي ىاشم فوزي وآخرون -51
،عمنن.

(: االحتينجنت التدريبية ألعضنء ىيةة التدريس يف اجلنمعنت السعودية الننشةة1151) العنزي، سعود بن عيد -51
م.1151، اجلزء الثنين، نوفمرب 519من وجهة نظرىم، رللة القراءة وادلعرفة، العدد 
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(. "تقوًن برامج ادلعلمُت أثننء اخلدمة ابلتعليم األسنسي يف قطنع غزة /  5991.)  الفرا، فاروق محدي -51

. 514-511لسطُت". رللة جنمعة األزىر )العلوم اإلنسننية(،اجلزء األول، ص ف
(:الًتخيص دلمنرسة مهنة التعليم" رؤية مستقبلية لتطوير مستوى ادلعلم 1115) الكندري، جاسم و فرج، ىاين -59

(.1(، العدد)  51العريب"، اجمللة الًتبوية، جنمعة الكويت، اجمللد) 
(: االٕتنىنت ادلعنصرة يف إعداد ادلعلم وتنميتو مهنينً، إدارة البحوث والتطوير1111) أخرونادلفرج، بدرية و  -59

الًتبوي، وزارة الًتبية، دولة الكويت.
(: تقوًن تدريب ادلعلمُت، البحرين، مراز البحوث الًتبوية والتطوير.5991) ادلناعي، مصطفى و أحم حجازي -11
تينجنت التدريبية دلعلمي التعليم األسنسي اثننء اخلدمة يف ضوء فلسفتو، رسنلة(: االح5994)خبيت، دمحم غازي -15

منجستَت غَت منشورة، الية الًتبية ، جنمعة اإلسكندرية.
م(: االحتينجنت التدريبية الالزمة دلعلم الصف يف ادلرحلة األسنسية الدنين من وجهة نظر1151)بركات، زايد -22

نفظة طولكرم بفلسطُت، ورقة ْتثية مقدمة إيل: ادلؤ٘تر العلمي الثنلث جلنمعة جرش معلمي ادلدراس احلكومية ٔتح
 م.9/3/1151-1األىلية بعنوان: تربية ادلعلم العريب وأتىيلو، رؤى معنصرة، 

إتنىنتو ادلستقبلية( ادلؤ٘تر األول –أىدافو  -(: تدريب ادلعلمُت اثننء اخلدمة )مفهومو5993)بشارة، جربائيل -14
دريب ادلهٍت للمعلمُت، ليبين، بنغنزي.للت

(.التنمية ادلهنية عرب االنًتنت أداة لتطوير األداء التدريسي للمعلم: متنح يف: 1111) بركات، ىشام -13
www.gulfkids.com/ar/print.php?page=topic&id=1474

التوزيع، الريض.، دار ادلسلم للنشر و 5( حول الًتبية والتعليم، ط5311) بكار، عبد الكرمي -11
)د.ت( التدريب األصول وادلبندئ، مراز اخلربات ادلهنية لإلدارة ، القنىرة. توفيق، عبد الرمحن -11
ادلهنرات والتنمية ادلهنية، القنىرة: دار–(: مدرس القرن احلندي والعشرين الفعنل  1115) جابر، عبد احلميد -11

الفكر العريب.
مشنل زلنفظنت احلكومية يف ادلدارس يف الريضينت دلعلمي التدريبية حتينجنتاال ):1111 ) وجيو حجازي، -19

.فلسطُت الوطنية انبلس، النجنح جنمعة ، منشورة غَت منجستَت رسنلة ، فلسطُت
(: برانمج مقًتح لتدريب ادلعيدين وادلدرسُت ادلسنعدين، على بعض استخدامنت1115) حسن، الباتع دمحم -19

شبكة االنًتنت، رسنلة منجستَت غَت منشورة، الية الًتبية، جنمعة االسكندرية.
القنىرة: دار الفكر العريب.5تدريبو، ط -االشراف عليو-(:خصنئص ادلعلم العصري وأدواره 1111) راشد، علي -41
(: "ٖتديد االحتينجنت التدريبية دلعلمي ا لعلوم يف مدارس ادلرحلة االبتدائية يف 1113)  فاع، دمحم سعيدر  -45

. 33-15( ص3ادلملكة العربية السعودية". رللة رسنلة اخلليج العريب،)
والتقوًن (: التدريب أعليتو واحلنجة إليو أظلنطو ٖتديد احتينجنتو بننء برارلو 1993سعادة، يوسف جعفر)  -41

ادلننسب لو، الدار الشرقية، الطبعة األوىل، القنىرة.
(: االٕتنىنت ادلعنصرة يف التدريب أثننء اخلدمة. الريض: دار العلوم. 5994.)  شريف، غامن وحنان، عيسى -41
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ل التدريس(: االحتينجنت التدريبية لدى معلمي ادلرحلة االبتدائية يف رلن1155) عامر، وسيلة ، صباح مساعد -44

وفق ادلقنربة ابلكفنءات، ملتقى التكوين ابلكفنيت يف الًتبية، جنمعة قنصدي مرابح، ورقلة، اجلزائر.
(."خطة مقًتحة دلتنبعة ادلعلمُت خرغلي الية الًتبية وتدريبهم أثننء اخلدمة"، 5995) عبد الرحيم، سامح مجيل -43

اخلنمس، العدد الثنين.رللة البحث يف الًتبية وعلم النفس، اجمللد 
(: إدارة الفصل وتنمية ادلعلم، دار اجلنمعة اجلديدة للنشر،1111) عبد العزيز، صفاء، سالمة عبد العظيم -41

مصر.
(: الكفنيت التدريسية الالزمة دلعلمي العلوم يف ادلرحلة اإللزامية1111) عبد الكرمي، عباس عبد ادلهدي -41

)االبتدائية( رللة الكفنيت التدريسية، العدد السندس.
(. "دراسة مفهوم ووظيفة التدريب" حلقة ادلسةولُت عن تدريب ادلعلمُت 5911)  عبد ادلوجود، دمحم عزت -41

نوفمرب .  19 -14ادلنعقد يف ادلننمة ابلبحرين من بُت
(: التدريب والتطوير: مدخل علمي لفعنلية األفراد وادلنظمنت. الريض: 5995)  عبد الوىاب، دمحم علي -49

معهد اإلدارة العنمة.
( : الًتبية ادلقنرنة واأللفية الثنلثة : األيدولوجية والًتبية والنظنم العندلي اجلديد،1111عبد الغٌت وأخرون) عبود،  -49

الفكر العريب ، القنىرة.دار 
(: معنيَت تدريب ادلعلمنت ابدلملكة العربية السعودية ، العدد 5991)  عساس، فتحية معتوق بن بكري -31

الثالثون.
، دار الصفنء للنشر، والتوزيع، عمنن.5(، مننىج وأسنليب البحث العلمي، ط 1111) عليان، رحبي مصطفى -35
رة ادلوارد البشرية ، مكتبة عُت مشس، القنىرة.)د.ت(: إداعليش، دمحم ماىر -31
، عمنن: مكتبة الدار العربية للكتنب.5(: دراسنت يف الًتبية والثقنفة. ط.  5991)  عمار، حامد -34
(: أولويت الكفنيت التدريسية واالحتينجنت التدريبية دلعلمي1114) كمال، أمينو على و عبد العزيز احلر -33

ة يف التعليم العنم بدولة قطر من وجهة نظر ادلعلمُت وادلوجهُت، رللة الية الًتبية ، جنمعة االمنرات ادلرحلة اإلعدادي
 .515ص  -41، ص 11، العدد 59العربية، السنة 

(: مالمح التغَت يف منظومة إعداد ادلعلم يف ضوء التحديت ادلستقبلية، الًتبية، جنمعة 5991) دمحم، عنرت لطفي -31
 (.11عدد)األزىر، ال

، 1ادلداخل االسًتاتيجية، ط  -(.التنمية ادلهنية للمعلمُت: االٕتنىنت ادلعنصرة 1111) مدبويل، دمحم عبد اخلالق -31
االمنرات العربية ادلتحدة: دار الكتنب اجلنمعي.

(. االٕتنىنت ادلعنصرة يف الًتبية ادلقنرنة، القنىرة ،عنمل الكتب. 5991) مرسي، دمحم منري -31
ىـ.5314، الريض، 1، ط1، اجمللد موسوعة اتريخ التعليم يف ادلملكة العربية السعودية يف مائة عام -39
(: ادلعلم الفنعل والتدريس الفعنل ، دار الفكر للطبنعة والنشر ، الطبعة 5991)  موسى ، دمحم عبد الرحيم -39

األوىل ، عمنن ، األردن.
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