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 كلمة الشكر
 

ا هلل تع ىل رب الع ٞنٌن  كصالة       كسالمن  عل  نبين  ١نمي خ مت األنبي ء كاٞن سلٌن  كعل  آلو كصحبو  ٘نين
 كالت بعٌن . 

 كبعيي     
فهل هلل تع ىل رب الع ٞنٌن الام أع ف ككفق  مثٌ  -يف صير ىاا العم،  -فم  كجب علٌ  ًمٍ  شك         

صلؿ عل  درج  اٞن جستًن  الي أت حت يل الف ص  ك  أكاص، دراسي للح -ج مع  م ليزي   -لكلي  الرتبي  
كأتقيـ ب لشك  إىل قسم اليراس ت العلي   ك٠نلسو اٞنلق   كأخص هباا الشك  األست ذة الفضل  سع دة 
األست ذ اليكتلر/ إدي ف ١نمي قطب  الي أك متين بنف قبلت اإلش اؼ عل  ىاا العم، ككقفت إىل ج نيب 

 م  مشكالت البح  فجزاى  اهلل عين خًن اٛنزاء.  كميِّت يًي العلف كاٞنس عية أينم  كاجهتين مشكل  
كأتلجو ِن لص الشك  كعظيم االمتن ف إىل أعض ء ٛنن  التحكيم اٞنلق ة لتجشمهم مع ن ة ق اءة البح          

١ن، االىتم ـ كالتنفيا فنشك ىم ٠نيدا كجزاىم  -إف ش ء اهلل  -كمن قشتو كم  يبيي نو م  مالحظ ت تكلف 
  اهلل عين خًنا.

ألس تايت: اليكتلر ١نمي عل  الزى اين )اٞنملك  الع بي  السعلدي (   -ملصلال  -ككالك الشك          
كاليكتلر سيي سنج  )مص ( فلم يبخال عل  ب ل أم كاٞنشلرة  ككالك لصييق  اليكتلر عبي اهلل كم ؿ أبل 

 ا.العال )مص ( الام ق ـ مشكلرا ب ٞن اجع  كالتيقيق فجزاه اهلل عين خًن 
ب ل أم يف اليراس  اإلحص ئي     يسهمكالشك  ملصلال  للصييقٌن األست ذ سيي عبي العزيز أبل رب  الام 

 كاألست ذ حسٌن شلتلت الام ق ـ ب لرتٗن  
كالشك  كالك للزمالء معلم  اللغ  الع بي  الاي  يعمللف يف اٞنيياف الرتبلم يف اٞنيارس الث نلي  عل  تف علهم 

 اس .م  استب ن  الير 
 كخت م  نسنؿ اهلل التلفيق كالسياد.
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 أٌم  متعه  اهلل تع ىل ب لصح  كالع في          

 إخليت كأىل  أداـ اهلل عزىم                 
 عز كج،ٌ زكجي كأكالدم .. ك نلا نعم العلفي بعي اهلل                   

 أس تايت كأصيق ئ  كزمالئ  كأحبي الاي  أحسنلا الظٌ  يب                      
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 الملخص
تقلمي الربامج التيريبي  ٞنعلم  اللغ  الع بي  يف اٞن حل  الث نلي  ّنيين  اليم ـ م  كجه  نظ ىم يف ضلء       

تن كلت اليراس  تقلمي الربامج التيريبي    ايناسم الب ح  / عتيق ب  عل  ب  عطي  الزى احتي ج هتم التيريبي 
ٞنعلم  اللغ  الع بي  يف اٞن حل  الث نلي  ّنيين  اليم ـ م  كجه  نظ ىم يف ضلء احتي ج هتم التيريبي   مث 
          كضعت تصلرنا مقرتحن  لتطلي  الربامج التيريبي  اٞنقيم  للمعلمٌن يف ضلء احتي ج هتم التيريبي  الالزم .

ت اليراس  اٜن لي  إىل ٓنييي االحتي ج ت التيريبي  الرتبلي  الالزم  ٞنعلم  اللغ  الع بي  يف اٞن حل  الث نلي  ىيف
ّنيارس ميين  اليم ـ  كتع ؼ ميل م اع ة الربامج التيريبي  اٞنقيم  للمعلمٌن يف أثن ء اٝنيم  ٟناه 

  االحتي ج ت.
ل صي الربامج التيريبي  اٞنقيم   ح  اٞننهج اللصف استخيـ الب  ىاه اليراس ىيؼ كلتحقيق        

للمعلمٌن أثن ء اٝنيم  كاستق اء األدبي ت كاليراس ت الس بق  ذات الصل   األم  الام ديكنو م  إعياد 
 اٜنكلمي  اليم ـ ميين  الث نلي  ّنيارس اٞن حل  الع بي  يف اللغ  معلم  عل عين  اليراس  كاشتملت   استب ن 
 استبع د بعي مقصلدة  بط يق  ىاه العين  ( م ئ  كستٌن معلمن   كاختًنتَُٔ) عيدىم بلغ حي  كاألىلي  
  .لثب هت  تنكييا معلمن  عش  ست  (ُٔكعيدىم ) االستطالعي  العين 
للمعلمٌن  كقي  التيريبي  االحتي ج ت الب ح  استب ن  لتحييي كأٌم  أدكات اليراس  فقي استخيـ       
االستب ن   كمص در بن ئه   ككصفه (  كٓنقق صيؽ األداة  االستب ن : )ىيؼ إعياد يف اآلتي  الضلابط ركع 

بع ض االستب ن  عل  احملكمٌن م  بعض أس تاة اٛن مع ت كبعض اٞنتخصصٌن يف الرتبي  ٞنع ف  صيقه   
 كٓنقق الب ح  م  ثب هت  ب ٝنطلات اٞنتبع  يف البح  العلم .

إىل ٠نملع  م  النت ئج  أمهه : أف االحتي ج ت التيريبي  الي بنيت عليه  كقي تلصلت اليراس        
( ِٔ.ِّاالستب ن  ى  احتي ج ت تيريبي  مهم  بيرج  كبًنة  حي  ت اكح اٞنتلسط اٜنس يب م  بٌن )

 ( لالحتي ج تِٕ.ٖٓ( ك)ّٖ.ِكالرتبلي   كم  بٌن ) اٞنهني  يف اجمل الت التيريبي  ( لالحتي ج تُٗ.ْٖك)
األك ددي .كقي أكصت اليراس  بض كرة القي ـ بيراس تو عملي  تتن كؿ معلم  التخصص يف ٠ن الت لتيريبي ا

 -يف ب امج تيريب اٞنعلمٌن -اٞن حل  الث نلي  ّنيين  اليم ـ م  أج، رف  كف ءتو مهنين  كأك دديين   كأف يتلازف
  م.اٛن نب ف: اٛن نب التطبيق  كاٛن نب النظ
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Abstract 

The  evaluation of  training  programs  is  for Arabic  language  teachers  in the secondary  stage  

in  Dammam   from  their  view point  in  the  light  of  their prerequisite  training  needs.

Researcher Name   :Ateeq Bin Ali Bin Attieh Al-Zahrany   .The  study  carried  out  a proper  

evaluation  of  the training  programs  for  Arabic  language  teachers  in  the secondary  stage  in  

Dammam  from   their  view  point  in  the  light  of  their  training  needs  and  then  gave   a 

suggested  description  to develop  the  training  programs  for  the  teachers  in  light  of  their  

training  needs .This work  was  established  according   to  study  procedures;  the  researcher  

used  the  descriptive  approach  and  did  a questionnaire  to identify  the  required  needs  of  the  

Arabic  language  teachers  in  the  secondary  stage  in  Dammam.The  sample  of  the  study  was  

from  the  teachers  of  the  Arabic  language  at  the  secondary  stage  in  the  public  and  private  

schools  in  Dammam .Sixty  teachers  were  selected . This  sample  was  chosen  in  a deliberate  

manner,  afterexcluding  the  sampleofthe  16  teachers  confirming  its  constancy.As to study  

means, the researcher  has  used  a  questionnaire   to  define  the  vocational  training  needs  for  the 

 Arabic  language  teachers  in  the  secondary  stage  in  Dammam  city,  considering  the  following 

 criteria  in the  preparation  of  the  questionnaire  (  the  objective of  the  questionnaire  and  the  

sources  of  its  construction  and  description  ). The means  truth  has  come true  by  showing  

questionnaire  to  the universities  and  some  specialists in  education  and  psychology  to  know  its 

 truth , and  the  researcher  verified  the  stability  of  the  steps  followed  in the  scientific  research.

The  study  reached  a number of  results,  the  most  important  of  which  is  that  the  training  

needs  on  which  the  questionnaire  was  built  are  very  important  .  The  arithmetic  average  

ranged  from  ( 32.26  and  48.19 )  for  trainingneeds  in  the  vocational  and  educational  needs  

and  between  (  2.38  and  58.27 ) for  training  needs  in  the  areas  of  academic  specialization. 



 ل 

 فهرس المحتويات
 

 الصفحة  الموضوعات

 أ      صفح  العنلاف 
 ب  البسمل  

 ج  صفح  االعتم د 
 د  ٛنن  التحكيم 

 ق  اإلق ار 
 ك  حقلؽ الطب  

 ز  الشك  كالتقيي  
 ح  اإلىياء
 ط  اٞنلخص 

ABSTRACT  م 
 ؿ -ؾ   احملتلي ت 

 ُ  اإلط ر الع ـ الفص، األكؿ:

 ِ   اليراس  قيم م

 ٔ  مشكل  اليراس 

 ٕ  راس أسئل  الي

 ٖ  أىياؼ اليراس 

 ٗ -ٖ  أمهي  اليراس 

 ُُ - ٗ  مصطلح ت اليراس 

 ُِ  الفص، الث ين: أدبي ت اليراس 



 و 

 الصفحة  الموضوعات
 ْٓ - ُٓ  كىم عل  رأس العم، : تيريب اٞنعلمٌن اإلط ر النظ م

 ْٓ - ْٔ  االحتي ج ت التيريبي  

  ٓٓ   اليراس ت الس بق 

 ّٔ - ٓٓ  الحتي ج ت التيريبي دراس ت تن كلت ا

 ٕٓ -ْٔ  دراس ت تن كلت ب امج تيريب اٞنعلمٌن كىم عل  رأس العم،

 ٕٕ - ٕٓ  أىم م  دييز البح 

 ٖٕ  منهجي  اليراس  كإج اءاهت  :الفص، الث ل 

 ٕٗ  اليراس  منهج

 َٖ  ٠نتم  اليراس 

 َٖ   عين  اليراس 

 َٖ   حيكد اليراس 

 ُٖ  أدكات اليراس 

 ْٖ - ِٖ     األداة صيؽ

 ٖٓ  ثب ت األداة

 ُِٔ - ٖٔ  نت ئج اليراس  كمن قشته الفص، ال اب  : 

  ُِٕ  الفص، اٝن مس: اٝن ٕن 

 ُِّ  من قش  النت ئج

  ُّٓ  كاٞنقرتح ت التلصي ت

  ُّٖ  الع بي  اٞن اج 

 ُْٕ  األجنبي  اٞن اج 

   ُِٖ - ُْٖ  اٞنالحق
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  الفصل األول
 )طار العاماإل(

 

  مقدمة الدراسة  :ًأوال   

  مشكلة الدراسة  :ًثانيـــــــــــا

  أسئلة الدراسة :ًثالثـــــــــــا

ــا    أهداف الدراسة:ًرابعـــــــ

   أهمية الدراسة:ًخامسا

   مصطلحات الدراسة:ًسادسا
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  الفصل األول 

  اإلطار العام

   مقدمة الدراسة

يد مشكلة الدراسة احلالية، وبيان اخلطوات واإلجراءات املنهجية الالزمة يستهدف الفصل األول حتد      
االحتياجات الرتبوية ملعلمي (إلجنازها؛ ولتحقيق هذا اهلدف يف هذا الفصل يتناول الباحث متغريات الدراسة 

االهتمام،كما من حيث األمهية و) اللغة العربية يف املرحلة الثانوية، وكذلك تدريب املعلمني يف أثناء اخلدمة
ا، وفيما : يتناول موضوع الدراسة، مبينا ا، وأهدافها، وأمهيتها، وإجراءا مشكلتها، وحدودها، ومصطلحا

  .        ًيلي يعرض الباحث ذلك تفصيال

االت املهمة للتنمية املهنية املستمرة لرفع كفاءة املوظف، ويؤكد - يف العامل-بات جمال التدريب        من ا
لقد أصبح التدريب أثناء اخلدمة مسة هذا العصر، وضرورة الزمة، : "ألمهية للتدريب أحد الباحثني بقولههذه ا

 1408(األنصاري، واإلدريسي ". (وحقيقة واقعية يف مجيع الوظائف واملهن، بل هو حاجة ملحة ملهنة التعليم
  ). 12 ص ،هـ

م على مواكبة التغريات والتطورات ويأيت التدريب أثناء اخلدمة من أجل رفع كفاءة امل       علمني ومساعد
تمعية إىل جانب التعرف على أهم املشكالت املستجدة وكيفية التغلب  العلمية والتكنولوجية واملهنية وا

  .عليها 

 جند اهتماما كبريا بربامج التدريب وينفق عليها -  على سبيل املثال - ففي الواليات املتحدة األمريكية       
ًوال كبرية، ويعترب أحيانا إجبارا على املوظف، حيث تتوقف عليه زيادة الراتب هلذا املوظف، ومينح املعلم أم ٌ

، ص 1993موسى، (األمريكي إجازة دراسية ملدة عام لاللتحاق بالدراسات اليت تعدها اجلامعات للمعلمني 
324 .(  
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 اهتماما بالغا - أيضا -ريكية والدول الغربية، نال فكما نال التدريب اهتماما يف الواليات املتحدة األم      
مؤمتر اجتاهات الرتبية : ُمن بعض الدراسات العربية، حيث عقدت املؤمترات واللقاءات هلذا الشأن، منها

، )1999( ، ومؤمتر إعداد املعلم يف العامل العريب وتدريبه مبصر )1997(وحتديد املستقبل بسلطنة عمان 
  ).2006( لم وتطويره يف ضوء املتغريات املعاصرة باململكة العربية السعوديةومؤمتر إعداد املع

ًونظرا ألمهية اللغة العربية ومكانتها يف اململكة العربية السعودية إذ هي الركيزة األوىل يف إعداد املناهج       
ا، كما ورد ذلك يف سياسة التعليم يف املم ا وكليا .  لكة العربية السعوديةوالتعليم يف مدارسها وجامعا

   ).1995سياسة التعليم باململكة، (

ّاألصل أن اللغة العربية لغة التعليم يف كافة مواده ومجيع مراحله إال ما اقتضت الضرورة "ولذا فإن       
  ). 9، ص 1996سالم، ". (بتعليمه بلغة أخرى

 التعليم يف اململكة العربية السعودية إىل العناية ّولذا أدى االهتمام الذي حتظى به اللغة العربية يف مناهج      
ا   .ُبإعداد املعلم وال سيما معلم اللغة العربية إعدادا جيدا يسهم يف ختريج جيل يتقن لغته العربية ويعتز 

ُومما دفع املسئولني عن التعليم إىل العناية بأمهية التدريب هو الضعف الواضح يف مستويات املعلمني      
  .ومهنيا، إىل جانب االنفجار املعريف الذي نشاهده اليومعلميا 

، حيث عملت على إرساء )هـ1418(لذلك أنشأت وزارة التعليم إدارة التدريب الرتبوي واالبتعاث       
خطط واسرتاتيجيات التدريب يف املناطق واحملافظات، وملن يتأمل جهود وزارة التعليم يرى مدى حرصها 

دف بذلك مواكبة املعلم ليتطور اجتماعيا ٍلعقد عديد من الدور ات التدريبية للمعلمني أثناء اخلدمة 
  . ّوتكنولوجيا، وحيسن أداءه املهين ويطوره

ويذكر أحد الباحثني أن التدريب البد له أن يقوم على أساس علمي قومي، ويبدأ باالحتياجات       
  ). 65، ص 1981عبد الوهاب، .(التدريبية، لوضع األهداف اليت يسعى التدريب لتحقيقها
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ومبا أن االهتمام بالتدريب أثناء اخلدمة هو اهتمام كبري ويشغل أذهان الرتبويني عندنا يف اململكة       
العربية السعودية خاصة إال أن هناك مشكلة تكمن يف حتديد االحتياجات التدريبية اليت تعد أهم الركائز 

مىت : رح أسئلة تتصل مبشكلة حتديد االحتياجات التدريبية، كأن يقالُلنجاح أهداف التدريب، وميكن أن تط
م؟ وكيف يتدربون؟ فإن يف اإلجابة عن هذه األسئلة املطروحة حال ملشكلة  ّندرب املعلمني؟ وملاذا ندر ِّ ِّ

ْاالحتياجات التدريبية لدى املعلمني؛ فإذا بنيت خطط التدريب دون العناية بدراسة االحتياجات الت دريبية ُ
  . وحتديدها فال فائدة من هذه الربامج التدريبية وال جدوى منها

ويشري بيدون إىل أن حتديد االحتياجات التدريبية للمعلم تعد مدخال أساسيا حلل كثري من املشكالت       
ص  ،Beaudoin ،2004(التدريبية للمعلم، وجيعل تدريب املعلم يف أثناء اخلدمة ذا فائدة حقيقية وفعاال 

م يساعد املدرب يف وضع جدول )629 - 622ص ، ويرى فل ريس أن سؤال املتدربني عن احتياجا
، ويؤكد ليزيل راي أن أهداف أي برنامج تدرييب ) 7، صPhil Race .2001(األعمال احلقيقي للتدريب 

  )158صم ، Leslie Rae .2000(البد أن تكون مبنية على احتياجات املتدربني 

 من الباحث بأمهية حتديد االحتياجات التدريبية لنجاح عملية التدريب واستنادا إىل الدراسات وإميانا      
دف إىل تقومي الربامج التدريبية ملعلمي اللغة العربية يف املرحلة  السابقة جاءت فكرة هذه الدراسة اليت 

م التدريبية   .الثانوية مبدينة الدمام من وجهة نظرهم يف ضوء احتياجا

ويعد موضوع تقومي الربامج التدريبية للمعلم من املوضوعات املهمة يف عامل التدريب، فالذي حيدد       
ّاالحتياجات التدريبية حيتاج إىل تقومي عملياته، والذي يعد احلقائب التدريبية حيتاج إىل تقوميها ُِ.  

قق هو التغري اإلجيايب يف أداء فمعيار احلكم على جناح أي برنامج تدرييب بأنه حقق اهلدف أو مل حي      
إن :"املعلم الذي التحق بالربنامج، إذن متابعة املعلم بعد التدريب ضرورة، ويشري إىل ذلك الطعاين الذي قال

الطعاين، ".(عمليات التقومي واملتابعة ألي برنامج ضرورية للتأكد من درجة حتقيقه ألهدافه أو احنرافه عنها
  ).147، ص2007
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ألمور اليت تكون يف حسبان تقومي الربامج التدريبية أن حيقق الربنامج التدرييب أهدافه وهذا أمر ومن ا      
، ُّليس منه بد حىت يساير أحدث الطرق اليت تبىن عليها الربامج التدريبية وهي معايري اجلودة الشاملة

بية، ومعرفة مدى مالءمتها ملتطلبات واالهتمام بأمهية التقييم املستمر لربامج إعداد املعلمني والدورات التدري
  ). 2004، زيتون(املعايري العاملية 

ّومن مث فقد أكدت كثري من الدراسات السابقة ضرورة االهتمام بتقومي الربامج التدريبية املقدمة       
م، وعدم الرتكيز على املادة العلمية فحسب   .للمعلمني أثناء اخلدمة، وأخذ أرائهم  ومعرفة احتياجا

  :وبعد استعراض الدراسات السابقة يف جمال تدريب املعلمني أثناء اخلدمة تبني اآليت      

  . إن عملية تدريب املعلمني أثناء اخلدمة ركن أساسي من أركان العملية الرتبوية- 1

  . إن برامج تدريب املعلمني أثناء اخلدمة متثل اجلانب املنظم يف الرتبية أثناء اخلدمة- 2

ا، ومن مث ختتلف املشكالت اليت تصدت هلا باملعاجلة  إن تلك - 3   الدراسات قد اختلفت دوافعها وأسبا

  .والتحليل، وهذا يعزى إىل تباين اهتمامات الباحثني وطبيعة كل دراسة     

لذا تسعى الدراسة احلالية إىل تقومي برامج تدريب معلمي املرحلة الثانوية أثناء اخلدمة من وجهة نظر       
  .ملعلمني أنفسهم يف املرحلة الثانوية مبدينة الدمام شرق اململكة العربية السعوديةا
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   مشكلة الدراسة

من خالل جتربة الباحث يف العمل الرتبوي لفرتة طويلة متتد إىل ثالثة وعشرين عاما يف إدارة عدد من       
  :املشكلة فيما يلياملدارس والعمل يف اإلشراف الرتبوي مبدينة الدمام الحظ متحور 

  . ضعف خمرجات معظم طالب املرحلة الثانوية يف مهارات اللغة العربية -

   .ضعف مهارات معلمي اللغة العربية الذين يعملون باملرحلة الثانوية -

مع التقنية احلديثة وتسخريها يف تدريس اللغة العربية بسبب ضعف يف التعامل  معلم اللغة العربية ضعف -
  .هيلهإعداده وتأ

ّيعدإن القصور يف إعداد املعلم وتأهيله        ُ مشكلة؛ لذا بات ضرورة االستمرار يف هذا اإلعداد والتأهيل ُ
  .من خالل التدريب؛ ألن األدوار واملسؤوليات ختتلف باختالف التغريات االجتماعية والثقافية والتقنية

ْلذا فإن قضية إعداد املعلم وتدريبه لقيت اهتما       ما كبريا من الباحثني ومن املؤسسات الرتبوية، ودليل َِ
  .ذلك كثرة الدراسات السابقة اليت تناولت املوضوع

ال         يف حاجة إىل مزيد من اجلهود البحثية اليت تعرب عن أمهيته وقيمته، وتعرب -  وال يزال -وكان هذا ا
  .أيضا عن تلبية متغريات العصر الذي نعيشه

 وتشجيعه، وأن تعتمد مؤسسات هجة لتطوير البحث العلمي يف جمال إعداد املعلم وتدريبُهناك حاو      
 ها،وحتسين  لتطوير براجمهاكدعائم االستبانات واآلراء املعتمدة على النقد البناءتدريب على نتائج العداد واإل

ك وضع خطط على كذلاملعلم، وأداء لتحسني وأخرى بديلة  ّأولية ط لوضع خطاحتياجاَّكما أن هناك 
ا مهنة طاردة تغيري النظرة االجتماعية ملهنة التعليم لتصبح مهنة جاذبةاملستوى التوعوي الثقايف ل  بدال من كو

  .غري مرغوب فيها
لذا كان التوجه بضرورة تطوير التعليم وإعداد املعلم وتدريبه يف ظل املتغريات احلديثة، ومواكبة معايري       

  .نا بأمهية التأثري الذي حيدثه املعلم املؤهل على نوعية التعليم وجودتهجودة األداء؛ إميا
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ولكي يكون للربامج التدريبية املقدمة للمعلم فائدة تسهم يف صقل مهارات املعلم وتثري ثقافته جيب       
لبيات أن حتدد االحتياجات التدريبية للمتعلمني ويعمل هلا دراسة تقوميية لتعزيز االجيابيات وحصر الس

  .واملعوقات والعمل على عالجها

  : مشكلة الدراسة يف اآليتحتديدوميكن       

 إعداده وتأهيله أثناء دراسته اجلامعية أو قبل من حيثوجود قصور يف األداء املهين ملعلم اللغة العربية       
نقول ضعف ميكن أن أو  (.التحاقه بالعمل، نتج عن هذا القصور ضعف خمرجات اللغة العربية عند الطالب

  ).خمرجات الطالب يف اللغة العربية

  أسئلة الدراسة

  : اإلجابة عن السؤال الرئيس اآليتحتاول الدراسة احلاليةوحلل هذه املشكلة 

 تقومي الربامج التدريبية املقدمة ملعلمي اللغة العربية يف املرحلة الثانوية مبدينة الدمام يف ضوء ما واقع      
م ال   تدريبية؟احتياجا

  :ويتفرع عن هذا السؤال الرئيس السؤاالن التاليان      

  االت املهنية وما االحتياجات التدريبية  يف الالزمة ملعلمي اللغة العربية  واألكادمييةالرتبويةيف ا
  ؟مام داملرحلة الثانوية مبدارس ال

  ؟ة العربية من وجهة نظرهممعلمي اللغ الربامج التدريبية املختلفة الحتياجات مراعاةما مدى  



 8

  أهداف الدراسة -

  :حتقيق اآليتدف دراسة الباحث إىل       

 حتديد االحتياجات التدريبية الرتبوية الالزمة ملعلمي اللغة العربية يف املرحلة الثانوية مبدينة الدمام.  

 الثانوية مبدينة الدمام معرفة مدى مراعاة الربامج التدريبية املقدمة ملعلمي اللغة العربية للمرحلة 
م التدريبية الالزمة من وجهة نظرهم   .الحتياجا

  أهمية الدراسة -

 :من حيث األمهية النظرية     

 :تتمثل األمهية النظرية للدراسة احلالية يف اآليت 

مفهومه، وأمهيته، : ٍ تقدمي إطار نظري واف عن تدريب معلمي اللغة العربية يف أثناء اخلدمة من حيث
 . أهدافه، وأسسه، وختطيط براجمه، وأساليبه، وأنواعه، ومشكالته، وتقوميهو

مفهومها، وأمهيتها، وطرائق حتديدها، :  استقراء األدبيات اليت تناولت االحتياجات التدريبية من حيث
ا، واملشكالت اليت تواجه حتديدها؛ توطئة ملعرفة ما يناسب منها معلمي اللغة العربية  .وأدوا

تصور لالجتاهات العاملية املعاصرة اليت تناولت برامج تدريب املعلم يف أثناء اخلدمة من حيث كيفية  تقدمي 
ختطيطها وبناء براجمها، وكيفية تقوميها وتنفيذها؛ وتعرف مدى مالءمة الربامج التدريبية احلالية املقدمة يف 

 . ضوء هذه االجتاهات العاملية
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   :ةمن حيث األمهية التطبيقي      

تتمثل األمهية التطبيقية للدراسة احلالية يف تقدمي املساعدة ألطراف العملية التعليمية املهتمني بتعليم اللغة       
  :  العربية يف املرحلة الثانوية؛ وذلك كاآليت

 رحلة إعداد قائمة باالحتياجات التدريبية الالزمة ملعلمي اللغة العربية يف امل: أمهية تتعلق مبطوري املناهج
ناء اخلدمة تتضمن هؤالء املعلمني، الثانوية؛ األمر الذي ميكن القائمني على برامج تدريبيه وتأهيله يف أث

وتقدمي تصور تطبيقي لتطوير برامج تدريب معلمي اللغة العربية يف املرحلة الثانوية أثناء اخلدمة يف ضوء 
 .نتائج الدراسة احلالية لتجويد العملية التعليمية

 م التدريبية : ة تتعلق باملعلمنيأمهي استطالع آراء معلمي اللغة العربية يف املرحلة الثانوية حول احتياجا
الالزمة هلم؛ األمر الذي ميكنهم من تطوير أدائهم التدريسي، وحتقيق أهداف تدريس اللغة العربية يف 

م من  ورضاهم الوظيفياملرحلة الثانوية، وكذا صقل منوهم املهين واألكادميي، وزيادة دوافعهم ، ومساعد
خالل تبصريهم باالحتياجات التدريبية الالزمة ملعلمي اللغة العربية يف املرحلة الثانوية يف أثناء اخلدمة؛ مما 

 .ميكنهم من إجراء دراسات مستقبلية لبناء برامج تدريبية تستهدف تنمية هذه االحتياجات وتطويرها

 م  برفع مستو:أمهية تتعلق بالطالب اهم العلمي من خالل االعتناء بتدريب معلميهم ورفع كفاءا
         . التدريسية والتدريبية األمر الذي يعود على الطالب ويشكل مثرة هذا البحث

    مصطلحات الدراسة -

    : التقويم:أوال

ًفيقال قوم ) ًومق(، التقومي؛ يشتق من الفعل  )ع د ل: ، مادة2005 ،ابن منظور) (ّعدل(َّقوم مبعىن        
  .]4: سورة التني[}لَقَد خلَقْنا اإلِنسان فِي أَحسنِ تَقْوِيم{ :، ومنه قوله تعاىل)ًاملعوج مبعىن عدله وأزال اعوجاجه(
  

بأنـه جمموعـة مـن اإلجـراءات الـيت جتمـع بواسـطتها بيانـات خاصـة بفـرد أو مـشروع، أو : ويعرف التقـومي      
  ). 81ص  ،2000 ،طعيمة، ومناع. (وب علميدراسة هذه البيانات بأسل
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عمليــة منظمــة جلمــع وحتليــل املعلومــات وينطــوي علــى أحكــام قيمــة  ويتطلــب : "ويعــرف التقــومي بأنــه      
ًالتحديد املسبق لألهداف الرتبوية وحيقق غرضا أساسيا وهـو تقـدمي معلومـة مهمـة ومفيـدة لـصانعي القـرارات  ً

  ). 10ص، 2009 ،الشيخ وآخرون(." الرتبوية 

دف إىل إصدار األحكام ويقصد بالتقومي يف الدراسة احلالية        أنه عملية تشخيصية تعاونية مستمرة 
، أو بصياغة أخرى هو إصدار حكم على ملعرفة قدرة التعلم الرتبوي على حتقيق األهداف لدى التالميذ

بوي بإدارة التعليم مبدينة الدمام يف أثناء اخلدمة مدى مراعاة الربامج التدريبية اليت تقدمها إدارة التدريب الرت
م التدريبية   .  ملعلمي اللغة العربية يف املرحلة الثانوية الحتياجا

  : البرامج التدريبية:ثانيا
ا نشاط خمطط يهدف إىل إحداث تغريات يف املعلمني معرفيا ومهاريا ووجدانيا، ختططه " :تعرف       ًبأ ً ً

ا التابعة هلا وكليات الرتبية بالتعاون مع وزارة التعليم اجلهات املعنية بتد ريب املعلمني كاملديريات التعليمية وإدارا
 ،واجلمل ،اللقاين" (تنفذ على شكل دورات طويلة أو قصرية املدى حسب اهلدف املراد حتقيقه من التدريب

  ). 96، ص2003

ا       نشطة التدريبية أو جمموعة من اخلربات العلمية التعليمية جمموعة من األ: ًوقد عرفها الباحث إجرائيا بأ
؛ اليت تقدمها إدارة املنظمة املدعمة باألنشطة والتقنيات املوضوعية من خرباء التدريب هدفها حتسني األداء

  . التدريب الرتبوي بإدارة التعليم مبدينة الدمام ملعلمي اللغة العربية باملرحلة الثانوية يف أثناء اخلدمة

  : االحتياجات التدريبية:ثالثا

اوتعرف       جمموعة من التغريات املطلوب إحداثها يف الفرد واملتعلقة مبعلوماته وخرباته وأدائه وسلوكه  " بأ
، 2010، الطعاين(."واجتاهاته جلعله مناسبا لشغل وظيفة وأداء اختصاصات وواجبات وظيفته احلالية بكفاءة عالية

  ). 163ص

اويعرفه       املهارات الرتبوية املهنية ملعلم اللغة : ا الباحث إجرائيا يف هذه الدراسة االحتياجات التدريبية بأ
  .العربية يف املرحلة الثانوية اليت متثل احتياجات ضرورية جيب التدريب عليها ليؤدي عمله بكفاءة وجودة عالية
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 إجراءات حبثها، أمكن عرض األدبيات والدراسات ويف ضوء العرض السابق ملشكلة الدراسة احلالية وبيان      
دف إعداد قائمة باالحتياجات التدريبية الالزمة ملعلمي  السابقة ذات الصلة مبتغريات الدراسة احلالية؛ وذلك 

ضوئها، اللغة العربية يف املرحلة الثانوية مبدينة الدمام، واستطالع آراء املعلمني حوهلا، وتقومي الربامج املقدمة هلم يف 
   :     وهذا ما سيتناوله الفصل التايل
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  الفصل الثاني

  أدبيات الدراسة

  

  ) للدراسةاإلطار النظري (:ًأوال 

  )الدراسات السابقة  (:ًثانيا
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  الفصل الثاني 

  أدبيات الدراسة

جنبيــة ذات الــصلة  مــن الدراســات احملليــة والعربيــة واألدعديــل الباحــث يتنــاول هــذا الفــصل مــا استعرضــه      
ـــــة ـــــدف اشـــــتقاق هـــــذه بدراســـــته احلالي ـــــك  ـــة، وذل م املهنيــ ـــــاء اخلدمـــــة واحتياجـــــا ـــــدريب املعلمـــــني أثن  مـــــن ت

وقـــد ركـــز يف استعراضـــه علـــى االحتياجـــات وتعـــرف مـــدى مناســـبتها ملعلمـــي اللغـــة العربيـــة يف املرحلـــة الثانويـــة؛ 
، ولتحقيـق هـذا تنـاول الباحـث األدبيـات يف توصـياتوأهـم النتـائج والواملـنهج املتبـع، أهداف الدراسة والعينة، 

  : مبحثني
  :نقطتين اإلطار النظري؛ ويعرض في ••
  )أثناء الخدمة( تدريب المعلمين وهم على رأس العمل •

  )أثناء الخدمة(مفهوم التدريب على رأس العمل : ًأوال    
  أهمية التدريب: ًثانيا    
  أهداف التدريب: ًثالثا    
  األسس التي يقوم عليها التدريب : ًرابعا   
  التخطيط لبرامج التدريب: ًخامسا
  أساليب التدريب: ًسادسا
  أنواع البرامج التدريبية للمعلمين: ًسابعا  
  تقويم البرامج التدريبية : ًثامنا   
  المشكالت التي تواجه التدريب: ًتاسعا  

   االحتياجات التدريبية •
  تدريبية مفهوم االحتياجات ال: ًأوال    
  أهمية تحديد االحتياجات التدريبية   : ًثانيا    
  طرق تحديد االحتياجات التدريبية  : ًثالثا    
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  أدوات وأساليب جمع البيانات لتحديد االحتياجات التدريبية: ًرابعا   
  المشكالت التي تواجه تحديد االحتياجات التدريبية: ًخامسا

  : في مطلبين- أيضا –ض  الدراسات والبحوث السابقة؛ ويعر••
   دراسات تناولت االحتياجات التدريبية  •
   الدراسة األولى-
   الدراسة الثانية-
   الدراسة الثالثة-
  الدراسة الرابعة-
   الدراسة الخامسة-
   دراسات تناولت برامج تدريب المعلمين أثناء الخدمة•
   الدراسة األولى-
   الدراسة الثانية-
   الدراسة الثالثة-
  لدراسة الرابعة ا-
   الدراسة الخامسة-
   الدراسة السادسة-

ُو يعرض ذلك فيما يلي تفصيال َ ُ:  
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  تدريب المعلمين وهم على رأس العمل: اإلطار النظري

  :ويتناول الباحث كل عنصر بنوع من التفصيل      
  ):أثناء الخدمة(مفهوم التدريب على رأس العمل : ًأوال
له املعلم طيلة  نشاط مقصود وخمطط ومستمر يتعرض" عبارة عن هو سعادةة كما أثناء اخلدمالتدريب       

ــة العقــــل إلكــــسابه املعــــارف  ــة واملهنيــــة عــــن طريــــق خماطبــ حياتــــه الوظيفيــــة؛ بقــــصد تنميتــــه مــــن الناحيــــة العلميــ
واملعلومــات واألفكــار احلديثــة ذات الــصلة بتخصــصه، وعــن طريــق خماطبــة احلــواس إلكــساب املعلــم املهــارات 

تحسني مستوى أدائه كمعلم، وعن طريق خماطبة الوجدان إلكـسابه االجتاهـات والـسلوكيات املرغوبـة، وذلـك ل
تمــع والنهــوض مبــستوى تالميــذه  ."بطريقــة متكاملــة جتعلــه شخــصية عــصرية متوازيــة متفاعلــة مــع متغــريات ا

  .)27-26، ص ص 1993سعادة، (
 برامج إعداده قبـل اخلدمـة  هناك أن تكون ينبغي بل جيبملعلم على عاتق االيت ألقيتاألدوار اجلديدة ف      

ويف أثنائهــا بــرامج عــصرية تقــدم اخلــربات واألســاليب التعليميــة وكــل مــا يكــسب املعلــم كفــاءات عامــة وأخــرى 
متطلبـــات التطـــورات احلديثـــة يف أهـــداف التعلـــيم و ، كـــذلك تتناســـبنوعيـــة خاصـــة تتناســـب مـــع هـــذه األدوار

ا عملية مـستمرة ال تتوقـف وحمتواه ومصادره و أوعيته، وكل ذلك يتطلب النظر إىل عملية إعداد املعلم على أ
 الزمـا لتجديـد خرباتـه ابتخرجه من املعهد أو الكلية بل يصبح النمو املهين والتدريب املستمر أثنـاء اخلدمـة أمـر

 ،ســليمان (واكــب روح العــصروزيــادة فعاليتــه، ألن املنــاهج متطــورة ومتجــددة ويلــزم هلــا معلــم متطــور متجــدد ي
1991(.   

ـــداد املعلــــم بــــاخلربات املعرفيــــة واملهـــــارة : "وعــــرف الــــسكييت التــــدريب بأنـــــه       ـــدف إىل إمــ ـ ــــة تربويــــة  عملي
  ).6 ص،2002 ،السكييت(." والوجدانية اليت تساعده على اإلملام بكل ما هو جديد يف جمال ختصصه 

 أو نــشاط مقــصود يهــدف إىل جتديــد معلومــات املعلــم وتنميــة عمليــة: "  التــدريب بأنــه ويعــرف بــشارة      
  ).94ص، 1986 ،بشارة(." مهاراته الفنية باستمرار 

واستنادا إىل نتائج الدراسـات الرتبويـة، فـإن فيليـب جاكـسون اسـتخلص مفهومـا عامـا لتـدريب املعلـم يف       
  ):102، صJakson Philip  ،1981(أثناء اخلدمة، ميكن تلخيصه يف املفاهيم الثالثة اآلتية 
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ـــسلوكي - ــة مـــن تفاعـــل، مبعـــىن الرتكيـــز علـــى املهـــارات : المفهـــوم ال ويركـــز علـــى مـــا يـــدور يف حجـــرة الدراسـ
التدريسية، وبناء عليه جيب أن يركز تدريب املعلم على كيفية حتليل املوقف التدريسي، وتفسري ما يالحظ من 

  .سلوك بني املعلم واملتعلم
 ويؤكــد تعمــيم عمليــة التــدريب لعــالج أخطــاء برنــامج اإلعــداد األساســي للمعلــم قبــل :المفهــوم العالجــي -

  .اخلدمة؛ حىت يستطيع التكيف مع اجلديد يف العملية التعليمية
 املدرسـي مـن تفاعـل املوقـف التعليمـي الـصف يف جيري على ما  الضوء هذا املفهوم للتدريبكما يسلط      

 ومــا حيــدث فيــه مــن ســلوك، أي إنــه يركــز علــى املهــارات التدريــسية ولــيس بــني املعلــم والتالميــذ داخــل الفــصل
علـــى ســـلوك املـــدرس واجتاهاتـــه قبـــل بـــدء عمليـــة التـــدريس، فيمـــا حيـــدث يف الفـــصل هـــو أهـــم عناصـــر املوقـــف 
التدريسي، وعليه جيب أن يدرب املدرس على كيفية حتليل املوقف التدريسي، وعلى كيفية تفسري مـا يالحظـه 

  .ًنه وبني التالميذ لفظيا كان أو غري لفظيمن سلوك بي
  .ويؤكد طبيعة النمو املهين للمعلم، كما يستهدف زيادة الدافعية حنو النمو الذايت للمعلم: مفهوم النمو -

وبإمعـــان النظـــر يف مفهـــوم التـــدريب عنـــد جاكـــسون يتـــضح أنـــه ال يوجـــد تعـــارض بـــني املفـــاهيم الثالثـــة       
ـــا مرتابطـــة  متكاملـــة فيمـــا بينهـــا، حيـــث ميهـــد النمـــو املهـــين للمعلـــم إىل تعـــديل ســـلوكه داخـــل الـــسابقة، بـــل إ

 إىل عـــالج - بـــدوره -ّالفــصل، وتوجيـــه أداءاتــه الوجهـــة الـــسليمة، أمــا إتقـــان املهــارات التدريـــسية فإنـــه يــؤدي 
  . املشكالت اليت تتعلق بأداء املعلم وكفاءته اإلنتاجية

ز هـذا علـى النمـو املهـين للمعلمـني، ويـرفض فكـرة ربـط سـلوك املـدرس املفهـوم يركـأن هـذا  سعادةويرى       
بعناصر املوقف التعليمي ويهدف إىل زيادة الدافعية لديهم للنمـو الـذايت ويـستند هـذا املفهـوم إىل عـدة فـروض 

  :هي
  . أن التدريب ليس عملية آلية ميكانيكية-1
ا أن التدريب حيتوي على خربات مجالية خيلقها املوقف وال-2   . ميكن التنبؤ 

  : ما يليجاكسون كما ذكرومن الوظائف اليت يؤديها التدريب مبفهوم النمو 
  .جعل املعلمني أكثر حساسية للموقف التعليمي -أ

  .جعل املعلمني يف موقف املخططني للتدريب، وليس املستقبلني فقط -ب
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  .دارة الفصل وضبط النظام فيهجعل املعلمني املهتمني باملوقف التعليمي أكثر من اهتمامهم بإ -ج
ــن الـــضغوط  -د جعـــل التـــدريب عمليـــة ذاتيـــة تـــرتبط باإلحـــساس الشخـــصي واحلاجـــة إىل النمـــو، والتحـــرر مـ

  .والروتني
ا الفنية واإلدارية-هـ   .)27-26، ص ص 1993يف سعادة، . ( ربط التدريب بالعملية التعليمية ومتطلبا

 التدريب يف مفهومه املعاصر مل يعد مقـصورا علـى جمـرد العمـل علـى ومن هذه املفاهيم السابقة يتبني أن      
اســتكمال تأهيــل املعملـــني ممــن دخلــوا املهنـــة، كمــا مل تعــد بـــرامج تعليميــة تــستهدف معاجلـــة عيــوب اإلعـــداد 

كمــا أصــبح يهــدف إىل تنميــة . الــسابق للمعلــم، بــل أصــبح يؤكــد طبيعــة النمــو املهــين للمعلمــني أثنــاء اخلدمــة
     .نيا وعلميا وثقافيااملعلم مه

 أهدافها إذا قام كل شخص فيها بعملـه علـى ميكن أن حتقق أي منشأة أو شركة َّ أن نقول إنستطيعون      
 قــد حيتـاج األمــر إىل تــدخل ،أكفـأ وجــه، وحــىت ميكـن للعــاملني القيــام بـذلك فهــم يف حاجــة إىل تـدريب جيــد

احتياجـات الفـرد واختيـار حتديـد  وأيـضا ،ات املنـشأة من األشخاص يف عملية التدريب لتحديد احتياجعددا
   .هنقلو لتحقيق هذه االحتياجات جبانب تقييم فاعلية هذا التدريب ه؛التدريب املناسب أو تصميم

ـــة املـــستمرة الـــيت ُوي        مـــن خالهلـــا تزويـــد املوظـــف املتـــدرب جيـــريعـــرف التـــدريب بـــشكل عـــام بأنـــه العملي
 أفـــضل، وإحـــداث بطريقـــة قـــادرا علـــى أداء مهــام حمـــددة  مـــن أجــل أن يكـــون،باملعلومــات واملهـــارات الالزمـــة

 ألي جهـة ًأمـرا ال منـاص منـه التـدريب ّ، ويعـد مع التغيري يف املستقبلللتعايشتطوير إجيايب يف أدائه وإعداده 
 الــيت  ومواكبــة التطــورات والتغــريات الــسريعة، إعــداد كــوادر بــشرية قــادرة علــى تلبيــة حاجــات العمــلإىلتتطلــع 

وللتـدريب أثنــاء اخلدمــة أمهيـة كبــرية نظــرا ملـا يهيئــه التــدريب للموظـف مــن معــارف ، حتـدث يف جمــاالت العمــل
أو مــن خــالل تعرفــه علــى أفــضل احللــول للمــشكالت الــيت يواجههــا أثنــاء  ومهــارات جديــدة تتطلبهــا مهنتــه،

 املؤشـر املطلـوبليصل بذلك إىل  طاء،ممارسته ملهنته مما يزيده متكنا يف أداء عمله ويساعده على جتنب األخ
 .تسعى للرقي والتقدماليت هة اجلالذي تطمح إليه 

عملية خمططة هلا وحمددة بأهداف ترتبط هذه األهـداف : ّومن مث ميكن القول بأن التدريب أثناء اخلدمة      
م م ومعارفهم وسلوكيا   .باالحتياجات الفعلية للمعلمني املستهدفني لتنمية مهارا
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  أهمية التدريب: ًثانيا
نظـرا لالنبثــاق املعــريف والتطــور التكنولـوجي يف مجيــع جمــاالت احليــاة، ولتعـدد وســائل االتــصال والتواصــل؛       

م للتعامــل مــع التطــورات والتقنيـات احلديثــة، وال ســبيل هلــذا  فقـد وقــع علــى عـاتق املعلمــني مهمــة تطــوير قـدرا
 ملواكبة العصر إال بالتدريب، لذلك بات للتدريب علـى رأس العمـل أمهيـة التطوير وتنمية الذات ورفع املهارات

  .وقيمة
املتغــرية الــيت فرضــتها التطــورات احلادثــة واســتجابة للظــروف بوصــفها  أمهيــة التــدريب أثنــاء اخلدمــة وجتــيء      

تمـع مـن يأملـه، إضـافة إىل الـدور الرتبـوي الـذي املتزايدةالعلمية واملعرفية السريعة   نـااملعلمـني، ومـن هنـا ميكن ا
 حتتمهــا خاصـة لـه أسـباب عامـة تفرضـها طبيعـة العـصر وأسـبابلـه   إن تـدريب املعلمـني أثنـاء اخلدمـةأن نقـول

  .مهنة التعليم
ينتظمـون  ريب الثقـة يف نفـوس األفـراد الـذينيبعث التد: " وعن أمهية التدريب يذكر عثمان ذلك بقوله       

م أصــ بحوا علــى درجــة عاليــة مــن الكفايــة، حبيــث يتفننــون يف أعمــاهلم أكثــر مــن ذي فيــه عنــدما يــشعرون بــأ
   .)8 ص ،2001 ،عثمان(. "ِّقبل، وهذا الشعور الذايت ينمي فيهم اإلحساس بالتفوق والقيمة الذاتية 

 فالتـــدريب أثنـــاء اخلدمـــة أصـــبح ضـــرورة واقعيـــة يف مجيـــع الوظـــائف، ويف جمـــال التعلـــيم تـــزداد أمهيتـــه؛ ألن      
  .التعليم واجهة للمتغريات السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية

يئـة الفـرص أمـام املتـدرب الكتـساب : ويذكر موسى أن أمهية التـدريب أثنـاء اخلدمـة تتـضح مـن خـالل      
معــارف جديــدة يف جمــال العمــل، ويــساعد املتــدرب علــى اكتــساب مهــارات جديــدة تتطلبهــا املهنــة، ويــساعد 

تغيــري االجتاهــات الــسلبية واكتــساب اجتاهــات إجيابيــة جتاههــا، ويكــسب املتــدرب آفاقــا جديــدة يف جمــال علــى 
  ).1995 ،موسى. (ممارسته ملهنته، ويغرس مفاهيم وأساليب تعلم جديدة

مـــن الـــدوافع الــيت دفعـــت املـــسؤولني عــن الرتبيـــة إىل االهتمـــام بتــدريب املعلمـــني أثنـــاء "ّويــرى ســـعادة أنــه       
 مــستويات املعلمــني مــن الناحيــة العلميــة واملهنيــة، إىل جانــب االنفجــار املعــريف الــذي يــشهده ضــعفدمــة اخل

ـــا وعـــدم االهتمـــام بتطويرهـــا لتناســـب اإلعـــداد بـــرامج ضـــعف إىل باإلضـــافة، القـــرن احلـــادي والعـــشرين  وتفاو
ـــة للتغلـــب علـــى هـــذه الـــصعو ـــة التـــدريب يف حماول ـــات العـــصر، لكـــل ذلـــك جـــاءت أمهي بات والـــسلبيات متطلب
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 سـعادة،".(ومسايرة التطور والتقدم من ناحيـة أخـرى، ممـا يعـين ازديـاد احلاجـة إىل بـرامج التـدريب واسـتمراريتها
  ).33 – 32، ص ص 1993

  األفـــرادعـــدادإ تدريبـــه، فالتـــدريب هـــو والعمـــل علـــىعـــداد املعلـــم إ الـــضروري مـــن صـــار أجـــل ذلـــكومــن       
مإ تقنيــا ومهنيــا وهموتــأهيل م قــ ومهــارات ترفــع مــن إمكانــات كــسا ، والتــدريب مبفهومــه العلمــي العطائيــةدرا

 لرفـع مـستوى األفـراد، األصـعدة النمـو الـذايت املـستمر للقـائمني بعمليـة التعلـيم يف كافـة حتقيـق أصاليستهدف 
سي ورضاهم سهم مبا حيقق طموحهم واستقرارهم النففواالرتقاء باملستوى العلمي واملهين والثقايف للمعلمني أن

  .جتاه عملهموالوظيفي املهين 
سد فجـوة القـصور قبـل التحاقــه كـذلك يــ يف إعـداد املعلـم وتأهيلـه يــسهمأن التـدريب أثنـاء اخلدمـة كمـا       

بالعمــل؛ ألن التطبيــق يف امليــدان واملمارســة ختتلــف عــن اجلانــب النظــري الــذي أخــذه أثنــاء الدراســة اجلامعيــة، 
مل ال يلزمه بالضرورة وجود نقص يف التأهيل قبل اخلدمة، إمنا يكفي أن يكـون مـن كما أن التدريب أثناء الع

  .أجل مواكبة التغريات
ــورات العلميـــة        ــة التـــدريب أثنـــاء اخلدمـــة اســـتجابة للظـــروف املتغـــرية الـــيت فرضـــتها علـــيهم التطـ وتـــأيت أمهيـ

تمع من املعلمني، ومن هنا ميكن القول واملعرفية السريعة واملتضاعفة، إضافة إىل الدور الرتبوي الذي يتوق عه ا
  .له مربرات عامة تفرضها طبيعة العصر ومربرات خاصة تفرضها مهنة التعليم إن تدريب املعلمني أثناء اخلدمة

  أهداف التدريب    : ًثالثا
للمتـدرب ّميكن القول إن اهلدف من التدريب على رأس العمل ال ينحصر يف توفري اخلـربات واملهـارات       

  .بل ميتد إىل غرس الشعور بالرغبة يف تطوير قدرات الفرد

ولكي جنعل املتدرب على علم دائم مبا يستجد من تطورات يف جمال عمله البد من أن توضع برامج       
تدريبيه له، حىت يطلع على التقنيات واالسرتاتيجيات احلديثة يف جمال عمله، فالتدريب يرفع مستوى املعلم 

  .، ويرفع روح التنافس بني أفراد املنظمة التعليميةاملهين
تفـصيلية،  حمـددة تـصنف إىل أهـداف عامـة وأهـداف اأهـدافة تدريبيـالمج اربالـ ويضع اخلرباء عند تـصميم      

ا على وجود أهداف واضحة، وهنـا البـد أن كلي ميه تعتمد اعتماداون عملية قياس جدوى التدريب وتقذلك أ
املــدى أو   وبـني األهــداف بعيـدة،ف أو النتـائج املباشـرة واحملــددة للتـدريب الـيت ميكــن قياسـها بـني األهــدانفـرق
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ــا  النتــائج غــري املباشــرة ــتم   يف إطــار املؤســساتالــيت تكــاد تكــون مــشرتكة بــني معظــم الــربامج التدريبيــة الــيت 
 ووضــع حمتوياتــه وأســاليبه ،يبتنميــة مواردهــا البــشرية، ويتبــع ذلــك أنــه لــيس باإلمكــان تــصميم أي برنــامج تــدري

  .حتقيقها من هذا الربنامجقياسها و باألهداف املطلوب سابقةوحتديد مدته دون معرفة 
  : ، منها من التدريباملرجوةالنتائج غري املباشرة   األهداف العامة أوومن هذه

  . على األجهزة وصيانتهاواحلفاظ اإلنفاقات  تقليل-
م وذلـــك دى العـــاملني،  الرضـــا الـــوظيفي لـــ ارتفـــاع نـــسبة- ـــة احتياجـــا الـــضغوط نـــسبة  وتقليـــل التدريبيـــةبتلبي

  .النفسية عليهم
  .ختفيض نسبة غياب املوظفني عن العمل -
 . الكمي والنوعياجلانبني من وجتويده نسبة حتسني األداءرفع  -
 . من أساليب التحفيز والرتقية واجلدارةاأسلوببوصفه التدريب  نشر مفهوم -
م القدرة على الوعي لدى رفع نسبة-  . البحث عن اجلديد تطوير الذات املوظفني بأمهية التدريب، وإكسا

تنميــة ال املخرجــات العامــة لعمليــة هتلخــيص األهــداف العامــة للتــدريب، وهـي يف الوقــت نفــسفيمـا بــأيت و      
  :، من خالل العناصر التاليةاملهنية ورفع كفاءة العاملني

ـــة املناســـبة الـــيت متمـــن خـــالل: باألســـالي -أ ن املتـــدرب مـــن اســـتخدام املعـــارف و ّـــكُ تـــوفري األســـاليب العلمي
 أو حتـسني إدراكـه ملعطيـات العمـل ،عملـه احلـايل أو املـستقبليسواء يف يف تطوير أدائه حيتاجها  اليت ،املهارات

 .األدائية وحمددات الفعالية هوظروف
ــا:  الخبــرة -ب كثفــة ذات العالقــة بتنميــة أدائــه احلــايل واملــستقبلي مــن  تزويــد املتــدرب بــاخلربات امليقــصد 

ـــة الـــتعلم  خـــالل نقـــل جتـــارب وخـــربات املـــشاركني، أعـــضاء هيئـــة التـــدريب والرؤســـاء يف العمـــل لتكثيـــف عملي
ا   .واإلسراع 

ـــدعيم تغيــــري و :االتجاهــــات -ج ــــدرب وتـ ــات وامليــــول الــــسلوكية اإلنــــسانية للمت ــات واالفرتاضــ تعــــديل االجتاهــ
دف زيادة رغبة املتدرب ودرجة نضجه االجتاهات   .النفسي املطلوبة 
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 من خالل إكـساب املتـدرب مهـارات عمـل جديـدة سـواء كانـت مهـارات عمليـة أو فكريـة أو :المهارات -د
دف زيادالسابقة لديهفنية وكذلك تنشيط املهارات   قدرة املتدرب ودرجة نـضجه ة اليت تداعت مبرور الوقت 

  .الوظيفي
من خالل مساعدة املتدرب على اكتساب املعارف واألسس العلمية والنظرية والفلسفية وذلك : المعرفة -ه

اه للقيام بأداء مناسب لوظيفته ُّدُِمبا ميكنه من معرفة اجلديد يف أداء وظيفته احلالية ويع   . اليت سيعمل 
ـــامج  تكفـــياللكنهـــا و ، املـــشرتكة للتـــدريب يف جمـــال األهـــدافالقاعـــدةإن هـــذه األهـــداف متثـــل   إلعـــداد الربن

ـا كـل برنـامج معرفة وهذا يقودنا إىل ،وتصميمه، وحتديد حمتوياته وأساليبه  تلك األهداف اخلاصة الـيت يتميـز 
      .تدرييب عن اآلخر

الـــالزم  ًإن للتــدريب أهـــدافا اقتــصادية ترتكـــز يف تنميــة الكفايـــات واخلــربات واملهـــارات"  :هـــاكون يقــول       
راد القوى التعليمية العاملة ملواجهة احتياجات املستقبل علـى املـدى القـصري والبعيـد، وزيـادة قـدرة توفرها يف أف

األفراد على التحرك الوظيفي مبا يضمن رفع الروح املعنويـة للعـاملني، ممـا يـؤدي إىل إجنـاز العمـل مبجهـود أقـل، 
  ).16 ، صHacon، 1986(" ويف وقت أقصر، وبإنتاجية عالية 

تمـع املدرسـي ومـا يـستجد باملؤسـسات - أثناء - أهداف التدريب ومن        اخلدمة اإلملـام باحتياجـات ا
  .الرتبوية من إسرتاتيجيات يف طرق التدريس، ومن وسائل تقنية حديثة

  األسس التي يقوم عليها التدريب :ًرابعا

   .)17 ، ص 2007 ،الطعاين: (يذكر بعض هذه األسس الطعاين 
  . ار أو منوذج نظري يستمد مبادئه من احلقائق التجريبية ترتكز على إط-1
  .  أن تكون أهداف الربامج التدريبية واضحة وحمددة-2
  .  أن تليب الربامج التدريبية حاجات تدريبية حقيقية مهنية للمتدربني حىت تشعرهم بأمهيتها-3
حيــث متطلبــات القبــول والدراســة  أن تتــوافر تعــدد االختيــارات يف بــرامج التــدريب وتتــوافر املرونــة مــن -4

  .والتخرج
  .  أن تتسم عملية التدريب باالستمرارية-5
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  .  أن يستثمر التدريب معطيات التقنيات الرتبوية-6

  .  أن يعتمد التدريب على وسائل متعددة لتحقيق أهدافه-7

ص ص ، 1425قي فـــالو: (ويــرى فـــالوقي أن الـــربامج التدريبيــة البـــد أن ترتكـــز األســـس اآلتيــة وتقـــوم عليهـــا
69-70( .    

ـــا املتـــدرب إىل : الغرضــية -1 أي أن يـــسعى التـــدريب مـــن خــالل مجيـــع العمليـــات واألنـــشطة الــيت يقـــوم 
  حتقيق أغراض واضحة وأهداف حمددة 

ًأي أن يكون التدريب أثناء اخلدمـة مـستمرا يف تـدريب املعلـم منـذ التحاقـه مبهنـة التعلـيم : االستمرارية -2
اوحىت ترك العمل  .  

أن يكــون التــدريب أثنــاء اخلدمــة شــامال جلميــع نــواحي شخــصية املعلــم املهنيــة، والثقافيــة، : الــشمولية -3
  .والذاتية، والعلمية، كما ينبغي أن يشمل مجيع فئات املعلمني وكل من له عالقة بالعملية التعليمية

ات الالزمــة الـيت تــساعد املعلــم علــى أي أن يتجــه التــدريب أثنـاء اخلدمــة حنــو املهـارات واخلــرب: الواقعيـة -4
أداء مهنته، وتعينه على جتـاوز املـشكالت الـيت يواجههـا أثنـاء اليـوم الدراسـي، كمـا جيـب أن يكـون يف 

  . حدود اإلمكانات املتاحة

م وميـوهلم، : مةءالمال -5 مبعىن أن يكون التدريب أثناء العمل ملبيا الحتياجات املعلمني ويناسـب قـدرا
تمعويوازن بني  م واحتياجات ا   .حاجا

أي أن يكـــون التـــدريب أثنـــاء اخلدمـــة ذا مرونـــة عاليـــة، حبيـــث يـــشبع حاجـــات املعلمـــني : الديناميكيـــة -6
املختلفة، وأن يكون قابال للحذف واإلضافة والتعديل، وذلك حسب حاجـات املعلمـني واحتياجـات 

تمع   .ا

ــتم بتحديــد أهــداف التــدريب، واالســتمرارية يف ّلـذا ميكــن القــول إن األســس الــيت يقــوم عليهـا        التــدريب 
تــدريب املعلــم أثنــاء خدمتــه، واالســتفادة مــن التقنيــة، والواقعيــة يف الــربامج التدريبيــة، الــيت جيــب أن يــتم إشــراك 
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املعلـــم يف ختطيطهـــا وحتديـــد أهـــدافها، وأن يـــشتمل التـــدريب علـــى جوانـــب شخـــصية املعلـــم، وأن تكـــون هـــذه 
  .يبية مرنة وقابلة لإلضافة أو التعديلالربامج التدر

  التخطيط للبرامج التدريبية: ًخامسا

تعـــددت منـــاذج ختطـــيط الـــربامج التدريبيـــة أثنـــاء اخلدمـــة لتواكـــب التغـــريات يف امليـــدان الرتبـــوي ومـــن هـــذه       
   :النماذج

سة ينبثــق منهــا يقــوم هــذا النمــوذج علــى أربــع خطــوات رئيــ:  النمــوذج االنجليــزي للتــدريب:النمــوذج األول
 تقـومي –التـدريب والتنميـة  تـصميم إسـرتاتيجيات وخطـط –حتديـد االحتياجـات : خطوات أخرى فرعية وهـي

   .)121-120، ص صTDLB ،1991. ( تدعيم التدريب وحتسينه-فعالية التدريب والتنمية 

  :   يتكون من ثالث مراحل نموذج كاسيكو:النموذج الثاني
  .اجات التدريبية وصياغة األهدافحتديد احل: المرحلة األولى

  .حتديد الطرق والوسائل لتحقيق األهداف يف جو حمفز: والمرحلة الثانية

التقــومي، وهــي مرحلــة تعــين وضــع مؤشــرات حتقــق األهــداف مــن خــالل قيــاس أداء : والمرحلــة الثالثــة
دف احلـصول علـى معلومـات تـساهم يف تطـوير ا ملراحـل الـسابقة املتدربني يف الربنامج أو يف العمل، 

  )252 ص،Casico  ،1995. (وتعزيز جوانب القوة فيها

  ":تشارني وكونواي" نموذج :النموذج الثالث

  :جمموعة من اخلطوات عند تصميم برنامج تدرييب، منها) 205، ص 2000تشارين، ووكونواي، (أدرج       

  .  مجع املعلومات عن احلاجة التدريبية-أ 

  .دين من الربامج يف ضوء اإلمكانات املالية املرصودة االتفاق حول املستفي-ب

  . حتديد املعلومات أو املعارف واملهارات اليت حيتاجها املستفيد-جـ
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  . حتديد مدة الربنامج-د

م التدريبية، ومستوى أدائهـم احلـايل، ومـستوى تعلـيمهم :  مجع معلومات عن املشاركني من حيث-ه حاجا
م، وما حيتاجونه لتحس   .     ني أداء عملهم مبستوى أحسنوخربا

 حتليــل احلاجـــات التدريبيــة مـــن خــالل مراجعـــة التوصــيف الـــوظيفي؛ ملعرفــة متطلبـــات الوظــائف أو املهـــام، -و
ذه املهـام، وتقـومي مـستوى املهـارات احلاليـة للمـوظفني الـذين يـؤدون  وحتديد املهام واملهارات الضرورية للقيام 

  .   داء بني املهارات املطلوبة واملهارات احلاليةتلك الوظائف، وحتديد فجوة األ

  . صياغة أهداف التدريب مبشاركة املتدربني أنفسهم-ز

  . حتديد اجلدول الزمين للربنامج-ح

   التقومي املبدئي للربنامج بتطبيقه على جمموعة جتريبية من املستهدفني الذين لديهم االستعداد لالختبار-ط

  .ج التدريب حتديد موعد تنفيذ برنام-ي

 حتديد أولويات التدريب يف ضوء أثر تلبية احلاجات التدريبية علـى قـدرة املنظمـة لتحقيـق أهـدافها، وعلـى -ك
  .   قدرة املوظف يف النجاح يف الوظيفة

 متضمنة األهداف التدريبية للربنـامج، وخطـة هـذا الربنـامج، واألهـداف -كتابة - تسجيل املواد التدريبية -ل
ل وحدة، وطـرق التـدريب املناسـبة، وجتربـة فعاليـة املـواد التدريبيـة علـى جمموعـة قليلـة مـن املتـدربني، التدريبية لك

واالستعانة بآراء اخلرباء فيما خيص حمتوى الربنامج؛ من أجل التأكد من أمهية املواد التدريبيـة ومـدى مالءمتهـا 
  .    للمستفيدين

  :  نموذج تصميم نظم التعليم:النموذج الرابع
 مــن مخــس مراحــل رئيــسة تتــضمن كــل مرحلــة عــددا مــن اخلطــوات، )ISD(ويتكــون تــصميم نظــم التعلــيم       

      (Craig, 1996, pp. 271 – 280 . Beckchi & Doty, 2000 . pp. 33 - 388): أوردها كل من
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  :تحليل الحاجات، ويتم ذلك وفق الخطوات اآلتية: المرحلة األولى
  ).علماملت( حتليل املتدرب –أ 

  . حتليل احمليط الذي جيري فيه التدريب-ب
  .     حتليل الوظائف-جـ

  التصميم: المرحلة الثانية
حيـث جيـري فيهـا حتديـد الفجـوة بـني معــارف ومهـارات واجتاهـات األفـراد املطلـوب تـدريبهم، وبـني تلــك       

  . املطلوبة إلجناز أعماهلم بكفاءة عالية
  :ة خطواتوتتكون هذه املرحلة من عد      

  .       حتديد األهداف التدريبية، وصياغتها بوضوح ودقة-أ 
فيجـب حتديـد األدوات الـيت ميكـن مـن خالهلـا تقيـيم مـدى حتقـق األهـداف التدريبيـة :  تطوير االختبارات-ب

  .بناء على مالحظة وقياس درجة التغيري يف سلوك وأداء املتدرب
جتاهـات بأســلوب مـرتابط، وتسلـسل منطقــي كالبـدء باملهــارات ويقــصد بـه تقـدمي املعــارف واال:  التسلـسل-جــ

الــدنيا قبــل املهــارات العليــا، أو تنظيمهــا حبيــث تتــدرج مــن الــسهل إىل الــصعب أو التسلــسل املنطقــي ملهــارات 
  .     التدريب

ــا :  حتديــد اســرتاتيجية التــدريب-د   البيئــة الــيت حتــوي حــدث الــتعلم، وطرائــق– علــى ســبيل املثــال -ويعــىن 
  .التدريب اليت تالئم بيئة عمل املتدربني وغريها

ا عملية تصميم الربامج التدريبية وتنفيذهاوميكن القول بأن هناك          :، ومن هذه املراحلمراحل متر 
    مرحلة التخطيط-1

توضــح مــا الــذي يــراد أن حيقــق وكيــف ميكــن حتقيقــه؟ وهــي مرحلــة هامــة لرســم مــنهج التــدريب ومتثــل       
 . ور االفرتاضي الذي سيتحقق يف الواقع امليداينالتص

 : مرحلة التنفيذ -2
وهي مرحلة حتديد اإلطار العام لإلجراءات التنفيذية للربنامج التدرييب، إدارة الربنامج التدرييب وإخراجـه       

 :وتشمل النقاط التالية، إىل حيز الوجود
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 .حتديد موعد بدء وانتهاء التدريب  -
 .  التدريبأنشطةحتديد زمن  -
 )بأن تكون اإلضاءة واملساحة كافية( ختيار املكان املناسب واملريح للتدريب  ا-
   . متخصصنيمدربنيقبل تنفيذ أنشطة الربنامج التدرييب من  -
اختيــار طريقــة جلــوس املتــدربني بــشكل مناســب متكــن مــن اســتخدام شاشــة العــرض وتنفيــذ األنــشطة يف  -

ليكــون )  دائــرةأو U علــى شــكل حــرف جمموعــات صــغرية(تكــون علــى شــكل جمموعــات، والــيت يفــضل أن 
 .املشاركني مع بعضهم البعض فعال/اتصال املشاركات

  Power Pointاملادة التدريبيةو أقالم فلوماسرت، ورق الفليب تشارت،(توفري املستلزمات الضرورية للربنامج  -
 .لعملشاشة العرض والتأكد من صالحيتها ل  جتهيزون أمكن، إ

 .لراحة مع توفري وجبة خفيفة ومشروباتاحتديد فرتة  -
 :  مرحلة التقييم-3

هــي اإلجــراءات الــيت تــتم لقيــاس كفــاءة الربنــامج التــدرييب ومــدى جناحهــا يف حتقيــق األهــداف املطلوبــة،       
ــام ،وقيـــاس كفــــاءة املتـــدربني والتغيــــري الـــذي أحدثــــه التــــدريب ــاس كفـــاءة املــــدرب الـــذي قــ ــذ  وكـــذلك قيــ بتنفيــ

)  وغريهـا...ات األسئلة واإلجابات والبطاقات واالستبان(تقييم التدريب عن طريق تصميم  وجيري ،التدريب
اية التدريب دف عملية تقييم الربنامج التدرييب اىل ،اليت توزع يف   : اآليت و

 والتخطــيط أو معرفــة نقــاط القــوة والــضعف الــيت حــدثت أثنــاء مرحلــة تنفيــذ التــدريب مــن حيــث اإلعــداد -1
 .التنفيذ، وتفادي األخطاء

 .التعرف على قدرة املتدرب يف حتمل املسؤولية للقيام بالتدريب -2
 .بيان مدى استفادة املتدرب من التدريب -3

 : يتم استخدام الوسائل التالية  و لقياس مدى حتقق أهداف التدريب،
 :ةاالستبان -أ

اية التدرت       ميكـن مـن ون، ويب ويشمل على عدد من األسئلة جييب عنها املشاركوزع على املتدربني يف 
 .الربنامج التدرييب للتعرف على نقاط الضعف اليت واجهتهم خالل التدريبيف عن أرائهم  خالهلا التعبري
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 :املالحظة املباشرة -ب
 ا األحاديـث الـيت تتخللهـمـن مث مـن خـالل مالحظـة ردود فعـل املـشاركني جتـاه الربنـامج واملـدرب ووجتـري      

 . اليت ترفع للمشرفني على برنامج التدريبىتدار بني املشاركني أنفسهم أو الشكاو
   :اإلعداد والتطوير: المرحلة الثالثة 

ّوفيها تعد النشاطات التدريبية اليت حتقق األهداف، وتتكون هذه املرحلة من اخلطوات اآلتية       ُ :  
  . نواعها إعداد املواد التدريبية بشىت أ-أ

ـــان تـــشمالن أهـــداف التـــدريب، واإلرشـــادات لكـــل مـــنهم، والـــدور -ب ـــة املـــدرب واملتـــدرب اللت  إعـــداد حقيب
  .املطلوب منهما يف كل خطوة

 إجراء اختبـار صـدق الربنـامج؛ وذلـك بتجربتـه علـى عينـة مـن األفـراد، واسـتطالع آراء اخلـرباء حـول املـواد -جـ
  .أوسعالتدريبية؛ حىت يتم تطبيقه على نطاق 

  .         إنتاج املواد التدريبية بأعداد كافية للمتدربني-د
  :التطبيق: المرحلة الرابعة

وفيها حتديد اإلجراءات اإلدارية والفنية كدراسة خصائص املرشحني، وحتديد املدربني، وحتديـد اجلـدول        
  .الزمين، والسجالت، والتكلفة، والتقارير

  : التقويم: المرحلة الخامسة 
دف إىل تزويد املسؤولني عن الربنامج مبعلومات تقوميية حول مدى كفاءته وفاعليته   .  وهي 

- 77، ص ص 1423 ،وزارة املعارف (نموذج وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية :النموذج الخامس
  : حددت وزارة التعليم أهم العناصر ألي برنامج تدرييب، وهي): 84
  :وان البرنامج ومعلوماته األولية من خالل تحديد موضوع وعن-1

   :دراسة الواقع الراهن وتحليله -أ

دراسة االحتياجات التدريبية والتحليل الوصفي للوائح واألنظمة ، ومعرفة اسـتجابة املتـدربني علـى أسـئلة       
  . االستبانة اليت ميكن أن تعد هلذا الغرض
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   :ريةدراسة وتحليل اإلمكانات المادية والبش -ب

  . حتديد حجم االحتياجات التدريبية

   : كتابة مقدمة البرنامج-2

  اهلدف التمهيد النفسي لقبول املوضوع

   : مسوغات البرنامج-3

  األسباب اليت أدت إىل القيام به، ودواعي تنفيذه

   :كتابة المحتوى التدريبي -4

د علــى اكتــساب املهــارات واالجتاهــات وهــو الــسرد املوضــوعي للمعــارف واحلقــائق واملفــاهيم الــيت تــساع      
  . وبناء ذلك على أسس تربوية فلسفية

   : كتابة مقررات التدريب-5

 ةحيـــث جيـــزأ احملتـــوى التـــدرييب إىل دروس ومقـــررات تدريبيـــة، وعلـــى املـــصمم عنـــد كتابـــة املقـــررات التدريبيـــ     
  :يتناول العناصر اآلتية

  .إىل غري ذلك... الدرس األول، والثاين : ، مثل رقم املقرر وعنوانه ضمن الربنامج التدرييب-أ
  . يوم التنفيذ مع املتدربني وتارخيه-ب
  . املدة الزمنية الالزمة لتنفيذه بالساعات والدقائق-جـ
  . املتطلبات السابقة للمتدربني-د
  . اهلدف العام واألهداف اخلاصة-ه
  . الوظيفية اليت سيجري التدريب عليها املعارف املطلوبة باألهداف، أو السلوكيات الوظيفية اليت-و
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  . النشاطات والتمارين اليت حتقق تنفيذ الدرس-ز
 الوســائل التدريبيــة الــيت ميكــن أن حتقــق اهلــدف، وتــشمل اخلــدمات البــشرية، وطــرق التــدريب، والتقنيــات -ح

  .األساسية
  . حتديد الفئة املستهدفة من التدريب-6
  . اختيار املدربني-7
  .ربنامج حتديد مدة ال-8
  .  آلية التنفيذ وفق خطوات إجرائية معينة-9

  . تقومي التدريب-10
جتزئـة احملتـوى التـدرييب إىل دروس ومقـررات تدريبيـة ، وعلـى املـصمم عنـد كتابـة : وميكن إمجاهلا فيمـا يلـي      

 املــدة الزمنيــة لتنفيــذه رقــم املقــرر وعنوانــه، اليــوم وتــاريخ تنفيــذه،: املقــررات التدريبيــة أن يتنــاول العناصــر اآلتيــة
ــارف املطلوبــــة  بالـــساعات والـــدقائق، املتطلبــــات الـــسابقة، للمتـــدربني، اهلــــدف العـــام واألهـــداف اخلاصــــة، املعـ
ــذ  ـــة الــــيت ســـيجري التــــدريب عليهـــا، النــــشاطات والتمـــارين الــــيت حتقـــق تنفيــ باألهـــداف أو الــــسلوكيات الوظيفي

دف، حتديـد الفئـة املـستهدفة مـن التـدريب، اختيـار املـدربني، الدرس، الوسائل التدريبية اليت ميكـن أن حتقـق اهلـ
  .حتديد مدة الربنامج، آلية التنفيذ، تقومي التدريب

   :النموذج المصري للتدريب، ويقوم على سبع خطوات :النموذج السادس

ـــة، إعـــداد الربنـــامج التـــدرييب، اختيـــار       ــد األهـــداف التدريبي ــة، حتديـ  أســــلوب حتديـــد االحتياجـــات التدريبيـ
م، 2006مقـدادي، (التدريب، تنفيذ التدريب، متابعة تنفيذ الربنامج التدرييب، التقومي يف ضوء حمك األهداف 

  ).37ص 
،  (Richard Chang منــوذج أعــد يف مؤســسة ريتـشارد شــانج : نمــوذج العــالي للتــدريب:النمـوذج الــسابع

  :ويتضمن هذا النموذج ست خطوات، وهي: ) 121 -120ص ص  ،1996
حتديـد أهــداف التـدريب وخمرجاتــه، وحتديـد املــدخل أو املــداخل التدريبيـة املناســبة، وإنتـاج مــواد التــدريب       

ــة ، ـــة ومـــواد مسعيـ ــات التـــدريب وأســـاليبهمـــن مـــواد فعلي ، وتقـــومي التـــدريب، التحـــسني والتعـــديل  وتوضـــيح تقنيـ
  .واملتابعة
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ـــدرا مـــــشرتكا        ــني هـــــذه النمـــــاذج قـ ــاتيف ويالحــــظ الباحـــــث أن بــ ــد  حيـــــث كـــــل منـــــوذج مــــنمكونــ  حتديـــ
ـــــداف، و ــات واألهـ ـــــرق االحتياجــــ ــــــات مــــــع الطــ ـــــود الوســــــائل والتقني ــــا، ووجـ ــــداد املــــــواد التدريبيــــــة وإنتاجهــ إعــ

واإلسرتاتيجيات املستخدمة يف التدريب وكذا األساليب التدريبية، حتديد مـدة الربنـامج، وتقـومي التـدريب؛ غـري 
تضاب يف التفصيالت الـيت تتبـع أساسـيات النمـوذج كمـا أوضـحت أول من اإلسهاب واالقأن بينها مثة فوارق 

 عنــد - ومييــل الباحــث وهــذه الفــوارق ال تــؤثر يف اعتمــاد النمــوذج بوصــفه منوذجــا معتمــدا للتــدريب،التعليــق، 
النمــوذج الثالــث، النمــوذج الرابــع، :  إىل أحــد النمــاذج الثالثــة–تطبيــق أحــد النمــاذج الــوارد ذكرهــا يف البحــث 

        . موذج اخلامس؛ الستقصائها مكونات كل منوذجالن

  أساليب التدريب : ًسادسا

م، وعــددهم، وأمــاكن        م، وختصــصا ختتلــف أســاليب تــدريب املعلمــني أثنــاء اخلدمــة بــاختالف مــستويا
م التدريبيــة، لــذلك يعــد اختيــار األســـلوب املناســب لتنفيــذ الربنــامج التــدرييب ســر جنـــ اح وجــودهم، واحتياجــا

  .التدريب

ومن األساليب التدريبية ما يكون نظريا، ومنها ما يكون ميدانيا، وتقليـديا، وذاتيـا، ومنهـا مـا يركـز علـى       
املتدرب من مجيع اجلوانب ويغري سلوكه؛ لذلك لكل أسلوب تدرييب قيمتـه وأمهيتـه، وكلمـا كـان هنـاك تنـوع يف 

  .بأساليب التدريب ساهم ذلك يف رفع مستوى املتدر

  :من أساليب التدريب

   : أسلوب المحاضرة-1

 يقوم به احملاضر الذياملباشر   نقل املعلومات بطرقة رمسية وتعتمد على الدوريفوهى الطريقة التقليدية       
 فأسلوب لذا ؛لكن درجة مشاركة املتدربني تكون حمدودة للغايةو ، املادة العلمية وعرضها وتفسريهاإعداد يف

  . األمثل إللقاء التدريباألسلوبيعترب احملاضرة ال 
  : تكون احملاضرة ناجحة لكي عدد من الشروط يأيتوفيما 
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أو املعلومـــات حـــسب تسلـــسلها   قبـــل احملاضـــر للمحاضـــرة مـــن حيـــث ترتيـــب املوضـــوعات،اجليـــد اإلعـــداد -
  .املنطقي ويف نقاط حمددة وخمتصرة 

م لكـي تتناسـب عمليـة إلقـاء احملاضـرة  العناية يف اإلعداد للمحاضرة خبلفيات املتدربني و- م وقدرا استعدادا
م م واستعدادا م وقدرا   .مع خلفيا

 قيــــام املــــدرب أثنــــاء احملاضــــرة بــــبعض االســــرتاتيجيات لتحفيــــز املتــــدربني ملتابعــــة احملاضــــرة مثــــل طــــرح بعــــض -
  .التساؤالت املتدرجة واملناسبة ملعلومات احملاضرة

  . للمناقشة ولإلجابة على معظم األسئلة واالستفساراتًياكافيكون  قيام املدرب بتخصيص وقت – 
  . مع قواعد اللغة الفصحىومسايرةأن تكون لغة احملاضرة سهلة  -
ــة اجلــــسد مــــنيــــستخدم احملاضــــر - ــارات واإلميــــاءات اجلــــسدية لغــ ــريات الوجــــه واالتــــصال النظــــري واإلشــ  ، تعبــ

  .والصوت املعرب بصفة عامة أثناء إلقاء احملاضرة
  .عدم قيام احملاضر بأفعال مثل تسليك احللق أو حتريك النظارة الزجاجية بصفة مستمرة -
  .أن تكون سرعة إلقاء احملاضرة مناسبة ألخذ املذكرات وتدوين األفكار -
يستحــسن أن يــستخدم احملاضــر أثنــاء إلقــاء احملاضــرة بعــض الوســائل التعليميــة الــسمعية والبــصرية أو االثنــني  -

دف التشويق والتنويع واإليضاحمعا أثناء    .اإللقاء 
  .عدم قيام احملاضر بقراءة احملاضرة كلمة كلمة -
  .قيام احملاضر بإعطاء األمثلة يف احملاضرة حبيث تكون متناسبة مع خلفيات واهتمامات املتدربني  -

  ناء إلقاء احملاضرة ثثنني دون اجلميع أاه على متدرب أو ئإلقا توجيه أن يقوم احملاضر بتوجيه حديثه أو -
   : أسلوب المناقشة-2

ويــستخدم هــذا األســلوب مــع جمموعــات صــغرية ) 50، ص 1991 ،اخلطيــب(هــي الطريقــة احلواريــة،       
من املتدربني جتتمع إلجياد حـل ملـشكلة مـا عـن طريـق تبـادل األفكـار واملعلومـات واآلراء واخلـربات، حبيـث 

ملتـدربني ويقتـصر دور املـدرب يف إدارة املناقـشة والتأكـد مـن أنـه يكون موضوع املناقـشة يف نطـاق خـربات ا
  .يسري يف اخلط املرسوم له
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  :أساليب، منهاوللمناقشة 

موعة الصغرية شخص طيلة الوقت: أسلوب المناقشة البناءة المنظمة-أ   .  حيث يدير ا

ربون هيكــل املوضــوع  يطــرح فيهــا املــشكالت للتــداول وحيــدد فيهــا املتــد: أســلوب المناقــشة الحــرة-ب
   .)42، ص 1429الطريقي، . ( للمناقشة

   :أسلوب دراسة الحالة -3

 اً التدريب على املوضـوعات الـىت يواجـه املتـدرب فيهـا موقفـيف أساسيتستخدم هذه الطريقة بشكل       
ا يكــــون ـــعملي ــؤده وحتليلــــ املوقــــف حاجــــة إىل دراســــةيف ًـ   النهايــــة إىليف ي للخــــروج مبؤشــــرات ودالالت تــ

  .الوصول للقرارات الصائبة

بإشــراك املتــدربني يف العمليــة التدريبيــة، حيــث تقــدم هلــم  أكــرم رضــا كمــا ذكــر يهـتم هــذا األســلوبو      
ويــستخدم هــذا األســلوب ، حالــة أو مــشكلة واقعيــة ويطلــب مــنهم حتليلهــا والوصــول إىل حــل مناســب هلــا

قــدرة علـــى حـــل املــشكالت والتفكـــري واالســـتنتاج، لتنميــة قـــدرات املتـــدربني علــى املناقـــشة يف املواقـــف، وال
طـــول ومثاليــة احللول،وولكــن يعــاب علـــى هــذا األســلوب عـــدم املوضــوعية، ، ومهــارة العالقــات اإلنـــسانية

   ).24ص. 1437يف السلطان، . (الوقت

 التدريب على يف أساسي بشكل -   طريقة بوصفها-تستخدم   دراسة احلالةوميكن القول بأن      
 للخروج ه وحتليل املوقف حاجة إىل دراسةيف ًعمليا يكون اًت الىت يواجه املتدرب فيها موقفاملوضوعا

  . النهاية إىل الوصول للقرارات الصائبةيف يمبؤشرات ودالالت تؤد
   :أسلوب الحدث -4

 إال أن مجيــع التفــصيالت  عبــد الفتــاح يــاغي كمــا ذكــرهــذا األســلوب يــشبه أســلوب دراســة احلالــة      
ـدف احلــصول  لقـة باملـشكلة الاملتع يـتم عرضــها علـى املتـدربني، وإمنــا يطـرح املتـدرب أسـئلة علــى املـدرب 

مــا مييــز هــذا األســلوب أنــه يعمــل علــى ، علــى حقــائق متعلقــة باملــشكلة، مث يعمــل املتــدرب علــى التحليــل
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 الـــسلطان، يف(. تنميـــة مهـــارة املتـــدربني يف احلـــصول علـــى احلقـــائق واملعلومـــات عـــن طريـــق طـــرح األســـئلة
  ).24ص. 1437

  : وتنقسم إلى قسمين: أسلوب الندوة -5 

 حيث يشرتك جمموعة من املدربني يف موضوع معني والبحث فيه، مث تعرض وجهات :الندوة الموجهة -أ 
 بشكل حمكم حبيث وإجابات أسئلة هيئة يفوضع املادة العلمية بأن ت وميكن القول ،النظر يف ندوة مشرتكة

ا تغطى األسئلة  وفيها تتم املشاركة وتبادل املعارف واآلراء واألفكار بطريقة ، كافة جوانب املوضوعوإجابا
موعة  دف الوصول إىل نتيجة حمددة حتت إشراف وتوجيه قائد ا   .منظمة 

ا:الندوة الحرة -ب  أسلوب فعـال وغـري مكلـف، ويـستخدم عنـدما يكـون :  يذكر شريف وسلطان  بأ
ـــــه إعـــــداد  ـــــدريب اهلـــــدف من ـــــا ، وت ـــى تنظـــــيم االجتماعـــــات واملناقـــــشات وإدار ــــدريبيهم علــ ــني وتـ الدارســـ

  .)36ص  ،1983شريف وسلطان، . ( املستجدين من املعلمني، وغريهم من العاملني يف حقل التعليم
مشكلة معينة وتشرتك فيها  تتمحور يف الغالب حول موضوع معني أو  الندوةوبشيء من التفصيل فإن      

بينما  بعرض وجهات نظرهم حول موضوع الندوة، تضم األوىل املختصني أو املهتمني الذين يقومونففئتان، 
ويتطلــب عقـد النــدوة وجــود  موضــوع النـدوة ذا أمهيــة لــدى املتـدربني، وغالبــا مــا يكـون تـضم الثانيــة املتـدربني،
 وبعــد طــرح أفكــار ،دوةموضــوع النــيف ملتــدربني اووجــود حاجــة تدريبيــة فعليــة لــدى  ،هااملختــصني يف موضــوع

م وأســئلتهم علـــى املنتــديني،ئهـــمآراواملختــصني  ويهـــدف أســـلوب   تتــاح الفرصـــة للمتــدربني لطـــرح استفـــسارا
  .الندوة إىل زيادة وعي املتدربني مبوضوع الندوة بشكل عميق ومؤثر

   ) :الفكريالتنشيط  ( الذهني أسلوب العصف -6
 األفكار طريقة من طرق التدريب و الىت تعتمد على مجع هي الفكري التنشيط أو الذهينالعصف       

 الذهين مبادئ العصف وترتكز املطروحة، األفكاروتصنيفها للوصول هلدف التدريب دون التعرض لتقييم 
  :، منهاعلى عدة قواعد
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  :ضرورة تجنب النقد لألفكار المتولدة -
مي أثناء جلسات العصف الذهين، ومسؤولية  استبعاد أي نوع من احلكم أو النقد أو التقوويعىن به      

  .تطبيق هذه القاعدة تقع على عاتق املعلم وهو رئيس اجللسة
  :حرية التفكير والترحيب بكل األفكار مهما يكن نوعها -

 يف التفكري يف إعطاء حلول للمشكلة املعروضة للمتدربني قدر أكرب من احلرية إتاحةواهلدف هنا هو       
  . هذه احللول أو مستواها مهما تكن نوعية

  :التأكد على زيادة كمية األفكار المطروحة -
 توليد أكرب عدد ممكن من األفكار املقرتحة ألنه كلما زاد وهو تؤكد شيئا مهماوهذه القاعدة تعين       

 على احلل  زاد احتمال بلوغ قدر أكرب من األفكار األصلية أو املعينةاملتدربنيعدد األفكار املقرتحة من قبل 
  .املبدع للمشكلة

   :تعميق أفكار اآلخرين وتطويرها -
ا إثارة محاس املشاركني يف جلسات العصف الذهين من         أو من غريهم ألن يضيفوا املتدربنيويقصد 

  .ألفكار اآلخرين، وأن يقدموا ما ميثل حتسينا أو تطويرا 
غرية خمتارة بعناية سؤاال عن كيفية التصرف يف العصف الذهين يعطي جمموعة صّوميكن القول أن       

موعة توليد أكرب عدد من األفكار أو احللول ويتم كتابتها على  موقف ما أو مشكلة مث يطلب من أفراد ا
يدة اليت يطرحها املتدربون، وفيه إثارة ومتعة وتشويق مما يطرح، اجل أن أفكارهمييز هذا األسلوب ، والسبورة

موعة لتدفق األفكارولكنه يتطلب مها  ،رضا(. رة عالية من املدرب يف حتديد األدوار وحتريك أذهان ا
  )132، 131 ص ص،2003
  

   : أسلوب المؤتمرات-7
تــشرتك فيــه جمموعــة مــن األفــراد ميثلــون اجتاهـــات متعــددة، أو قــد ميثلــون بعــض املنظمــات، أو اهليئـــات       

 مث تقـدم األسـئلة، وتعـرض اإلجابـة، - موضـوع املـؤمتر-نقـاش املختلفة جتمعهم اهتمامات مشرتكة مبوضوع ال
  .)41، ص 1999احلمامي، . ( ًوتربز التعليقات من قبل املتدربني واملدرب معا أو املتدربني أنفسهم
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 ،طريقة املؤمتر وأساليب النقاش اجلماعية تستخدم للوصول ألهداف التدريب وميكن إضافة أن      
 األسئلة واإلجابات والتعليقات من قبل املدرب، واإلجابات والتعليقات وتتضمن هذه األساليب من

، ونستعرض ذلك بإجياز فيما ذلك لتحقيق األهداف التدريبية ينصهرواألسئلة من قبل املتدربني؛ حيث 
  :يأيت

   :ت فياتستخدم طريقة المؤتمر
  .تنمية حلول ابتكارية للمشكالت -
التأكيد على  - ًملشاركة يف موقف قد يبقى املتدرب فيها سلبيا إذا مل تإثارة االهتمام والتفكري وضمان ا -

  النقاط التدريبية األساسية
  ءات أو التمارين العمليةات أو القرادعم احملاضر -
حتديد مدى فهم املتدربني للمفاهيم واملبادئ، وحتديد ما إذا كان املتدرب على استعداد لالنتقال إىل  -

  أكثر تقدمامواد  مواد جديدة أو
  ء يف مواقف معينةاعداد املتدربني لتطبيق نظرية أو إجر -
  .جعة موضوعاتارمتوضيح نقاط أو تلخيص أو  -
  .جتهيز املتدربني لتدريب الحق -
   .حتديد مدى تقدم املتدربني، وفاعلية التدريب السابق -
  ت؟اايا المؤتمرمز نمو
ألن املتـــدربني   للدافعيـــةًا مثـــريًاء اآلخـــرين يعتـــرب أمـــراع آرإن إعطـــاء الفرصـــة للتعبـــري عـــن وجهـــة نظـــره، ومســـا -

م يكونون أكثر اقتناعا بأمهية احملتوى وجـدو ـم اهيشاركون إجيابيا يف تصميم موضوعات التدريب فإ ، كمـا أ
 إلــيهم  ألقــي إليهــا عمــا لــو كــان احملتــوى قــدتوصــلوات الــيت ااررمــا حبلــول املــشكالت أو القــايكونــون أكثــر التز

  اسطة املدرببو
م السابقةِّمتك -   ن طريقة املؤمتر املدرب من أن يستخدم بفاعلية خلفية املتدربني ومعارفهم وخربا
ت ونتـــاج التفكـــري الـــذي يقـــوم بـــه مجيـــع اكمـــا تـــسمح الطريقـــة للمـــدرب واملـــشاركني باالســـتفادة مـــن اخلـــرب-

  املشاركني
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تناســب بــشكل مباشــر مــع حجــم مــشاركته يف ويف هــذه الطريقــة فــإن حــدوث الــتعلم بالنــسبة للمــشارك ي -
 ألن املؤمتر يستلزم درجة عالية مـن املـشاركة مـن قبـل املتـدربني فإنـه يـساعد علـى حـدوث اًرونظ .عملية التعلم

   .بالنسبة هلم تعلم أفضل ودائم
  ات؟رعيوب املؤمتومن       

  عدم توفر املدربني القادرين على إدارة املناقشة -
  .سةاءات حمددة وتفكري ودرات إعدادا مسبقا يف شكل قرامترتتطلب معظم املؤ -
  حيتاج إىل وقت كبري -
  صغر عدد املشاركني -
  .ييتطلب اتفاق مستوى املشاركني من حيث اخللفية والنضج والدافع -

  :  أسلوب تمثيل األدوار-8
ــ        ــة أو افرتاضـــية، ويطلـــب مـ ــه املتـــدربون شخـــصيات تواجـــه مبواقـــف حقيقيـ نهم التـــصرف يـــتقمص فيـ

ا، فيتعلم املتدرب الدور الذي يلعبه، ويكتـسب اخلـربة  بالطريقة اليت متليها عليهم الشخصية اليت يتقمصو
  .)19، ص 1981 ،صبيح. (من خالل ممارسته الفعلية

ـــا علـــى أن ّوميكـــن القـــول بـــأن          ن و املتـــدربينفـــذهاملـــدرب يقـــوم بعـــرض املـــشكلة مث يعطـــى مثـــاال عملي
 التـدريب علـى القيـادة اإلداريـة وتـدريب املـشرفني والبـائعني وغريهـا يفويستخدم هـذا األسـلوب بأنفسهم، 

االت الىت تتطلب تنمية مها    .ات التعامل مع اآلخرينرمن ا
   : أسلوب الدروس النموذجية-9

املـدارس، وهذا أسلوب شائع يستخدمه املدربون يف الدورات التدريبية واملشرفون عند إشـرافهم علـى       
ويراد به عرض أسلوب تـدريس معـني يرافقـه شـرح وإيـضاح مسعـي وبـصري، مث يعقبـه نقـاش مفتـوح يـشرتك 
فيــه احلاضــرون؛ وتتجلــى أمهيــة الــدروس النموذجيــة يف إثــارة رغبــة املعلمــني واهتمــامهم بأســاليب مبتكــرة، 

نيـة اســتخدام األســاليب سـواء يف طــرق التـدريس أم يف وســائل اإليـضاح مــع بعــث الثقـة يف نفوســهم بإمكا
  .)100 ص ،1999نرباي، ( .احلديثة يف التدريس
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  : أسلوب فرق الحوار-10

 حتـت توجيـه منـسق فـرق احلـوار بتقـدمي )من ثالثة إىل عشرة ( أكرمرضا  كما ذكريقوم عدد من األفراد      
الــرأي وتقــدمي يــستخدم هــذا األســلوب يف حتديــد اســتطالع  مــا، ووجهــات نظــرهم يف مــشكلة مــا أو موضــوع

موعات الكبرية، ويعد مـن األسـاليب  وجهات النظر يف مشكلة أو قضية، ويسمح بدرجة من املشاركة مع ا
يف .  (املمتعــة يف التــدريب، ولكــن يعــاب عليــه اشــرتاط وجــود قيــادة خبــرية ملنــسق فــرق احلــوار لتحقــق الفائــدة

  )24ص. 1437السلطان، 

   :التدريبية أسلوب الورشة -11
يــسمى باملعــسكر التــدرييب أو املــشغل التعليمــي، وهــو عبــارة عــن تنظــيم تعــاوين يــشرتك فيــه مجاعــة مــن       

ـم؛  فهـو وسـيلة تتـيح الفرصـة ألفـراد املؤسـسة التعليميـة بـالتفكري اجلمـاعي حلـل  املعلمني حلل مـشكلة تتعلـق 
ــحاب مـــشكلة يف جـــو مـــن احلريـــة والتعـــاون بـــني الـــزمالء أصـــحاب املـــشكلة، واملرشـــدين  ــوجهني مـــن أصــ واملـ

  . )55-53 ص ص ،1983شريف وسلطان ، . (الكفايات
م أســلوب ِستخدَفهــو يــ األســلوب يتــضمن أكثــر مــن أســلوب تــدرييب،  هــذاّوبــشيء مــن التفــصيل فــإن      

 مــصطلح ويطلــق علــى الورشــة التدريبيــة ،)الــدروس النموذجيــة( النقــاش والعــروض العمليــة وأســلوباحملاضــرة 
ــدف الورشــة ةستخدم املــ وإمنــا يف احلقيقــة هــي تتــضمن جمموعــة مــن األســاليب التدريبيــة،ًاأســلوب جتــاوز ، و

التدريبية بصفة عامة إىل إكساب املعارف واملهارات واالجتاهـات يف جانـب مهـم مـن جوانـب عمـل املتـدرب 
، مــن األمــوروتــرتاوح مــدة الورشــة مــن ثالثــة أيــام إىل عــدة أســابيع ويتطلــب اســتخدام الورشــة مراعــاة جمموعــة 

  :منها
 متمحــورا حــول احلاجــات التدريبيــة للمتــدربني وفــق جدولــة زمنيــة اأن يكــون ختطــيط الورشــة التدريبيــة دقيقــ -

  .حمددة
أن يتسم ختطيط الورشة التدريبيـة بالتسلـسل املنطقـي يف ترتيـب األنـشطة التدريبيـة والفعاليـات فمـثال تلقـى  -

 التــدريب علــى العمليــات مث يــدور النقــاش وأخــريا اســتخالص أويــة احملاضــرات النظريــة مث تقــدم العــروض العمل
  .التوصيات
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  . أن يكون اختيار املتدربني دقيقا وفق معايري حمددة-
وء  وتقوم نتائجها يف ضـ بعناية، الورشة التعليميةأنشطةتار ُ وخت، أن تكون أهداف الورشة التدريبية واضحة-

  ..هذه األهداف
  .افةستلزمات كامل جيب تأمني -
  . تكون أدوات تقومي آثار الورشة معدة وجاهزة بصورة مسبقةأن -
  . ختتار األوقات املناسبة للتنفيذأن -
  . أن يكون موقع الورشة التدريبية مناسبا للمتدربني-
 يـسمح فيـه للفـرد املتـدرب دراسـة العمـل بطريقـة واقعيـة ؛حيـث : أسلوب التدريب العملي أثنـاء العمـل-12

  .)7، صKynacou ،1999. (رسة الفعلية يف جمال العمل الطبيعي ، مما يهيئ له تطوير مهاراتهيتيح له املما

 طريقة يقوم فيهـا املتـدرب حبـل التمـارين بنفـسه حتـت إشـراف املـدرب وخـالل وبشيء من اإليضاح هي      
هم ءأخطــا ويــصحح أداءهــم، ويالحــظ ،داء للمتــدربني األأصــول يقــوم املــدرب بــشرح العملــيهــذا التــدريب 

م والتدريب عن وجييب ها،ويربز   .عملي البد أن يسبقه توضيح العملي؛ إذ استفسارا
   : أسلوب الزيارات الميدانية-13

ــارج مكــــان التــــدريب جتــــسد األفكــــار واملفــــاهيم        ـــاكن خــ ـــة ألمـ ــــه جبــــوالت ميدانيـ يقــــوم املتــــدربون في
  .)70ص  ،1997 موسى،. (واملمارسات املعطاة للمتدربني يف قاعات التدريب

  :الخرائط الذهنية -14
ايـعرميكن تو       ـا :ف اخلريطة الذهنية بأ  ، بـصورة مكتوبـةيبعـضها أسلوب منظم لعـرض األفكـار وعالقا

 وتكــون اخلطــوط املرســومة علــى اخلريطـــة ،وباســتخدام الكلمــات والــصور الرمزيــة واأللــوان واألرقــام واخلطــوط
كمــا تــستخدم األلــوان لتــشغيل ، يــة حــول خــصائص الفــص األميــن للــدماغمائلــة لتتناســب مــع احلقــائق العلم

  . الفص األمين كذلك، أما استخدام األرقام والكلمات باخلريطة فيكون لتشغيل الفص األيسر
 كمــا أن املعلومــات يــتم ،أمــا ملــاذا هــي خطــوط؟ وذلــك حــىت تتــشابه مــع اخلاليــا العــصبية وخاليــا املــخ      

  .  وليس باخللية نفسها،خ على اخلطوط أو الروابطختزينها يف خاليا امل
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ُيـذكر يف هذا الشأن أنه ملا مات أينشتاين أوصى أن يأخذ عقله و يدرس وبالفعل مت تنفيذ وصـيته مما و      
؛ واستنتج األطباء بعد تشريح خمـه أن روابـط اخلاليـا املخيـة لديـه كبـرية عـن اخلاليـا العاديـة لـدى أغلـب النـاس

 كمـا ،وا أنه كلمـا زادت معرفتـك يف موضـوع كـرب حجـم الـروابط اخلاصـة باخلليـة املتعلقـة باملوضـوعلذا استنتج
ــاح الفــــرد  ــسار ألن دوران الذبــــذبات يف عقولنــــا ليرتــ ــــذه الطريقــــةيعمــــلقــــراءة اخلريطــــة مــــن اليمــــني إىل اليــ   ،

   : الذهنية مراحلوللخرائط
كتب يف مركزها األفقـي والعمـودي كلمـة ُي مث يف األمامقة  فيها وضع الورجيريمرحلة الفكرة الرئيسية واليت  -

  .واحدة أو كلمتني تعرب عن الفكرة األساسية
مكـــان اإل الــيت ب، تتــدفق األفكـــارمـــن أجــل أن مـــن القيــود العقــل مرحلــة توليــد األفكـــار والــيت حتتـــاج حتريــر -

  . من األفكار الفرعيةٍمزيد كتابتها يف صورة كلمات مفتاحية وكلمات تابعة هلا كما ميكن التوسع عرب
 مهمــا بــدت غــري متــصلة يــرادكــم عليهــا وعلــى عالقتهــا مبــا ُحي األفكــار دون أن توضــعويف هــذه املرحلــة       

خـالل هـذه اخلطـوة غـري  دد وقتُحييمكن تصحيح ذلك الحقا ولكن ال فببعضها البعض أو صعبة التطبيق 
ــــا أنأنـــــه علي ــذكر أن العقـــــل البـــــشري يعمــــــل بكفـــــاءةن نـ ــدة ملـــــدة تــــــرتاوح مـــــا بــــــني تــــ                يف إنتـــــاج أفكــــــار جديـــ

 بأقــصى طريقــة ويكــون هــذا أن تــستغل تــدفق األفكــار جيــب لــذا ؛دقــائق فقــطمــن مخــس إىل ســبع ) 7 – 5(
  .ممكنة

 أن ذلــك لــن يــؤثر دام هنــاك تأكيــدكــذلك يفــضل أن تــستخدم لــون واحــد لكــل جمموعــة مــن األفكــار مــا -
 اســتخدام الــصور والرمــوز أنــه باإلمكــان كمــا ،رب وأفــضل قــدر مــن األفكــار املتولــدة  يف كتابــة أكــالرتكيــزعلــى 

 ، جعل الكلمة املركزيـة هـي أكثـر كلمـة وضـوحاوجيب الختصار أكرب وقت ممكن حرية ؛والكلمات املفتاحية
  . وهكذا ... مث األفكار الفرعية،مث الكلمات املفتاحية

لكلمـات املفتاحيـة باملوضـوع الرئيـسي مث توصـيل األفكـار الفرعيـة  فيهـا توصـيل اجيريمرحلة اخلطوط واليت  -
كانت رئيـسة أو مهما التابعة لكل كلمة مفتاحية خبطوط ذات ألوان وأحجام متناسبة مع كل جمموعة أفكار 

  .فرعية
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مرحلة التقييم والفحص للخريطة الذهنية اليت قمت بإعدادها والقيـام بـأي ترتيـب أو تعـديل علـى األفكـار  -
علـى اجلهـة املـستهدفة عرضـها املكتوبة أو طباعتها علـى الكمبيـوتر بـصورة أفـضل حـىت يتـسىن لـك بعـد ذلـك 

ا النهائية املالئمة   .وبصور
   : أسلوب التدريب بالمراسلة-15

يعتمـد هـذا األسـلوب علـى إيــصال مـواد التـدريب إىل املعلمـني عــن طريـق املراسـلة، وال يتطلـب التواصــل       
ا مع املدرب، بل يقوم على تفاعل املتدرب اإلجيايب مع األفكار املطروحة يف املواد التعليمية املرسلة املباشر هن

له، أو على أدائه لعدد من األنشطة العملية املوجهـة الـيت تقرتحهـا املـواد التعليميـة املرسـلة لـه مـع احلـرص علـى 
  )172 ص ،1984ليج العريب،مكتب الرتبية العريب لدول اخل. (تزويد املتدرب بتغذية راجعة

   : أسلوب جلسات األزيز-16
مـــن ســـتة (يف هــذا األســـلوب يـــتم تقـــسيم جمموعــات كبـــرية مـــن املتـــدربني إىل جمموعــات صـــغرية تتكـــون       
ميـزة هـذا األسـلوب أن فيـه فرصـة ، وتعطى كـل جمموعـة قـضية أو مـشكلة تناقـشها يف مـدة سـت دقـائق) أفراد

  ال تكفــيرمبــاولكــن يعــاب عليــه حتديــد املــدة بــست دقــائق  وحتديــد التــساؤالت،لتبــادل اخلــربات واملــشاركات 
    .)129،130 ص ص ،2003 ،رضا(. هذه الدقائق القليلة

   : أسلوب التدريب بالتعليم المبرمج-17
يــذكر باشــات بــأن املتــدرب يتطلــب منــه يف كــل خطــوة مــن اخلطــوات املرتبــة اســتجابة، وكــذلك اختبــار       

قارنتها باالستجابات الصحيحة املقننة، وتستمر العملية من خطـوة ألخـرى حـىت يـتم التوصـل إىل استجابته مب
  .)178 ، ص م1987باشات، . (السلوك املستهدف

أن املتــدرب يتحمــل مــسؤوليات أساســية يف تــدريب نفــسه، ويكتــسب ) 65ص ، م1997موســى ( ويؤكــد      
 أدائــه وتنميتــه مــن خــالل سلــسلة مــن اخلطــوات املرتقبــة الــيت املعــارف واملهــارات واالجتاهــات الالزمــة؛ لتطــوير

  .ًخططت بعناية سابقا
   : أسلوب تدريب الحساسية-18

ــتقاللية والنمـــو الشخـــصي رأفـــت عبـــد الفتـــاح  كمـــا ذكـــرمييـــز هـــذا األســـلوب       ـــة االسـ  بأنـــه يؤكـــد تغذي
األسلوب ال يطرح مشكلة أو قضية ويف هذا ، واالعتماد الذايت، ومتثل اجلماعة جزءا حيويا من شروط جناحه
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يف الـــسلطان، (. وإمنــا يطلـــب مـــن املتـــدربني احلـــديث عـــن مـــشاعرهم ومـــشاكلهم واختيـــار احللـــول املناســـبة هلـــا
   ).27ص. 1437

   : أسلوب التدريب التعليمي بالتليفزيون-19
. علمـني يف أمـاكن وجـودهميذكر البنا بأنه من خالل التليفزيون تـصل الـربامج التدريبيـة أثنـاء اخلدمـة للم      

  .)15م ، ص 1984 ،البنا(
  :  التدريب القائم على التدريس المصغر-20

أسلوب حديث يف التدريب لتطوير األداء املهين للمعلم، ويطبـق يف إعـداد املعلـم قبـل اخلدمـة وأثناءهـا،       
ث تقـسم عمليـة التـدريس إىل ويلعب هذا األسلوب دورا بارزا يف مساعدة املعلم يف فهم عملية التدريس، حي

موعــة صــغرية مــن الطــالب يتنــاول ) 10 - 5(مهــارات ويــدرب املعلــم عليهــا مــن خــالل درس قــصري  دقــائق 
فيه املعلم التدريب على مهارة واحدة من مهارات التدريس، ويالحظ أداء املعلم باستخدام بطاقـة املالحظـة، 

قـشة أدائـه حبـضور زمالئـه واملـشرف، مث خيطـط للـدرس مـن مث يعمل للمعلـم تغذيـة راجعـة فوريـة مـن خـالل منا
  ).49-48، ص ص 2005 ،رسالن. (جديد ويقوم بتدريسه مرة أخرى حىت يتقن املهارة

   : أسلوب اللجان-21
 مــشكلة هيئــة يف اً خاصــاًتكليفــ) مــن ثالثــة إىل ســبعة(يف هــذا األســلوب يعطــى جمموعــة مــن املتــدربني       

 وإجيـادمييز هذا األسلوب توسيع خربة املتـدربني،  هلا، ومما الوصول إىل حلول مقرتحةها وُطلب منهم دراستُوي
هـذا األسـلوب ميكـن املتـدربني مـن القيـام مبهـام و ؛مـشاركة اجلميـعوتقـومي األنـشطة التدريبيـة، ومفهوم جديـد، 

 سـيطرة قلـة مـن ولكن مما يعاب عليه أنه يستغرق وقتا وجهـدا أكـرب بـسبب الـصراعات الشخـصية، أو، قيادية
    .)131، 130 ص ص،2003 ،رضا(. املتدربني على املناقشة واقرتاح احللول

   : أسلوب الحقيبة التدريبية-22
يـشكل هــذا األسـلوب نظامــا متكـامال للتــدريب ذات أهــداف حمـددة ونــشاطات وخـربات متنوعــة، وهلــا       

  .تقومي وتغذية راجعة
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ــ       ــن األنــــشطة يـــتم تــــصميم احلقيبـــة التدريبيــــة حيـ ــــا العديـــد مــ ث يقــــوم املتـــدرب باســــتخدامها مبفـــرده، و
ا متزج بني عمليات التدريب ونتائج التدريب يف وقـت  واخلربات التدريبية والوسائل والتقنيات املتعددة، كما أ

  . )261-260ص ص . 2008 واخلطيب، اخلطيب،(واحد 
، منها ما يركز على اجلانب النظري، ومنها مـا يركـز ّومن مث القول بأن أساليب التدريب عديدة ومتنوعة      

على اجلانب امليداين، ومنها ما جيمع بني النظري وامليداين وبالطبع لكل أسلوب مميزات وسلبيات، ولكن هنا 
  . الذي  خيتار من األساليب ما يناسب املستهدفني يف الربنامج التدرييباملهارييربز دور املدرب 

   :عملي أسلوب البيان ال-23
 حيـث يعـرض للمتـدربني مـا جيــب ؛بـاألداء الفعلـي أكــرم  رضـا كمـا ذكـريف هـذا األسـلوب يقـوم املـدرب      

   ملاذا ؟ وأين؟ ومىت نعمل ذلك؟: وكيفية القيام به، ويستخدم الشرح لبيان القيام به
لـى حـل املـشكالت، التدريب علـى العمليـات احلركيـة، وكيفيـة أداء الـشيء، والتـدريب ع: ومييز هذا األسلوب

وهـذا ، وهـو مـن األسـاليب اجلاذبـة يف التـدريب) ملاذا نعمل هذا الـشيء ؟(ومهارة التحليل، وتوضيح املبادئ 
 أجهــزةيتطلــب وجــود  مـن املتــدربني، ولكنــه يتطلــب مهــارة عاليـة للمــدرب، وا معينــااألسـلوب ال يــشرتط عــدد

   . )135، 134 ص ص.1437يف السلطان، (. من أجل التدريب

  :Demonstration أسلوب العروض العملية -24
ويقصد بالعروض العمليـة ذلـك النـشاط الـذي يقـوم بـه املـدرب أو املتخـصص أو أحـد زمـالء املهنـة مـن       

دف توضيح كيفية أداء عمل ما أو جمموعة من املهارات للمتـدربني بطريقـة عمليـة؛املتقنني لذلك النشاط  ، 
حبيــث يفيــة تطبيــق بعــض األفكــار أو املفــاهيم النظريــة يف مواقــف تطبيقيــة ويــستخدم هــذا األســلوب لعــرض ك

 يتمكنــوا مــن إعــادة أداء العــرض عنــد مــن أجــل أنتتــوفر فيهــا ظــروف وشــروط العمــل احلقيقــي أمــام املتــدربني 
  . البيان العملي أمام املتدربنييف مكانة هذا األسلوب  ويعد،هاتوفر الظروف نفس

  :لتدريبية المقدمة للمعلمينأنواع البرامج ا: ًسابعا

ختتلـف الــربامج التدريبيــة للمعلمــني بــاختالف أهــدافها، وقــد صــنف األنــصاري واإلدريــسي أنــواع الــربامج       
  .)1408 ،األنصاري واإلدريسي: (التدريبية أثناء العمل، كاآليت
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اتيجيات التــدريس والوســائل هــدفها النمــو املهــين للمعلـم بــسبب تغــري املنــاهج واســرت:  بـرامج تدريبيــة مهنيــة-1
  .والتقنيات احلديثة

  .هدفها رفع كفاءة املعلم الذي ال حيمل مؤهال تربويا:  برامج تدريبية تأهيلية-2
  .  هدفها حتسني العالقات اإلنسانية:  برامج تدريبية لتغيري السلوك والقيم-3
  . العمل اجلديدهدفها تدريب املعلم على مهارات يتطلبها:  برامج تدريبية للمناصب-4

  .)322، ص 1996 ،ماهر: (وصنف ماهر الربامج التدريبية طبقا ملراحل التوظيف إىل أربعة تصنيفات      
  .لتهيئة املعلم اجلديد وتوجيهه إىل كيفية أداء العمل:  برامج توجيهية-أ

  .لتجديد املهارات واملعارف الوظيفية اليت تستجد:  برامج جتديدية-ب

  .برامج لرتقية املوظف أو نقله ملوقع وظيفي آخر: قية أو النقل برامج للرت-جـ

لتـدريب كبــار الـسن علــى طـرق جديــدة للبحـث عــن عمـل مناســب أو منـط حيــاة :  بـرامج التهيئـة للمعــاش-د
  .جديد

  :تقويم البرامج التدريبية: ًثامنا
ـا،        وحتقيقهـا لألهـداف أو عـدم حتقيقهـا يعد التقومي الطريق األمثل ملعرفة سالمة الربامج التدريبيـة وجود

هلــا، والوصــول إىل حتديــد القــصور يف الــربامج التدريبيــة، ويــساعد علــى تطــوير الــربامج التدريبيــة، وهنــاك ضــرورة 
، )قبــل وأثنــاء وبعــد(مـن إجــراء عمليــة التقــومي أثنــاء تـصميم الــربامج التدريبيــة، ويكــون التقــومي للـربامج التدريبيــة 

  :دريبية للمعلمني أثناء اخلدمة تشتمل على عدة جماالتوتقومي الربامج الت
   :تقويم البرنامج التدريبي -1
ـا وسـالمتها وصـحة األهــداف الـيت صـممت مـن أجلهــا ف       لـضمان عمليـة التقـومي للـربامج التدريبيــة وكفاء

  :البد من إجراء هذه اخلطوات يف تقومي الربامج التدريبية
م هــذا التقــومي ق:  تقــومي متهيــدي-أ بــل بدايــة الربنــامج التــدرييب ويهــدف إىل حتديــد مــستويات املتــدربني وخــربا

م التدريبيــة م واحتياجــا ؛ ممــا يــساعد علــى حتديــد اإلمكانــات البــشرية واملاديــة الــيت ختــدم الربنــامج، وإمكانــا
  .واختيار الطرق واألساليب اليت تضمن حتقيق هذه األهداف يف ظل اإلمكانات املتوفرة
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ــدف :  تكــويين تقــومي-ب يكــون هــذا التقــومي أثنــاء ختطــيط الربنــامج التــدرييب، عنــد كــل جزئيــة مــن جزئياتــه 
  .جتريبها مث تقوميها ملعرفة سلبيات وإجيابيات هذه اجلزئية

يهدف هـذا التقـومي إىل التأكـد مـن سـري الربنـامج التـدرييب يف الطريـق الـصحيح احملـدد :  تقومي أثناء التنفيذ-جـ
  ).75ص، 2001 ،عثمان(املنشود منه، ويف حدود الزمن املقرر له، وامليزانية احملددة له، واهلدف 

بعــد االنتهــاء مــن تنفيــذ الربنــامج للتأكــد مــن حتقــق األهــداف ومــدى تلبيتــه الحتياجــات :  التقــومي النهــائي-د
  . املتدربني

   :تقويم المتدربين -2
  الفعــالدف ومــدى احلاجــة إىل مزيــد مــن التــدريب لكــل هــاملتــدربنيوهــو احلكــم علــى مــدى جــودة أداء       

  : وهذا يستوجب
  .حتديد فقرات تقومي مناسبة لألهداف املعطاة -
  .صياغة فقرات تقومي جيدة لألهداف -
  . بالتغذية الراجعة بناء على نتائج التقومياملتدربنيتزويد  -

فاعليته عن طريق عمليـة التقـومي املـستمرة يهدف هذا اإلجراء إىل التحقق من كفاءة الربنامج التدرييب وو      
اية الربنامج التدرييب، وللتأكد من  م إىل عملهم يف  لسلوك املتدربني وأدائهم أثناء فرتة التدريب، وبعد عود

  .)154 -153ص ، ص2007 ،الطعاين(انتقال أثر التدريب إىل املواقف التعليمية عن طريق املتخصصني 
  :تقويم المدربين -3

يـستند التـدريب يف جناحـه علـى كفــاءة املـدرب، لـذا جيـب العنايـة بإعــداد املـدربني إعـدادا سـليما، حيــث       
ٌال جدوى من برنامج تدرييب يبذل يف إعداده جهد كثري ليخرج ناجحا وملبيا لالحتيـاج التـدرييب إذا مـا أسـند 

ـــديهم القــــدرات واملهــــارات والكفايــــات التخصــــصية واخلــــرب ــدربني ليــــست لـ ــة واإلملــــام إىل مــ ــــة والعمليــ ة العلمي
  ).99 ص ،1988 ،اخلطيب (.بأساليب التدريب وتقنياته واسرتاتيجياته

  مشكالت التدريب: ًتاسعا
يعد رصد املشكالت يف عملية التدريب خطوة النجاح اهلامة لتطـوير الـربامج التدريبيـة حيـث حتـدد هـذه       

     أهداف التدريب وزيادة كفاءته وفعاليته يف أي منشأة، املشكالت ويوضع العالج هلا مما يساعد على حتقيق
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  :ومن أهم هذه املشكالت واملعوقات يف جناح الربامج التدريبية ما يأيت      
مثـل قلــة الـوعي التــدرييب وضـعف الدافعيــة عنـد املتــدربني، وعـدم كفــاءة املــدربني يف :  يف املرحلـة التمهيديــة-1

  .بعض الربامج
مثل عدم وضع خطط تدريبية طويلة وقصرية املدى، وعدم وجود قواعد وأساليب : خطيطية يف املرحلة الت-2

علميــة صــحيحة للكــشف الــدقيق عــن االحتياجــات التدريبيــة وحــصرها، عــدم االســتعانة باملختــصني يف جمــال 
ديــد التــدريب أثنــاء التخطــيط للــربامج التدريبيــة، وجــود أخطــاء يف صــياغة األهــداف التدريبيــة، وأخطــاء يف حت

ُاألولويات، عدم وجود امليزانيات املناسبة، عدم وجود احلوافز للمتدربني كأن يربط الربنامج التدرييب بعالوة أو 
   .ترقية

ًجنـد أن هنـاك ضـعفا يف التجهيـزات يف القاعـات التدريبيـة، وعـدم االسـتعانة مبـدربني :  يف املرحلة التنفيذية-3
ملتدربني، تعـارض مواعيـد التـدريب مـع أعمـال املنـشأة، عـدم جديـة أكفاء، عدم قدرة املؤسسات على تفريغ ا
  . بعض املدربني، عدم محاس بعض املتدربني

صعوبة وضـع معـايري تقـومي مناسـبة، عـدم تنـوع أسـاليب التقـومي كـالتحريري والـشفهي :  يف املرحلة التقوميية-4
 التقـومي، كـذلك ال يوجـد خـرباء تقـومي، والعملي والبحث اإلجرائي، كمـا يالحـظ غلبـة األسـاليب التقليديـة يف

  .جماملة املتدربني أثناء تقديرهم للربنامج التدرييب، كذلك احنسار التقومي على اجلوانب املعرفية
 مي التدريب؟وتقل  اآلليةما:  بالصياغة اآلتيةمي التدريبو تقوخالصة األمر ميكننا أن نطرح سؤاال حول

ــــا       ــل العمليــــة التدريبيــــة أداء وحتليــــل ، االحتياجــــات التدريبيــــةدتبــــدأ بتحديــــ ميكــــن القــــول بأ  املوظــــف قبــ
 ومـن ؟نه لـيس لديـه الرغبـة بالعمـلأ أم ؟ هل لديه الرغبة ولديه املقومات ولكن يفتقر للتدريب لتدريبهتهودراس

ل املتـدرب بعـد  حتليـه، وأخـرياميـو العملية التدريبيـة وتقأثناء املوظف أداءحتليل ، و عن بديلنلجأ إىل البحثمث 
 . وحتليل املدرب وجهة التدريبه،ميو وتقةالتدريبيالعملية 
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  االحتياجات التدريبية: اإلطار النظري

يتنــاول هــذا احملــور االحتياجــات التدريبيــة املهنيــة مــن حيــث املفهــوم، وأمهيــة حتديــد هــذه االحتياجــات،       
ت، واملشكالت اليت تواجه حتديد االحتياجـات وطرق حتديدها، وطرق مجع البيانات لتحديد هذه االحتياجا

  : وتفصيل ذلك على النحو التايلومصادر التعرف على االحتياجات التدريبية،التدريبية،
  : مفهوم االحتياجات التدريبية: ًأوال

اوتعرف       لوكه جمموعة من التغريات املطلوب إحداثها يف الفرد واملتعلقة مبعلوماته وخرباته وأدائه وس " بأ
، 2010الطعاين، "(واجتاهاته جلعله مناسبا لشغل وظيفة وأداء اختصاصات وواجبات وظيفته احلالية بكفاءة عالية

  ). 163ص

ــا، وضــحىيـذكر أمحــد، والـسويديو       ــا أداء املعلمــني ألي : "  بأ مبثابـة جوانــب الـنقص الــيت قــد يتـسم 
تدريب املقدمة إىل هؤالء املعلمني مبا يعمل على حتـسني سبب من األسباب واليت ينبغي أن تتضمنها برامج ال

                                          .)105ص ،)م1992(أمحد، والسويدي، وضحى (" األداء 
ــا       ــ ــدار : " وعرفهــــا موســــى بأ ــي مقــ ــع واألداء امللمــــوس يف الواقــــع، أو هــ مقــــدار الفــــرق بــــني األداء املتوقــ

   ). 42ص، 1997 ،موسى (."املتوقع وبني األداء املوجود االختالف بني األداء 
ـا        املتغـريات املطلـوب إحــداثها يف الفـرد واملتعلقـة مبعلوماتـه وخرباتـه وسـلوكه ، جلعلــه : " ويعرفهـا فـايز بأ

   ). 101ص ، 1987 ،فايز(. "الئقا للقيام بوظيفته احلالية بكفاءة عالية 
ا   املتغريات املطلوبة إحداثها يف معارف ومعلومات ومهارات واجتاهات الفـرد ، جمموعة: " ويعرفها هالل بأ

يئتـه وجعلـه حمققـا لـألداء الـذي يتطلبـه عملـه بدرجـة حمـددة مـن اجلـودة واإلتقـان  ،هــالل(. "ـدف إعـداده و
   ).11ص ،2002
  :مبا يليمفهوم االحتياجات التدريبية بلورة وميكن       

 يــراد تنميتهـــا أو تغيريهـــا أو -  فنيـــة أو ســـلوكية- معلومـــات ومهـــارات معينــهوهــات  اجتاهــي عبـــارة عـــن      
 أو إنــسانية، حاليــة أو حمتملــة يف قــدرات العـــاملني أو  كانــتنقص فنيـــةالــضعف أو الــمتثــل نــواحي ، وتعــديلها

م أو مـــشكالت حمـــددة يـــراد حلهـــا م أو اجتاهـــا ة نتيجـــ؛  عمليـــة مـــستمرة غـــري منتهيـــة، وهـــي كـــذلكمعلومـــا
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عمليــات وبــسبب  التوســعات،  أو أو اإلنــسانية أو بــسبب التــنقالت أو الرتقيــات،التقنيــة أو اإلداريــةللتغيــريات 
 غــري املتوقعــة وغريهــا مــن الظــروف الــيت تتطلــب إعــدادا وتــدريبا مالئمــا اإلجــراءاتالتطــوير، أو بــسبب بعــض 

والتقــومي الـــذايت، فتحديــد االحتياجـــات فر مـــا ميكــن تـــسميته باســتمرارية النـــضج ا تــو، فقـــدومــستمرا ملواجهتهــا
  .مستوى أحسنالتدريبية يسمح باملراجعة املستمرة للواقع ودوره يف الوصول إىل 

، فالتــدريب يكــون املراكــز التدريبيــة جبميــع أنواعهــا إىل حتقيقهــاسعى تــبوجــه عــام أهــداف للتــدريب وهــي       
 . هناك احتياجات تدريبيةحيث تكون

  :    االحتياجات التدريبيةأهمية تحديد: ًثانيا
لـــن يكـــون هنـــاك جـــودة وكفـــاءة يف التخطـــيط للـــربامج التدريبيـــة مـــا مل يكـــن هنـــاك حتديـــد لالحتياجـــات       

التدريبيــة، ألن االحتياجــات واملــشكالت تتغــري بتغــري املواقــف والظــروف احمليطــة باملنــشأة، وتعــد مرحلــة حتديــد 
إن أول : " بناء الربامج التدريبية، ويؤكد هذه األمهيـة عليمـات بقولـهاالحتياجات التدريبية من أهم املراحل يف 

خطــوة يف هــذا التخطــيط هـــي التحديــد الــدقيق للحاجـــات التدريبيــة الــيت توجــد لـــدى أفــراد معينــني، يـــشغلون 
                                             ).                                8ص ، 1991 ،عليمات (".وظائف حمددة، ويعملون يف وحدات أو إدارات معينة

ويقاس جناح أي تصميم تدرييب تأهيلي للمعلمـني واملـديرين : وأكد شريف وسلطان هذه األمهية بقوهلما      
مبـــدى التعـــرف علـــى احلاجـــات التدريبيـــة وحـــصرها وجتميعهـــا، وأن أي برنـــامج تـــدرييب ال يؤســـس علـــى قيـــاس 

   .)291ص ،1983 ، وسلطان،شريف(. " يؤدي دوره بشكل مناسبعلمي للحاجات التدريبية ال
  

  :  طرق تحديد االحتياجات التدريبية: ًثالثا
حتدد االحتياجات التدريبية عن طريق معايري علمية دقيقة وليس باالجتهادات الشخصية أو االرجتاليـة،       

  : وهذه املعايري تتمثل فيما يأيت 
 حتليـــل اهليكـــل التنظيمـــي للعمـــل والـــسياسات واألهـــداف للمنـــشأة، ومعرفـــة ويعـــين: مـــدخل حتليـــل املنظمـــة -

  .املوارد املتوفرة البشرية واملادية، ومعرفة املشكالت اليت تواجه املنشأة
ــذه : مــدخل حتليــل الوظيفــة - ــا املنــشأة، واملواصــفات يف األفــراد الــذين يقومــون  وتعــين الوظيفــة الــيت تقــوم 

  . ؤهالت واخلربات، ويتطلب األمر إجياد معايري لقياس األداءالوظيفة كاملهارات وامل



 48

يــراد بــه التعــرف علــى نــوع املعلومــات واملهــارات واالجتاهــات الــيت تلــزم الوظيفــة؛ ليــتم : مــدخل حتليــل الفــرد -
  .العمل على تطوير ورفع اإلنتاجية، وإشباع الدوافع الوظيفية

  :حتياجات التدريبيةأدوات وأساليب جمع البيانات لتحديد اال: ًرابعا
تتم عملية مجع البيانات املتعلقة باالحتياجات وفق منهجية علمية دقيقة، ومن خـالل أدوات وأسـاليب       

.                             متنوعة ومناسبة، وجيب أن يقوم بعملية مجع البيانات متخصص ميتلك اخلربة اليت تؤهله لذلك
   :ت وأساليبها ما يأيتومن طرق مجع البيانا      

ـــة : االختبـــارات - ـــدف إىل حتديـــد االحتياجـــات التدريبي وهـــي جمموعـــة مـــن األســـئلة الـــشفوية أو التحريريـــة 
  .وتشخيصها

وهــي مواجهــة بــني مــن يقــوم بالتــدريب واألفــراد، يطــرح فيهــا نقــاش عــن طريــق طــرح األســئلة، : المقــابالت -
دف إىل التعرف على االحتيا جات التدريبية هلؤالء األفـراد، والـشخص الـذي جيـري املقـابالت وهذه الطريقة 

جيــب أن يكـــون لديـــه قــدرة وخـــربة علـــى احلـــوار واملناقــشة ويعطـــي الفرصـــة لآلخـــرين إلبــداء آرائهـــم وتقبـــل مـــا 
  .يطرحونه، ويقدم هلم املقرتحات

سـتها، واهلـدف  وهـي االطـالع علـى سـجالت وتقـومي أداء املوظـف ودرا:سجالت وتقارير وتقويم األداء -
  .من ذلك التوصل إىل نقاط الضعف يف األداء اليت ميكن عالجها عن طريق التدريب

ــدف إىل حتديـــد :مجموعــات المناقــشة -  وتعــين إجـــراء حــوار بــني جمموعــات صـــغرية بطريقــة مقــصودة ، 
  .كفايات العمل ومتطلباته ومعرفة املشكالت واملعوقات اليت حتل عن طريق التدريب

 وهــذه الطريقــة مــن الطــرق الــيت يــتم مــن خالهلــا مجــع البيانــات مــن أكــرب عــدد مــن : االســتباناتاســتخدام -
األفراد، وتتضمن االستبانة جمموعة من األسئلة املكتوبة بطريقة علمية، وتكون األسئلة إما مفتوحـة أو مغلقـة 

ا اختيار من متعدد   .تتطلب إجابا
ــدف إىل حتديــد توجهــات الــرأي العــام  وتــتم هــذه الطريقــة مــن خــالل :أراء المجتمــع - االســتفتاء حيــث 

م التدريبية   .حول قضية معينة؛ لتحديد جوانب النقص يف وجهة نظرهم مما يتيح التعرف على احتياجا
 وهذه الدراسات رمبا تكون حملية أو عاملية ونتائج ما توصلت إليه حول حتديد :مسح الدراسات السابقة -

  . جمال معنياالحتياجات التدريبية يف
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ذه الطريقة يقوم مسئول التدريب مبالحظـة سـلوك املوظـف وحماولـة تـسجيله عنـد حدوثـه وتـسجيل :المالحظة -  
ـــسلوك ومـــدى التـــزام املوظـــف بأنظمـــة العمـــل، ومـــن مث يـــصل مـــسئول  خمتلـــف املواقـــف والعالقـــات الـــيت تـــصاحب ال

  .التدريب إىل التعرف على االحتياجات التدريبية هلذا املوظف
ويف ضوء العرض السابق ألدوات مجع البيانات وأساليبها؛ لتحديد االحتياجات التدريبية، ميكن القول بأنـه ال       

ُينبغــي أن يقتــصر علــى مــصدر أو أســلوب بعينــه، بــل يــستفاد منهــا أو مــن معظمهــا، كمــا ينــوع فيمــا بينهــا؛ وذلــك 
ني املتدربني، وسوف تعتمد الدراسـة احلاليـة علـى جمموعـة للوصول إىل التحديد الدقيق لالحتياجات احلقيقية للمعلم

االستبانة، والدراسات الـسابقة، واخلـرباء، وقـوائم االحتياجـات، واملتـدربون أنفـسهم، : من األساليب واألدوات، وهي
  . كما هو موضح يف اإلجراءات

ْمت فيهــاِّمُــصّوميكــن أن يــضيف الباحــث أن هنــاك دراســات         مجــع البيـــانات ألغـــراض  عديـــد مــن أدواتَ
ــا،حتديـــد االحتياجـــات التدريبيـــة وميكـــن تـــصنيفها يف جممـــوعتني رئيـــستني . )35 -34ص ص ،1991،درة: ( مهـ

  ).87 -86صص  ،1989 ،اخلطيب(و
  :وتشمل ما يلي:األدوات غير المباشرة: أوال

  :اللجان االستشارية -1
يبيـــة حيـــث جتتمـــع اللجـــان املمثلـــة للتخصـــصات  هـــذا األســـلوب شـــائعا لتقـــدير االحتياجـــات التدرُيعـــد      

رباء خــــارج املؤســــسة لتقــــوم بتقــــدير االحتياجــــات الفعليــــة لتلــــك مــــن اخلــــموعــــة  ًأو تأخــــذ شــــكال ،املختلفــــة
  .املؤسسة

  :تحليل الخطط والتنبؤات -2
 ،قبال أي نقص يف املهارات املطلوبـة مـستّجل سدأ من املدىتم بعض اإلدارات بوضع اخلطط طويلة       

واالجتاهــات مبختلــف  ، ذلــك مــن خــالل التطــورات العلميــة والتقنيــة الــسائدة وجيــري،واألخــذ بــاحللول الــسريعة
ا وأنواعها تمع بأكمله ،مستويا   .ورسم توقعات ألشياء مستقبلية وفق ظروف ا

  :مراكز التقويم -3
َوجيـــرى       ــة تقـــومي حتـــت إشـــراف ُ ــن املـــوظفني لعمليـ موعـــات مـــن  فيهـــا ترشـــيح عـــدد مـ فريـــق مـــن اخلـــرباء 

فقـد  ،عـنهممن خالل مـا توصـلوا إليـه توصيات مع  ا رمسيا تقريريعدون َّ ومن مث.التدريبات ومالحظة سلوكهم
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متثيل كذلك و ،ختضع جمموعة من املعلمني لعملية تقومي بالتعامل مع مشكالت ومواقف حتاكي الواقع الصفي
ا ،لي يف مواقف التدريس الفعجيريدوار ملا أ   .وتقومي قدرة هؤالء املعلمني يف صنع القرارات بشأ

  :تحليل وصف الوظائف وشروط التعيين -4
عنــد حتليــل الوثــائق اخلاصــة بــاملعلمني كالــسجالت اخلاصــة بــاألداء الــوظيفي أو ســجالت متابعــة العمــل       

ات مـن املقارنـة يعتـرب التـدريب أو الغياب والتـأخر بالعمـل ومقارنتهـا مبتطلبـات الوظيفـة وظهـور فجـو ،املدرسي
ضــروريا للمعلمــني الــذين تنقــصهم بعــض صــفات هــذه الوظيفــة ســواء مــن حيــث الكفــاءة املهنيــة أو الكفــاءة 

  .اإلدارية
  : طلبات اإلدارة-5

يتــــضمن هــــذا األســــلوب التوصــــيات واملقرتحــــات الــــيت تقــــدمها إحــــدى اإلدارات لتنفيــــذ بــــرامج تدريبيــــة       
 يف معلميهــا لرفــع مــستوى ؛امج الــيت تطلبهــا وزارة الرتبيــة والتعلــيم مــن الكليــات اجلامعيــةوتطويريــة معينــة كــالرب

  . التدريسيةموتنمية كفاء ،مجيع املراحل
  :المسح الخارجي -6

 هــذا األســلوب إىل احلــصول علــى مرئيــات عــن احتياجــات التــدريب والتطــوير ملــوظفي إدارة معينــة يعمــد      
ا مرئيات اهليئات التدريسية يف اجلامعات واملعاهد بوصفها  أو اإلدارة ،راد خارج املؤسسةأو أف ، خرباءويقوم 

 واحللـول هـاالعليا من ذوات التخصصات عالية املستوى عن املشكالت اليت تواجه املعلمني قبل اخلدمـة وأثناء
  .املناسبة هلا

  :األدوات المباشرة: ثانيا
  : االستبانات-1

 مـن األســاليب يعهمأو مجـ  مـن معلمـي اللغـة العربيــةانة وتطبيقهــا علـى عينـات خمتــارة االسـتبتـصميم يعـد      
الـشائعة االسـتخدام يف مجــع البيانـات عــن احتياجـات التـدريب وهــذه االسـتبانات تتــضمن يف الغالـب جمموعــة 

ضـافة  إ؛ويتميـز أسـلوب االسـتبانات بعـدم حاجتـه إىل وقـت طويـل عنـد تطبيقـه ،من املهـارات اخلاصـة بالعمـل
  . توفري بيانات كافيةألنه يعمل علىإىل أنه أسلوب موثوق به 
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  : المناقشات الجماعية-2
 )جمـال اللغـة العربيــة ( هـذه الطريقـة عقـد سلـسلة مـن االجتماعـات تـضم مـوظفني يف جمـال معـنيتتـضمن      

احتليــل ــدف و ،ــدف حتديــد املــشكالت ــاالت الــيت ميكــن أن يــأســبا ، لتــدريب يف حلهــاسهم اُ وحتديــد ا
  . لرسم خطط التدريب وتنويع براجمه؛املعلمني حتليال ميدانياهؤالء ومن ذلك حتليل مشكالت 

  :للمعلمينالمقابالت الشخصية  -3
ذه املهمة شخص         ألغـراض تقـومي األداء، ألن  اللغـة العربيـةمعلـمخر غـري املـشرف املباشـر علـى آيقوم 

 املقــابالت الشخــصية لفئــة :ومــن ذلــك، جــات ولكنهــا تــستغرق وقتــا طــويالذلــك يــساعد علــى حتديــد االحتيا
راء بقصد تقوميهم من خالل رصد مواطن آمعينة من املعلمني للتعرف على ما لديهم من معارف واجتاهات و

  .القوة والضعف لديهم
  : مالحظة السلوك-4

 ملهــام املعلــمملالحظــة املباشــرة ألداء ينطــوي هــذا األســلوب علــى قيــام األخــصائي أو القــائم بالتــدريب با      
ان فبإمكـ ، الـيت ميكـن عالجهـا عـن طريـق التـدريب،ـدف حتديـد مواقـع الـضعف يف األداء، الوظيفة يف الواقع

 يف حجــرة الدراســة باســتخدام بطاقــة مالحظــة للــسلوكيات  اللغــة العربيــةمعلــمالقــائم بالتــدريب مالحظــة أداء 
واســتخدام الفيــديو لتــسجيل ، أو باســتخدام التــدريس املــصغر،  الــتمكن منهــاعلــماألدائيــة الــيت ينبغــي علــى امل

ـدف حتــسني التعلــيم وتعزيـز الــسلوك اجليـد، األحـداث ا بعـد ذلــك   ومعاجلــة مـواطن الــضعف مــن ،ومــشاهد
  .خالل برامج التدريب

  : اختبار المهارات الكتابية-5
تــوفري بيانــات خاصـــة باحتياجــات التــدريب جلميـــع  أو الكفــاءة بقـــصد هــاميكــن إعــداد املهـــارات وتطبيق      
 إىل جانـــب  لـــدى املعلـــموعـــادة مـــا تكـــشف هـــذه االختبـــارات عـــن نقـــص املهـــارات، أســـرة اللغـــة العربيـــةأفـــراد 

  .من أجل تقدير احتياج املعلمني للتدريب يف جمال الكفايات التدريسية ،كشفها عن نقص املعارف الوظيفية
ــد االحتياجـــات التدريبيــــة ه أن وممـــا جتــــدر اإلشــــارة إليـــ        يــــسرية وبــــسيطة كمــــا  عمليـــةليــــستعمليــــة حتديــ

َيتصورها أصحاب النظرة العجلى؛ بل هـي عمليـة ْ  وذلـك ألن حتديـد ؛ لنجـاح الـربامج التدريبيـةوضـرورية مهمـة َ
  ومـــدة، ونـــوع التـــدريب، املطلـــوب تـــدريبهمعـــدد املعلمـــنيحتديـــد  :أمـــورا منهـــااالحتياجـــات التدريبيـــة يتطلـــب 
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 تـــصميم حمتــوى الـــربامج التدريبيـــة، مثلتـــدريب بدقــة، اد أهــداف يـــد، كــذلك حت والنتـــائج املتوقعــة منـــه،امجنــالرب
 .يةربامج التدريبهذه الالوسائل املستخدمة يف التدريب واختيار املتدربني، وكذلك تقييم كذلك و

 قبــل بــدء )معلــم اللغــة العربيــة( سهم يف حتديــد املــسافة بــني املــستوى الــذي يكــون عليــه املتــدربُيــكمــا       
ايتــه، إذ إن تقــدير االحتياجــات التدريبيــة وقياســها قياســا  التــدريب، واملــستوى الــذي نأمــل وصــوله إليــه عنــد 

 لتحديـد القـدر املطلـوب تزويـده للمتـدربني كمـا  وكيفـا مـن املعلومـات واالجتاهـات الـسليمةعلميا هو الوسـيلة 
، ويـساعد واقـع معـني تـشخيص ، كما أنه يعـني علـىوير ورفع الكفاءة املهنيةواخلربات اهلادفة إىل إحداث التط

 .املقدمة برامج التدريب جدوى، ويبني مدى من أجل حل املشكلةعلى عملية التخطيط 

 حتقيـق أهـداف التطــوير عـن طريـق اإلنفـاق والتقليـل مـن الكلفـة االقتـصادية ختفـيض وكـذلك يعمـل علـى      
عن طريـق األداء الذي تتحقق  أفضل يف مستوى إىل والوصولاألداء  يف كفاءةالدل ، ورفع معمكتملةبصورة 
 .التدريب

 ملعلمـي اللغـة الحتياجـات التدريبيـةا يف عملية حتديد يستفاد منها ذلك فإن املعلومات اليت على       وعالوة
  .القادمةالتدريبية االحتياجات عن  االستكشاف ميكن أن تستخدم يف عملية العربية للمرحلة الثانوية

  :المشكالت التي تواجه تحديد االحتياجات التدريبية: ًخامسا
  :خلص درة املشكالت اليت تواجه مؤسسات التدريب يف حتديد االحتياجات يف عدة نقاط منها      
  . وجود خلط بني مفهوم االحتياج التدرييب واملفاهيم األخرى املرتبطة به-1
  .ية دون حتديد دقيق لالحتياجات التدريبية إقامة الربامج التدريب-2
  .  االعتقاد اخلاطئ أن التدريب هو العالج لكل املشاكل الرتبوية-3
  . ضعف الصياغة يف أدوات مجع البيانات كاالستبانة واملقابلة واملالحظة-4
  . نقص البيانات الدقيقة مما جيعل حتديد االحتياجات التدريبية غري دقيق-5
بــرية ؛ حيــث إن تقــدير االحتياجــات بدقــة يتطلــب مجــع بيانــات مــن عــدد كبــري ؛فيتطلــب  التكلفــة الك-6

ــك،  ــضيف حــــسن  )37 ص -35ص، 1991 ،درة(أشخاصـــا عديــــدة ووقتــــا ومــــاال ويـــصعب تــــوفري ذلــ ، ويــ
   :عليها
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  .  عدم وضع هذه االحتياجات التدريبية يف شكل أهداف تدريبية حمددة-7
  .)1996 ،حسن( . التدريبية واحدة ومكررة بالنمط نفسه االعتقاد اخلاطئ بأن االحتياجات-8

م، منها   : ويضيف هالل أيضا أن هناك مشكالت تتصل باألفراد وتتعلق 
 . الكايف الوقت توفر  عدم-١
 .كافية بيانات ومصادر نظام وجود  عدم-٢
ا يف بالنظر للخرباء السماح اإلدارة رفض -٣  يةالسطح النظرة وتفضيل الداخلية عمليا

  .التدريبية لالحتياجات
 .التدريبية االحتياجات لتحديد الالزمة التحليالت إجراء بكيفية العاملني معرفة  عدم-٤
 استيفاء وعدم التدريبية االحتياجات حتديد بأمهية املستهدفني العاملني قناعة عدم -٥

   .منهم احلقيقة البيانات
  بـاألفراد تتعلـق األوىل مـن املعوقـات، جممـوعتني إىل ةالتدريبيـ االحتياجـات حتديـد ُوتـصنف مـشكالت      
  :فهي باألفراد املتعلقة املعوقات مبن ينظم أما تتعلق والثانية

 . التدريبية االحتياجات حتديد بأمهية التدريب إدارة يف وعي بعض األفراد  عدم -
 علـى الرتكيـز دريب دونالتـ اجتـاز مـن عـدد كـم أي التـدريب حمـصلة يف بـالكيف ولـيس بـالكم االهتمـام - 

 .التدريبية الدورات من املكتسبة واملهارات السلوك نوعية
 .األخرى اإلدارات يف والعاملني التدريب إدارة يف العاملني بني التعاون عدم - 

 :تشمل وهناك مشكالت أخرى ال تتعلق باألفراد، إمنا قد تتعلق باجلماعات أو املؤسسات وهي غري األفراد
 . التدريبية االحتياجات حتديد على االعتماد دون الربامج التدريبية  تنفيذ يف  التسرع-1
 االحتياجات حتديد خبصوص األخرى اإلدارات التدريب إدارة بني التنسيق  عدم-2
 التدريبية االحتياجات بتحديد يبدأ تعاوين مجاعي كنشاط التدريب إىل النظر  عدم-3
 ).١٠٣ ، ص٢٠٠2هالل، . (تدريبيةال الربامج توزيع يف العدالة  عدم-4

 :هي التدريبية االحتياجات لتحديد مشكالت سبعة الكبيسي، وأورد
 .التدريبية االحتياجات حتديد أمهية إدراك عدم -١
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 .فيها يقوم من توفر وعدم التدريبية االحتياجات حتديد بصعوبة االعرتاف -٢
 .التدريبية تلالحتياجا التدريبية الربامج مطابقة عدم من اخلوف -٣
 .الالزمة واملوارد الوقت توفر عدم -٤
 .تغيريها يف الرغبة وعدم التقليدية األساليب شيوع -٥
 .والقصور الضعف كشف من خوفا التغيري  مقاومة-٦
 أشخاص من قبل ممارستها من للحد االحتياجات حتديد يف خرباء إلعداد متخصصة معاهد وجود عدم -٧

  ).250، ص ٢٠١٠الكبيسي، (.متخصصني غري
لــربامج التدريبيــة الــيت ل اًلــذا نــصل إىل أن حتديــد االحتياجــات التدريبيــة بطريقــة علميــة ودقيقــة متثــل جناحــ      

  . سهم يف حتسني أداء املعلم واالرتقاء مبهاراته وتصحيح اجتاهاتهُت
  :مصادر تعرف االحتياجات التدريبية: ًسادسا
 خالهلـا حتديـد هـذه مـن يـتم الـيت املـصادر مـن العديـد إىل التدريبيـة االحتياجـات حتديـد أدبيـات تـشري      

 وتـصنيف الـوظيفي، والوصـف مرؤوسـيه، أداء يف املباشـر الـرئيس رأي: "هـذه املـصادر االحتياجـات، وتـشمل
ـا معلمـو اللغـة العربيـة  شـغل مبتطلبـات الوظيفـة شـاغل مـؤهالت ميكـن مقارنـة حيـث ،املهـام الـيت يـضطلع 

 إىل حيتـاج بأنـه الشخص يصنف الوظيفة متطلبات من أو قدراته أقل مهاراته أو معارفه أن وجد وإذا الوظيفة
 علـى وآراء املـشرفني األداء، ملراقبـة  الفنيـة والتقـارير العمـل، تأديـة املالحظـة أثنـاء املـصادر تـدريب، ومـن

م خالل من املوظفني رأي أهم املصادر ومن .العاملني االختيـار  عـن املسئولني اتوتوصي الشخصية، مقابال
  ).32 - 31ص ص  ،2002 هالل،". (الرضا الوظيفي وعدم والغياب، الشكاوى كثرة ومؤشرات والتعيني
 معلمي اللغـة العربيـة تعلق باإلطار النظري واألدبيات ذات الصلة بتدريبي فيماوبعد أن تناول الباحث       

   .دراسات السابقة املرتبطة مبناط اهتمام الدراسة احلالية أثناء اخلدمة ميكن عرض اليف املرحلة الثانوية
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  دراسات تناولت االحتياجات التدريبية :  الدراسات السابقة-

ًلقد حظي موضوع االحتياجات التدريبية اهتماما بالغا من قبل الباحثني ملا له من أمهية يف رفـع مـستوى        ً
يف أثناء اخلدمة، لذا حرص الباحث إىل التعرض لـبعض الدراسـات  يةمعلمي اللغة العربية يف املرحلة الثانوأداء 

   .اليت هلا عالقة بالدراسة احلالية
 االحتياجـــات التدريبيــة ملعلمـــات التـــاريخ باملرحلــة الثانويـــة يف جمـــال :"بعنـــوان  دراســـة زائــد، :الدراســة األولـــى

   . )ه1428زائد، .("ينة املنورةتقنيات التعليم من وجهة نظر املعلمات واملشرفات الرتبويات باملد
هدفت إىل التعرف على االحتياجات التدريبية يف جمال استخدام تقنيات التعلـيم ملعلمـات مـادة التـاريخ       

اتبعـــت اهلـــدف هـــذا باملــدارس الثانويـــة باملدينـــة املنـــورة، كمـــا تراهـــا املعلمـــات واملـــشرفات الرتبويـــات؛ ولتحقيـــق 
وظفته يف استقراء األدبيات والدراسات السابقة ذات الصلة مبوضوع الدراسة، الباحثة املنهج الوصفي، حيث 

واسـتطالع آراء اخلـرباء واملتخصــصني، وحتليـل الـربامج التدريبيــة القائمـة؛ ممــا مكنهـا مـن بنــاء اسـتبانة تــضمنت 
واد التعليميــة يف جمـال املعرفــة التقنيـة، جمــال اسـتخدام املــ: مشلــت سـبعة جمــاالتاالحتياجـات التدريبيــة الالزمـة  

تــدريس التــاريخ، جمــال إنتــاج املــواد التعليميــة ملــادة التــاريخ  جمــال تــشغيل األجهــزة التقنيــة، جمــال صــيانة املــواد 
  .واألجهزة التقنية، جمال التقومي، جمال استخدام تقنيات املعلومات واالتصاالت يف النمو املهين املستمر

معلمـة مـن معلمـات مائـة ومخـس عـشرة ) 115(دراسـة البـالغ عـددهم طبقت الباحثة األداة على عينـة ال      
ــشرة ) 11(و، التــــاريخ ــة ب.مـــــشرفة تربويــــةإحـــــدى عــ تحديـــــد االحتياجــــات التدريبيـــــة يف جمـــــال  وقامـــــت الباحثــ

استخدام تقنيات التعليم ملعلمات مادة التاريخ باملرحلة الثانوية مبدارس املدينة املنورة من وجهة نظر املعلمات 
االت السبعةواملش   .رفات الرتبويات يف ا

 احلاجـات التدريبيـة ملعلمـي العلـوم الـشرعية :"بعنـوان  دراسة العريين، عبـد اللطيـف بـن حمـسن :الدراسة الثانية
  ).  2005العريين، ( ."باملرحلة املتوسطة والثانوية من وجهة نظر مشريف ومعلمي العلوم الشرعية

تدريبيـة ملعلمـي العلـوم الـشرعية باملرحلـة املتوسـطة والثانويـة باملدينـة املنـورة، هـدفت إىل حتديـد احلاجـات ال      
ــذا ولتحقيـــق  ــي يف مراجعـــة الدراســــات الــــسابقة واســــتقراء اهلــــدف هــ وظــــف الباحـــث املــــنهج الوصــــفي التحليلــ

  :أعد الباحث استبانة اشتملت على احملاور اآلتيةاألدبيات ذات الصلة، ومن مث 
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 وتقنيــات التعلـيم، والنـشاط واإلرشــاد الطـاليب، واسـتخدام العالقــات اإلنـسانية والتعامــل إعـداد الـدرس،       
  .مع اإلدارة الصفية

مـشريف العلـوم و، أربعمائة معلما وسـبعة) 407(طبق الباحث االستبانة على عينة الدراسة البالغ عددهم       
  : يلي وجاءت نتائج الباحث، كما. مثانية)8( وعددهم  مجيعهمالشرعية

  .احلاجة إليها كبرية:  احلاجات التدريبية يف احملور األول والثالث والرابع-1

) إعـداد الـدرس(  وجود اختالف يف تقدير احلاجات التدريبية بني الرتبويني وغري الرتبـويني يف احملـور األول -2
  .لصاحل الرتبويني) النشاط واإلرشاد الطاليب( واحملور الثالث 

يد دراسة الزهراين،:الدراسة الثالثة  احلاجـات التدريبيـة ملعلمـي العلـوم الـشرعية يف :"بعنـوان )ه1425(  عبد ا
  . "املرحلة االبتدائية

هـدفت إىل حتديـد االحتياجــات التدريبيـة ملعلمـي العلــوم يف املرحلـة االبتدائيـة مبدينــة الريـاض، مـن وجهــة       
   .نظر املعلمني واملشرفني الرتبويني

 اتبــع الباحــث املــنهج الوصــفي القــائم علــى رصــد الظــاهرة كمــا هــي يف الواقــع، حقيــق هــدف الدراســةولت      
ا، مما أمكنه من   : استبانة مكونة من جانبنيادعدإ واستقراء األدبيات والدراسات السابقة ذات الصلة 

  ).فقه واحلديثحمور القرآن والتجويد ، وحمور التوحيد وال: ( اجلانب التخصصي ويشمل على حمورين-1

حمـــور التخطـــيط، وحمـــور التـــدريس، وحمـــور التعامـــل مـــع : ( اجلانـــب الرتبـــوي ويـــشمل احملـــاور الـــسبعة التاليـــة-2
، وقــد طبــق الباحــث )الطــالب، حمــور التعلــيم والــتعلم، حمــور تقنيــات التعلــيم، حمــور النمــو املهــين، حمــور التقــومي

 وســـبعة وأربعـــني )47( و،معلمـــامثائـــة وواحـــد ومخـــسني ثال) 351(االســـتبانة علـــى عينـــة الدراســـة املكونـــة مـــن 
التعلـيم والـتعلم، تقنيــات : (احلاجـات التدريبيـة يف احملــاور التاليـة ومـن أهــم نتائجهـا .)1425الزهـراين، . (مـشرفا

  .كانت درجة احلاجة إليها كبرية من وجهة نظر املعلمني) التعليم، النمو املهين
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ـــةاحلاجـــات التدريبيـــة يف احملـــاور الت القـــرآن الكـــرمي والتجويـــد، التوحيـــد واحلـــديث والفقـــه، التخطـــيط، : (الي
  .كانت درجة احلاجة إليها متوسطة من وجهة نظر املعلمني) التدريس، التعامل مع الطالب، التقومي 

 اتفقت وجهات النظر بني املعلمـني واملـشرفني الرتبـويني يف احلاجـات التدريبيـة، مخـس حاجـات تدريبيـة يف
رآن، ومخــس حاجـــات تدريبيــة يف حمــور التوحيـــد واحلــديث والفقــه، وســـبع حاجــات تدريبيــة يف حمـــور حمــور القــ

التخطـــيط، وتـــسع حاجـــات تدريبيـــة يف التـــدريس، وســـت حاجـــات تدريبيـــة يف حمـــور التعامـــل مـــع الطـــالب، 
اجـات وسـت حاجـات تدريبيـة يف حمـور تقنيـات التعلـيم، وأربـع ح، ومخس حاجات تدريبية يف التعليم والـتعلم

  .تدريبية يف حمور النمو املهين، ومخس حاجات تدريبية يف حمور التقومي

 االحتياجـــات التدريبيـــة ملعلمـــي اللغـــة العربيـــة يف املرحلـــة )ه1425(  حـــسن، دراســـة الزهـــراين:الدراســـة الرابعـــة
  . االبتدائية مبدينة الرياض

ي اللغـة العربيـة يف املرحلـة االبتدائيـة مبدينـة هدفت الدراسة إىل التعـرف علـى االحتياجـات التدريبيـة ملعلمـ      
الدرجــة اجلامعيــة، املؤهــل الرتبــوي، التخــصص (الريــاض مــن وجهــة نظــر املعلمــني، ومعرفــة أثــر املتغــريات التاليــة 

   .يف حتديد االحتياجات التدريبية ملعلمي اللغة العربية يف املرحلة االبتدائية مبدينة الرياض) األكادميي، اخلربة

 املنهج الوصفي التحليلي يف دراسة األدبيات والبحـوث الـسابقة  الباحثّوظفولتحقيق هدف الدراسة       
ذات الصلة مبتغريات الدراسة ومجع البيانات املتعلقة بالربامج التدريبية املقدمة للمعلمـني أثنـاء اخلدمـة، ومـن مث 

  : استبانة مشلت أربعة جماالت هيأعد الباحث

   التقومي-4 التنفيذ يف أداء الدرس -3 طرق التدريس  -2اف   التخطيط واألهد-1

معلمـا مـن معلمـي اللغـة العربيـة ثالمثائـة وسـتني ) 360(وطبق الباحث على عينـة الدراسـة البـالغ عـددهم       
  : ومن أهم نتائجها.)ه1425(  حسنالزهراين، .يف الصفوف العليا باملرحلة االبتدائية

 ـاالت التاليـةحتديد االحتياجات التدري : بية ملعلمي اللغة العربيـة يف املرحلـة االبتدائيـة مبدينـة الريـاض يف ا
  . التخطيط واألهداف، طرق التدريس، التنفيذ يف أداء الدرس، التقومي
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  ـــة، التخـــصص األكـــادميي، اخلـــربة(وجـــود أثـــر للمتغـــريات التاليـــة يف حتديـــد االحتياجـــات ) الدرجـــة العلمي
  .لغة العربية يف املرحلة االبتدائية مبدينة الرياض يف مجيع جماالت الدراسةالتدريبية ملعلمي ال

  يف حتديـــد االحتياجـــات التدريبيـــة ملعلمـــي اللغـــة العربيـــة يف املرحلـــة ) املؤهـــل الرتبـــوي(ال يوجـــد أثـــر ملتغـــري
  .االبتدائية مبدينة الرياض

ت التدريبية ملعلمي الدراسات االجتماعية  االحتياجا:" بعنوان .)2002( دراسة اجلابري، :الدراسة الخامسة
  . "باملرحلة الثانوية يف سلطنة عمان

هــدفت الدراســة إىل حتديــد أهــم االحتياجــات التدريبيــة ملعلمــي الدراســات االجتماعيــة باملرحلــة الثانويــة       
  .بسلطنة عمان، من وجهة نظر املعلمني واملوجهني

املـنهج الوصـفي لرصـد الـربامج التدريبيـة املقدمـة للمعلمـني أثنـاء   الباحـثّـوظفولتحقيق هدف الدراسـة       
اسـتبانة مكونـة مـن اخلدمة واستقراء األدبيات والدراسات الـسابقة ذات الـصلة، األمـر الـذي مكنـه مـن إعـداد 

  :مخسني فقرة موزعة على ستة جماالت

 والتقــومي، التخطــيط للتــدريس، وإدارة أسـاليب التــدريس، والنمــو املهــين واألكــادميي، والوســائل التعليميــة،      
   .الصف

طبــق الباحــث االســتبانة علــى عينــة الدراســة البــالغ عــددهم مــائيت معلــم ومعلمــة وأربعــة وأربعــني موجهــا       
   :  ومن أهم نتائجها.وموجهة

االت اليت تضمنتها االستبانة احتياجات تدريبية مهمة ملعلمي الدراسات االجتماعية   .ّتعد مجيع ا

 ــتجابات املعلمـــني كمـــا يـــأيت ـــا حـــسب اسـ ــاالت الدراســـة مرتبـــة تنازلي الوســـائل التعليميـــة، مث : جـــاءت جمـ
  .أساليب التدريس، مث النمو املهين واألكادميي، مث التخطيط للتدريس، مث إدارة الصف، مث التقومي

 لتـدريس، مث النمـو أسـاليب ا: جاءت جماالت الدراسة حسب استجابات املوجهني مرتبة تنازليا كمـا يـأيت
 .املهين واألكادميي، مث الوسائل التعليمية، مث التقومي، مث التخطيط للتدريس، مث الصف
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دراســـة تقومييـــة ألســـاليب التـــدريب الـــيت يطبقهـــا  :"بعنـــوان  )ه1437(الـــسلطان، دراســـة  :الـــسادسةالدراســـة 
 بربنـامج التطـوير املهـين ملـشريف التـدريب املشرفون الرتبويون للتدريب الرتبوي من وجهة نظر املشرفني امللتحقـني

  . "يف جامعة امللك سعود خالل الفصلني الدراسيني األول والثاين 
   تقومي أساليب التدريب اليت يطبقها املشرفون الرتبويون للتدريب الرتبوي هدفت الدراسة إىل      

التـدريب الـيت يطبقهـا املـشرفون  املـنهج الوصـفي لرصـد أسـاليب  الباحـثّـوظفولتحقيق هدف الدراسة       
الرتبويون للتدريب الرتبوي من وجهة نظر املشرفني امللتحقني بربنامج التطوير املهين ملشريف التدريب يف جامعة 

، وقـــام الباحـــث باســـتقراء األدبيـــات ه1437  /1436امللـــك ســـعود خـــالل الفـــصلني الدراســـيني األول والثـــاين 
 فقــرة سـت وثالثـني) 36(اسـتبانة مكونـة مــن مــر الـذي مكنـه مــن إعـداد والدراسـات الـسابقة ذات الـصلة، األ

  :حماور سبعة) 7(موزعة على 

  .أربع فقرات) 4(ويتكون من ) الطريقة اإللقائية(احملاضرة :  احملور األول-

  .فقرتني) 2(ويتكون من ) الطريقة احلوارية(املناقشة :  احملور الثاين- 

  .ثالث فقرات) 3(دانية، ويتكون من الزيارات املي:  احملور الثالث-

  .ست فقرات) 6(املشغل التدرييب، ويتكون من / الورشة التدريبية :  احملور الرابع -

  .مخس فقرات) 5(ويتكون من ) استمطار األفكار(العصف الذهين :  اخلامساحملور -

  .مثاين فقرات) 8(متثيل األدوار، ويتكون من : احملور السادس -

  .   مثاين فقرات) 8(احلاالت الدراسية، ويتكون من : بع احملور السا-

هل تستخدم أساليب تدريبيـة غـري مـا ذكـر يف االسـتبانة؟ إن : وذيل االستبانة بسؤالني مفتوحني، أوهلما      
سؤال عن الصعوبات اليت حتول دون تطبيـق مـشرف التـدريب : وثانيهما. ًفضال عددها) نعم(كانت اإلجابة 
  .ساليب التدريبالرتبوي بعض أ
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ســتة وأربعــني مــشرفا تربويــا للتــدريب، ) 46( الدراســة البــالغ عــددهم طبــق الباحــث االســتبانة علــى عينــة      
اثنــان وعــشرون مــشرفا تربويــا للتــدريب الرتبــوي، ويف الفــصل الدراســي ) 22(مــنهم يف الفــصل الدراســي األول 

أربعمائــة ) 438(مــا بــأن جمتمــع الدراســة بلــغ عــددهم الثــاين أربعــة وعــشرون مــشرفا تربويــا للتــدريب الرتبــوي عل
عــشرة مــشرفني ) 10(ومثانيــة وثالثــني مــشرفا، وقــد أجــرى الباحــث دراســته علــى عينــة اســتطالعية مكونــة مــن 

الــــسلطان، . (مخــــسة عــــشر يومــــا أعــــاد التطبيــــق علــــيهم) 15(للتــــدريب الرتبــــوي مــــن جمتمــــع الدراســــة، وبعــــد 
   ).ه1437

 دون اســتخدام املــشرفني الرتبــويني للتــدريب الرتبــوي بعــض أســاليب التــدريب،  وجــود عــدة صــعوبات حتــول-
ًفـــضيق الوقـــت، وقلـــة اإلمكانـــات، مـــن أكثـــر الـــصعوبات، يليهـــا صـــعوبة عـــدم تفاعـــل املتـــدربني، وأقـــل هـــذه 
الـصعوبات هـي الـيت تتعلــق بعـدم متكـن املـدرب مــن بعـض األسـاليب الرتبويـة، وعــدم مناسـبة بعـض األســاليب 

  .  ة للمتدربنيالتدريبي

 يـستخدم عـدد غـري حمـدود مـن املـشرفني الرتبـويني للتـدريب الرتبـوي أسـاليب تدريبيـة غـري مـا ورد يف اسـتبانة -
ــي ــل املــــشكالت، وخــــرائط املفــــاهيم، واملـــــسابقات : الدراســــة، وهــ ــي، وحــ األلعــــاب التدريبيــــة، والبيــــان العملـــ

  . التدريبية، وتدريب األقران، والقصة، وجلسات األزيز

 إن املـشرفني الرتبــويني للتــدريب الرتبــوي امللتحقــني بربنــامج التطــوير املهــين ملــشريف التــدريب يف جامعــة امللــك -
، يـدخلون بعـض التحـسينات معظـم أسـاليب ه1437 / 1436سعود خالل الفصلني الدراسيني األول والثاين 

  . التدريب الواردة يف االستبانة حمل البحث

دراســة وصــفية لتحديــد احلاجــات التدريبيــة للمعلمــني مــدخل لبنــاء برنــامج تــدرييب "بعنــوان  :الــسابعةالدراســة 
  ).  هـ1421 ،لغامديا(".  مقرتح

هدفت الدراسة إىل حتديد االحتياجات التدريبية ملعلمي التعليم يف اململكة العربية السعودية كما       
م التدريبية من وجهة يراها املختصون، وبناء برنامج تدرييب مقرتح ملعلمي التعليم  العام يف ضوء حاجا

  . نظر القادة الرتبويني
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 املـنهج الوصـفي لرصـد الـربامج التدريبيـة املقدمـة للمعلمـني أثنـاء  الباحثّوظفولتحقيق هدف الدراسة       
) 50(تـضم اسـتبانة اخلدمة واستقراء األدبيات والدراسات السابقة ذات الصلة، األمر الذي مكنه مـن إعـداد 

جمــال املــتعلم، جمــال ختطــيط التعلــيم وتنفيــذه، وجمــال االتــصال ( جمــاالت هــي ةفقــرة موزعــة علــى أربعــمخــسني 
مائــة  )150(وطبقـت علــى عينــة الدراسـة الــيت بلغــت ) والتفاعـل، جمــال تقنيــات التعلـيم ووســائله، جمــال التقــومي

ــ. فــرداومخــسني  االت مــن حيــث احلاجــة للتــدريب وتوصــلت الدراســة إىل أن جمــال التقــومي جــاء يف مقدمــة ا
مث جمال ختطيط التعليم وتنفيذه يليه جمال االتصال والتفاعل وأخريا جمـال تقنيـات ) الطالب(ويليه جمال املتعلم 

  . التعليم ووسائله

يئة املعلمني املتميزين للعمل اإلشرايف وإكساب        وقد اقرتح الباحث برنامج تدرييب يهدف إىل 
م والتعرف على التقنيات احلديثة يف التدريب املعلمني معارف  علمية ومهنية جديدة يف جمال ختصصا
  .واالستفادة منها

م يف جمال اإلعداد يف لبنان"بعنوان  :الثامنةالدراسة    ). 2002، سنجقدار (".تصور املعلمني حلاجا

لتدريب وكذلك دراسة واقع ركزت هذه الدراسة على حاجات املعلمني يف لبنان يف جمال اإلعداد وا      
ولتحقيق هدف ، مؤسسات اإلعداد والتدريب كما ونوعا وأهم املشكالت اليت تواجه اإلعداد والتدريب

 اليت تواجه اإلعداد  املنهج الوصفي التحليلي يف دراسة أهم املشكالت الباحثاستخدمالدراسة 
      :واجه املعلمني يف التدريب هيوقد أظهرت نتائج الدراسة أن أهم املشكالت اليت ت.  والتدريب

قصر مدة التدريب، وعدم كفاءة بعض املدربني، وعدم التقييم املناسب هلذه الربامج التدريبية، وعدم 
  . وجود حوافز مادية أو معنوية، وكذلك فإن برامج التدريب تنفذ دون مشاركة املعلمني

 أداء املعلمـــني خـــالل اخلدمـــة إلجـــراء التـــدريب وأوصـــت الدراســـة بـــضرورة إنـــشاء مراكـــز خاصـــة ملتابعـــة      
    .املستمر هلم، وعلى مبدأ استمرارية التدريب ومراعاته لظروف املتدربني الزمانية واملكانية

  : حول الفئة األكثر قدرة على حتديد االحتياجات التدريبيةتباينا ويرى الباحث أن هذه الدراسات أظهرت      

، ودراســـة اجلـــابري )هــــ1425 (دراســـة الزهـــراين،: ات علـــى املعلمـــني فقـــط مثـــلفقـــد ركـــزت بعـــض الدراســـ      
  ). هـ1421( ،لغامديادراسة ، و)م2002(
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  ). ه1437(مثل دراسة السلطان، وركزت بعض الدراسات على املشرفني      
ة العـريين ، ودراسـ)هــ1425 (،دراسـة الزهـراين: وركزت بعـض الدراسـات علـى املـشرفني واملعلمـني معـا مثـل      

  ).هـ1428(، ودراسة زائد )م2005(
  :من حيث البيئة التعليمية

دراســة الزهــراين، : توزعــت هــذه الدراســات علــى بيئــات تعليميــة خمتلفــة  ففــي اململكــة العربيــة الــسعودية      
ــة الزهــــــراين،) ه1425( ــريين ) هـــــــ1425( ودراســـ ــــة العـــ ــــ1428(، ودراســــــة زائــــــد )م2005(، ودراســ ــــة )هـــ ، ودراســ

  .)م2002( سنجقداردراسة :  ويف لبنان).م2002(دراسة اجلابري :  ويف سلطنة عمان).ه1437(طان السل

  : ومن حيث المرحلة الدراسية

كدراســـة : اختلفــت املراحــل الدراســية الـــيت تناولتهــا هــذه الدراســـات فمنهــا مــن تنـــاول املرحلــة االبتدائيــة      
ـــ1425(، الزهـــراين، )هــــ1425(الزهـــراين،  كدراســـة اجلـــابري : ا مـــن تنـــاول املرحلـــة املتوســـطة والثانويـــة ومنهـــ. )هـ

  ).هـ1428(، ودراسة زائد ) م2002(

  :ومن حيث المعلم المراد تحديد احتياجاته التدريبية

ــة اجلــــابري : هنــــاك دراســــات تناولــــت معلمــــي مــــادة االجتماعيــــات مثــــل       ــد )م2002(دراســ ، ودراســــة زائــ
، ودراسة العـريين )هــ1425(دراسة الزهراين، : لمي الرتبية اإلسالمية مثل، وهناك دراسات تناولت مع)هـ1428(
  ).هـ1425(دراسة الزهراين، : وهناك دراسات تناولت معلمي اللغة العربية مثل). م2005(

  :ومن حيث المنهج البحثي المستخدم

َ وظفت املـنهج الوصـفي يف دراسـات البحـوودراساتهُمجيع دراسات هذا املبحث         ث الـسابقة واألدبيـات ْ
و وإصدار أحكام تقييمية متعلقة به   . الرتبوية ذات الصلة مبوضوعها، ورصد الواقع كما 

  :ملخص أوجه التشابه

  . حتديد االحتياجات التدريبية الالزمة للمعلمني يف خمتلف التخصصات-1
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  . ضعف تأهيل املعلمني وضعف تدريبهم-2

  .لتدريبية املقدمة للمعلمني إعادة النظر يف تقومي الربامج ا-3

  . املنهج الوصفياتفقت هذه الدراسات يف استخدام -4

  :االختالفملخص أوجه 

 وبعـضها تنـاول املرحلـة املتوسـطة ودراسـات أخـرى تناولـت تنـاول املرحلـة االبتدائيـة بعض هذه الدراسات -1
  .املرحلة الثانوية

  . بعضها ركز على املعلمني واملشرفني-2

ـــــاو -3 ـــي مـــــواد بعينهـــــا بـــــل تنوعـــــت مل تتن ــات معلمــ ــل الدراســـ ــــالمية :إىلل كـــ ـــــة، والرتبيـــــة اإلسـ  اللغـــــة العربي
   .وهكذا.. واالجتماعيات 

تنوعــت بيئــة هــذه الدراســات فوجــدت دراســة يف اململكــة العربيــة الــسعودية، ودراســة يف ســلطنة عمــان،  -4
  .إىل غري ذلك من بيئات الدراسة املختلفة.. واألردن، ولبنان، 

ا حتقق جوانب كفائية لدى املعلم سواء عند وميكن االستفادة        من هذه التنوعات واالختالفات يف كو
ـــت بعـــــضها  ـــصص أو يف غـــــري التخـــــصص، وإن اختلفــ ـــا يف التخــ ــــا: أي(احتادهــ يف ) الدراســـــات املـــــشار إليهـ

ا فال أقل من أن حتقق الكفايات التدريبية من اجلوانب الرتبويـة واملهنيـة وهـ ي عنـد املعلمـني مجـيعهم ختصصا
  .هختصص يوفيها كل معلم بقطع النظر عن احتياجات تدريبية مشرتكة ينبغي أن
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  دراسات تناولت برامج تدريب المعلمين وهم على رأس العمل

املتدرب يف حلقـة أو   فيه املوظفيداومالذي ال  التدريب عادة على رأس العملوهم التدريب  ب يقصد      
 يلتحـقالدورات والـربامج التدريبيـة الـيت  على  هذا املصطلحيرتددالوظيفة، كما  عمل رج موقعدورة تدريبية خا

  .هلذا املتدرب إىل صقل مهاراته أو إكسابه مهارات جديدة ترمي الوظيفة اليت تسلمه املوظف بعد ا

 والدراسـات أن أكثـر ًويعد التدريب أثنـاء اخلدمـة مـن أكثـر أسـاليب التـدريب تـأثريا فقـد أثبتـت البحـوث      
املهارات واملعارف اليت حيتاجها املتدرب يكتسبها أثناء فرتة التـدريب علـى رأس خدمتـه؛ حيـث جنـد أن كـربى 
املؤســسات والــشركات يف أغلــب دول العــامل وخاصــة يف الــدول املتقدمــة تنفــق علــى التــدريب وهــم علــى رأس 

 الدراسية وأن مـا يقـارب مـن ثلـث راتـب املوظـف العمل ثالثة أضعاف ما تنفقه على التدريب داخل الفصول
  .للعام األول يوظف لتغطية نفقات التدريب أثناء اخلدمة

 ما يربز هـذا النـوع مـن التـدريب هـو تنميـة اجلوانـب الـنفس حركيـة حيـث يعمـل علـى إحـداث نـوع موأه      
جنـاز العمـل إ املهـارات الـيت يتطلبهـا وبني مهاراته احلركية، ويعد تعلم) املتدرب(من التوافق بني نفسية املشارك 

مــن خــالل بيئــة العمــل احلقيقيــة الــيت ميــارس فيهــا التــدريب هــو املرتكــز األساســي لفلــسفة التــدريب علــى رأس 
  . اخلدمة

هناك دراسات تناولت برامج تدريب املعلمني وهـم علـى رأس العمـل، وكـان مـن بينهـا دراسـات عـدة، ف      
  : منها

 دراسة اسـتطالعية تقومييـة لربنـامج تـدريب معلمـي اللغـة :"بعنوان  ).مـ1988(سة فالته،  درا:الدراسة األولى
م يف مدينة جدة   . "العربية باملرحلة االبتدائية أثناء اخلدمة يف ضوء حاجا

هدفت الدراسة إىل الكشف عن مدى تلبية برنامج تدرييب مقدم ملعلمي اللغة العربية باملرحلـة االبتدائيـة       
م التدريبيـــة، وذلـــك عـــن طريـــق حتديـــد املعـــارف واملهـــارات الـــضرورية ملعلمـــي اللغـــة العربيـــة يف هـــذه ال حتياجــا

  .املرحلة ومدى احتياجهم للتدريب على كل منها
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كمــا ســعت الدراســة إىل املقارنــة بــني احتياجــات خرجيــي معاهــد املعلمــني الثانويــة واحتياجــات خرجيــي       
، واملقارنــة بــني احتياجــات معلمــي اللغــة العربيــة يف الــصفوف العليــا، وزمالئهــم يف مراكــز الدراســات التكميليــة

ـــة بـــني أمهيـــة  ـــة بـــني احتياجـــات مـــن تلقـــوا هـــذا الربنـــامج، ومـــن مل يتلقـــوه، مث املقارن الـــصفوف الـــدنيا، واملقارن
   .املوضوعات ملعلمي اللغة العربية ودرجة احلاجة إىل التدريب عليها

 اتبع الباحث املنهج الوصفي التحليلي يف رصد الربامج التدريبية املقدمة للمعلمـني هلدفاهذا ولتحقيق       
 أعـد الباحـث اسـتبانة مكونـة أثناء اخلدمة، واستطالع آراء املعلمني املتدربني وزمالئهم غري املتـدربني؛ ومـن مث

رجــة االحتيــاج إىل التــدريب مــن جــزأين، حــدد يف اجلــزء األول درجــة أمهيــة املوضــوع، وحــدد يف اجلــزء الثــاين د
ًمعلمـا مــن معلمـي املــدارس مائـة وتــسعة وسـبعني ) 179(عليـه، وقـام بتطبيقهــا علـى عينــة الدراسـة الـيت مشلــت 

   .)م1988فالته، ( .االبتدائية مبدينة جدة

 تياجـامائـة ومثانيـة وسـتني اح) 180(بلـغ عـدد االحتياجـات التدريبيـة الـضرورية ملعلمـي اللغـة العربيـة وقد       
 مــن جممــوع %48 بنــسبة بلــغ عــدد االحتياجــات الــيت مل يتــضمنها الربنــامج التــدرييب تــسعة وســبعني احتياجــاو

ــات ـــي مراكـــــز  ،االحتياجـــ ال يوجـــــد اخـــــتالف بـــــني متوســـــطات احتياجـــــات خرجيـــــي معاهـــــد املعلمـــــني وخرجيــ
د اخـتالف بـني متوسـطات ال يوجـ، والقراءة، الكتابة، احملفوظات، املوضوعات املسلكية: الدراسات يف حماور

موعتني يف عـدم االهتمـام باملوضـوعات الوظيفيـة، وأسـاليب تـدريس فـروع اللغـة العربيـة ، والقواعد، التعبـري: ا
  .وتطويرها

 فاعلية برامج التـدريب أثنـاء اخلدمـة املقدمـة ملعلمـي الرتبيـة :"بعنوان مىن و دراسة احلديدي، :الدراسة الثانية  
   ."اخلاصة يف األردن

، هـــدفت هـــذه الدراســـة إىل تقيـــيم فاعليـــة بـــرامج التـــدريب أثنـــاء اخلدمـــة ملعلمـــي الرتبيـــة اخلاصـــة بـــاألردن       
 املـنهج الوصـفي لرصـد وحتليـل األدبيـات والدراسـات الـسابقة ذات الـصلة  الباحثـةاتبعـتولتحقيـق هـذا اهلـدف 

استبانة تغطي العناصـر األساسـية الـيت جتمـع ثة بالرتبية اخلاصة والربامج املقدمة يف ضوئها، ومن مث أعدت الباح
مائــة ) 130(أدب الرتبيــة اخلاصــة علــى ضــرورة توافرهــا يف بــرامج التــدريب الفعالــة، ومشلــت عينــة الدراســة علــى 

  .)1993احلديدي، ( .وثالثني معلما ومعلمة
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ـــائج دراســـة الباحثـــةومـــن        يب معلمـــي الرتبيـــة أن معظـــم شـــروط الفاعليـــة ال تتـــوفر يف بـــرامج تـــدر أهـــم نت
اجلـنس، : أن تقييم املعلمني لفاعليـة بـرامج التـدريب أثنـاء اخلدمـة خيتلـف بـاختالف عوامـل، اخلاصة يف األردن

  .عدد سنوات اخلربة، وفئة اإلعاقة اليت يتعامل معها املعلمون

ات باملراحـــل تقـــومي بـــرامج تـــدريب معلمـــي ومعلمـــات الرياضـــي:"بعنـــوان  دراســـة أبـــو الليـــل، :الدراســـة الثالثـــة
  ".التعليمية املختلفة بسلطنة عمان

هدفت هذه الدراسة إىل تقومي برامج تدريب معلمي ومعلمـات الرياضـيات باملراحـل املختلفـة يف سـلطنة       
  .عمان

وظف الباحث املـنهج الوصـفي لرصـد الـربامج التدريبيـة املقدمـة للمعلمـني يف أثنـاء ولتحقيق هذا اهلدف       
ــصلة، اخلدمـــة وحتل ـــائج الدراســـات الـــسابقة ذات الـ يلهـــا، وكـــذا تـــشخيص هـــذه الـــربامج ووصـــفها يف ضـــوء نت

ا األدبيات والرتاث الرتبوي؛ مما أمكن من إعداد  اسـتمارة تقيـيم خاصـة بتحديـد واالجتاهات العاملية اليت أفرز
ــــث  أهــــدافها، وأســــاليبها، وطــــرق تقوميهــــا ــرامج التــــدريب مــــن حي ، والقــــائمون مــــواطن القــــوة والــــضعف يف بــ

مائـة وثالثـني ) 130(بتنفيذها، وأسباب اإلقبال عليها، وأدوار املعلمني املشاركني فيهـا، ومشلـت عينـة الدراسـة 
  .)2000أبو الليل، ( .معلما ومعلمة

اتفـق معلمـو املراحـل املختلفـة علـى أمهيـة اسـتخدام اإلنرتنـت واملراسـلة، ، أهم نتائج دراسة الباحثومن       
ـــاء ودراســـة احل ـــة واملعامـــل الرياضـــية، والتعلـــيم املـــربمج، والنـــدوات يف بـــرامج التـــدريب أثن ـــة، والزيـــارات امليداني ال

ّأكــدت النتــائج أمهيــة أن يكــون للمعلمــني دور إجيــايب أن يــشاركوا يف اختيــار احملاضــرين، وأســاليب و ، اخلدمــة
دام اختبارات مقننة ملعرفـة مـدى تقـدمهم التدريب، وتنظيم اللقاءات مع زمالئهم أثناء الربنامج، وأمهية استخ

ـــة ، وأن هنـــاك يف الـــربامج اختيـــار موضـــوعات بـــرامج التـــدريب يف ضـــوء االحتياجـــات الفعليـــة، وتـــوفري يف أمهي
  . أساليب املتابعة للدارسني بالربنامج

 حتــصيل  أثــر برنــامج تــدرييب ملعلمــي اللغــة العربيــة علــى:"، بعنــون علــيو دراســة الــشوملي، :الدراســة الرابعــة
م لقواعدها النحوية   ". طال
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وهـدفت الدراســة إىل بنـاء برنــامج تـدرييب ملعلمــي اللغـة العربيــة يف املرحلـة الثانويــة بـاألردن، وقيــاس مــدى       
فعاليته يف تنمية مهارات املعلمني يف تدريس قواعـد النحـو العـريب، ولتحقيـق هـذا اهلـدف اتبـع الباحـث املـنهج 

ــفي يف اســـــتقراء ال ـــــق الوصـــ ـــات الـــــيت تناولـــــت تعلـــــيم قواعـــــد اللغـــــة العربيـــــة، والطرائ ــ ــسابقة واألدبي دراســـــات الـــ
ا، وكـذا الـيت اهتمـت بتقـدمي بـرامج تأهيليـة للمعلـم، حيـث صـمم  واالسرتاتيجيات التدريسية احلديثة اخلاصة 

سية، األنـشطة األهـداف العامـة واخلاصـة، احملتـوى التـدرييب، الطرائـق التدريـ: (برناجما تضمن عدة عناصـر، هـي
  .)2000  وعليالشوملي، ().والوسائل، التقومي

ولقيــاس فاعليــة الربنــامج يف حتقيــق أهدافــه، وظــف الباحــث املــنهج التجــرييب، حيــث قــسم الباحــث عينــة       
مائة ومثانني معلمـا ومعلمـة إىل جممـوعتني، إحـدامها جتريبيـة درسـت قواعـد اللغـة ) 180(الدراسة البالغ عددها 

:  املقررة على طـالب الـصفوف الثالثـة يف املرحلـة الثانويـة اسـتخدام الربنـامج التـدرييب املقـرتح، واألخـرىالعربية
ضابطة درست القواعد املقررة على الطالب وفق األساليب التدريسية املعتادة، مث قـورن أداء املعلمـني باختبـار 

مثامنائــة ) 800(مــوعتني البــالغ عــددهم حتــصيلي طبــق قبليــا وبعــديا علــى الطــالب الــذين يــدرس هلــم معلمــو ا
فعاليــة الربنــامج التــدرييب علــى املعلمــني املتــدربني، وظهــور أثــره يف  هــم نتــائج دراســة الباحــث، وجــاءت أطالبــا

م   .حتصيل القواعد النحوية لدى طال

اللغـة (واد األساسـية  دراسة تقوميية لفاعلية الربامج التدريبية يف امل:"بعنوان  دراسة النهار، :الدراسة الخامسة
  .")العربية، والعلوم، واللغة اإلجنليزية

هــدفت هــذه الدراســة إىل تقــومي فاعليــة الــربامج التدريبيــة املوجهــة حنــو رفــع الكفــاءة العلميــة يف مــواد اللغــة      
ـــة والكفايـــات التدريـــ ــستوى تطـــوير الكفـــاءة العلمي ـــة والعلـــوم واللغـــة اإلجنليزيـــة، وكـــشف أثرهـــا يف مـ سية العربي

   .للمتدربني يف مملكة البحرين

ان املــنهج الوصــفي يف حتليــل الــربامج ورصــدها املقدمــة للمعلمــني يف  الباحثــوظــفولتحقيــق هــذا اهلــدف       
ــا، وكــذا يف دراســة األدبيــات والبحــوث  م املختلفــة وتشخيــصها وتقييمهــا وإصــدار أحكــام متعلقــة  ختصــصا

 اخلدمة ووسائله وأدواته، وختطيط براجمـه، األمـر الـذي أمكـن مـن إعـداد السابقة اليت تناولت التدريب يف أثناء
 يف حتليل الوثائق، وحتليل حمتوى عينة مـن املـواد التدريبيـة يف الـربامج الـثالث، ومقـابالت متثلتأدوات عديدة 



 68

ـــذين خترجـــوا مـــ ن معمقـــة، وإعـــادة تطبيـــق االختبـــارات التشخيـــصية علـــى عينـــات مـــن املتـــدربني يف البحـــرين ال
م إىل يونيـو مـن العـام 2000الربامج الثالثة، وقد مجعت بيانات الدراسة خالل فـرتة متقطعـة امتـدت منـذ عـام 

املـــدربون، مراكـــز التـــدريب، : نفـــسه، واســـتبانة اشـــتملت علـــى مخـــسة جمـــاالت ذات عالقـــة بالربنـــامج التـــدرييب
. ام الجتاهــات املتــدربني حنــو الربنــامجواملــواد التدريبيــة، ومــستوى االســتفادة مــن الربنــامج التــدرييب، ووصــف عــ

أســـهم برناجمـــا اللغـــة العربيـــة والعلـــوم يف حتـــسني الكفـــاءة  أهـــم نتـــائج دراســـة الباحـــث، ومـــن )2001النهـــار، (
مل يــسهم برنــامج اللغــة اإلجنليزيــة يف تطــوير كفايــات اللغــة ، والعلميــة للمتــدربني لكنــه لــيس باملــستوى املطلــوب

كــشفت النتــائج عــن ثغــرات أساســية يف التخطــيط، والتــصميم، والتنفيــذ، واملتابعــة  و،اإلجنليزيــة لــدى املتــدربني
  .هلذه الربامج

 االحتياجــات التدريبيــة الالزمــة ملعلمــي اللغــة العربيــة باملرحلــة :" بعنــوان  دراســة اهلــشامي،:الدراســة الــسادسة
  . "الثانوية

زمـة ملعلمـي اللغـة العربيـة باملرحلـة الثانويـة بـسلطنة تناولت هذه الدراسة حتديد االحتياجات التدريبية الال      
م  ََّعمان، وتقومي الربامج التدريبية يف ضوئها، ومن مث تقدمي تصور مقرتح لتدريبهم مبنيا على أسـاس احتياجـا

ان املــنهج الوصــفي يف حتليــل الــربامج التدريبيــة املقدمــة  الباحثــاتبعــتولتحقيــق هــذا اهلــدف . التدريبيــة الالزمــة
 للمعلمــني ووصــفها وتشخيــصها، واســتقراء األدبيــات والدراســات الــسابقة ذات الــصلة، ممــا أمكــن مــن إعــداد

  : استبانة مكونة من قسمني

  . لقياس مدى احلاجة للتدريب : األول

ـا : والثاني سـبعني فقـرة، موزعـة ) 70(لقياس مدى مراعـاة بـرامج التـدريب هلـذه االحتياجـات وبلـغ عـدد فقرا
مشلــت عينــة . احملــور املهــين الرتبــوي، واحملــور األكــادميي التخصــصي، واحملــور الثقــايف:  حمــاور أساســيةعلــى ثالثــة
ا ومعلمـــة و) 195(الدراســـة  ـــمائـــة ومخـــسة وتـــسعني معلم اهلـــشامي، ( .أربعـــة وثالثـــني موجهـــا وموجهـــة) 34(ً

تبانة متثـل احتياجــات  أفــراد الدراسـة أن مجيــع حمـاور االســ فقــد كـشفتراسـةهــذه الدأهــم نتـائج ، ومـن )2003
ـــتم مبراعـــاة هـــذه االحتياجـــات الـــيت ، وتدريبيـــة الزمـــة ملعلمـــي اللغـــة العربيـــة يف الثانويـــة أن بـــرامج التـــدريب مل 



 69

ختمــت الدراســة بتقــدمي تــصور مقــرتح لتــدريب معلمــي اللغــة العربيــة مبنيــا علــى أســاس ، وتــضمنتها االســتبانة
ا الدراسة  .االحتياجات اليت حدد

التدريب أثناء اخلدمة ملعلمات املواد االجتماعية باملرحلة " بعنوان .)1995( دراسة الوهييب، : السابعةالدراسة
  ).دراسة مسحية وبرنامج مقرتح" (االبتدائية يف اململكة العربية السعودية 

 ولتحقيق هذا هدفت إىل وضع تصور لنموذج مقرتح لربنامج تدريب معلمات املواد االجتماعية،      
 أن أهم نتائج هذه الدراسة، ومن وظفت الباحثة املنهج الوصفي القائم على التحليل ورصد النتائجاهلدف 
إىل ، وأبرزت حاجة املعلمات ً تصورا مقرتحا لنموذج برنامج تدرييب ملعلمات املواد االجتماعيةأعطت الباحثة

ختطيط التدريس وتنفيذه : ته الثالثةالتدريب أثناء اخلدمة لتنمية مجيع مهارات التدريس لديهن يف جماال
  .وتقوميه

منوذج مقرتح لربامج تدريب املعلمني يف ضوء بعض "بعنوان  .)1995( دراسة الفرا، :الدراسة الثامنة
  ". الدراسات التقوميية هلذه الربامج

علمني أثناء  املنهج الوصفي لرصد الربامج التدريبية املقدمة للم الباحثّوظفولتحقيق هدف الدراسة       
عينة الدراسة على اخلدمة واستقراء األدبيات والدراسات السابقة ذات الصلة، األمر الذي مكنه من إعداد 

، اثنتا وعشرون دراسة) 22(األحباث اليت وجدت يف البالد العربية وتناولت تقومي برامج التدريب وعددها 
ا أهم نتائج هذه الدراسةومن  اقع نتائج تقومي برامج تدريب املعلمني يف بعض هدفت إىل الوقوف على و أ

  .البالد العربية والتوصل إلجياد منوذج مقرتح لتقومي برامج تدريب املعلمني
تطوير نظام تدريب معلم التعليم االبتدائي يف أثناء "بعنوان . )1992( ،عثمان دراسة :الدراسة التاسعة

    ".اخلدمة يف السودان على ضوء خربات مصر وإجنلرتا
       استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت الدراسة إىل أنه ال توجد فلسفة واضحة 
ألهداف التدريب يف السودان، وقلة الكوادر البشرية املتخصصة للقيام مبهام التدريس باإلضافة إىل عدم 

ا أهم نتائج هذه الدراسة، االهتمام بتقومي برامج التدريب ير نظام تدريب املعلمني أثناء هدفت إىل تطو أ
  .اخلدمة واختيار أفضل األساليب احلديثة يف تدريب املعلمني
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واقع إعداد وتدريب املعلمني أثناء اخلدمة وأهم املعوقات "بعنوان  .)1995( دراسة راشد، :الدراسة العاشرة
  "من خالل آراء املعلمني

نة من إعداده الستطالع رأي املعلمني واملعلمات يف اتبع الباحث املنهج الوصفي التحليلي، مستخدما استبا
ًجيب أن تعد برامج التدريب أثناء اخلدمة إعدادا : موضوع البحث وخلصت الدراسة إىل التوصيات التالية 

شامال متكامال، توفري اإلمكانات املادية لتنفيذ مثل هذه الربامج التدريبية، تقومي كل دورة تدريبية تقوميا 
اأهم نتائج هذه الدراسة، ومن  احلافز املادي املناسب للمعلم حلضور هذه الدورات التدريبيةشامال، توفري      أ
 على أهم أسس وأساليب إعداد املعلمني أثناء اخلدمة ، والكشف عن واقع إعداد لوقوفهدفت إىل ا

هم معوقات برامج اإلعداد املعلمني أثناء اخلدمة يف مصر من خالل أراء املعلمني باإلضافة إىل التعرف على أ
  .والتدريب أثناء اخلدمة

تقومي برامج تأهيل معلمي املرحلة االبتدائية يف "بعنوان  .)1983( دراسة حممد، :الدراسة الحادية عشرة
  "مجهورية مصر العربية

تدريبية من       استخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي، وقامت الباحثة بإعداد استبانة لتقومي الربامج ال
  .خالل آراء املعلمني املتدربني

ضعف برامج التدريب وفشلها يف إكساب املتدربني الكفايات : وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج منها      
ا أهم نتائج هذه الدراسة، ومن الالزمة هلم دراسة واقع برامج التدريب أثناء اخلدمة يف مصر إىل هدفت  أ

  . للمعلمنيوحتديد الكفايات الالزمة

م يف جمال اإلعداد يف األردنتصور املعلمني حلاج" بعنوان ، الثانية عشرةدراسةال    )م2002 ( أبو رمان"ا

ــري، وإذا كانــــت بــــرامج       التــــدريب  هــــدفت الدراســــة إىل معرفــــة مــــا إذا كــــان املعلمــــون يرفــــضون فعــــال التغيــ
م عليها ة السابقة اليت شاركوا فيهاواإلعداد بدون فائدة، ومعرفة رأيهم يف الربامج التدريبي    .ومالحظا

 املـنهج الوصـفي لرصـد الـربامج التدريبيـة املقدمـة للمعلمـني أثنـاء  الباحـثّـوظفولتحقيق هدف الدراسة       
 وزعـت علـى اسـتبانةاخلدمة واستقراء األدبيات والدراسات السابقة ذات الصلة، األمر الذي مكنه مـن إعـداد 

ــل التعليميـــة  ومـــائيت أربعـــة وســـتني)264(  معلـــم ومعلمـــة يف خمتلـــف حمافظـــات اململكـــة األردنيـــة ضـــمن املراحـ
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ـا أهـم نتــائج هـذه الدراســة، ومــن املختلفـة م قـادرون علــى أن توصــلت إىل  أ املعلمـني واملعلمــات يـشعرون بــأ
ا ا كثـري.  ريس حديثـهحاجة املعلمـني للتـدريب علـى أسـاليب تـد ، وأنتعليم الطلبة يف جمال املادة اليت يدرسو

أمهيــة حــصول املعلمــني علــى تــدريب مــستمر لــه صــلة  ، وأنٍمــن املعلمــني غــري راض عــن التــدريب الــذي يتلقــاه
          . بالواقع املدرسي

م يف جمال اإلعداد يف مصر"بعنوان   الثالثة عشرةدراسةال    )م2002(  سليمان،."تصور املعلمني حلاجا

فة اثر التدريب أثناء اخلدمة على املعلم كأحد مراحل إعداد املعلم والتعرف هدفت الدراسة إىل معر      
   .على االجتاهات العاملية املعاصرة يف تدريب املعلم أثناء اخلدمة

 املنهج الوصفي التحليلي لرصد الربامج التدريبية املقدمة  الباحثاستخدمولتحقيق هدف الدراسة       
اء األدبيات والدراسات السابقة ذات الصلة، األمر الذي مكنه من إعداد للمعلمني أثناء اخلدمة واستقر

دراسة نقدية لربامج التدريب أثناء اخلدمة يف ضوء تلك االجتاهات، وقدمت الدراسة إسرتاتيجية مقرتحة 
 من املعلمني يفتقدون اهناك عدد أن أهم نتائج دراسة الباحث، ومن لتطوير برامج التدريب أثناء اخلدمة

 الربامج التدريبية أثناء اخلدمة اليت تقدم للمعلمني غري كافية الستيعاب ، وأنلتأهيل املناسب ملهنة التعليما
كثريا من االجتاهات احلديثة يف تدريب املعلمني غري مطبقة يف الواقع َّن ، وأالعدد الكبري من املعلمني

  .  الربامج يف هذهه ومعايريملتدربنياغياب مستوى أداء ، وهناك الرتبوي

أثر الدورات التدريبية يف إدارة الصف لدى معلمي الصفوف الثالث "بعنوان  الرابعة عشرةدراسةال
   ).م2002(،  كنعان باألردن" األوىل يف حمافظة املفرق

هــدفت الدراســـة  إىل التعــرف علـــى أثـــر الــدورات التدريبيـــة يف إدارة الـــصف لــدى معلمـــي الـــصفوف       
وتكونــت  .حمافظــة املفــرق مــن وجهــة نظــر املــشرفني الرتبــويني ومــديري املــدارس واملعلمــنيالثالثــة األوىل يف 
  الباحـثّوظـفولتحقيـق أهـداف الدراسـة .  مـن جمتمـع الدراسـة%30فـرد بنـسبة ) 400(عينة الدراسة من 

اســـات املـــنهج الوصـــفي لرصـــد الـــربامج التدريبيـــة املقدمـــة للمعلمـــني أثنـــاء اخلدمـــة واســـتقراء األدبيـــات والدر
  .السابقة ذات الصلة
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جمـاالت ) 6( فقـرة وزعـت علـى  مثانيـة ومخـسني)58(ر استبيان تألف من يطوتَّاألمر الذي مكنه من       
ـــي ــــة ، التخطـــــيط للـــــدورات التدريبيـــــة، أهـــــداف الـــــدورات التدريبيـــــة: هــ مناســـــبة الـــــدورة والظـــــروف املختلفـ

 أهم نتائج دراسة الباحـث، ومن املدربون، ت املتاحةاإلمكانات واملعدا، حمتوى املادة التدريبية، للمتدربني
ــا  توصــلت إىل وجــود أثــر للــدورات التدريبيــة يف إدارة الــصف لــدى معلمــي الــصفوف الثالثــة األوىل مــن أ

وجهـة نظـر املـشرفني الرتبــويني ومـديري املـدارس ومعلمـي الــصفوف الثالثـة األوىل وبدرجـة متوسـطة وذلــك 
مراعـاة  :مـن التوصـيات مـن أبرزهـا النتائج قدم الباحث عـدداهذه بناء على و؛ على مجيع جماالت الدراسة

أن تكـون األهـداف املوضـوعة للـدورات واضــحة ، واجلوانـب التطبيقيـة يف هـذه الـدورات وأخـذها باالعتبــار
  .وقابلة للتحقق والتنفيذ

    )مHemming 1999(". توفري مناخ للتعلم املستمر يف العمل"بعنوان  :الخامسة عشرةالدراسة 

وهــدفت الدراســة إىل إجــراء عمليــة تقــدير لالحتياجــات التدريبيــة للمتــدربني ومراجعــة أنــواع التــدريب       
ولتحقيـق هـدف املستخدمة والتعرف على العوامل املساعدة اليت توفر املناخ اجليد للتـدريب أثنـاء اخلدمـة، 

يــة املقدمــة للمعلمــني أثنــاء اخلدمــة واســتقراء  املــنهج الوصــفي لرصــد الــربامج التدريب الباحــثّوظــفالدراســة 
عينـــة الدراســـة اســـتبانة وفيهـــا األدبيـــات والدراســـات الـــسابقة ذات الـــصلة، األمـــر الـــذي مكنـــه مـــن إعـــداد 

ا تؤكـدأهم نتائج دراسة الباحث، ومن  متدربا مخسة وأربعني)45(من مكونة   التحديـد الـدقيق العلمـي  أ
مراجعة اإلجـراءات ، وكذلك شكالت اليت تواجه املتدربني يف العمللالحتياجات التدريب لضمان حل امل

ــا وتقوميهــــا ــــا حاليــ ــدريب أثنــــاء اخلدمــــة، واملعمــــول  ــوير علــــى بــــرامج التــ ــد ، وحتإجــــراء املزيــــد مــــن التطــ ديــ
تــوفري التقنيــات احلديثــة املــساعدة كاحلاســب ، واملــشكالت الــيت تواجــه املتــدربني وتــؤثر يف عمليــة التــدريب

  .متابعة النمو املهين للمتدرب أثناء العمل، واآليل
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  :التعليق على الدراسات السابقة الواردة في هذا المبحث

دراسـة : توزعت هذه الدراسات على املراحل التعليمية املختلفة فمنها ما كـان  يف املرحلـة االبتدائيـة مثـل      
، ومنهـــا مـــا كـــان يف )م2000( الـــشوملي دراســـة: ، ومنهـــا مـــا كـــان يف املرحلـــة املتوســـطة مثـــل)م1988(فالتـــه، 

ـــة مثـــل دراســـة احلديـــدي : ، ومنهـــا مـــا كـــان يف الرتبيـــة اخلاصـــة مثـــل)م2003(دراســـة اهلـــشامي : املرحلـــة الثانوي
  ).م2000(دراسة أبو الليل : ، ومنها ما كان على خمتلف املراحل مثل)م1993(

،  ودراسـة احلديـدي )م2001(دراسـة  النهـار : لومن حيث البيئة التعليمية فمنها مـا كـان يف األردن مثـ       
ــــشوملي )م1993( ــــسعودية)م2000(، ودراســــة ال ــــة ال ـــان يف اململكــــة العربي ــــه : ، ومنهــــا مــــا كـ ــــل دراســــة فالت مث
، ومنهــا مــا )م2003(، ودراســة اهلــشامي )م2000(أبــو الليــل : ومنهــا مــا كــان يف ســلطنة عمــان مثــل) م1988(

  ). م2001( النهار دراسة: كان يف مملكة البحرين مثل

ومـــن حيـــث املـــنهج املـــستخدم، فقـــد اعتمـــدت معظـــم دراســـات هـــذا املبحـــث علـــى املـــنهج الوصـــفي         
التحليلي؛ مبا حيقق األهداف اليت سعت كل دراسة إىل حتقيقها، ما عدا دراسة واحـدة فقـد وظفـت املنهجـني 

  ).   2000الشوملي، (الوصفي والتجرييب، وهي دراسة 

فــت نتــائج دراســات هــذا احملــور يف فاعليــة بــرامج التــدريب أثنــاء اخلدمــة، فمنهــا مــن أكــد وجــود أثــر اختل      
  ). م2000(دراسة الشوملي : إجيايب هلذه الربامج على املمارسات التدريسية مثل

، )م2001(دراسـة النهـار : ومن الدراسات ما أشارت إىل النتائج اإلجيابية والـسلبية هلـذه الـربامج معـا مثـل      
ودراسة احلديدي ، )م1988(دراسة فالته : ومنها ما أشارت إىل قصور يف الربامج والدورات التدريبية تلك مثل

  ).م2003(ودراسة اهلشامي ، )م1993(

ت دراسة الباحث مع الدراسـات الـسابقة كدراسـة       ، )م2000(ودراسـة الـشوملي ، )م1988(فالتـه : وتشا
يف الرتكيــز علـــى تقـــومي الــربامج التدريبيـــة املقدمــة ملعلمـــي اللغـــة العربيــة مـــع اخـــتالف ): م2001(ودراســة النهـــار 

  . املراحل
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ت دراســة        التخــصص واملرحلــة مـع اخــتالف البيئــة : يف) م2003( مــع دراســة اهلـشامي هــذا البحـثوتـشا
  .والزمان

  :ملخص أوجه التشابه

ــات       ت هــــذه الدراســ ــــل )م1993(ودراســــة احلديــــدي ، )م1988( فالتــــه دراســــة: تــــشا ، ودراســــة أبــــو اللي
ا) م2003(، ودراسة اهلشامي )م2001(، دراسة النهار )م2000(، ودراسة الشوملي)م2000(   :يف أ

ركزت على تقومي الربامج التدريبية املقدمة ملعلمي اللغة العربية مع اختالف مراحل التعليم، وسعت إىل       
  . ربامجتقدمي مقرتحات لتحسني هذه ال

  :ملخص أوجه االختالف

تناولــت هـــذه الدراســات تقـــومي بــرامج التـــدريب أثنـــاء اخلدمــة وبيـــان أثــر هـــذه الــربامج التدريبيـــة، وتقـــدمي       
  .املقرتحات لتحسينها وتطويرها

 يف البيئــات التعليميــة - أيــضا -وتنوعــت هــذه الدراســات يف مجيــع مراحــل التعلــيم املختلفــة، وتنوعــت       
  .لفةاملخت

 دراســة الباحــث علــى معلمــي اللغــة العربيــة باملرحلــة الثانويــة يف مدينــة الــدمام شــرق اململكــة ركــزتبينمــا       
  .العربية السعودية

  :وميكن إجياز ذلك فنقول بعد استعراض الدراسات السابقة يف جمال تدريب املعلمني أثناء اخلدمة تبني اآليت
  .خلدمة ركن أساسي من أركان العملية الرتبوية إن عملية تدريب املعلمني أثناء ا-1
  . إن برامج تدريب املعلمني أثناء اخلدمة متثل اجلانب املنظم يف الرتبية أثناء اخلدمة-2
ا، ومن مث ختتلف املشكالت اليت تصدت هلا باملعاجلة -3  إن تلك الدراسات قد اختلفت دوافعها وأسبا

  .ات الباحثني وطبيعة كل دراسةوالتحليل، وهذا يعزى إىل تباين اهتمام
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تسعى الدراسة احلالية إىل تقومي برامج تدريب معلمي املرحلة الثانوية أثناء اخلدمة من وجهة نظر       
  . شرق اململكة العربية السعوديةاملرحلة الثانوية مبدينة الدماماملعلمني أنفسهم يف 

  : البحث هذاأهم ما يميز

  : فيما يأيت عن الدراسات السابقة- الباحثراسة د-ختتلف هذه الدراسة       

  :حتقيق اآليتدف دراسة الباحث إىل  :هدفمن حيث ال: أوال

  .حتديد االحتياجات التدريبية الرتبوية الالزمة ملعلمي اللغة العربية يف املرحلة الثانوية مبدينة الدمام -1

ـــي ا -2 ــربامج التدريبيـــــة املقدمـــــة ملعلمــ للغـــــة العربيـــــة للمرحلـــــة الثانويـــــة مبدينـــــة الـــــدمام معرفـــــة مـــــدى مراعـــــاة الـــ
م التدريبية الالزمة من وجهة نظرهم   .الحتياجا

  :من حيث المنهج: ثانيا

كانـت الدراســة احلاليـة تــستهدف مـدى مراعــاة الـربامج التدريبيــة الرتبويـة املقدمــة ملعلمـي اللغــة العربيــة يف       
ــة ا لعربيـــة الـــسعودية، ولتحقيـــق هـــذا اهلـــدف اســـتعان الباحـــث بـــاملنهج املرحلـــة الثانويـــة مبدينـــة الـــدمام باململكـ

ُالوصــفي نظــرا ألمهيتــه يف معرفــة احلقــائق التفــصيلية عــن واقــع الظــاهرة املدروســة ممــا ميكن الباحــث مــن تقــومي  ِّــ َ
ــد الوصــــف الــــشامل، واملــــنهج الوصــــفي أكثــــر مناســــبة لتطبيقــــه علــــى الدراســــة احلاليــــة حيــــث يــــستهدف  حتديــ

االحتياجـات التدريبيـة الالزمـة ملعلمـي اللغــة العربيـة يف املرحلـة الثانويـة مبدينــة الـدمام باسـتخدام أسـلوب املــسح 
جلمــع البيانــات، مــع حتليــل املعلومــات للتوصــل إىل أهــم االحتياجــات التدريبيــة الالزمــة ملعلمــي اللغــة العربيــة يف 

  .ريبية يف ضوء االحتياجات التدريبيةاملرحلة الثانوية؛ ومن مث تقومي الربامج التد
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  :من حيث أدوات الدراسة: ًثالثا

 ملعلمــي متثلــت األداة املــستخدمة يف الدراســة احلاليــة يف االســتبانة لتحديــد االحتياجــات التدريبيــة الالزمــة     
االلغة العربية يف املرحلة الثانوية مبدينة الدمام   .؛ وذلك بعد التأكد من صدقها وثبا

  :عينة الدراسةمن حيث : اًرابع

حــددت عينــة الدراســة مــن معلمــي اللغــة العربيـــة مبــدارس مدينــة الــدمام احلكوميــة واألهليــة، حيــث بلـــغ       
  .  معلما مائة وستني)160(عددهم 

واختريت العينة للدراسة بطريقة مقصودة، بعد استبعاد العينة االستطالعية وعددهم  ستة عشر معلمـا،       
اتأكيدا ل   .ثبا

 ،%90مائـــة وأربعــة وأربعـــني معلمــا، أي مـــا ميثــل نـــسبة ) 144(وبــذلك تكـــون العينــة العمديـــة املقــصودة       
  %.10ستة عشر معلما، أي ما ميثل نسبة ) 16(والعينة االستطالعية وعددهم 

  :مجتمع الدراسةمن حيث : ًخامسا

ًقسمت مدينة الدمام تعليميا إىل شرق وغرب ليسهل مت         :كما يأيتابعتها لدى مكاتب التعليم باملنطقة ّ

  :  الثانوية واألهلية شرق الدمام الحكوميةمعلمو مدارس) أ ( 

  أربعة ومخسني معلما؛ موزعني على ) 54 ( شرق الدمام احلكومية الثانوية مدارسعدد معلميبلغ  -1

  .  شرق الدمام بانوية احلكومية الثإحدى عشرة مدرسة، وهو العدد اإلمجايل للمدارس) 11    (

  أربعة وثالثني معلما؛ موزعني على    ) 34 ( الثانويةاألهلية شرق الدمام  مدارسعدد معلمي بلغ -2

  . شرق الدمام ب الثانويةاألهلية إحدى عشرة مدرسة، وهو العدد اإلمجايل للمدارس) 11    (
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  : الثانوية واألهلية الدمام الحكوميةغرب معلمو مدارس) ب(

  واحدا ومخسني معلما؛ موزعني على ) 51 ( الدمام احلكومية الثانويةغرب  مدارسعدد معلميبلغ  -1

  .  الدمام بغرب احلكومية الثانويةإحدى عشرة مدرسة، وهو العدد اإلمجايل للمدارس) 11     (

  لى   واحدا وعشرين معلما؛ موزعني ع) 21 ( الثانويةاألهلية الدمام غرب  مدارسعدد معلمي بلغ -2

  .  الدمام بغرب الثانويةاألهلية تسع مدارس، وهو العدد اإلمجايل للمدارس) 9    (

ـــة مبـــدارس مدينـــة الـــدمام احلكوميـــة        يتكـــون جمتمـــع الدراســـة مـــن معلمـــي اللغـــة العربيـــة يف املرحلـــة الثانوي
ا )1437/ 1436(مائـــة وســـتني معلمـــا يف العـــام الدراســـي ) 160(واألهليـــة والبـــالغ عـــددهم  ــ هجري ) 2016 (-ـ

اثنتـــان وأربعـــون ) 42 (دينـــة الـــدمام شـــرقا وغربـــامبالثانويـــة  إمجـــايل عـــدد املـــدارس احلكوميـــة واألهليـــةو ،ميالديـــا
  . مدرسة

ــــى الباحــــث عــــرض األدبيــــات الرتبويــــة والدراســــات الــــسابقة ذات الــــصلة مبوضــــوع الدراســــة        وبعــــد أن أ
تقـومي الـربامج التدريبيـة ملعلمـي اللغـة " احـث قناعـة بأمهيـة حبثـه املوسـوم لدى البباتومن مثرة ذلك أن احلالية، 

م التدريبيـة إذ احلاجـة إليـه ذات " العربيـة يف املرحلـة الثانويـة مبدينـة الـدمام مـن وجهـة نظـرهم يف ضـوء احتياجـا
ا رفـع أبنائنـا الطـالب و مـن مث يعـود النفـع أمهية كبرية؛ لصلته بتقومي تدريب املعلمـني وإعـداد كفـاءات مـن شـأ

 يتعني توضيح اإلجراءات العلمية واخلطوات املنهجية اليت ينبغي اتباعها يف إعداد أداة على العباد والبالد؛ لذا
  . الدراسة احلالية، ومن مث تطبيقها على عينة الدراسة، وهذا ما يتناوله الفصل التايل
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  الفصل الثالث

 منهجية الدراسة وإجراءاتها

  ة منهج الدراس-

   مجتمع الدراسة-

   عينة الدراسة-

    الدراسةحدود -

   الدراسة أدوات -

   صدق األداة-

   ثبات األداة-
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   منهجية الدراسة: الفصل الثالث

ـــا       ، حيـــث حيـــدد ا الباحـــثاســـتخدمه الـــيت يتنـــاول الفـــصل الثالـــث وصـــفا ملنهجيـــة الدراســـة وإجراءا
 ويستعرض اإلجراءات اليت استخدمت  وخصائصها،ذه العينةجمتمع الدراسة، وكيفية اختيار هواملنهجية، 

ـا، هـذه األداةلبناء أداة الدراسة وكيفية إعدادها، وطريقة تطبيقها، والتحقق من صدق يـستعرض ّ مث  وثبا
، وفيمــا يـأيت تفــصيل البيانـات واألسـاليب اإلحــصائية الـيت اسـتخدمت يف معاجلــة ،تطبيـق الدراسـة امليدانيــة

  :ذلك
  راسةمنهج الد

ملا كانت الدراسة احلالية تستهدف مدى مراعاة الربامج التدريبية الرتبوية املقدمـة ملعلمـي اللغـة العربيـة يف       
ــة العربيـــة الـــسعودية، ولتحقيـــق هـــذا اهلـــدف اســـتعان الباحـــث بـــاملنهج  املرحلـــة الثانويـــة مبدينـــة الـــدمام باململكـ

ُة عــن واقــع الظــاهرة املدروســة ممــا ميكن الباحــث مــن تقــومي الوصــفي نظــرا ألمهيتــه يف معرفــة احلقــائق التفــصيلي ِّــ َ
ــد  الوصــــف الــــشامل، واملــــنهج الوصــــفي أكثــــر مناســــبة لتطبيقــــه علــــى الدراســــة احلاليــــة حيــــث يــــستهدف حتديــ
االحتياجـات التدريبيـة الالزمـة ملعلمـي اللغــة العربيـة يف املرحلـة الثانويـة مبدينــة الـدمام باسـتخدام أسـلوب املــسح 

انــات، مــع حتليــل املعلومــات للتوصــل إىل أهــم االحتياجــات التدريبيــة الالزمــة ملعلمــي اللغــة العربيــة يف جلمــع البي
  .املرحلة الثانوية؛ ومن مث تقومي الربامج التدريبية يف ضوء االحتياجات التدريبية

البحـث استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي الذي حياول وصف الظاهرة موضوع  فقد: وخالصته      
ـــا رصـــيد املعرفـــة مـــن تلـــك الظـــاهرة ِّويفـــسر ويقـــارن ويقـــيم  أمـــال يف التوصـــل إىل تعميمـــات ذات معـــىن يزيـــد 

  ).م1991 (،صادقو ،أبو حطب. موضوع البحث
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  مجتمع الدراسة

ـــة مبـــدارس مدينـــة الـــدمام احلكوميـــة        يتكـــون جمتمـــع الدراســـة مـــن معلمـــي اللغـــة العربيـــة يف املرحلـــة الثانوي
) 2016 (-هجريــا ) 1437 / 1436(مائــة وســتني معلمــا يف العــام الدراســي ) 160(واألهليــة والبــالغ عــددهم 

  :، واجلدول اآليت يوضح ذلكميالديا

  

  عينة الدراسة

مائــة وأربعــة وأربعــني معلمــا مــن جمتمــع الدراســة وذلــك بعــد اســتبعاد ) 144(تكونــت عينــة الدراســة مــن       
  .ع الدراسة من جمتم% 90ستة عشر معلما؛ وبذلك متثل عينة الدراسة ) 16(العينة االستطالعية وعددها 

  حدود الدراسة

  :الحدود الموضوعية

يقتصر التقومي يف هذه الدراسة على تشخيص وتقييم واقع الربامج التدريبية ملعلمي اللغة العربية يف       
  .هذا الواقع لعالج تصورات مقرتحةاملرحلة الثانوية دون التطرق إىل تقدمي 

 العدد البيان العدد البيان
 54 ثانويةعدد معلمي مدارس الشرق احلكومية ال 11 عدد مدارس شرق الدمام احلكومية الثانوية
 51 عدد معلمي مدارس الغرب احلكومية الثانوية 11 عدد مدارس غرب الدمام احلكومية الثانوية
 34 عدد معلمي مدارس الشرق األهلية الثانوية 11 عدد مدارس شرق الدمام األهلية الثانوية
 21 ويةعدد معلمي مدارس الغرب األهلية الثان 9 عدد مدارس غرب الدمام األهلية الثانوية
 160 إمجايل عدد معلمي اللغة العربية باملدارس 42 إمجايل عدد املدارس الثانوية شرقا وغربا
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  :الحدود الزمنية

سبعة وثالثني ) ه1437( يف عام املقدمةالربامج التدريبية تلك تقومي تقتصر هذه الدراسة على       
  ).م2016(ـ املوافق وأربعمائة وألف من اهلجرة

  :الحدود المكانية

تقتصر هذه الدراسة على املدارس الثانوية احلكومية واألهلية مبدينة الدمام شرق اململكة العربية       
  .السعودية

  :الحدود البشرية

صر هذه الدراسة على معلمي اللغة العربية يف املرحلة الثانوية احلكومية واألهلية مبدينة الدمام شرق تقت      
  .اململكة العربية السعودية

  أدوات الدراسة

ـــة املهنيـــة: األداة الـــيت اســـتخدمها الباحـــث لتحقيـــق اهلـــدف هـــي       ــتبانة لتحديـــد االحتياجـــات التدريبي  اسـ
  .للغة العربية باملرحلة الثانوية يف مدارس مدينة الدمام ملعلمي اوالرتبوية الالزمة

  : الضوابط اآلتية في إعداد االستبانةروعيتوقد 

 االستبانة إىل حتديد االحتياجات التدريبية املهنية الـضرورية ملعلمـي اللغـة هدفت: هدف االستبانة حتديد 
  .العربية باملرحلة الثانوية مبدينة الدمام

 ـــاء  حتديـــد الدراســـات والبحـــوث، واألدب : مـــن املـــصادر املعينـــة يف بنـــاء االســـتبانة: االســـتبانةمـــصادر بن
ــا الباحــث، ومالحظــة الباحــث وجتربتــه وخربتــه يف جمــال الرتبيــة  الرتبــوي، والدراســات االســتطالعية الــيت قــام 

 .ُِّوالتعليم، وزيارات املشرفني ملعلمي اللغة العربية، وما دون يف سجل الزيارات باملدارس
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ـــتبانة تــــضمنت:  وصــــف االســــتبانة ا األوليــــة حمــــورين رئيــــسني، مهــــا االسـ احملــــور األول يتعلــــق : يف صــــور
االت املهنية والرتبويـة، وتـضمن هـذا احملـور  مثـان وثالثـني احتياجـا تـدريبيا ) 38(باالحتياجات التدريسية يف ا

ثالثــة عــشر احتياجــا تــدريبيا، )13(جمــال التخطــيط للتــدريس واشــتمل علــى : موزعــا علــى ثالثــة جمــاالت، هــي
عــشرة ) 10(مخــسة عــشر احتياجــا تــدريبيا، وجمــال تقــومي التــدريس ومشــل ) 15(وجمــال األداء التدريــسي ومشــل 

فقــد اخــتص باالحتياجـات التدريبيــة يف جمـاالت التخــصص األكــادميي، : ّـاحتياجـات تدريبيــة، أما احملــور الثـاين
جمــال تعلــيم االســتماع، واشــتمل : ســتة جمــاالت، هــي) 6(عــا علــى ســبعني احتياجــا تــدريبيا موز) 70(وتــضمن 

ـــدريبيا، وجمـــــال الكـــــالم أو التحـــــدث، واشـــــتمل علـــــى ) 12(علـــــى  ـــــين عـــــشر احتياجـــــا تــ ـــين عـــــشرة ) 12(اث اثــ
عــشرة احتياجــات تدريبيــة، وجمــال تعلــيم الكتابــة ومشــل ) 10(احتياجــات تــدريبيا، وجمــال تعلــيم القــراءة ومشــل 

عـــشرة احتياجـــات ) 10(ا تـــدريبيا، وجمــال تعلـــيم النحـــو والـــصرف، واشــتمل علـــى مخــسة عـــشر احتياجـــ) 15(
  )    . (أحد عشر احتياجا تدريبيا) 11(تدريبية، وجمال تعليم األدب والبالغة، واشتمل على 

  صدق األداة

  :مت حساب صدق االستبانة من خالل أسلوبني، مها      
  :  حساب الصدق الظاهري-1

، )(ة علــى احملكمــني املختــصني يف الرتبيــة وعلــم الــنفس واملــشرفني الرتبــويني واملعلمــنيوذلــك بعــرض االســتبان
م، وقد متثلت يف اآليت   :وقام الباحث بدراسة آراء احملكمني ومقرتحا

  :، ومن أمثلة ذلك رأى بعضهم حذف-
  . توزيع زمن احلصة على مفردات وعناصر درس اللغة العربية-
  .لدى الطالب استخدام مهارة التعزيز -
    .  أن يسبق الشروع يف التدريس متهيدا مناسبا يتصف باإلثارة-
       . التعرف على املراجع اليت ختدم تدريس املادة-

                                                   
)(  ملحق )ا استبانة االحتیاجات التدریبیة الالزمة لمعلمي اللغة العربیة في المرحلة الثانویة بمدینة الدمام في صورتھ) 1   

   .األولیة       
)(   ملحق)أسماء محكمي استبانة االحتیاجات التدریبیة) 2 . 
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  .  ورأى بعضهم إضافة-
  . التحدث باللغة العربية الفصيحة وجتنب استخدام اللهجة العامية-
  .اليب تقوميه حتقيق التوافق بني أهداف الدرس وإجراءات تدريسه وأس-
             .حتقيق التغذية الراجعة يف أثناء تقدمي الدرس -
  .  ورأى بعضهم تعديل صياغة-
  . توظيف املراجع والكتب يف ختطيط درس اللغة العربية-
  . تنوع األنشطة والوسائل وفقا ملقتضيات املوقف التدريسي-
  . التدريب على فنيات فهم املسموع وتفسريه ونقده-

  .لباحث بإجراء التعديالت املقرتحة من قبل احملكمنيوقام ا
  : حساب صدق االتساق الداخلي-2

 باستخدام االتساق الداخلي وذلك عن طريق حساب معامالت االستبانةب الباحث صدق َحس      
قياس االرتباط بني درجات أبعاد املقياس والدرجة الكلية له، وفيما يلي مصفوفة ارتباط بريسون بني أبعاد امل

  : والدرجة الكلية له
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   )1(جدول رقم 

 االحتیاجات التدریبیة في المجاالت المھنیة والتربویة األول المحور
 االرتباط بالدرجة الكلیة المجال م

 0.895 مجال التخطیط للتدریس     1

 0.916 مجال األداء التدریسي 2

 0.920 مجال تقویم التدریس 3
 ة األكادیمییةمجاالت التخصصال التدریبیة في االحتیاجات يالثان المحور

 االرتباط بالدرجة الكلیة المجال م

 0.575 مجال تعلیم االستماع 1

 0.876 )التحدث(مجال الكالم  2

 0.735 مجال تعلیم القراءة     3

 0.887 مجال تعلیم الكتابة         4

 0.723 مجال تعلیم النحو والصرف 5

 0.746  والبالغةمجال تعلیم األدب 6
  

 االسـتبانةوقد توصل الباحث إىل نتائج معامالت ارتباط مرتفعة دالة إحصائيا بني الدرجة الكلية وأبعـاد       
؛ مما يعين قدرة االستبانة على حتقيق ما وضعت مـن أجلـه، ومـن مث لالستبانةوهذا يعين اتساق البنية الداخلية 

ائية    )  (لالستبانة أمكن للباحث التوصل إىل صورة 
وذلك بعرض االستبانة على احملكمـني مـن بعـض أسـاتذة اجلامعـات وبعـض املتخصـصني يف الرتبيـة وعلـم      

ا باخلطوات املتبعة يف البحث العلمي    . النفس ملعرفة صدقها، وحتقق الباحث من ثبا
  

                                                   
  اقتصر الباحث على تحلیل نتائج الدراسة ومناقشتھا في الفصل الرابع دون الحاجة إلى ورود ملحق خاص باالستبانة في

   .   صورتھا النھائیة
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  ثبات األداة
لكل حمور من حماور االستبانة، ولكل بعد خ  باستخدام طريقة ألفا كرونبا األداةحسب الباحث ثبات      

  : يندرج حتت احملور وكذلك حساب الثبات إلمجايل حماور وأبعاد االستبانة، واجلدول اآليت يوضح ذلك

  )2(جدول رقم 

 المحور األول االحتیاجات التدریبیة في المجاالت المھنیة والتربویة
 الثبات بطریقة ألفا كرونباخ البعد م

 0.85 تخطیط للتدریسمجال ال  1

 0.87 مجال األداء التدریسي 2

 0.79 مجال تقویم التدریس 3

 ة األكادیمییةمجاالت التخصصالالمحور الثاني االحتیاجات التدریبیة في 
 الثبات بطریقة ألفا كرونباخ البعد م

 0.85 مجال تعلیم االستماع 1

 0.85 )التحدث(مجال الكالم  2

 0.83 ءةمجال تعلیم القرا  3

 0.79 مجال تعلیم الكتابة 4

 0.75 مجال تعلیم النحو والصرف 5

 0.81 مجال تعلیم األدب والبالغة 6

  0.79  إجمالي محاور وبنود االستبانة

  

كمــا ) 0.87(و) 0.75(يتــضح مــن اجلــدول الــسابق أن معــامالت الثبــات للمحــاور واألبعــاد تــرتاوح بــني       
وهــذه قــيم ونــسب عاليــة تــدل علــى ثبــات ) 0.79(اور وبنــود االســتبانة قــد بلــغ أن معامــل الثبــات إلمجــايل حمــ

  . االستبانة ثباتا واضحا
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة ومناقشتها

  :مقدمة

 عرض كل سؤال من أسئلة يتناول هذا الفصل نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسريها وذالك من خالل      
ِليت استخدمت لإلجابة عن هذا السؤال، يلي ذلك تفسري النتائج اليت ا البحث، واألساليب اإلحصائية ُ

  :   توصل إليها الباحث، ونوقشت يف نطاق األطر النظرية، والدراسات السابقة على النحو التايل

  :السؤال األول

االت املهنية وما االحتياجات التدريبية " :ينص السؤال األول على لالزمة ملعلمي  ا واألكادمييةالرتبويةيف ا
  .؟"مامد املرحلة الثانوية مبدارس اليفاللغة العربية 

ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث حبساب التكرارات والوزن النسيب الستجابات عينة البحث على       
  :  كل مفردة من مفردات االستبانة املستخدمة بالدراسة التطبيقية، على النحو التايل
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االت املهنية والرتبوية ملعلمي اللغة العربية باملرحلة الثانوية:(استجابات عينة البحث علي احملور األول): 1( جدول    ) االحتياجات التدريبية يف ا

رقم 
 العبارة  المفردة

كبیرة 
 % قلیلة % متوسطة % كبیرة % جدا

ال 
 % حتاجھاأ

التقدیر 
  الرقمي

الوزن 
  النسبي

 2كا 
  

مستوى 
  الداللة

درجة 
  الترتیب  الحریة

  مجال التخطیط للتدریس: أوال

1.   
تحلیل المحتوى الدراسي 

وتحدید المطلوب 
 4 159  دالةغیر 0.9 466.1 275 26.25 42 36.88 59 14.38 23 10.63 17 11.88 19  للتدریس

2.   
تحدید المضامین العامة 

والخاصة لمقررات اللغة 
 3 159 0.01 20 468.97 408 26.25 42 19.38 31 29.38 47 16.88 27 8.125 13  العربیة

3.   
توزیع مفردات المقرر 

على الحصص واألسابیع 
 7 159  دالةیرغ 5.2 457.76 531 16.25 26 11.25 18 31.25 50 21.88 35 19.38 31  الدراسیة

4.   

تحدید إستراتیجیات 
التدریس المناسبة 

لموضوعات المقرر 
 5 159  دالةغیر 6.3 464.94 358 23.75 38 28.13 45 21.88 35 15.63 25 10.63 17  الدراسي

5.   
صیاغة األھداف العامة 
والخاصة للغة العربیة 
 13 159 0.01 25 425.3 353 21.88 35 26.25 42 30.63 49 12.5 20 8.75 14  صیاغة دقیقة وإجرائیة

كیفیة استخدام الوسیلة    .6
 8 159  دالةغیر 5.2 452.59 525 16.25 26 11.25 18 31.25 50 21.88 35 19.38 31  التعلیمیة أثناء العرض

7.   

تحدید األنشطة الصفیة 
وغیر الصفیة الالزمة 
لتدریس مناھج اللغة 

 2 159  دالةغیر 6.3 477.92 368 23.75 38 28.13 45 21.88 35 15.63 25 10.63 17  العربیة

8.   
توظیف المراجع والكتب 

في تخطیط درس اللغة 
 6 159 0.01 25 457.83 380 21.88 35 26.25 42 30.63 49 12.5 20 8.75 14  العربیة

9.   
تحلیل خصائص 

المتعلمین لمراعاتھا عند 
 1 159  دالةغیر 1.3 478.33 287 26.25 42 36.25 58 15 24 10.63 17 11.88 19  التدریس
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رقم 
 العبارة  المفردة

كبیرة 
 % قلیلة % متوسطة % كبیرة % جدا

ال 
حتاجھأ

 % ا

التقدیر 
  الرقمي

الوزن 
  بيالنس

 2كا 
  

مستوى 
  الداللة

درجة 
  الترتیب  الحریة

  مجال التخطیط للتدریس: تابع أوال

10. 
تحدید الواجبات 

المنزلیة المناسبة 
 50 21.88 35 19.38 31  للدرس

31.2
5 18 11.25 26 

16.2
 11 159  دالةغیر 5.2 429.31 498 5

11.   
تحدید أدوات التقویم 

 23 10.63 17 11.88 19  وأسالیبھا المناسبة
14.3

8 59 36.88 42 
26.2

 10 159  دالةغیر 0.9 438.98 259 5

كتابة خطة الدرس  .12
 34 13.13 21 32.5 52 20.63 33 12.5 20  بشكل متكامل العناصر

21.2
5 465 442.86 15 0.01 159 9 

13. 
تحقیق التوافق بین 

أھداف الدرس 
 50 21.88 35 19.38 31  وإجراءات تدریسیة

31.2
5 18 11.25 26 

16.2
 12 159  دالةغیر 5.2 429.31 498 5
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  :يتضح ما يلي) 1(ومن اجلدول 

ا عند التـدريس:" ونصها) 9(تأتى املفردة رقم  يف املرتبـة األوىل؛ حيـث متثـل " حتليل خصائص املتعلمني ملراعا
 ..أعلى وزن نسىب، وهى غري دالة إحصائيا

 يف" الصفية الالزمة لتـدريس منـاهج اللغـة العربيـة حتديد األنشطة الصفية وغري" ونصها ) 7( تأتى املفردة رقم 
 .املرتبة الثانية من حيث الوزن النسيب، وهى غري دالة إحصائيا

يف املرتبة الثالثة من " حتديد املضامني العامة واخلاصة ملقررات اللغة العربية " ونصها ) 2(تأتى املفردة رقم 
، ويعزى ذلك إىل أن إدارة اإلشراف الرتبوي )0.01 (حيث الوزن النسيب، وهى دالة إحصائيا عند مستوى

تقوم بتوزيع اخلطة التدريسية لكل فصل دراسي على املدارس حمدد هلم فيها مفردات كل مقرر من مقررات 
اللغة العربية، ومن مث فاملعلمون ليسوا حباجة إىل التدريب على حتليل املقررات الدراسية للتعرف على مضامني 

  .هذه املقررات

يف املرتبـة الرابعـة مـن حيـث " حتليل احملتوى الدراسي وحتديد املطلوب للتدريس " ونصها ) 1(تأتى املفردة رقم 
 . الوزن النسيب، وهى غري دالة إحصائيا

يف املرتبــة " حتديــد اســرتاتيجيات التـدريس املناســبة ملوضــوعات املقـرر الدراســي " ونـصها ) 4(تـأتى املفــردة رقــم 
 . الوزن النسيب، وهى غري دالة إحصائيااخلامسة من حيث

يف املرتبة السادسة مـن " توظيف املراجع والكتب يف ختطيط درس اللغة العربية " ونصها ) 8(تأتى املفردة رقم 
ُ، ويعــزى ذلــك إىل أن املعلمــني عينــة الدراســة )0.01(حيــث الــوزن النــسيب، وهــى دالــة إحــصائيا عنــد مــستوى 

يف التـدريس مـا ميكـنهم مـن التخطـيط الـسنوي أو التخطـيط اليـومي للتـدريس دون لديهم مـن اخلـربة والكفـاءة 
االعتمــاد علــى بعــض املراجــع الرتبويــة املتخصــصة يف ذلــك، ومــن مث فهــم ليــسوا يف حاجــة إىل التــدريب علــى 

  . ذلك
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ة السابعة مـن يف املرتب" توزيع مفردات املقرر على احلصص واألسابيع الدراسية " ونصها ) 3(تأتى املفردة رقم 
 .حيث الوزن النسيب، وهى غري داله إحصائيا

يف املرتبـة الثامنــة مـن حيــث " كيفيــة اسـتخدام الوســيلة التعليميـة أثنـاء العــرض " ونـصها ) 6(تـأتى املفـردة رقــم 
 .الوزن النسيب، وهى غري دالة إحصائيا

يف املرتبـة التاسـعة مـن حيـث " كتابـة خطـة الـدرس بـشكل متكامـل العناصـر " ونـصها ) 12(تأتى املفـردة رقـم 
، وميكــن أن يرجــع ذلــك إىل إمكانيــة اكتــساب هــذه )0.01(الــوزن النــسيب، وهــى دالــة إحــصائيا عنــد مــستوى 

املهــارة مــن أي مــصدر ســواء مــن املــشرف الرتبــوي أو مــن زميــل خبــري يف التــدريس، وبالتــايل فــال داعــي للرتكيــز 
 . عليها يف برامج التدريب

يف املرتبـة العاشـرة مـن حيـث الـوزن " حتديـد أدوات التقـومي وأسـاليبها املناسـبة " ونـصها ) 11(تأتى املفردة رقـم 
 .النسيب، وهى غري دالة إحصائيا

يف املرتبة احلادية عشر من حيث " حتديد الواجبات املنزلية املناسبة للدرس " ونصها ) 10(تأتى املفردة رقم 
  .الوزن النسيب، وهى غري دالة إحصائيا عند

يف املرتبة الثانية عشر " حتقيق التوافق بني أهداف الدرس وإجراءات تدريسية " ونصها ) 13(تأتى املفردة رقم 
 .من حيث الوزن النسيب، وهى غري داله إحصائيا

يف املرتبة " صياغة األهداف العامة واخلاصة للغة العربية صياغة دقيقة وإجرائية " ونصها ) 5(تأتى املفردة رقم 
ُ، ويعزى ذلك إىل أن هذه )0.01(لثة عشر من حيث الوزن النسيب، وهى داله إحصائيا عند مستوى الثا

األهداف حمددة من اإلشراف الرتبوي، ومن مث ال حتتاج إىل جهد من املعلم يف حتديدها وصياغتها، وبالتايل 
 . ال متثل احتياجا مهما لدى املعلمني

ُّتخطيط للتدريس متثل جل االحتياجات التدريبية املتضمنة به أمهية كما يتضح من اجلدول السابق أن جمال ال
ًكبرية جدا للمعلمني عينة الدراسة، حيث جاءت هذه االحتياجات يف جمملها غري دالة إحصائيا، وهذا 
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معناه أن االحتياجات هلا أمهية بالنسبة هلم، وميكن تفسري النتيجة السابقة بأن التخطيط للتدريس أساس 
ي عمل بوجه عام، والعملية التعلمية بوجه خاص، فالعمل الذي ال خيطط له بدقة يكون عرضة جناح أ

ًللفشل وهدرا يف املال واجلهد، كما أن التخطيط للتدريس يكسب املعلم ثقة يف نفسه وقدراته، وجيعله على 
لثانوية اللغوية والعقلية وعي وعلم مبهاراته وكفاياته التدريسية، وميكنه من تلبية احتياجات طالب املرحلة ا

  .والتعليمية

ا ال متثل أمهية  إال أن هناك بعض االحتياجات التدريبية جاءت دالة إحصائيا، وبوزن نسيب قليل؛ مما يعين أ
  ).  5(و) 12(و) 8(و) 2(بالنسبة للمعلمني كما يف املفردة رقم 
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االت املهنية والرتبوية ملعلمي اللغة العربية باملرحلة الثانويةاالحتيا:(استجابات عينة البحث علي احملور األول): 2(جدول    ) جات التدريبية يف ا
رقم 

 العبارة  المفردة
كبیرة 

 % قلیلة % متوسطة % كبیرة % جدا
ال 

 % حتاجھاأ
التقدیر 
 2 كا  الوزن النسبي  الرقمي

  
مستوى 
  الداللة

درجة 
  الترتیب  الحریة

  مجال األداء التدریسي: ثانیا

1.  

التمھید المناسب 
لموضوع الدرس بأسلوب 

یتصف باإلثارة 
 5 159 ةغیردال 6.3 468.83 361 23.75 38 28.13 45 21.88 35 15.63 25 10.63 17  والتشویق

2.  
توظیف وسائل تعلیمیة 

متنوعة ومبتكرة تساعد 
 10 159 0.01 25 454.22 377 21.88 35 26.25 42 30.63 49 12.5 20 8.75 14  الطالب على التعلم

استثارة الدافعیة للتعلم   .3
 7 159 ةغیردال 5.2 463.79 538 16.25 26 11.25 18 31.25 50 21.88 35 19.38 31  لدى الطالب

4.  
توظیف استراتیجیات 

التدریس المتنوعة التي 
 15 159 ةغیردال 6.3 446.75 344 23.75 38 28.13 45 21.88 35 15.63 25 10.63 17  تساعد على تنمیة التفكیر

5.  
توظیف األنشطة 

المرتبطة بموضوع 
 1 159 ةغیردال 1.7 505.48 369 21.88 35 32.5 52 18.13 29 15 24 12.5 20  الدرس وأھدافھ

6.  
تفعیل أسالیب التقویم 

القبلي والبعدي :(المختلفة
 11 159 0.01 23 449.37 355 22.5 36 28.13 45 28.75 46 12.5 20 8.125 13  )والتكویني

7.  
مراعاة التمایز والفروق 

 12 159 ةغیردال 2.8 449.14 521 16.88 27 10.63 17 29.38 47 22.5 36 20.63 33  الفردیة بین الطالب
8.  

إدارة النقاش والمداخالت 
 2 159 ةغیردال 1.7 497.26 363 21.88 35 32.5 52 18.13 29 15 24 12.5 20  الطالبیة

9.  
إدارة الصف بشكل یحقق 

اف المرجوة من األھد
 14 159 0.01 25 439.76 365 21.88 35 26.25 42 30.63 49 12.5 20 8.75 14  درس اللغة العربیة
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رقم 
  المفردة

 العبارة
كبیرة 

 % قلیلة % متوسطة % كبیرة % جدا
ال 

 % حتاجھاأ

التقدیر 
 2 كا  الوزن النسبي  الرقمي

  
مستوى 

  الداللة
درجة 
  الترتیب  الحریة

  ال األداء التدریسيمج: تابع ثانیا

10.  
تنوع األنشطة والوسائل 
وفقا لمقتضیات الموقف 

 6 159 ةغیردال 5.2 467.24 542 16.25 26 11.25 18 31.25 50 21.88 35 19.38 31  التعلیمي

11.  
استخدام الكتاب 

المدرسي لتنمیة  القدرة 
 8 159 ةغیردال 6.3 462.34 356 23.75 38 28.13 45 21.88 35 15.63 25 10.63 17  على النقاش

الربط بین التقویم   .12
 4 159 ةغیردال 1.7 469.86 343 21.88 35 32.5 52 18.13 29 15 24 12.5 20  واألھداف

تحقیق التغذیة الراجعة   .13
 13 159 0.01 23 448.1 354 22.5 36 28.13 45 28.75 46 12.5 20 8.125 13  أثناء تقدیم الدرس

14.  
عل تنوع أسالیب تفا

الطالب بین الفردیة 
 9 159 ةغیردال 2.8 460.34 534 16.88 27 10.63 17 29.38 47 22.5 36 20.63 33  والجماعیة

15.  
كیفیة غلق الدرس 

بملخص ما ورد في 
 3 159 ةغیردال 2.8 471.55 547 16.88 27 10.63 17 29.38 47 22.5 36 20.63 33  الحصة
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  :يتضح ما يلى) 2(ومن اجلدول 

يف املرتبة األوىل؛ حيث متثل " توظيف األنشطة املرتبطة مبوضوع الدرس وأهدافه :" ونصها) 5(ى املفردة رقم تأت
 ..أعلى وزن نسىب، وهى غري دالة إحصائيا

يف املرتبة الثانية من حيث الوزن النسيب، وهى " إدارة النقاش واملدخالت الطالبية " ونصها ) 8( تأتى املفردة رقم 
 .حصائياغري دالة إ

يف املرتبة الثالثة من حيث الوزن " كيفية غلق الدرس مبلخص ما ورد ىف احلصة " ونصها ) 15(تأتى املفردة رقم 
 .النسيب، وهى غري دالة إحصائيا

يف املرتبة الرابعة من حيث الوزن النسيب، وهى غري " الربط بني التقومي واألهداف " ونصها ) 12(تأتى املفردة رقم 
 .ئيادالة إحصا

يف املرتبة " التمهيد املناسب ملوضوع الدرس بأسلوب يتصف باإلثارة والتشويق " ونصها ) 1(تأتى املفردة رقم 
 .اخلامسة من حيث الوزن النسيب، وهى غري دالة إحصائيا

دسة يف املرتبة السا" تنوع األنشطة والوسائل وفقا ملقتضيات املوقف التعليمي " ونصها ) 10(تأتى املفردة رقم 
 .ًزن النسيب، وهى غري دالة إحصائيامن حيث الو

يف املرتبة السابعة من حيث الوزن النسيب، " استثارة الدافعية للتعلم لدى الطالب " ونصها ) 3(تأتى املفردة رقم 
 .وهى غري داله إحصائيا

 يف املرتبة الثامنة من "استخدام الكتاب املدرسي لتنمية  القدرة على النقاش " ونصها ) 11(تأتى املفردة رقم 
 .حيث الوزن النسيب، وهى غري دالة إحصائيا

يف املرتبة التاسعة من " تنوع أساليب تفاعل الطالب بني الفردية واجلماعية " ونصها ) 14(تأتى املفردة رقم 
 .حيث الوزن النسيب، وهى غري دالة إحصائيا
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يف املرتبة " وعة ومبتكرة تساعد الطالب على التعلم توظيف وسائل تعليمية متن" ونصها ) 2(تأتى املفردة رقم 
، وميكن أن يعزى ذلك إىل حرص إدارة )0.01(العاشرة من حيث الوزن النسيب، وهى دالة إحصائيا عند مستوى 

املدارس على إصدار تعاميم للمعلمني بضرورة توظيف الوسائل التعليمية أثناء التدريس؛ ومن مث فاملعلمون 
ا دون  . احلاجة إىل التدريب عليهايستخدمو

يف املرتبة احلادية )" القبلي والبعدي والتكويين:(تفعيل أساليب التقومي املختلفة" ونصها ) 6(تأتى املفردة رقم 
، وميكن أن يعزى ذلك إىل أن هذه )0.01(عشر من حيث الوزن النسيب، وهي دالة إحصائيا عند مستوى 

 . اء التدريس وليسوا حباجة إىل التدريب عليهااملهارة يقوم املعلمون بتوظيفها أثن

يف املرتبة الثانية عشرة من حيث " مراعاة التمايز والفروق الفردية بني الطالب " ونصها ) 7(تأتى املفردة رقم 
 . الوزن النسيب، وهى غري دالة إحصائيا

يف املرتبة الثالثة عشر من حيث " حتقيق التغذية الراجعة أثناء تقدمي الدرس "  ونصها ) 13(تأتى املفردة رقم 
ُ، ويعزى ذلك إىل أن هذه املهارة ميكن أن تكتسب دون )0.01(الوزن النسيب، وهى داله إحصائيا عند مستوى

 . احلاجة إىل التدريب عليها أثناء اخلدمة

 يف املرتبة "إدارة الصف بشكل حيقق األهداف املرجوة من درس اللغة العربية " ونصها ) 9(تأتى املفردة رقم 
، وميكن أن يعزى ذلك إىل إمكانية )0.01(الرابعة عشر من حيث الوزن النسيب، وهى داله إحصائيا عند مستوى

 . اكتساب هذه املهارة من أي مصدر مباشر دون احلاجة إىل التدريب عليها أثناء اخلدمة

يف املرتبة " يت تساعد على تنمية التفكري توظيف اسرتاتيجيات التدريس املتنوعة ال"  ونصها ) 4(تأتى املفردة رقم 
  .اخلامسة عشر من حيث الوزن النسيب، وهى غري دالة إحصائيا

ُكما يتضح من اجلدول السابق أن جمال األداء التدريسي متثل معظم االحتياجات التدريبية املتضمنة به أمهية 
جمملها غري دالة إحصائيا، وهذا معناه ًكبرية جدا للمعلمني عينة الدراسة، حيث جاءت هذه االحتياجات يف 

  . أن االحتياجات هلا أمهية بالنسبة هلم
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وميكـن تفــسري النتيجــة الــسابقة بـأن األداء التدريــسي ميثــل عــصب العمليـة التعليميــة، وال يــستطيع املعلــم أن ميــارس 
للتمهيـــد للـــدرس أو مهنـــة التـــدريس دون أن تتـــوفر لديـــه هـــذه االحتياجـــات واملهـــارات والكفايـــات ســـواء بالنـــسبة 

اســـتثارة الدافعيـــة للمـــتعلم أو توظيـــف اســـرتاتيجيات تدريـــسية متنوعـــة أو توظيـــف أنـــشطة ذات صـــلة بالـــدرس أو 
مراعــاة الفــروق الفرديـــة بــني الطــالب أو إدارة حـــوار ونقــاش معهـــم، أو اســتخدام الكتــاب املدرســـي، معظــم هـــذه 

  .  للحكم على جودة أداء املعلماالحتياجات ضرورية وملحة ملهنة التدريس، وتعد معيارا

ا ال متثل أمهية  إال أن هناك بعض االحتياجات التدريبية جاءت دالة إحصائيا وبوزن نسيب قليل؛ مما يعين أ
  ).9(و) 13(و) 6(و) 2(بالنسبة للمعلمني كما يف 
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  )ت المھنیة والتربویة لمعلمي اللغة العربیة بالمرحلة الثانویةاالحتیاجات التدریبیة في المجاال: (استجابات عینة البحث علي المحور األول): 3(جدول 

  

رقم 
 العبارة  المفردة

كبیرة 
 % قلیلة % متوسطة % كبیرة % جدا

ال 
 % احتاجھا

التقدیر 
  الرقمي

الوزن 
  النسبي

 2كا 
  

مستوى 
  الداللة

درجة 
  الترتیب  الحریة

  مجال التقویم التدریسي: ثالثا

1  
یس استخدام التقویم بصورة تق

المعلومات والمھارات 
 2.3 493 379  21.9  35  26.3  42  30.6  49  12.5  20  8.8 14  واالتجاھات

غیر 
  10 159 دالة

تفعیل جدول مواصفات األسئلة   2    
 1.7 460.3 336 21.88 35 32.5 52 18.125 29 15 24 12.5 20  عند وضع األسئلة

غیر 
 6 159 دالة

اقتراح حلول لمشكالت تعلم   3
 23 412.7 326 22.5 36 28.13 45 28.75 46 12.5 20 8.125 13  ذالتالمی

غیر 
 9 159 دالة

4  
تنوع أدوات التقویم بین 

الشفھي والتحریري 
 5.2 448.3 520 16.25 26 11.25 18 31.25 50 21.88 35 19.375 31  والموضوعي والمقالي

غیر 
 7 159 دالة

تصمیم مخطط لالختبارات   5
 6.3 479.2 369 23.75 38 28.13 45 21.875 35 15.63 25 10.625 17  فوقیاس مدي تحقق األھدا

غیر 
 4 159 دالة

تشخیص أخطاء التعلم ووضع   6
 1.7 480.8 351 21.88 35 32.5 52 18.125 29 15 24 12.5 20  برامج لعالجھا 

غیر 
 2 159 دالة

 23 479.7 379 22.5 36 28.13 45 28.75 46 12.5 20 8.125 13  كیفیة اإلفادة من نتائج التقویم  7
غیر 
 3 159 دالة

تحدید الواجبات المنزلیة   8
 2.8 468.1 543 16.88 27 10.63 17 29.375 47 22.5 36 20.625 33  للطالب

غیر 
 5 159 دالة

إعداد االختبارات المختلفة   9
 5.2 431.9 501 16.25 26 11.25 18 31.25 50 21.88 35 19.375 31  وتصحیحھا

غیر 
 8 159 دالة

رصد درجات االختبارات   10  
 6.3 492.2 379 23.75 38 28.13 45 21.875 35 15.63 25 10.625 17  المختلفة

غیر 
 1 159 دالة
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  :يتضح ما يلي) 3(ومن اجلدول 
يف املرتبـــة األوىل؛ حيـــث متثـــل " رصـــد درجـــات االختبـــارات املختلفـــة :" ونـــصها) 9(تــأتى املفـــردة رقـــم  .1

 ..غري دالة إحصائياأعلى وزن نسىب، وهى 
يف املرتبـة الثانيـة مـن " تشخيص أخطاء التعلم ووضـع بـرامج لعالجهـا " ونصها ) 5( تأتى املفردة رقم  .2

 .حيث الوزن النسيب، وهى غري دالة إحصائيا
يف املرتبــة الثالثــة مــن حيــث الــوزن " كيفيــة اإلفــادة مــن نتــائج التقــومي " ونــصها ) 6(تــأتى املفــردة رقــم  .3

 . غري دالة إحصائياالنسيب، وهى
يف املرتبــة " تــصميم خمطــط لالختبـارات وقيــاس مــدي حتقــق األهــداف " ونــصها ) 4(تـأتى املفــردة رقــم  .4

 .الرابعة من حيث الوزن النسيب، وهى غري دالة إحصائيا
يف املرتبـة اخلامـسة مـن حيـث الـوزن " حتديـد الواجبـات املنزليـة للطـالب" ونـصها ) 7(تأتى املفردة رقـم  .5

 .، وهى غري دالة إحصائياالنسيب
ـــأتى املفـــردة رقـــم  .6 يف املرتبـــة " تفعيـــل جـــدول مواصـــفات األســـئلة عنـــد وضـــع األســـئلة " ونـــصها ) 1(ت

 .السادسة من حيث الوزن النسيب، وهى غري دالة إحصائيا
يف " تنـوع أدوات التقـومي بـني الـشفهي والتحريـري واملوضـوعي واملقـايل " ونـصها ) 3(تأتى املفـردة رقـم  .7
 .رتبة السابعة من حيث الوزن النسيب، وهى غري داله إحصائياامل
يف املرتبـة الثامنـة مـن حيـث " إعـداد االختبـارات املختلفـة وتـصحيحها " ونـصها ) 8(تأتى املفردة رقـم  .8

 .الوزن النسيب، وهى غري دالة إحصائيا
تبــة التاســعة مــن حيــث يف املر" اقــرتاح حلــول ملــشكالت تعلــم التالميــذ " ونــصها ) 2(تــأتى املفــردة رقــم  .9

 .الوزن النسيب، وهى غري دالة إحصائيا
" استخدام التقومي بصورة تقيس املعلومات واملهـارات واالجتاهـات" ونصها ) 10(تأتى املفردة رقم  .10

 .يف املرتبة العاشرة من حيث الوزن النسيب، وهى غري دالة إحصائيا
ثل مجيع االحتياجات التدريبية املتضمنة به أمهيـة كما يتضح من اجلدول السابق أن جمال تقومي التدريس مت

كبرية جدا للمعلمني عينة الدراسة، حيث جاءت مجيع االحتياجات غري دالة إحصائيا، وهذا يعين اتفـاق 
  .عينة الدراسة على أمهية االحتياجات بالنسبة هلم
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جمهوداتــه املبذولــة يف أثنــاء وميكـن تفــسري النتيجــة الـسابقة بــأن التقــومي للتــدريس يعطـي مؤشــرا للمعلــم علـى 
ّالتـــدريس، ومعرفـــة جوانـــب الـــضعف ونقـــاط القـــوة لـــه ولطالبـــه، كمـــا ميكـــن املعلـــم مـــن قيـــاس مـــدى حتقـــق 
األهداف املوضوعة، وإصدار أحكام موضوعية على مجيع معطيات األداء التدريسي داخل الفصل؛ األمر 

  .     الذي يؤدي إىل تطوير التدريس بصفة عامة
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  )االحتیاجات التدریبیة في المجاالت التخصصیة األكادیمیة لمعلمي اللغة العربیة بالمرحلة الثانویة:(استجابات عینة البحث علي المحور الثاني): 4(جدول 

  

 رقم
  العبارة  المفردة

كبیرة 
 % قلیلة % متوسطة % كبیرة % جدا

ال 
 % حتاجھاأ

التقدیر 
  الرقمي

الوزن 
  النسبي

 2كا 
  

مستوى 
  الداللة

درجة 
  الترتیب  الحریة

  مجال االستماع: أوال

ترسیخ مھارة االستماع الواعي   .1
 7 159 ةدال  یرغ 5.2 432.76 502 16.25 26 11.25 18 31.25 50 21.88 35 19.38 31  الناقد

تنمیة قدرة الطالب لتوظیف   .2
 1 159 ةدال  غیر 6.3 497.4 383 23.75 38 28.13 45 21.88 35 15.63 25 10.63 17   التحصیلفيمھارات االستماع 

فنیات فھم المسموع وتفسیره   .3
 3 159 0.01 .25 473.49 393 21.88 35 26.25 42 30.63 49 12.5 20 8.75 14  ونقده

4.  
نمیة بعض االتجاھات السلوكیة ت

السلیمة كاحترام المتحدث وإبداء 
 8 159 ةدال  غیر 5.2 431.9 501 16.25 26 11.25 18 31.25 50 21.88 35 19.38 31  االھتمام  بحدیثة

5.  
التدریب على كیفیة التمییز بین 
الحقیقة والخیال والقوة والضعف 

 9 159 ةدال  غیر 6.3 431.17 332 23.75 38 28.13 45 21.88 35 15.63 25 10.63 17  مما یسمع
 ضوء فيالحكم على المتحدث   .6

 12 159 0.01 25 408.43 339 21.88 35 26.25 42 30.63 49 12.5 20 8.75 14  خبراتھ السابقة وقبولھ ورفضھ
تحدید معوقات عملیة االستماع   .7

 5 159 ةدال  غیر 1.3 435 261 26.25 42 36.25 58 15 24 10.63 17 11.88 19  عند الطالب
التدریب الجید على فھم معاني   .8

 11 159 ةدال  غیر 5.2 416.38 483 16.25 26 11.25 18 31.25 50 21.88 35 19.38 31  الكلمات من السیاق
التعرف على أسالیب تقویم   .9

 4 159 ةدال  غیر 0.9 452.54 267 26.25 42 36.88 59 14.38 23 10.63 17 11.88 19  االستماع
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رقم 
  المفردة

  العبارة
كبیرة 

 % قلیلة % متوسطة % كبیرة % جدا
ال 

 % حتاجھاأ

التقدیر 
  الرقمي

الوزن 
  النسبي

 2ا ك
  

مستوى 
  الداللة

درجة 
  الترتیب  الحریة

  مجال االستماع: أوال: تابع

التعرف على مستویات فھم   .10
 10 159 ةدال  غیر 6.3 422.08 325 23.75 38 28.13 45 21.88  35 15.63 25 10.63 17  المسموع

11.  
التدریب على االستماع 

 موضوعات اللغة فياإلبداعي 
 6 159 ةدال  غیر 6.3 431.17 332 23.75 38 28.13 45 21.88 35 15.63 25 10.63 17  العربیة

12.  
التدریب على توظیف 
استراتیجیات فھم النص 

 2 159 0.01 25 389.16 323 21.88 35 26.25 42 30.63 49 12.5 20 8.75 14  المسموع
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  :يتضح ما يلى) 4(ومن اجلدول 
ىف  " التحــصيل لتوظيــف مهــارات االســتماع ىف تنميــة قــدرة الطــالب:" ونــصها) 2(تــأتى املفــردة رقــم  .1

 ..؛ حيث متثل أعلى وزن نسىب، وهى غري دالة إحصائيااملرتبة األوىل
 املرتبـة يف" التدريب على توظيف اسرتاتيجيات فهم النص املـسموع " ونصها ) 12( تأتى املفردة رقم  .2

، وميكن تفـسري ذلـك بعـدم وعـي )0.01(الثانية من حيث الوزن النسيب، وهى دالة إحصائيا عند مستوى 
ـا متـل أسـاس عمليـة االسـتماع، كمـا  املعلمني بأمهية هذه املهارات ودورها يف إتقان فن االستماع حيـث إ

 .تعد من املكونات الرئيسة للمهارة
يف املرتبة الثالثة من حيـث الـوزن  " ونقده وتفسريهفنيات فهم املسموع " ونصها ) 3(تأتى املفردة رقم  .3

، ويعـــزى ذلـــك إىل أن هـــذا االحتيـــاج ال ميثـــل أمهيـــة )0.01(، وهـــى دالـــة إحـــصائيا عنـــد مـــستوى النـــسيب
 .للمعلمني

يف املرتبــة الرابعــة مــن حيــث " التعــرف علــى أســاليب تقــومي االســتماع " ونــصها ) 9(تــأتى املفــردة رقــم  .4
 ً.الوزن النسيب، وهى غري دالة إحصائيا

يف املرتبة اخلامـسة مـن " قات عملية االستماع عند الطالب حتديد معو" ونصها ) 7(تأتى املفردة رقم  .5
 .حيث الوزن النسيب، وهى غري دالة إحصائيا

يف "  موضـوعات اللغــة العربيــة يف اإلبــداعيالتــدريب علـى االســتماع " ونــصها ) 11(تـأتى املفــردة رقـم  .6
 .املرتبة السادسة من حيث الوزن النسيب، وهى غري دالة إحصائيا

يف املرتبــة الــسابعة مــن حيــث "  الناقــد الــواعيترســيخ مهــارة االســتماع " ونــصها ) 1(رقــم تــأتى املفــردة  .7
 .الوزن النسيب، وهى غري داله إحصائيا

تنميــة بعــض االجتاهــات الــسلوكية الــسليمة كــاحرتام املتحــدث وإبــداء " ونــصها ) 4(تــأتى املفــردة رقــم  .8
 .نسيب، وهى غري دالة إحصائيايف املرتبة الثامنة من حيث الوزن ال" االهتمام حبديثة 

التــدريب علــى كيفيــة التمييــز بــني احلقيقــة واخليــال والقــوة والــضعف ممــا " ونــصها ) 5(تــأتى املفــردة رقــم  .9
 .يف املرتبة التاسعة من حيث الوزن النسيب، وهى غري دالة إحصائيا" يسمع 

رتبـة العاشـرة مـن حيـث يف امل" التعـرف علـى مـستويات فهـم املـسموع"ونـصها ) 10(تأتى املفـردة رقـم  .10
 .الوزن النسيب، وهى غري دالة إحصائيا
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يف املرتبــة "  الكلمــات مــن الــسياق معــاينالتــدريب اجليــد علــى فهــم " ونــصها ) 8(تــأتى املفــردة رقــم  .11
 . من حيث الوزن النسيب، وهى غري دالة إحصائياةاحلادية عشر

يف  " ورفـضه الـسابقة وقبولـه هرباتـ ضـوء خيفاحلكم علـى املتحـدث " ونصها ) 6(تأتى املفردة رقم  .12
، ويعـزى ذلـك إىل )0.01( من حيث الوزن النسيب، وهى داله إحـصائيا عنـد مـستوى ةاملرتبة الثانية عشر

 .أن هذا االحتياج ال ميثل أمهية للمعلمني
كمـا يتـضح مـن اجلـدول الـسابق أن جمـال تعلـيم االسـتماع متثـل معظـم االحتياجـات التدريبيـة املتـضمنة بـه 

أن مهيــة كبــرية جــدا للمعلمــني عينــة الدراســة، حيــث جــاءت االحتياجــات يف جمملهــا غــري دالــة إحــصائيا، أ
  .االحتياجات هلا أمهية بالنسبة هلم

وميكــن تفــسري النتيجــة الــسابقة بــأن مهــارة االســتماع تعــد املــدخل الــرئيس لتعلــيم اللغــة، ومتكــن املعلــم مــن 
ـــا وجوانبهـــا فيـــساعده ذلـــك علـــى  النجـــاح يف تعلـــيم بقيـــة مهـــارات اللغـــة، كمـــا تعـــد مهـــارات مجيـــع مهارا

االستماع مهارة ضـرورية لطـالب املرحلـة الثانويـة، حيـث متكـن الطـالب مـن ممارسـة اجلانـب الـشفوي للغـة 
  .وممارسة هذه اللغة يف مواقف حقيقية، وحتقيق التواصل اللغوي الفعال يف هذه املواقف

عـض االحتياجـات التدريبيـة جـاءت دالـة إحـصائيا األمـر الـذي يـشري واجلدير بالذكر أنه إذا كانـت هنـاك ب
  ).  12(و) 6(و) 3(إىل عدم اتفاق املعلمني على أمهيتها، كما يف 
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االت التخصصية األكادميية ملعلمي اللغة العربية باملرحلة ( :استجابات عينة البحث علي احملور الثاين): 5(جدول   )الثانويةاالحتياجات التدريبية يف ا

  
  

رقم 
 العبارة  المفردة

كبیرة 
 % قلیلة % متوسطة % كبیرة % جدا

ال 
 % احتاجھا

التقدیر 
  الرقمي

الوزن 
  النسبي

 2كا 
  

مستوى 
  الداللة

درجة 
  الترتیب  الحریة

  مجال الكالم والتحدث: ثانیا

1.  
تنمیة مھارة التحدث 
بخطاب لغوى منتظم 

 5 159 غیردالة 6.3 475.3 366 23.75 38 28.13 45 21.875 35 15.63 25 10.625 17  وسلیم ومؤثر

2.  

القدرة على استخدام 
اللغة الفصحى فى 

التعبیرات عن األفكار 
 7 159 0.01 25 450.6 374 21.88 35 26.25 42 30.625 49 12.5 20 8.75 14  واألغراض 

3.  

تدریب الطالب على 
استخدام استراتیجیات 

لغویة وعقلیة واتصالیة 
آلخرین والتأثیر إلقناع ا

 1 159 غیردالة 0.9 550.8 325 26.25 42 36.88 59 14.375 23 10.63 17 11.875 19  فیھم

4.  
تعرف آداب الحوار 

وآداب االختالف إلنتاج 
 3 159 0.01 20 383.9 334 26.25 42 19.38 31 29.375 47 16.88 27 8.125 13  الخطاب وفھمھ

5.  
مراعاة األعراف 

ویة االجتماعیة اللغ
 12 159 غیردالة 5.2 422.4 490 16.25 26 11.25 18 31.25 50 21.88 35 19.375 31  إلنتاج الخطاب وفھمھ

6.  
تعوید الطالب صحة 

الحكم ودقة المالحظة 
 4 159 غیردالة 6.3 479.2 369 23.75 38 28.13 45 21.875 35 15.63 25 10.625 17  وتقویة ملكھ التعبیر

7.  
القدرة على تلخیص 

وتحدید األفكار الرئیسیة 
 6 159 0.01 25 461.4 383 21.88 35 26.25 42 30.625 49 12.5 20 8.75 14  أثناء الكالم

8.  
تعوید الطالب الجرأة 

والمواجھة والقدرة على 
 11 159 0.01 25 428.9 356 21.88 35 26.25 42 30.625 49 12.5 20 8.75 14  التعبیر
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رقم 
  العبارة  المفردة

ة كبیر
 % قلیلة % متوسطة % كبیرة % جدا

ال 
 % حتاجھاأ

التقدیر 
  الرقمي

الوزن 
  النسبي

 2كا 
  

مستوى 
  الداللة

درجة 
  الترتیب  الحریة

  مجال الكالم والتحدث: ثانیا: تابع

9.  

القدرة على التعبیر عن 
الخواطر والمطالب 
واآلراء والخبرات بلغة 
 8 159 غیردالة 0.9 549.2 324 26.25 42 36.88 59 14.375 23 10.63 17 11.875 19  صحیحة وأسالیب متنوعة

التدریب على اإلیماءات   .10
 9 159 غیردالة 5.4 433.9 499 16.25 26 11.88 19 31.25 50 21.25 34 19.375 31  ولغة الجسد أثناء الكالم

11.  
التدریب على األفكار 
واستخدام الشواھد 

 2 159 غیردالة 0.9 498.3 294 26.88 43 36.25 58 14.375 23 10.63 17 11.875 19  الداعمة للكالم

12.  
التدریب على الجوانب 
الصوتیة المعبرة عن 

 10 159 0.01 15 427.6 449 21.25 34 13.13 21 32.5 52 20.63 33 12.5 20  مضمون الكالم



 106

  :يلييتضح ما ) 5(ومن اجلدول 
لـى اسـتخدام اسـرتاتيجيات لغويـة وعقليـة واتـصالية تـدريب الطـالب ع:" ونصها) 3(تأتى املفردة رقم  .1

 ..؛ حيث متثل أعلى وزن نسىب، وهى غري دالة إحصائيايف املرتبة األوىل" إلقناع اآلخرين والتأثري فيهم 
 يف" التــدريب علــى األفكــار واســتخدام الــشواهد الداعمــة للكــالم " ونــصها ) 11( تــأتى املفــردة رقــم  .2

 .زن النسيب، وهى غري دالة إحصائيااملرتبة الثانية من حيث الو
يف " نتــاج اخلطــاب وفهمــه  االخــتالف إلوآداب احلــوار آدابتعــرف " ونــصها ) 4(تــأتى املفــردة رقــم  .3

، ويعــزى ذلــك إىل عــدم )0.01(ًاملرتبــة الثالثــة مــن حيــث الــوزن النــسيب، وهــى دالــة إحــصائيا عنــد مــستوى 
لألســـلوب املباشـــر يف التـــدريس القـــائم علـــى اســـتخدام فهـــم املعلمـــني حملتـــوى هـــذه املهـــارة نتيجـــة اتبـــاعهم 

 .طرائق تدريس تقليدية قائمة على اإللقاء
"  التعبــري ةتعويــد الطــالب صــحة احلكــم ودقــة املالحظــة وتقويــة ملكــ" ونــصها ) 6(تـأتى املفــردة رقــم  .4

 .يف املرتبة الرابعة من حيث الوزن النسيب، وهى غري دالة إحصائيا
يف املرتبـة "  منـتظم وسـليم ومـؤثر يتنمية مهارة التحدث خبطـاب لغـو" ونصها ) 1(تأتى املفردة رقم  .5

 .اخلامسة من حيث الوزن النسيب، وهى غري دالة إحصائيا
يف املرتبة " القدرة على تلخيص وحتديد األفكار الرئيسية أثناء الكالم " ونصها ) 7(تأتى املفردة رقم  .6

، ويعــزى ذلــك إىل أن هــذه )0.01(صائيا عنــد مــستوى الــسادسة مــن حيــث الــوزن النــسيب، وهــى دالــة إحــ
ا مــن مــصادر مباشــرة كــالعودة إىل املراجــع  املهــارة ال حتتــاج  دجمهــا يف برنــامج تــدرييب وإمنــا ميكــن اكتــسا

 .املتخصصة يف ذلك
 األفكـــار التعبـــريات عـــن يفالقـــدرة علـــى اســـتخدام اللغـــة الفـــصحى " ونـــصها ) 2(تـــأتى املفـــردة رقـــم  .7

، ويعـزى )0.01( املرتبة السابعة من حيث الوزن النسيب، وهى دالـة إحـصائيا عنـد مـستوى يف" واألغراض 
ذلــك إىل أن هــذه املهــارة يــصعب تنميتهــا لــدى الطــالب بــسبب غلبــة اللهجــات القبليــة الــيت ينتمــي إليهــا 

 .الطالب
خلـــربات بلغـــة  واواآلراء علـــى التعبـــري عـــن اخلـــواطر واملطالـــب القـــدرة" ونـــصها ) 9(تـــأتى املفـــردة رقـــم  .8

 .يف املرتبة الثامنة من حيث الوزن النسيب، وهى غري دالة إحصائيا" صحيحة وأساليب متنوعة 
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ـــأتى املفـــردة رقـــم  .9 ـــاء الكـــالم " ونـــصها ) 10(ت يف املرتبـــة " التـــدريب علـــى اإلميـــاءات ولغـــة اجلـــسد أثن
 .التاسعة من حيث الوزن النسيب، وهى غري دالة إحصائيا

يف "  الــصوتية املعــربة عــن مــضمون الكــالم اجلوانــبالتــدريب علــى " ونــصها ) 12(تــأتى املفــردة رقــم  .10
، ويعــزى ذلــك إىل )0.01(املرتبـة العاشــرة مـن حيــث الـوزن النــسيب، وهــى غـري دالــة إحـصائيا عنــد مـستوى 

 .أن حمتوى هذه املهارة ال حيتاج إىل تدريب أثناء اخلدمة
ـــأتى املفـــردة رقـــم  .11 يف املرتبـــة "  واملواجهـــة والقـــدرة علـــى التعبـــري رأةاجلـــتعويـــد الطـــالب " ونـــصها ) 8(ت

، ويعــزى ذلــك إىل أن )0.01( مــن حيــث الــوزن النــسيب، وهــى دالــة إحــصائيا عنــد مــستوى ةاحلاديــة عــشر
ا من املشرف الرتبوي وال تتطلب برناجما تدريبيا  .هذه املهارة ميكن اكتسا

يف املرتبـة " هنتـاج اخلطـاب وفهمـيـة اللغويـة إلمراعاة األعـراف االجتماع"ونصها ) 5(تأتى املفردة رقم  .12
 . إحصائياة دال غري من حيث الوزن النسيب، وهىةالثانية عشر

متثل معظم االحتياجات التدريبية املتضمنة بـه ) التحدث(كما يتضح من اجلدول السابق أن جمال الكالم 
 جمملهـا غـري دالـة إحـصائيا، أمهية كبرية جـدا للمعلمـني عينـة الدراسـة، حيـث جـاءت هـذه االحتياجـات يف

 وميكن تفسري النتيجة السابقة بـأن مهـارة التحـدث متثـل .وهذا معناه أن االحتياجات هلا أمهية بالنسبة هلم
اجلانـــب الـــشفوي، وتـــدريب علـــى اجلانـــب التواصـــلي الســـتخدام اللغـــة يف مواقـــف حقيقيـــة، ومـــن مث تنمـــي 

  .عر واألحاسيس وإشباع االحتياجاتلديهم جانب الثقة ودقة التعبري عن النفس واملشا
وهناك بعض االحتياجات التدريبية جاءت دالة إحـصائيا األمـر الـذي يـشري إىل عـدم اتفـاق املعلمـني علـى 

    ).  12(و) 8(و) 7(و) 4(و) 2(أمهيتها، كما يف 
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اال:(استجابات عينة البحث علي احملور الثاين): 6(جدول    ) ت التخصصية األكادميية ملعلمي اللغة العربية باملرحلة الثانويةاالحتياجات التدريبية يف ا

رقم 
  العبارة  المفردة

كبیرة 
 % قلیلة % متوسطة % كبیرة % جدا

ال 
 % حتاجھاأ

التقدیر 
  الرقمي

الوزن 
  النسبي

 2كا 
  

مستوى 
  الداللة

درجة 
  الترتیب  الحریة

  مجال تعلیم القراءة: ثالثا

1.  
القدرة على توظیف 

یجیات مختلفة استرات
للقراءة بحسب 

 1 550.9 303 28.13 45 37.5 60 13.125 21 9.375 15 11.875 19  الھدف من المقروء
غیر 

 1 159 ةدال

2.  
إتباع أسالیب داعمة 

للفھم القرائي 
كالتخطیط وتلخیص 

 8 159 0.01 19 459.8 400 23.13 37 22.5 36 29.375 47 16.25 26 8.75 14  األفكار

3.  

لوعى إلى تنمیة ا
المطالعة الحرة 

لتمكین الطالب من 
اإلحاطة بمناحي 
 2.2 476.4 424 17.5 28 26.88 43 22.5 36 15.63 25 17.5 28  الحیاة اإلنسانیة

غیر 
 5 159 ةدال

التدریب على مھارات   .4
 7 159 0.01 19 460.5 396 25.63 41 20.63 33 28.75 46 16.88 27 8.125 13  فن اإللقاء

5.  
 العناصر تحدید

المكونة لعملیة 
 10 159 0.01 17 429.4 438 20.63 33 15.63 25 33.125 53 17.5 28 13.125 21  القراءة

6.  
اإلفادة من النصوص 

المقروءة فى حل 
 3 159 0.05 11 490.3 353 23.13 37 31.88 51 23.125 37 11.25 18 10.625 17  المشكالت

7.  
القدرة على التمییز 

مین بین الغث والس
عند اختیار النص 

 4 159 0.05 8.3 481.8 318 27.5 44 31.25 50 20.625 33 10.63 17 10 16  المقروء
تحلیل ألفاظ النص   .8

 9 159 0.05 8.7 458.8 445 18.13 29 21.25 34 28.75 46 16.25 26 15.625 25  وأفكاره وحججھ
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رقم 
  العبارة  المفردة

كبیرة 
 % ةقلیل % متوسطة % كبیرة % جدا

ال 
 % حتاجھاأ

التقدیر 
  الرقمي

الوزن 
  النسبي

 2كا 
  

مستوى 
  الداللة

درجة 
  الترتیب  الحریة

  مجال تعلیم القراءة: ثالثا: تابع

9.  
تدریب الطالب 
على اكتساب 

عادات القراءة 
 1.8 523.6 288 26.88 43 36.88 59 14.65 23 10.19 16 10.191 16  الجیدة

 غیر
 2 159 دالة

10.  
لى التدریب ع

مھارات القراءة 
 6 159 0.01 13 462.3 490 21.25 34 12.5 20 31.875 51 21.25 34 13.125 21  االلكترونیة
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  :يلييتضح ما ) 6(ومن اجلدول 
سـرتاتيجيات خمتلفـة للقـراءة حبـسب اهلـدف مـن إالقـدرة علـى توظيـف :" ونصها) 1(تأتى املفردة رقم  .1

 ..ل أعلى وزن نسىب، وهى غري دالة إحصائيا؛ حيث متث املرتبة األوىليف" املقروء 
 املرتبــة يف" تــدريب الطــالب علــى اكتــساب عــادات القــراءة اجليــدة " ونــصها ) 9( تــأتى املفــردة رقــم  .2

 .الثانية من حيث الوزن النسيب، وهى غري دالة إحصائيا
ملرتبــة الثالثــة يف ا"  حــل املــشكالت يفاإلفــادة مــن النــصوص املقــروءة " ونــصها ) 6(تـأتى املفــردة رقــم  .3

 .)0.05(من حيث الوزن النسيب، وهى دالة إحصائيا عند مستوى 
يف " القدرة على التمييز بني الغث والسمني عند اختيـار الـنص املقـروء" ونصها ) 7(تأتى املفردة رقم  .4

 .)0.05(املرتبة الرابعة من حيث الوزن النسيب، وهى دالة إحصائيا عند مستوى 
 مبنـاحي إىل املطالعـة احلـرة لتمكـني الطـالب مـن اإلحاطـة يتنمية الوع"  ونصها )3(تأتى املفردة رقم  .5

 .يف املرتبة اخلامسة من حيث الوزن النسيب، وهى غري دالة إحصائيا" احلياة اإلنسانية 
يف املرتبـة الـسادسة مـن " لكرتونيـة التـدريب علـى مهـارات القـراءة اإل" ونـصها ) 10(تأتى املفردة رقم  .6

ويعزى ذلك إىل عـدم وعـي املعلمـني بأمهيـة ) 0.01(النسيب، وهى دالة إحصائيا عند مستوى حيث الوزن 
ا يف احلياة املعاصرة اليت تتطلب مواكبة املستحدثات التكنولوجية  هذه املهارة وضرور

يف املرتبـة الـسابعة مـن حيـث الـوزن " التدريب علـى مهـارات فـن اإللقـاء"ونصها ) 4(تأتى املفردة رقم  .7
ـــا تتعلــق مبهـــارة ) 0.01(يب، وهــى دالـــة إحــصائيا عنــد مـــستوى النــس ويعــزى ذلـــك إىل اعتقــاد املعلمــني بأ

 . التحدث والكالم وال تنتمي إىل مهارة القراءة
يف "  كالتخطيط وتلخيص األفكـارالقرائيتباع أساليب داعمة للفهم ا" ونصها ) 2(تأتى املفردة رقم  .8

ويعـزى ذلـك إىل أن هـذه ) 0.01 (، وهى دالـة إحـصائيا عنـد مـستوىاملرتبة الثامنة من حيث الوزن النسيب
ـــا متــضمنة يف مهـــارات أخـــرى كاملهـــارة األوىل الــيت نـــصها  القـــدرة علـــى توظيـــف "املهــارة يـــرى املعلمـــون أ

 ".سرتاتيجيات خمتلفة للقراءة حبسب اهلدف من املقروءإ
يف املرتبـة التاســعة مــن حيــث " حججــه  ووأفكــارهحتليــل ألفــاظ الـنص " ونـصها ) 8(تـأتى املفــردة رقــم  .9

 .)0.05(الوزن النسيب، وهى دالة إحصائيا عند مستوى 
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يف املرتبـة العاشـرة مـن حيـث " حتديـد العناصـر املكونـة لعمليـة القـراءة " ونـصها ) 5(تأتى املفـردة رقـم  .10
ني بـأن هـذه ، ويعـزى ذلـك إىل اعتقـاد املعلمـ)0.01(الوزن النسيب، وهـى غـري دالـة إحـصائيا عنـد مـستوى 

ا بـاالطالع يف بعــض  املهـارة ذات حمتـوى بــسيط وقليـل وال تتطلـب برناجمــا للتـدريب عليهـا وميكــن اكتـسا
 . املراجع املتخصصة يف طرائق تدريس اللغة العربية

ُكما يتضح من اجلدول السابق أن جمال تعليم القراءة متثل معظم االحتياجات التدريبية املتضمنة به أمهية 
ا كبرية ل لمعلمني عينة الدراسة، حيث جاءت هذه االحتياجات يف جمملها دالة إحصائيا، وهذا معناه أ

  . ليس هلا أمهية قصوى بالنسبة هلم

واجلدير بالذكر أنه إذا كانت هناك بض االحتياجات التدريبية جاءت دالة إحصائيا؛ األمر الذي يشري 
  . م من وجهة نظرهمإىل عدم اتفاق املعلمني على أمهيتها بالنسبة هل
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االت التخصصية األكادميية ملعلمي اللغة العربية باملرحلة الثانوية:(استجابات عينة البحث علي احملور الثاين): 7(جدول    ) االحتياجات التدريبية يف ا

رقم 
  العبارة  المفردة

كبیرة 
 % قلیلة % متوسطة % كبیرة % جدا

ال 
 % حتاجھاأ

التقدیر 
  الرقمي

الوزن 
  لنسبيا

 2كا 
  

مستوى 
  الداللة

درجة 
  الترتیب  الحریة

  مجال تعلیم الكتابة: رابعا

إتباع األعراف المعتمدة   .1
 8 159 0.01 25 448.2 372 21.88 35 26.25 42 30.625 49 12.5 20 8.75 14  للكتابة الجیدة

2.  
القدرة على توظیف 
استراتیجیات الكتابة 
ومھاراتھا في إنشاء 

 2 159 غیردالة 1.3 470 282 26.25 42 36.25 58 15 24 10.63 17 11.875 19  خطاب لغوى
تطبیق المھارات   .3

 6 159 غیردالة 5.2 459.5 533 16.25 26 11.25 18 31.25 50 21.88 35 19.375 31  األساسیة للتعبیر الكتابي

4.  
استخدام أسالیب مختلفة 

من التعبیر حسب 
 1 159 غیردالة 0.9 522 308 26.25 42 36.88 59 14.375 23 10.63 17 11.875 19  الغرض من الكتابة

5.  
توظیف أسالیب بالغیة 
واستراتیجیات إقناعیة 

تجعل الفكرة أكثر 
 4 159 0.01 15 464.8 488 21.25 34 13.13 21 32.5 52 20.63 33 12.5 20  ًوضوحا

استخدام عالمات الترقیم   .6
 11 159 غیردالة 5.2 432.8 502 16.25 26 11.25 18 31.25 50 21.88 35 19.375 31  في موضعھا 

7.  
إكساب الطالب المھارات 

الالزمة للكتابة بخط 
 3 159 0.01 19 469 408 25.63 41 20 32 28.75 46 17.5 28 8.125 13  واضح ومقروء

 ةتوظیف القواعد اإلمالئی  .8
 5 159 0.01 16 462.1 476 20.63 33 15 24 33.125 53 18.13 29 13.125 21  وتحلیلھا

9.  
تحلیل األخطاء اإلمالئیة 
الشائعة وجعلھا موضع 

 13 159 0.01 17 423.5 432 20.63 33 15.63 25 33.125 53 17.5 28 13.125 21  مناقشة وتعلیق
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رقم 
  العبارة  المفردة

كبیرة 
 % قلیلة % متوسطة % كبیرة % جدا

ال 
 % حتاجھاأ

التقدیر 
  الرقمي

الوزن 
  النسبي

 2كا 
  

مستوى 
  الداللة

درجة 
  الترتیب  الحریة

  مجال تعلیم الكتابة: تابع  رابعا

10.  
العمل على تقویة 

الرابطة بین 
القواعد اإلمالئیة 
 12 159 0.05 11 430.6 310 23.13 37 31.88 51 23.125 37 11.25 18 10.625 17  والقواعد النحویة

11.  
التمكن من 

مھارات التعبیر 
 9 159 0.05 8.3 437.9 289 27.5 44 31.25 50 20.625 33 10.63 17 10 16  اإلبداعي

12.  
تتبع الخطوات 

المناسبة لكتابة 
 14 159 0.05 8.7 405.2 393 18.13 29 21.25 34 28.75 46 16.25 26 15.625 25  نص علمي

13.  
القدرة على كتابة 
التعبیر الوظیفي 
 7 159 غیردالة 1.3 458.6 266 26.88 43 36.88 59 14.375 23 10 16 11.875 19  بأنواعھ المختلفة

14.  

توظیف 
استراتیجیات 

متنوعة للتدریب 
على مھارات 

 15 159 غیردالة 13 404.7 429 21.25 34 12.5 20 31.875 51 21.25 34 13.125 21  الكتابة

15.  
القدرة على 

معرفة أنواع 
النصوص 
 10 159 غیردالة 1.8 437.7 302 25.63 41 31.88 51 17.391 28 13.66 22 11.801 19  وتصنیفھا
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  :يلييتضح ما ) 7(ومن اجلدول 
 يف" اسـتخدام أسـاليب خمتلفـة مـن التعبـري حـسب الغـرض مـن الكتابـة :" ونـصها) 4(تأتى املفردة رقم  .1

 ..؛ حيث متثل أعلى وزن نسىب، وهى غري دالة إحصائيااملرتبة األوىل
ـا  إقدرة على توظيفال" ونصها ) 2( تأتى املفردة رقم  .2  إنـشاء خطـاب يفسرتاتيجيات الكتابة ومهارا

 . املرتبة الثانية من حيث الوزن النسيب، وهى غري دالة إحصائيايف" لغوى 
يف "  الطــالب املهــارات الالزمــة للكتابــة خبــط واضــح ومقــروء إكــساب" ونــصها ) 7(تــأتى املفــردة رقــم  .3

، ويعـزى ذلـك إىل اعتقـاد )0.01( دالـة إحـصائيا عنـد مـستوى املرتبة الثالثة من حيـث الـوزن النـسيب، وهـى
املعلمني بأن هذه املهارة حتتاج وقتا طويال للتـدريب عليهـا، والـربامج التدريبيـة املقدمـة هلـم يـتم تنفيـذها يف 

 . وقت قصري ولديهم ارتباطات متعلقة بالعمل املدرسي
ســـرتاتيجيات إقناعيـــة جتعـــل الفكـــرة أكثـــر إتوظيـــف أســـاليب بالغيـــة و" ونـــصها ) 5(تــأتى املفـــردة رقـــم  .4

، ويعــزى )0.01(يف املرتبــة الرابعــة مــن حيــث الــوزن النــسيب، وهــى دالــة إحــصائيا عنــد مــستوى " ًوضــوحا 
 .ذلك إىل عدم إدراك املعلمني بأمهية هذه املهارة ودورها يف جودة الكتابة

يف املرتبة اخلامسة من حيث الوزن " ا اإلمالئية وحتليله توظيف القواعد" ونصها ) 8(تأتى املفردة رقم  .5
، ويعـــزى ذلــك إىل أن هـــذه املهــارة ال تتطلـــب برناجمـــا )0.01(النــسيب، وهـــى دالــة إحـــصائيا عنــد مـــستوى 

ا  . تدريبيا الكتسا
يف املرتبــة الــسادسة مـــن "  للتعبــري الكتــايب األساســيةتطبيــق املهــارات " ونــصها ) 3(تــأتى املفــردة رقــم  .6

 .وهى غري دالة إحصائياحيث الوزن النسيب، 
يف املرتبــــة " القـــدرة علـــى كتابـــة التعبــــري الـــوظيفي بأنواعـــه املختلفـــة " ونــــصها ) 13(تـــأتى املفـــردة رقـــم  .7

 .السابعة من حيث الوزن النسيب، وهى غري داله إحصائيا
 حيــث يف املرتبــة الثامنــة مــن" تبــاع األعــراف املعتمــدة للكتابــة اجليــدة ا" ونــصها ) 1(تــأتى املفــردة رقــم  .8

، ويعـزى ذلـك إىل اعتقـاد املعلمـني أن هـذه املهـارة )0.01(الوزن النسيب، وهى دالة إحصائيا عند مستوى 
ا من أي مصدر مباشر دون تضمينها برناجما تدريبيا أثناء اخلدمة  .  يسهل اكتسا

عة مـن حيـث يف املرتبـة التاسـ " الـتمكن مـن مهـارات التعبـري اإلبـداعي" ونـصها ) 11(تأتى املفردة رقم  .9
 .)0.05(الوزن النسيب، وهى دالة إحصائيا عند مستوى 
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يف املرتبـة العاشـرة مـن  " القدرة على معرفة أنواع النصوص وتصنيفها" ونصها ) 15(تأتى املفردة رقم  .10
 .حيث الوزن النسيب، وهى غري دالة إحصائيا

يف املرتبـة احلاديـة عـشر مـن  " اسـتخدام عالمـات الرتقـيم يف موضـعها" ونـصها ) 6(تأتى املفـردة رقـم  .11
 .حيث الوزن النسيب، وهى غري دالة إحصائيا

يف املرتبـة  " العمل على تقوية الرابطة بني القواعد اإلمالئية والنحويـة" ونصها ) 10(تأتى املفردة رقم  .12
 ).0.05(الثانية عشر من حيث الوزن النسيب، وهى داله إحصائيا عند مستوى 

يف " حتليل األخطاء اإلمالئيـة الـشائعة وجعلهـا موضـع مناقـشة وتعليـق" ها ونص) 9(تأتى املفردة رقم  .13
، ويعـزى ذلـك إىل أن )0.01(املرتبة الثالثة عشر من حيث الوزن النسيب، وهى داله إحـصائيا عنـد مـستوى

ا  .هذه املهارة ال تتطلب برناجما تدريبيا الكتسا
يف املرتبـة الرابعـة عـشر " سـبة لكتابـة نـص علمـي تتبع اخلطـوات املنا"  ونصها ) 12(تأتى املفردة رقم  .14

 ).0.05(من حيث الوزن النسيب، وهى داله إحصائيا عند مستوى
يف " توظيــف اســرتاتيجيات متنوعــة للتــدريب علــى مهــارات الكتابــة "ونــصها ) 14(تــأتى املفــردة رقــم  .15

 .املرتبة اخلامسة عشر من حيث الوزن النسيب، وهى غري داله إحصائيا
ال متثل االحتياجات التدريبية املتضمنة به أمهية  من اجلدول السابق أن جمال تعليم الكتابة كما يتضح

ا  كبرية للمعلمني عينة الدراسة، حيث جاءت هذه االحتياجات يف جمملها دالة إحصائيا، وهذا معناه أ
  .ليس هلا أمهية بالنسبة هلم

وهي املفردات ) 0.05( إحصائيا عند مستوى وإذا كانت هناك بعض االحتياجات التدريبية جاءت دالة
فيمكن تفسري ذلك بأن ملعلمني ليس لديهم إدراك بأمهية هذه املهارات يف جودة ) 12،  11،  10(أرقام 

العمل الكتايب؛ مثل العالقة بني القواعد اإلمالئية والنحوية، والتمكن من مهارات التعبري اإلبداعي 
.    الذي ال يتوفر لدى كل الطالب، وتعرف أنواع النصوص والتمييز بينهاباعتباره نوعا من اإلبداع األديب
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االت التخصصية األكادميية ملعلمي اللغة العربية باملرحلة الثانوية:(استجابات عينة البحث علي احملور الثاين): 8(        جدول    ) االحتياجات التدريبية يف ا

 

رقم 
 الفقرة  المفردة

كبیرة 
 % قلیلة % متوسطة % كبیرة % جدا

ال 
 % احتاجھا

التقدیر 
  الرقمي

الوزن 
  النسبي

 2كا 
  

مستوى 
  الداللة

درجة 
  الترتیب  الحریة

  مجال تعلیم النحو والصرف: خامسا

1.  
تحدید الوظیفة 

النحویة والعالمة 
اإلعرابیة المناسبة 

للكلمات المعربة في 
 9 159 0.01 16 421.8 426 20.63 33 16.25 26 32.5 52 17.5 28 13.125 21  النص

2.  
التأكد من الصحة 

النحویة للنصوص 
عند االستماع 

 7 159 0.01 11 431.9 311 23.13 37 31.88 51 23.125 37 11.25 18 10.625 17  والقراءة والكتابة

3.  
القدرة على التواصل 

الشفھي في 
المواقف الرسمیة 
 3 159 0.05 8.3 487.9 322 26.88 43 31.88 51 20.625 33 10.63 17 10 16  بلغة عربیة سلیمة

4.  
تدریب الطالب على 

كیفیة االشتقاق 
 6 159 0.05 8.2 460.2 451 17.5 28 21.25 34 28.75 46 16.25 26 16.25 26  والتصریف

5.  
معرفة جدول التتابع 

والمدى في اختیار 
الدروس النحویة 

 1.3 510.3 296 26.25 42 37.5 60 14.375 23 10 16 11.875 19  والصرفیة
غیر 
 2 159 دالة

6.  
التمییز بین المفاھیم 

النحویة المتعلقة 
بالوظائف النحویة 

 5 159 0.01 12 463.8 487 21.25 34 13.13 21 31.25 50 21.25 34 13.125 21  للكلمات المعربة

7.  
استخدام القواعد 
النحویة في ضبط 

 2 523.5 356 26.25 42 31.25 50 17.5 28 13.13 21 11.875 19  اللغة
غیر 
 1 159 دالة
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رقم 
 الفقرة  المفردة

كبیرة 
 % قلیلة % متوسطة % كبیرة % جدا

ال 
 % احتاجھا

التقدیر 
  الرقمي

الوزن 
  النسبي

 2كا 
  

مستوى 
  الداللة

درجة 
  الترتیب  الحریة

  مجال تعلیم النحو والصرف: تابع   خامسا

8.  

معرفة الفروق 
الوظیفیة بین 

لم مھارات التع
النحویة ومھارات 

 10 159 0.01 33 417.6 355 21.25 34 25.63 41 33.125 53 12.5 20 7.5 12  التعلم الصرفیة

9.  

القدرة على فھم بنیة 
الكلمة العربیة على 
نحو یزید من 
معرفتھ بخصائص 

 3.6 465.8 517 20 32 10.63 17 28.75 46 21.88 35 18.75 30  اللغة العربیة
غیر 
 4 159 دالة

10.  
زیادة ثروتھ اللغویة 
بما یدرسھ من 
أسالیب نحویة 

 5.1 430.4 482 16.88 27 13.13 21 30 48 21.88 35 18.125 29  ومشتقات
غیر 
 8 159 دالة
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  :يلييتضح ما ) 8(ومن اجلدول 
؛ حيــث ىف املرتبــة األوىل" اســتخدام القواعــد النحويــة ىف ضــبط اللغــة :" ونــصها) 7(تــأتى املفــردة رقــم  .1

 . أعلى وزن نسىب، وهى غري دالة إحصائيامتثل
 يف" معرفة جدول التتابع واملدى ىف اختيار الدروس النحوية والصرفية " ونصها ) 5( تأتى املفردة رقم  .2

 .املرتبة الثانية من حيث الوزن النسيب، وهى غري دالة إحصائيا
" ف الرمسيـة بلغـة عربيـة سـليمة  ىف املواقـالـشفويالقـدرة علـى التواصـل " ونـصها ) 3(تـأتى املفـردة رقـم  .3

 .)0.05(يف املرتبة الثالثة من حيث الوزن النسيب، وهى دالة إحصائيا عند مستوى 
ـــأتى املفـــردة رقـــم  .4 القـــدرة علـــى فهـــم بنيـــة الكلمـــة العربيـــة علـــى حنـــو يزيـــد مـــن معرفتـــه " ونـــصها ) 9(ت

 .ى غري دالة إحصائيايف املرتبة الرابعة من حيث الوزن النسيب، وه" خبصائص اللغة العربية 
التمييـــز بـــني املفـــاهيم النحويـــة املتعلقـــة بالوظـــائف النحويـــة للكلمـــات " ونـــصها ) 6(تــأتى املفـــردة رقـــم  .5

 .)0.01(يف املرتبة اخلامسة من حيث الوزن النسيب، وهى دالة إحصائيا عند مستوى " املعربة 
يف املرتبـة الـسادسة "   والتـصريفقاالشـتقاتدريب الطالب على كيفية " ونصها ) 4(تأتى املفردة رقم  .6

 ..)0.05(من حيث الوزن النسيب، وهى دالة إحصائيا عند مستوى 
التأكد من الـصحة النحويـة للنـصوص عنـد االسـتماع والقـراءة والكتابـة " ونصها ) 2(تأتى املفردة رقم  .7
 ..)0.01(يف املرتبة السابعة من حيث الوزن النسيب، وهى دالة إحصائيا عند مستوى " 
يف "  مــن أســاليب حنويــة ومــشتقات هســّزيــادة ثروتــه اللغويــة مبــا يدر" ونــصها ) 10(تــأتى املفــردة رقــم  .8

 .املرتبة الثامنة من حيث الوزن النسيب، وهى غري دالة إحصائيا
 يفحتديـد الوظيفـة النحويـة والعالمـة اإلعرابيـة املناسـبة للكلمـات املعربـة " ونـصها ) 1(تأتى املفردة رقـم  .9

 .)0.01(يف املرتبة التاسعة من حيث الوزن النسيب، وهى دالة إحصائيا عند مستوى " النص 
معرفة الفروق الوظيفية بني مهارات التعلم النحوية ومهارات التعلم " ونصها ) 8(تأتى املفردة رقم  .10

 .)0.01(يف املرتبة العاشرة من حيث الوزن النسيب، وهى دالة إحصائيا عند مستوى " الصرفية 
يتــــضح مــــن اجلــــدول الــــسابق أن جمــــال تعلـــيم النحــــو والــــصرف متثــــل االحتياجــــات التدريبيــــة كمـــا  .11

املتــضمنة بــه أمهيــة للمعلمــني عينــة الدراســة، حيــث جــاءت بعــض االحتياجــات غــري دالــة إحــصائيا وجــاء 
بعـضها اآلخـر داال إحــصائيا، وهـذا معنـاه عــدم اتفـاق عينـة الدراســة علـى أمهيـة االحتياجــات بالنـسبة هلــم 
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ذلـــك علـــى الـــرغم مـــن أن علـــم النحـــو والـــصرف ميـــثالن قـــانوين اللغـــة الـــذين حيكمـــان ممارســـتها ويـــضبط و
ـا وقواعـدها وطرائـق تدريـسها،حىت ميكـن  أداءها،  واملهارة اللغوية اخلامسة اليت ينبغي التدريب على مهار

ة خاليـة مـن اللحـن للمعلم تدريب الطالب على كيفية توظيف هذا العلم يف ممارسـة اللغـة ممارسـة صـحيح
واخلطأ، وكتابة لغة صحيحة والتحـدث بطالقـة والبعـد عـن اللهجـات واأللفـاظ العاميـة، وتعريـف الطـالب 

  .    بوظيفة النحو، وبرتاكيب اللغة وبناها
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االت التخصصية األكادميية ملعلمي اللغة العربية باملرحلة الثانوية:(استجابات عينة البحث علي احملور الثاين): 9(جدول   ).االحتياجات التدريبية يف ا

رقم 
 العبارة  المفردة

كبیرة 
 % قلیلة % متوسطة % كبیرة % جدا

ال 
 % احتاجھا

التقدیر 
  الرقمي

الوزن 
  النسبي

 2 كا
  

مستوى 
  الداللة

درجة 
  الترتیب  الحریة

  مجال تعلیم األدب والبالغة: سادسا

1.  
التعرف على جوانب 
تاریخ األدب العربي 
من حیث ظروفھ 
وفنونھ وموضوعاتھ 

 7.5 467 453 18.13 29 21.25 34 28.125 45 16.88 27 15.625 25  وإعالمھ
غیر 
 6 159 دالة

2.  
إجادة إلقاء النصوص 

االستمتاع بھا األدبیة و
وتذوق جمالیتھا 

 7 159 0.01 14 447.1 465 21.88 35 13.13 21 31.875 51 20.63 33 12.5 20  واالستفادة من قیمتھا

3.  
تنمیة الثروة اللغویة 
لدى الطالب من خالل 
مفردات النصوص 

 1.3 494.4 356 21.88 35 33.13 53 17.5 28 15 24 12.5 20  األدبیة وتراكیبھا
غیر 

 2 159 ةدال

4.  
اكتساب الطالب القدرة 
على تحلیل النصوص 
األدبیة تحلیال یكشف 

 ولغتھا اأسالیبھ
 7.3 500 340 23.75 38 33.75 54 20.625 33 11.88 19 10 16  وعاطفتھا وخیالھا

غیر 
 1 159 دالة

5.  
تحدید الخصائص 
الفنیة الممیزة لألدب 
في عصوره التاریخیة 

 4.4 448.5 435 18.75 30 20.63 33 26.25 42 17.5 28 16.875 27  ومدارسة المختلفة
غیر 
 10 159 دالة

6.  
تدریب الطالب على 
البحث في مصادر 

 7.3 463 463 20 32 17.5 28 28.125 45 20 32 14.375 23  األدب العربي
غیر 
 8 159 دالة

7.  
مناقشة الجوانب 
الثقافیة التي یكتسبھا 
الطالب من دراستھم 

 11 159 0.01 18 438 438 21.25 34 16.25 26 33.125 53 16.88 27 12.5 20  لألدب
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رقم 
 الفقرة  المفردة

كبیرة 
 % قلیلة % متوسطة % كبیرة % جدا

ال 
 % احتاجھا

التقدیر 
  الرقمي

الوزن 
  النسبي

 2كا 
  

مستوى 
  الداللة

درجة 
  الترتیب  الحریة

  مجال تعلیم األدب والبالغة: تابع سادسا

8.  
تنمیة الذوق الفني 
والجمالي لدى 
الطالب بتقدیم 

 0.9 483.9 421 18.75 30 26.88 43 20.625 33 16.25 26 17.5 28  قطع بالغیة لھم
غیر 
 4 159 دالة

9.  
ًاكتساب قدرا من 
المفاھیم األساسیة 
للبالغة والنقد 
 5.7 476.3 362 23.75 38 28.75 46 21.25 34 15.63 25 10.625 17  األدبي وتطبیقاتھا

غیر 
 5 159 دالة

10.  

تعرف بعض 
أسرار اإلعجاز 
البالغي في 
القران الكریم 
واألحادیث النبویة 

 3 159 0.01 10 489 401 21.25 34 27.5 44 25 40 15.63 25 10.625 17  الشریفة

11.  
توظیف ألوان 
البالغة في تحلیل 

 4.4 461.9 448 18.75 30 20.63 33 26.25 42 17.5 28 16.875 27  النص األدبي
غیر 
 9 159 دالة
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  :يلييتضح ما ) 9(ومن اجلدول 
النـصوص األدبيـة حتلـيال يكـشف اكتساب الطـالب القـدرة علـى حتليـل :" ونصها) 4(تأتى املفردة رقم  .1

 .، وهى غري دالة إحصائياالنسيبوزن الحيث من ؛  املرتبة األوىليف " أساليبها ولغتها وعاطفتها وخياهلا
تنمية الثروة اللغوية لدى الطالب من خالل مفـردات النـصوص األدبيـة "ونصها ) 3( تأتى املفردة رقم  .2

 .ن النسيب، وهى غري دالة إحصائيا املرتبة الثانية من حيث الوزيف" وتراكيبها
تعــرف بعــض أســرار اإلعجــاز البالغــي يف القــرآن الكــرمي واألحاديــث "ونــصها ) 10(تــأتى املفــردة رقــم  .3

، ويعـزى 0.01يف املرتبة الثالثة من حيث الوزن النسيب، وهى دالة إحصائيا عنـد مـستوى " النبوية الشريفة
علق مبهـام معلـم اللغـة العربيـة بالدرجـة األوىل وإمنـا تتعلـق مبهـام ذلك إىل ظن املعلمني بأن هذه املهارة ال تت

 .معلم الرتبية اإلسالمية
يف " تنميــة الــذوق الفــين اجلمــايل لــدى الطــالب بتقــدمي قطــع بالغيــة هلــم"ونــصها ) 8(تــأتى املفــردة رقــم  .4

 .املرتبة الرابعة من حيث الوزن النسيب، وهى غري دالة إحصائيا
ـا" ونـصها )9(تأتى املفردة رقم  .5 " اكتـساب قـدر مـن املفـاهيم األساسـية للبالغـة والنقـد األديب وتطبيقا

 .يف املرتبة اخلامسة من حيث الوزن النسيب، وهى غري دالة إحصائيا
التعـــرف علـــى جوانـــب تـــاريخ األدب العـــريب مـــن حيـــث ظروفـــه وفنونـــه "ونـــصها ) 1(تـــأتى املفـــردة رقـــم  .6

 .سة من حيث الوزن النسيب، وهى غري دالة إحصائيا  يف املرتبة السادوموضوعاته وإعالمه 
ا وتذوق مجاهلا واإلفادة  من "ونصها ) 2(تأتى املفردة رقم  .7 إجادة إلقاء النصوص األدبية واالستمتاع 

ويعـزى ذلـك .0.01يف املرتبة السابعة من حيث الوزن النـسيب، وهـى دالـة إحـصائيا عنـد مـستوى " قيمتها
 .أمهية هذه املهارةإىل عدم إدراك املعلمني ب

يف املرتبة الثامنة " تدريب الطالب على البحث يف مصادر األدب العريب"ونصها ) 6(تأتى املفردة رقم  .8
 .من حيث الوزن النسيب، وهى غري دالة إحصائيا

يف املرتبــة التاســعة مــن " توظيــف ألــوان البالغــة يف حتليــل الــنص األديب"ونــصها ) 11(تــأتى املفــردة رقــم  .9
 .ن النسيب، وهى غري دالة إحصائياحيث الوز
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حتديــــد اخلــــصائص الفنيــــة لــــألدب يف عــــصوره التارخييــــة ومدارســــه "ونــــصها ) 5(تــــأتى املفــــردة رقــــم  .10
 .يف املرتبة العاشرة من حيث الوزن النسيب، وهى غري دالة إحصائيا" املختلفة

ب مـــن دراســــتهم مناقـــشة اجلوانـــب الثقافيـــة الــــيت يكتـــسبها الطـــال"ونــــصها ) 7(تـــأتى املفـــردة رقـــم  .11
، ويعـزى )0.01(يف املرتبة احلادية عشر من حيث الوزن النسيب، وهـى دالـة إحـصائيا عنـد مـستوى" لألدب

 . ذلك إىل اعتقاد املعلمني بسهولة هذه املهارة، وعدم إدماجها يف إدماجها يف برنامج تدرييب
االحتياجـات التدريبيـة املتـضمنة ُّكما يتـضح مـن اجلـدول الـسابق أن جمـال تعلـيم األدب والبالغـة متثـل جـل 

بــه أمهيــة للمعلمــني عينــة الدراســة، حيــث جــاءت االحتياجــات يف جمملهــا غــري دالــة إحــصائيا، األمــر الــذي 
  . يعين وجود عدم اتفاق بني املعلمني عينة الدراسة حول أمهية هذه االحتياجات بالنسبة هلم
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  :السؤال الثاني
معلمـي اللغـة العربيـة  الربامج التدريبية املختلفة الحتياجات مراعاةا مدى م:"ينص السؤال الثاين على      

  ".؟من وجهة نظرهم
 هذا السؤال قام الباحث حبـساب قيمـة املتوسـطات احلـسابية واالحنرافـات املعياريـة لكـل عنولإلجابة       

االت التدريبيـة املختلفـة  ) 10(اسـة التطبيقيـة، واجلـدول ة بالدر االسـتبانة املـستخدماملتـضمنة يفجمال من ا
  :يوضح ذلك على النحو التايل

  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للمجاالت التدريبية املختلفة ) 10( جدول
  

االحتياجات التدريبية يف 
االت املختلفة   ا

املتوسط 
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

املتوسط 
  الفرضي

ا  درجة مراعا
الحتياجات 

  ماملعل

درجة أمهيتها 
  بالنسبة للمعلم

  االحتياجات التدريبية في المجاالت المهنية والتربوية: أوال
  2  ال تراعى  45.5  9.94  42.03  جمال التخطيط للتدريس

  1  ال تراعى  52.8  11.54  48.19  جمال األداء التدريسي

  3  ال تراعى  35.87  7.57  32.26  جمال تقومي التدريس

  تدريبية في مجاالت التخصص األكاديمياالحتياجات ال: ثانيا
  6  ال تراعى  5.8  1.32  2.83  جمال تعليم االستماع

  2  ال تراعى  45.2  9.10  39.79  جمال الكالم والتحدث

  1  ال تراعى  62.1  10.17  58.27  جمال تعليم القراءة 

  4  ال تراعى  35.1  7.56  33.34  جمال تعليم الكتابة

  5  ال تراعى  36.1  6.28  32.53  جمال تعليم النحو والصرف

  3  ال تراعى  37.8  8.48  35.46  جمال تعليم األدب والبالغة
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  : اآليتأن يتضحومن اجلدول السابق ميكن 
االت املختلفة -1   .ال تراعى الربامج التدريبية املختلفة احتياجات املعلمني يف ا
ــاالت املهنيــة  -2  مث جمــال األداء التدريــسي: والرتبويــة هــومــن أكثــر االحتياجــات التدريبيــة للمعلمــني يف ا

  . جمال تقومي التدريسًاجمال التخطيط للتدريس وأخري
جمــال تعلــيم القــراءة : مــن أكثــر االحتياجــات التدريبيــة للمعلمــني يف جمــاالت التخــصص األكــادميي هــو -3

ة يليه جمال تعليم النحـو يليه جمال الكالم والتحدث يليه جمال تعليم األدب والبالغة يليه جمال تعليم الكتاب
  .والصرف وأخريا جمال تعليم االستماع

  : وميكن أن تعزى النتيجة السابقة لألسباب اآلتية
ُ، وقـد تناولـت ذلـك أثنـاء  عدم وجود خطة تدريبية واضحة لـدى هيئـة اإلشـراف الرتبـوي ميكـن تنفيـذها-1

 وأوضـــحت أن هـــذه النمـــاذج تعـــاجل النمـــاذج يف البنـــد خامـــسا بعنـــوان التخطـــيط للـــربامج التدريبيـــةعـــرض 
عـدم وضـع  - يف املرحلة التخطيطية –القصور يف الربامج املقدمة، وقد ذكرت أن من مشكالت التدريب 

خطـط تدريبيــة طويلــة وقــصرية املـدى، وعــدم وجــود قواعــد وأســاليب علميـة صــحيحة للكــشف الــدقيق عــن 
يف جمـــال التـــدريب أثنـــاء التخطـــيط للـــربامج االحتياجـــات التدريبيـــة وحـــصرها، عـــدم االســـتعانة باملختـــصني 

التدريبية، وجود أخطاء يف صياغة األهداف التدريبية، وأخطاء يف حتديد األولويات، عدم وجود امليزانيـات 
     .ُاملناسبة، عدم وجود احلوافز للمتدربني كأن يربط الربنامج التدرييب بعالوة أو ترقية

اإلشــراف الرتبــوي ممارســة شــكلية ال تعتمــد علــى وجــود أدوات تقيــيم  ممارســة املــشرفني الرتبــويني لعمليــة -2
  . موضوعية وعلمية ميكن التعرف من خالهلا على مواطن القوة والضعف يف أداء املعلم

ـال تعطي -3  م الربامج التدريبية القائمة الوقت الكايف لتدريب املعلمني على اجلانب املهـين واألكـادميي أل
  .يف مرحلة اإلعداد) ًسلفا(يت يفرتض أن ميتلكها املعلم من األمور الجعلوها 

م التدريبية اليت حيتاجون للتدريب عليها-4   . عدم استطالع آراء املعلمني حول احتياجا
 عدم اقتناع املعلمني املتدربني مبحتوى الربامج التدريبية املقدمة هلـم وتركيزهـا علـى مهـارات حقيقيـة تلـيب -5

م  وضــع معــايري تقــومي ، ويــربز هــذا جليــا أثنــاء مناقــشيت ملــشكالت التــدريب مــن حيــث ةالتدريبيــاحتياجــا
مناســبة، عــدم تنــوع أســاليب التقــومي كــالتحريري والــشفهي والعملــي والبحــث اإلجرائــي، كمــا يالحــظ غلبــة 
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ـــا ـــاء تقـــديرهم للربن ـــة يف التقـــومي، كـــذلك ال يوجـــد خـــرباء تقـــومي، جماملـــة املتـــدربني أثن مج األســـاليب التقليدي
، ويـضاف إىل هـذا عنـد تقـومي الربنـامج التـدرييب فيمـا التدرييب، كذلك احنسار التقـومي علـى اجلوانـب املعرفيـة

كمــا جــاء يف دراســة   بالتغذيــة الراجعــة بنــاء علــى نتــائج التقــومياملتــدربنيتزويــد خيــص تقــومي املتــدربني حيــث 
لربنــامج التــدرييب وفاعليتــه عــن طريــق يهــدف هــذا اإلجــراء إىل التحقــق مــن كفــاءة او،  )2007 ،الطعــاين(

ايــة  م إىل عملهــم يف  عمليــة التقــومي املــستمرة لــسلوك املتــدربني وأدائهــم أثنــاء فــرتة التــدريب، وبعــد عــود
   .الربنامج التدرييب، وللتأكد من انتقال أثر التدريب إىل املواقف التعليمية عن طريق املتخصصني
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  الفصل الخامس

 الخاتمة

ْهدف هذا الفصل أن يعرض ملخص الدراسة اليت بني أيدينا، وأهم النتائج الـيت توصـلت إليهـا هـذه ي       َ ِ َّ ُِ َ َ ِ ُ
ــا الباحــث، واملقرتحــات الــيت يراهــا مــن وجهــة نظــر البحــث املقـــدم  ِالدراســة، وكــذا التوصــيات الــيت خــرج  ِ ِ ِ ِ ُِ َ ُ

ِبوصفها مقرتحات نتجت عن الدراسـة احلاليـة ِ ْ ٍ لـى الوجـه األمثـل يف ميـدان تـدريب معلمـي ؛ لإلفـادة منهـا عِ
   : اللغة العربية يف املرحلة الثانوية، وفيما يأيت عرض لذلك

   ملخص الدراسة: ًأوال

ِأدى االهتمام الذي حتظـى بـه اللغـة العربيـة يف منـاهج التعلـيم يف اململكـة العربيـة الـسعودية إىل العنايـة        ِ ِ ِ ِ ِ ُ ُ َ ُ َّ
ِبإعداد املعلم، واالهتما ِ وال سيما معلم اللغة العربية -ِم به ِ ِ ُ حبيث يكون فاعال يف ختريج جيل يـتقن لغتـه -ُ َ ُ ٍ ِ ً ُ

ا   .   ُّويعتز 
ـا هـم الطــالب الـذين يـشكلون حمـور العمليـة التعليميــة؛        َّوهـذا اجليـل الـذي نــود أن يــتقن لغتـه ويعتـز  ُ َ َ ُّ َ َ

ُفالطالب هو حجر الزاوية، وهو املنتج الذي تدور م ِن أجله تلكم العملية التعليمية ليخرج منتجا ذا جـودة ُ ًـ َ
ِعاليــة؛ مما يقتــضي أن يــتمكن الطالــب مــن لغتــه  ُ َ ـ ِ اللغــة العربيــة -ّـ ِ ليــسهل عليــه فهــم املــواد الدراســية، وإذا -ِ ِّ ُ َ َ

ِأراد أن يتمكن الطالب من لغته فهو يف حاجة إىل معلم ذي كفاءة عالية متمكن من اللغة العربي ٍ ٍ ٍِ ٍ ٍ ُ   .  ةَ
 بــرامج عــصرية وخــربات تعليميــة وأســاليب - قبــل اخلدمــة وأثناءهــا –لــذا ينبغــي أن يتلقــى املعلمــون       

ِمناســبة؛ ذلــك إذا رغبنــا يف إعــداد معلــم كــفء قــادر علــى حتقيــق أهــداف املنظومــة التعليميــة يلــيب حاجــات  ِ ٍ
تمع تتمثل يف إعداد النشء إعدادا شامال متكامال ًا ً ً    .  

ُومـن لـوازم املرونـة وعـدم اجلمــود أن يـستجيب املعلـم النـاجح لتطـورات احليــاة مـن حولـه، ولما حيــدث        َـ َِ ِ ِ ِ ُ ُ ِ ِ ِ ِ

ٍمن تغريات فرضت نفسها، واجتاهات معاصرة ال حميد عنها ٍَ .  
وميثــل التــدريب حاجــة ملحــة وضـــرورة الزمــة يف كــل صــاحب مهنـــة أو وظيفــة وال ســيما املعلــم؛ إذ إعـــداد 

ََّاخلدمة ال يوفر له غري أسس البدء يف ممارسة الوظيفة؛ ومن مث فربامج إعداد املعلم وتدريبـه أثنـاء املعلم قبل 
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ّاخلدمـة هــي امتـداد ملــا كـان عليــه قبـل اخلدمــة، وهـو جــزء ال ينفـصل عمــا ينبغـي أن يكــون عليـه مــن إعــداد 
ّاملهين والرتبوي: وتأهيل على املستويني ّ ْ.  

 فرضـتها الـيت واملتغـريات للظـروف اسـتجابة اخلدمـة أثنـاء التـدريب أمهيـة ًوعـالوة علـى ذلـك تـأيت      
 امللقـى علـى عـاتق املعلـم املهـم الكبـري بالـدور وألننا نـؤمن املتالحقة والتحديات واملعرفية العلمية التطورات

  .والتعليم الرتبية يف
هـذا  ملواكبـة اخلدمـة أثنـاء علمـنيامل بتـدريب الـسعودية العربيـة باململكـة التعلـيم وزارة مـن هنـا اعتنـت      
 التـدريب هـو بأمهيـة العنايـة إىل والتعلـيم الرتبيـة عـن باملـسؤولني دفـع ومواجهـة التحـديات؛ وممـا التطـور

ًعلميا ومهنيا، املعلمني مستويات يف احلادث الضعف       .املعريف االنفجار جانب إىل ً
 عليـه وتنفـق بانتظـام، اإلدارة متارسـه املهمـة؛ يويـةاحل األنـشطة مـن واحـدا اليـوم التـدريب فقـد أصـبح      

 إنـشاء يف ذلـك الرتبوي ومتثل للتدريب كبرية أمهية السعودية العربية باململكة التعليم وزارة األموال؛ فأولت
 يف التـدريب واسـرتاتيجياته خطـط إرسـاء علـى ،  وعملـت)ه1418(واالبتعاث عـام  التدريب الرتبوي إدارة

 التدريبيـة؛ باالحتياجـات ويبـدأ قـومي، علمـي أسـاس يقـوم علـى أن بـد للتـدريب ظـات، والواحملاف املنـاطق
 -املثـال سـبيل  علـى- األمريكيـة املتحـدة الواليـات لتحقيقهـا، ففـي التـدريب يـسعى الـيت األهـداف لوضع

 وظـف إذامل ًقـسرا علـى أحيانـا ويعتـرب كبـرية، أمـوال عليهـا ُحيـث ينفـق التـدريب بـربامج كبـريا اهتمامـا جنـد
 تعـدها الـيت بالدراسـات عـام لاللتحـاق ملـدة دراسـية إجـازة األمريكـي املعلـم ومينح راتبه، زيادة عليه تتوقف

  .   للمعلمني اجلامعات
ُومل يكـــن االهتمـــام بالتـــدريب مقـــصورا علـــى الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة، بـــل عنيـــت بـــه الدراســـات        ً

دت النــــدوات واملــــؤمترا ْالعربيــــة، فعق ِــــ ــة يف الــــدول العربيــــة، منهــــا يف ســــلطنةُ عمــــان  ت واللقــــاءات التدريبيــ
  ).      م2006(السعودية  العربية ، ويف اململكة)م1999(، ويف مصر )م1997(

ّومما يعلم أن مشكلة تدريب املعلم ال حتل بإقامة الندوات واملؤمترات وحـسب، إمنـا حتـل        ُّ ُ ّ ُ  قبـل ذلـك -ّ
  .وبرناجمه أهداف التدريب حتديد دريبية؛ إذ تتمحور العملية التدريبية يفالت   بتحديد االحتياجات-
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 الدراسـات إىل واسـتنادا التـدريب عمليـة يف جنـاح التدريبيـة االحتياجـات حتديـد بأمهيـة الباحـث مـن وإميانـا
 يف بيـةالعر اللغـة ملعلمـي التدريبيـة الـربامج إىل تقـومي ـدف حيـث الدراسـة هذه فكرة السابقة؛ فقد تبلورت

م وفق الثانوية املرحلة    .الدمام التدريبية مبدينة احتياجا
  مشكلة الدراسة -

ِالحــظ الباحــث مــن خــالل جتربتــه يف اإلدارة املدرســية والعمــل الرتبــوي اللــذين امتــدا ألكثــر مــن ثالثــة        ْ
العربيـة يف ًوعشرين عاما أن املشكلة تتمحور يف ضعف خمرجات الطـالب، وضـعف مهـارات معلمـي اللغـة 

املرحلة الثانوية، وعـدم قـدرة كثـري مـنهم أن يتعامـل مـع التقنيـة احلديثـة، ومـا ذاك إال لقـصور حلـق بـاملعلم مل 
ّيــف بــه إعــداد ســابق وال تأهيــل، فقــدم الباحــث عالجــا هلــذه املــشكلة القائمــة بطــرح الــسؤال الــرئيس اآليت 

  : واإلجابة عنه
 ضـوء يف الـدمام مبدينـة الثانويـة املرحلة يف العربية اللغة ملعلمي ملقدمةا التدريبية الربامج ميكن تقومي  كيف•

م التدريبية؟    احتياجا
  :مها سؤاالن الرئيس السؤال هذا عن ويتفرع

  الدمام؟ مدينة مبدارس الثانوية املرحلة يف العربية اللغة ملعلمي الالزمة الرتبوية التدريب االحتياجات  ما-1
 الـدمام مبدينـة الثانويـة املرحلـة يف العربيـة اللغـة ملعلمـي املقدمـة التدريبيـة امجالـرب تلبيـة مـدى  مـا-2

م  ؟ الالزمة التدريبية الرتبوية الحتياجا
ُورأىـت أن تبــىن أركــان هــذا البحـث باإلجابــة عــن األســئلة الـسالفة الــذكر الــيت وردت بوصــفها عــصب       

ُالعمل، فأنشأت يف سبيل ذلك فصوال يسلم كل فصل ً  : ً إىل الذي بعده، بدءا منُ
  :يف جزأين الدراسة أدبيات موضوع عرض الفصل هذا الفصل األول، وتناول

  :حمورين يف ويعرض النظري؛ اإلطار :األول اجلزء
  )الخدمة أثناء( العمل رأس على وهم المعلمين تدريب :األول المحور -

حيـث مفهـوم التـدريب، وأنـه ألقـى الـضوء علـى  مـن اخلدمـة أثنـاء املعلمـني تـدريب هـذا احملـور يتنـاول      
أهــم التعريفــات يف البيئــة الرتبويــة وقــام بتحريــر مــصطلحاته، مث انتقــل للحــديث عــن أمهيــة التــدريب وكيــف 
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الـيت يلـزم  واملهـارات واخلـربات الكفايـات تنميـة يف أصبح ضرورة واقعية؟ وعن أهدافـه االقتـصادية الـيت ترتكـز
 .والبعيد القصري املدى على املستقبل احتياجات ملواجهة العاملة عليميةالت القوى أفراد يف توفرها
يف  واالسـتمرارية التـدريب، أهـداف بتحديـد التـدريب فاهتمـت عليهـا يقـوم الـيت مث عـرض األسـس      

 يتالـ التدريبيـة الـربامج يف والواقعيـة التـدريب، يف التقنية احلديثـة من واالستفادة خدمته، أثناء تدريب املعلم
 وأن املعلم، شخصية جوانب التدريب يشمل وأن أهدافها، وحتديد ختطيطها املعلم يف إشراك يتم أن جيب
  . التعديل أو لإلضافة قابلة التدريبية مرنة الربامج هذه تكون
وتنــاول كيفيــة التخطــيط لــربامج التــدريب مــن خــالل منــاذج ولكــل منــوذج خطواتــه ومراحلــه، ووضــح       

م،أسـاليب تـدريب ا ـا ختتلـف بـاختالف مـستويا م، ّملعلمـني أ  وجـودهم، وأمـاكن وعـددهم، وختصـصا
م التدريبيـة، التـدريب،  جنـاح ّسـر التـدرييب الربنـامج لتنفيـذ املناسـب األسـلوب اختيـار يعـد لـذلك واحتياجـا

 على اجلانب يركز ما ومنها النظري، اجلانب على يركز ما منها ومتنوعة، عديدة التدريب فأساليبّ ومن مث
دور  يـربز وهنـا وسـلبيات، مميـزات أسـلوب لكـل وبـالطبع وامليـداين النظـري بـني جيمـع مـا ومنهـا امليـداين،
  .التدرييب الربنامج من املستهدفني يناسب الذي األسلوب من اختيار املهاري الذي يتمكن املدرب
 ُِّأهـدافها، فـصنفت إىل بـرامج اختالفبـ الـيت ختتلـف للمعلمـني التدريبيـة وقد مشـل هـذا احملـور الـربامج      

 أو للرتقيـة والقـيم، وتوجيهيـة، وجتديديـة، وبـرامج الـسلوك لتغيـري مهنيـة، تأهيليـة، وبـرامج تدريبيـة تدريبيـة
          .للمعاش التهيئة النقل، وبرامج

 عـدة جمـاالت، كما ناقش البحث تقومي الربامج التدريبية حماوال أن يستويف جوانبها وجعلها تستند إىل     
ـال تقـومي متهيـدي، وتكـويين، : التـدرييب، ولـه خطـوات تتخـذ يف التقـومي، منهـا الربنـامج تقـومي :األول فا

ال الثاين ائي، وا   .تقومي املتدربني، وتدريب املدربني: وتقومي أثناء التنفيذ، وتقومي 
رض أهـم املـشكالت يف مراحلهـا  بـأن عـ-العمـل رأس علـى وهـم -املعلمـني  ُـمث ختم حمـور تـدريب      

  .   التمهيدية، والتخطيطية، والتنفيذية، والتقوميية مناقشا جوانبها التفصيلية: املختلفة مكتفيا بأربعة مراحل
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  التدريبية االحتياجات: الثاني المحور -
 االحتياجـات، هـذه حتديـد وأمهيـة املفهـوم، حيث من املهنية التدريبية االحتياجات احملور هذا يتناول      
  .حتديدها تواجه اليت واملشكالت االحتياجات، هذه لتحديد البيانات مجع حتديدها، وطرق وطرق

  :محورين  في-أيضا  - ويعرض السابقة؛ والبحوث الدراسات: الثاني الجزء -
  .التدريبية االحتياجات تناولت دراسات :األول المحور -
  .الخدمة أثناء المعلمين دريبت برامج تناولت دراسات: الثاني المحور -

ــا، وعينتهــا، وأهـم مــا أســفرت عنــه مــن نتــائج أفــاد        ُعرضـت يف أدبيــات هــذه الدراســة أهــدافها، وأدوا
  :  ُمنها الباحث يف دراسته، وميكن تلخيصها يف نقاط آتية

  .التعليم تقنيات استخدام جمال يف التدريبية االحتياجات على  التعرف-1
  .ى األساليب اإلحصائية املستخدمة يف حتليل البيانات، وحماولة تفسري النتائج املستخلصة االطالع عل-2
  . الصفية اإلدارة مع والتعامل اإلنسانية العالقات  استخدام-3
  .الرتبويني وغري الرتبويني بني التدريبية احلاجات تقدير يف اختالف  وجود-4
 نظـر وجهـة مـن كبـرية املهـين والنمـو التعلـيم، علم، وتقنيـاتوالـت حمـاور التعلـيم يف التدريبيـة  احلاجـات-5

  .املعلمني
 االحتياجـات حتديـد  يف)واخلـربة األكـادميي، العلميـة، والتخـصص الدرجـة (التالية للمتغريات أثر  وجود-6

  .العربية يف املرحلة االبتدائية اللغة التدريبية ملعلمي
يـة يف ضـوء متابعـة الدراسـات والبحـوث ذات الـصلة الوثيقـة  التأكد من حاجـة امليـدان إىل الدراسـة احلال-7

  .بالدراسة احلالية
ّومما يذكر مجلة أن هذه       ً  الـربامج هـذه أثـر وبيـان اخلدمة أثناء التدريب برامج تقومي الدراسات تناولت ّ

  . لتحسينها وتطويرها املقرتحات وتقدمي التدريبية
 التعليميـة البيئـات يف - أيضا - وتنوعت املختلفة، التعليم حلمرا مجيع يف الدراسات هذه وتنوعت      

 الـدمام مدينة يف الثانوية باملرحلة العربية اللغة معلمي على ركزت حيث الباحث دراسة املختلفة، واهتمت
  . العربية السعودية اململكة شرق
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 وإجراءاتها الدراسة منهجية: الفصل الثالث -
ـا، الدراسـة ملنهجيـة صـفاو الثالـث الفـصل يتنـاول       تمـع، حيـدد حيـث وإجراءا  وعينـة املنهجيـة، وا

 ومعاجلـة تطبيقهـا، وطريقـة إعـدادها، وكيفيـة املـستخدمة الدراسة وأداة العينة، اختيار هذه وطريقة الدراسة
  . اإلحصائية البيانات

 الضرورية املهنية ريبيةالتد االحتياجات حتديد وقد اعتمد الباحث املنهج الوصفي الذي يستهدف      
ًالثانوية، وحددت مدينة الدمام بوصفها جمتمعا للدراسة، وحددت املرحلة العربية يف اللغة ملعلمي  عينة ُ
 بلغ حيث واألهلية، احلكومية الدمام مدينة الثانوية مبدارس املرحلة العربية يف اللغة معلمي من الدراسة
 العينة استبعاد بعد مقصودة، بطريقة هذه العينة ًمائة وستني معلما، واختريت) 160( عددهم

ا تأكيدا ًمعلما عشر ستة )16(وعددهم  االستطالعية     .لثبا
 االحتياجـات  اسـتبانة لتحديـد-اهلـدف  لتحقيـق -الباحـث  ّوأمـا أدوات الدراسـة فقـد اسـتخدم      

 يف اآلتية الضوابط الدمام، مع مراعاة مدينة مدارس يف باملرحلة الثانوية العربية اللغة ملعلمي املهنية التدريبية
، وقـد حتقـق صـدق األداة وذلـك بعـرض )االسـتبانة، ومـصادر بنائهـا، ووصـفها هـدف: (االسـتبانة إعـداد

االســتبانة علــى احملكمــني مــن بعــض أســاتذة اجلامعــات وبعــض املتخصــصني يف الرتبيــة وعلــم الــنفس ملعرفــة 
ا باخلطوا   . ت املتبعة يف البحث العلميصدقها، وحتقق الباحث من ثبا

  :ومناقشتها الدراسة نتائج: الفصل الرابع -

 األسـئلة عن اإلجابة خالل من وذلك وتفسريها ومناقشتها الدراسة نتائج عرض الفصل هذا يتناول      
  :اآلتية

   الدمام؟ دارسمب الثانوية املرحلة يف العربية اللغة ملعلمي الالزمة الرتبوية التدريبية االحتياجات  ما-1
الـدمام  مبـدارس الثانويـة املرحلـة يف العربيـة اللغـة ملعلمـي املقدمـة التدريبيـة الـربامج تلبيـة مـدى  مـا-2

م  الالزمة؟ التدريبية الحتياجا
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  :أهداف الدراسة: ًثانيا
  :هدفت الدراسة احلالية إىل حتقيق األهداف التالية      

ة الالزمــــة ملعلمــــي اللغــــة العربيــــة يف املرحلــــة الثانويــــة مبدينــــة الــــدمام  حتديــــد االحتياجــــات التدريبيــــة الرتبويــــ-
  . باململكة العربية السعودية

 معرفـــة مــــدى مراعــــاة الـــربامج التدريبيــــة املقدمــــة ملعلمـــي اللغــــة العربيــــة يف املرحلـــة الثانويــــة مبدينــــة الــــدمام -
م التدريبية الرتبوية من وجهة نظرهم   .الحتياجا

  :اسةمنهج الدر: ًثالثا
ملا كانت الدراسة احلالية تستهدف مدى مراعاة الربامج التدريبية الرتبوية املقدمة ملعلمـي اللغـة العربيـة       

يف املرحلة الثانوية مبدينة الدمام باململكـة العربيـة الـسعودية، ولتحقيـق هـذا اهلـدف اسـتعان الباحـث بـاملنهج 
ُة عـن واقـع الظـاهرة املدروسـة ممـا ميكن الباحـث مـن تقــومي الوصـفي نظـرا ألمهيتـه يف معرفـة احلقـائق التفـصيلي ِّـ َ

الوصـــف الـــشامل، واملـــنهج الوصـــفي أكثـــر مناســـبة لتطبيقـــه علـــى الدراســـة احلاليـــة حيـــث يـــستهدف حتديـــد 
االحتياجـــات التدريبيـــة الالزمـــة ملعلمـــي اللغـــة العربيـــة يف املرحلـــة الثانويـــة مبدينـــة الـــدمام باســـتخدام أســـلوب 

انــات، مــع حتليــل املعلومــات للتوصــل إىل أهــم االحتياجــات التدريبيــة الالزمــة ملعلمــي اللغــة املــسح جلمــع البي
  .العربية يف املرحلة الثانوية؛ ومن مث تقومي الربامج التدريبية يف ضوء االحتياجات التدريبية

  :أدوات الدراسة: رابعا

ـــة يف االســــتبانة لت       ـــة الالزمــــةمتثلــــت األداة املــــستخدمة يف الدراســــة احلاليـ ـــد االحتياجــــات التدريبيـ  حديـ
املعلمي اللغة العربية يف املرحلة الثانوية مبدينة الدمام   .؛ وذلك بعد التأكد من صدقها وثبا

  :نتائج الدراسة: ًخامسا

  :  ، مها على حمورينًة معتمدتوصلت الدراسة احلالية إىل جمموعة من النتائج      

ـاالتيف التدريبيـة االحتياجـات: األول • التدريـسي،  التخطـيط والرتبويـة الـيت تتمثـل يف جمـال املهنيـة  ا
  .التدريس تقومي التدريسي، وجمال األداء وجمال
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االسـتماع،  تعلـيم  الـيت تتمثـل يف جمـالةاألكادمييـية التخصـص االتايف  التدريبية االحتياجات: الثانيو •
والـصرف،  النحـو تعلـيم الكتابـة، وجمـال تعلـيم الالقـراءة، وجمـ تعلـيم ، وجمـال)التحـدث( الكـالم  وجمـال
  :   وقد توصل الباحث إىل اآليت. والبالغة األدب تعليم وجمال

التدريبيــة الالزمــة ملعلمــي اللغــة العربيــة يف املرحلــة الثانويــة مبدينــة الــدمام يف حمــاور   حتديــد االحتياجــات-1
ًمائة وستني احتياجا تدريبيا ) 160(االستبانة قد بلغ    .باتفاق عينة الدراسة مجيعهاً

االت التسعة املشار إليها آنفا الـيت مشلتهـا األداة تعـد احتياجـات تدريبيـة-2  كبـرية مهمـة بدرجـة ً مجيع ا
) 48.19(و ) 32.26(الثانويــة حيــث تــراوح املتوســط احلــسايب مــا بــني  املرحلــة يف العربيــة اللغــة ملعلمـي

االت التدريبية لالحتياجات يف  التدريبيـة لالحتياجـات) 58.27(و) 2.83(والرتبويـة، ومـا بـني  هنيـةامل يف ا
  .   األكادميي التخصص جماالت

االت التدريبية   ففي حمور االحتياجات-3 التدريبية لألداء  والرتبوية جاءت االحتياجات املهنية يف ا
االت املهنية ؛ ويعزى ذلك إىل أنه )48.19(التدريسي يف املرتبة األوىل مبتوسط حسايب  ميثل عصب ا

ِّالرتبوية وهيكلها املميز هلا، وجاءت االحتياجات التدريبية للتخطيط التدريسي يف املرتبة الثانية مبتوسط 
ويعزى ذلك إىل أمهية التخطيط يف كل عمل إذ بدونه يكون عرضة للفشل وإضاعة ) 42.03(حسايب 

) 32.26(تقومي التدريس مبتوسط حسايب  ية يف جمالالوقت واجلهد واملال، وجاءت االحتياجات التدريب
الني السابقني   . ويرجع ذلك إىل قلة االهتمام به مقارنة با

األكـادميي جـاء جمـال تعلـيم القـراءة يف املرتبـة  يف جمـاالت التخـصص التدريبيـة  ويف حمـور االحتياجـات-4
ُ؛ ذلـــك مـــرده إىل إدراك املعلمـــني)58.27(األوىل مبتوســـط حـــسايب   ألمهيـــة القـــراءة بوصـــفها مهـــارة أساســـية ُّ

ـا يكـون قـادرا علـى تقدمـه، وتواصـله العلمـي، بينمـا جـاء جمـال االسـتماع يف املرتبـة الـدنيا  تعلـيم للمـتعلم 
؛ ذلك مرجعه أنه مل يقرر له حصص لتدريسه منصوص عليها داخل اجلدول، ومل )2.83(مبتوسط حسايب 

ًيشعر بأمهيته املعلمون فدرسوه ضمني   .ا يف املنهجّ
ــــاالت احملــــور األول  -5 ــساب املتوســـطات احلــــسابية  ــة أن حــ ّنالحـــظ مــــن خــــالل نتـــائج الدراســــة امليدانيــ
ــاالت املهنيــة والرتبويــة بأبعادهــا الثالثــة علــى الرتتيــب ( يظهــر إدراك املعلمــني ) االحتياجــات التدريبيــة يف ا

م التدريبيــة الفعليــة   إىل تنويــع أســاليب التــدريس؛ ليناســب -لتدريــسيا التخطــيط  يف جمــال-ِاحتياجــا
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م الفعليـة   إىل تنويـع األداء التدريـسي، والتمهيـد -التدريـسي األداء  جمـال-خصائص املتعلمني، واحتياجا
م الفعليــة للــدرس،   إىل تنويــع -التــدريس تقــومي  يف جمــال–وإعــداد االختبــارات القبليــة والبعديــة، واحتياجــا

  .أساليب التقومي
ــاالت -ً أيــضا –كمــا نالحــظ مــن خــالل نتــائج الدراســة امليدانيــة  -6 ّ أن حــساب املتوســطات احلــسابية 

يـشري ) األكـادميي بأبعادهـا الـستة علـى الرتتيـب االحتياجـات التدريبيـة يف جمـاالت التخـصص(احملـور الثـاين 
ــم حباجــة تدريبيــة  م التدريبيــة الفعليــة وأ  إىل –االســتماع  تعلــيم  جمــال يف–ِإىل إدراك املعلمــني احتياجــا

ـم حباجــة تدريبيـة   – يف جمــال التحــدث -ترسـيخ مهــارات االسـتماع واألخــذ مبـا تتطلبــه هـذه املهــارات، وأ
ـم حباجـة تدريبيـة   إىل إتقـان فـن –القـراءة   يف جمـال تعلـيم–إىل اسـتخدام اسـرتاتيجيات لغويـة وعقليـة، وأ

  .مهارة اإللقاء
ـم حباجـة تدريبيـة  و-7  التعبـري يف خمتلفـة مـستخدمة  إىل تنويـع أسـاليب–الكتابـة   يف جمـال تعلـيم–أ

ـم حباجـة تدريبيـة  مـن الغـرض حـسب  إىل اســتخدام –والـصرف  النحــو  يف جمــال تعلـيم–الكتابـة، وأ
أساليب متنوعة لتنمية القـدرة علـى فهـم بنيـة الكلمـة العربيـة علـى حنـو يزيـد معرفتـه خبـصائص اللغـة العربيـة، 

م حباجـة تدريبيـة  النحوية اختيار الدروس يف واملدى التتابع جدول فةومعر   يف جمـال تعلـيم–والصرفية، وأ
ً إىل تنويــع حتليــل النــصوص األدبيــة حتلــيال يــربز تنــوع أســاليبها وأســرار لغتهــا وعاطفتهــا –والبالغــة  األدب

  .       وأخيلتها
      : توصيات الدراسة:ًسادسا
عـن ظهـور العديـد مـن الثانوية يف مدينـة الـدمام امليدانية لربامج تدريب معلمي املرحلة  الدراسة أبرزت      

ــاأوجــه القـــصور الـــيت   وأدت فيمـــا بعـــد إىل ضـــعف املـــردود التعليمــي هلـــا، ولـــذلك يتقـــدم الباحـــث حلقـــت 
 تعمـلقـد يراهـا  وتقـدمي التوصـيات الـيت، الثانويـة يف الربامج التدريبية ملعلمـي املرحلـة هذه األوجهباستعراض 
 يف جمال تدريب املعلمني أثناء اخلدمة، وقد روعـي يف هـذه تكون حمتاجا إليها أفضل احللول اليت على إبراز

ـا الدراسـة امليدانيـة وذلـك مـن أجـل  التوصيات أن تكون واقعية وقابلة للتنفيذ وتتفـق مـع النتـائج الـيت أظهر
  :اآليت، وذلك على النحو املرحلة الثانويةعلمي  اليت تقدم ملهاتطوير الربامج التدريبية وحتسين



 136

االستمرار يف تدريب معلمي اللغة العربيـة باملرحلـة الثانويـة، وإشـراكهم يف تـصميم الـربامج التدريبيـة الـيت  -1
م   .  تقدم هلم وتنمي متطلبا

م املهنيـــة، ختطـــيط الـــربامج التدريبيـــة املقدمـــة ملعلمـــي اللغـــة العربيـــة باملرحلـــة الثانويـــة يف ضـــوء -2  احتياجـــا
    . وطبيعة مادة الدراسة، وأهداف التعليم السعودي، وخصائص منو الطالب

التطبيقـي واجلانـب النظـري؛ إذ ال سـبيل إىل   اجلانـب:  اجلانبان- يف برامج تدريب املعلمني-أن يتوازن -3
ما   .تنمية املعلم مهنيا وتربويا إال 

ـــة التخصـــصية الالزمـــة ملعلمـــي اللغـــة العربيــــة مراعـــاة االحتياجـــات التدريبيـــة الرت -4 ــة واألكادميي بويـــة واملهنيـ
     .باملرحلة الثانوية مبدينة الدمام اليت أثبتت الدراسة احلالية عدم توافرها عند التخطيط للربامج التدريبية

ـــني باســــتخدام -5 تنميــــة ؛ ل"ًالتــــدريب املوجــــه ذاتيــــا" أن يــــشجع املــــشرفون الرتبويــــون عمليــــة تــــدريب املعلمـ
املهــين الرتبــوي، واألكــادميي التخصــصي، كــأن يعــززوا التوجــه للتــدريب عــن بعــد : جــوانبهم علــى املــستويني

 منتـشرة علـى الـشبكة العنكبوتيـة وهلـا روابـط -مكتوبة، أو صـوتية، أو صـوتية ومرئيـة  -برامج     بواسطة 
  . حتيل املتدرب إىل مواقع ومنتديات، ومراكز تدريبية

ات تقوميية لألساليب التدريبية املستخدمة يف الربامج التدريبية ملعلمـي اللغـة العربيـة يف مركـز  إجراء دراس-6
  .   التدريب الرتبوي بالدمام

ا يف تغري مستمر؛ بتغري -7  القيام بعملية رصد االحتياجات التدريبية وتقديرها للمعلمني بصفة دورية، أل
  .الظروف واملستجدات البيئية والتعليمية

 متابعــة الــربامج التدريبيــة املقدمــة، وتقوميهــا باســتمرار؛ لبحــث جوانــب الــضعف والقــوة فيهــا، وحتديــد -8
  .مدى اإلفادة اليت تقدمها للمعلم

م -9 م ومتابعـــا ــة الثانويـــة مبـــدارس مدينـــة الـــدمام يف زيـــارا ـــة أن يركـــز مـــشرفو اللغـــة العربيـــة يف املرحلـ  أمهي
م حباجة إليهاالتوجيهية على جوانب االحتياجات ا ا الدراسة احلالية؛ أل   .ليت أظهر

 ضـــرورة متابعـــة املعلـــم املتـــدرب بعـــد انتهـــاء الربنـــامج التـــدرييب؛ للحفـــاظ علـــى مهـــارات التـــدريس الـــيت -10
اكتـسبها أثنـاء تدريبـه؛ لتطويرهـا مــن جانـب، وللحكـم علـى كفـاءة موضــوعات بـرامج التـدريب مـن جانــب 

طاقة املتابعة اخلاصة بكل متدرب يستخدمها املـشرف الرتبـوي يف زياراتـه لـه، آخر، وتزويد إدارة التدريب بب
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يبني فيها معلومات تتصل بتدريب املعلم وكفاءته، وانعكاس أثر التدريب على أدائه املهين، والـدورات الـيت 
  .حيتاج إليها

  . توفري احلوا فز املختلفة لتشجيع املعلمني على حضور الربامج التدريبية-11
  . تعزيز التوجيه للتدريب عن بعد، من شبكة االنرتنت والفيديو كونفراس، ووسائل التقنية املتعددة-12
    .             إقامة برامج تدريبية على شكل مشروعات تدريبية؛ حبيث تغطي مجيع معلمي منطقة الدمام-13

   مقترحات الدراسة :ًسابعا
ا إجراء األحباث والدراسات اآلتيةالدراسة احليقرتح الباحث يف ضوء نتائج          :الية وتوصيا

م للمهارات اللغوية -1   . أثر تدريب معلمي اللغة العربية باملرحلة الثانوية على حتصيل طال
 حمتــوى بــرامج تــدريب معلمــي اللغــة العربيــة باملرحلــة الثانويــة يف ضــوء املعــايري القوميــة للتعلــيم يف تقــومي -2

  . ديةاململكة العربية السعو
ساليب التدريبية املستخدمة يف الربامج التدريبية ملعلمـي اللغـة العربيـة يف مركـز التـدريب الرتبـوي األ تقومي -3

  .   بالدمام
ًمعلــم املرحلــة الثانويــة مبدينــة الــدمام مهنيا وأكادمييــا؛ فالدراســات الــيت عاجلــت هــذا اجلانــب  ةرفــع كفــاء -4 ًــ

االت الرتبوية للمعلمتعد قليلة إذا ما قورنت بالدراسات ا   .   ليت تناولت اجلوانب األخرى يف ا
 بــرامج تــدريب معلمــي اللغــة العربيــة يف املرحلــة الثانويــة مبدينــة الــدمام؛ ذلــك وفــق معــايري علميــة تقــومي -5

  .، ويف ضوء االجتاهات الرتبوية العاملية املعاصرةمدروسة
االت املهنية واألكادميينويةاملرحلة الثاب  تقومي أداء معلمي اللغة العربية-6   .ة يف ا
م التدريسيةاملرحلة الثانويةب  بناء برنامج تدرييب ملعلمي اللغة العربية-7   . لتنمية كفايا

؛ مــن أجــل تعزيــز اجلانــب  معلــم املرحلــة الثانويــة مبدينــة الــدماملــدى جوانــب القــوة وجوانــب الــضعف  -8
  فومعاجلة اجلانب السليب أو الضعي، اإلجيايب

تطوير حمتـوى احلقائـب التدريبيـة أو تعـديلها؛ ملواكبـة مـا اسـتحدث مـن اسـرتاتيجيات جديـدة ونظريـات  -9
  .حديثة ينبغي أن تؤخذ بعني اجلد واالهتمام
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  وزارة . "تدريب المعلمين أثناء الخدمة وإستراتيجية التطوير" ).1991( اخلطيب، كمال حممود -15
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   مؤمتر إعداد املعلمني يف البلدان العربية، اهليئة اللبنانية ورقة عمل مقدمة إىل ، "اإلعداد في األردن       
 .بريوت: للعلوم الرتبوية       



 141
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) (  ملحق)كتب التعليممب التدريب إدارةبرامج قدمت ملعلمي اللغة العربية من  )5.  
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  وضوح 

  الفقرة
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  اللغویة

االنتماء إلى 
  المحور

حة  نص الفقرات
ض

وا
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حة
ض

وا
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منا
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غی

سبة
منا

میة  
منت

میة  
منت

ر 
غی

  

التعدیالت 
والمالحظات 

  التي تراھا

االحتیاجات التدریبیة في : المحور األول
  المجاالت المھنیة والتربویة

              
  م

                مجال التخطیط للتدریس: الأو

               تحلیل المحتوى الدراسي وتحدید المطلوب للتدریس  1

               للغة العربیةتحدید المضامین العامة والخاصة لمقررات ا  2

               توزیع مفردات المقرر على الحصص واألسابیع الدراسیة  3

 التدریس المناسبة لموضوعات استراتیجیاتتحدید   4
 لمقرر الدراسيا

              

صیاغة ھداف العامة والخاصة للغة العربیة أل اصیاغة  5
 دقیقة وإجرائیة

              

               كیفیة استخدام الوسیلة التعلیمیة أثناء العرض  6

تحدید األنشطة الصفیة وغیر الصفیة الالزمة لتدریس   7
 مناھج اللغة العربیة 

              

               طیط درس اللغة العربیة توظیف المراجع والكتب في تخ  8

               تحلیل خصائص المتعلمین لمراعاتھا عند التدریس  9

               تحدید الواجبات المنزلیة المناسبة للدرس  10

               تحدید أدوات التقویم وأسالیبھا المناسبة  11

               كتابة خطة الدرس بشكل متكامل العناصر   12

               داف الدرس وإجراءات تدریسھتحقیق التوافق بین أھ  13

  



 151

  
  

  
  
  

  وضوح 

  الفقرة

الصیاغة 
  اللغویة

االنتماء إلى 
  المحور

حة  نص الفقرات
ض

وا
حة  

ض
 وا

یر
غ

  

سبة
منا

سبة  
منا

ر 
غی

  

میة
منت

میة  
منت

ر 
غی

  

التعدیالت 
والمالحظات 

  التي تراھا

االحتیاجات التدریبیة في :  تابع المحور األول
  ةالمجاالت المھنیة والتربوی

              

  م

  مجال األداء التدریسي: ثانیا
              

التمھید المناسب لموضوع الدرس بأسلوب یتصف باإلثارة   1
 والتشویق

              

توظیف وسائل تعلیمیة متنوعة ومبتكرة تساعد الطالب على   2
 التعلم

              

               استثارة الدافعیة للتعلم لدى الطالب  3

المتنوعة التي تساعد على تنمیة  ساستراتیجیات التدری توظیف  4
 التفكیر 

              

               ھدافھ أ بموضوع الدرس واألنشطة المرتبطة  توظیف  5

               )القبلي ، التكویني ، البعدي ( أسالیب التقویم المختلفة تفعیل   6

               مراعاة التمایز والفروق الفردیة بین الطالب  7

               طالبیةإدارة النقاش والمداخالت ال  8

إدارة الصف بشكل یحقق األھداف المرجوة من درس اللغة   9
 العربیة

              

               والوسائل وفقا لمقتضیات الموقف التعلیمي األنشطةتنوع   10

               استخدام الكتاب المدرسي لتنمیة القدرة على النقاش  11

               ھداف الدرسأالربط بین التقویم و  12

               التغذیة الراجعة أثناء تقدیم الدرستحقیق   13

               تنوع أسالیب تفاعل الطالب بین الفردیة والجماعیة  14

               كیفیة غلق الدرس بملخص ما ورد في الحصة  15
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  وضوح 

  الفقرة

الصیاغة 
  اللغویة

االنتماء 
إلى 

  المحور

ضح  نص الفقرات
وا
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ض
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منا

سبة  
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غی
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منت
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منت
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غی

  

التعدیالت 
والمالحظا
ت التي 

  تراھا

االحتیاجات التدریبیة في المجاالت : تابع المحور األول
  المھنیة والتربویة

  

              

  م

                مجال تقویم التدریس: ثالثا
                المعلومات والمھارات واالتجاھاتتقیساستخدام التقویم بصورة   1

               )مقالي،  موضوعيشفھي،تحریري،(ن  التقویم بیأدوات تنوع  2

               األھداف وقیاس مدى تحقق لالختباراتتصمیم مخطط   3

               خطاء التعلم ووضع برامج لعالجھاأتشخیص   4

               كیفیة اإلفادة من نتائج التقویم  5

               تحدید الواجبات المنزلیة للطالب  6

               یحھاوتصحالمختلفة عداد االختبارات إ  7

               رصد درجات االختبارات المختلفة  8

               تفعیل جدول مواصفات األسئلة عند وضع األسئلة  9

               اقتراح حلول لمشكالت تعلم التالمیذ  10
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  وضوح 

الصیاغة   الفقرة
  اللغویة

االنتماء إلى 
  المحور

حة  نص الفقرات
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وا
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غی

حة
ض

وا
  

سبة
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سبة
منا

میة  
منت

میة  
منت

ر 
غی

  

التعدیالت 
والمالحظات 

  التي تراھا

  االحتیاجات التدریبیة في مجاالت: المحور الثاني
  التخصص األكادیمي

              

  م

                مجال تعلیم االستماع: أوال

               ترسیخ مھارة االستماع الواعي الناقد  1

صیل  التحلتوظیف مھارات االستماع فيتنمیة قدرة الطالب   2
 المعرفي

              

               التدریب على فنیات فھم المسموع وتفسیره ونقده  3

 تحدثم الكاحترامتنمیة بعض االتجاھات السلوكیة السلیمة   4
  بحدیثھوإبداء االھتمام

              

التمییز بین الحقیقة والخیال والقوة التدریب على كیفیة   5
 یسمعوالضعف مما 

              

و أ في ضوء الخبرات السابقة وقبولھ دثالمتحالحكم على   6
 رفضھ

              

               تحدید معوقات عملیة االستماع عند الطالب  7

               التدریب الجدید على فھم معاني الكلمات من السیاق  8

                تقویم االستماعأسالیبالتعرف على   9

الحرفي ، التفسیري ( التعرف على مستویات فھم المسموع   10
  )تطبیقي ، ال

              

التدریب على االستماع اإلبداعي في موضوعات اللغة   11
  العربیة

              

                التدریب على توظیف استراتیجیات فھم النص المسموع  12
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  وضوح 

  الفقرة
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سبة
منا

سبة  
منا
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میة
منت

میة  
منت

ر 
غی

  

التعدیالت 
والمالحظات التي 

  تراھا

االحتیاجات التدریبیة : تابع المحور الثاني
  في مجاالت

  التخصص األكادیمي

              

  م

                )التحدث(مجال الكالم : ثانیا

 منتظم،وسلیم،تنمیة مھارة التحدث بخطاب لغوي   1
 ومؤثر

              

التعبیرات القدرة على استخدام اللغة الفصحى في   2
 في المواقف اللغویة واألغراض األفكارعن 

 المختلفة

              

تدریب الطالب على استخدام استراتیجیات لغویة   3
  والتأثیر فیھماآلخرینوعقلیة واتصالیة إلقناع 

              

 إل نتاجتعرف آداب الحوار وآداب االختالف اللغویة   4
 الخطاب وفھمھ

              

 ال نتاجتماعیة اللغویة  االجاألعرافمراعاة   5
 الخطاب وفھمھ

              

تعوید الطالب صحة الحكم ودقة المالحظة وتقویة   6
 ملكة التعبیر لدیھم

              

ة أثناء  الرئیساألفكارالقدرة على تلخیص وتحدید   7
 الكالم

              

تعوید الطالب الجرأة والمواجھة والقدرة على   8
 التعبیر

              

عبیر عن خواطره ومطالبھ وآرائھ القدرة على الت  9
  متنوعةوأسالیبوخبراتھ بلغة صحیحة 

              

التدریب على استخدام اإلیماءات ولغة الجسد أثناء   10
  الكالم

              

التدریب على تنظیم األفكار واستخدام الشواھد   11
  الداعمة للكالم

              

التدریب على الجوانب الصوتیة المعبرة عن   12
  كالممضمون ال
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  وضوح 

  الفقرة
الصیاغة 

  اللغویة
االنتماء إلى 

  المحور

  نص الفقرات

حة
ض

وا
حة  

ض
وا

ر 
غی

  

سبة
منا

سبة  
منا

ر 
غی

  

میة
منت

میة  
منت

ر 
غی

  

التعدیالت 
والمالحظات 

  التي تراھا

  االحتیاجات التدریبیة في مجاالت: تابع المحور الثاني
  التخصص األكادیمي

              

  م

                جال تعلیم القراءةم: ًثالثا 

القدرة على توظیف استراتیجیات مختلفة للقراءة   1
 بحسب الھدف من المقروء 

              

اتباع أسالیب داعمة للفھم القرائي كالتخطیط وتلخیص   2
 األفكار

              

لى المطالعة الحرة لتمكین الطالب من إتنمیة الوعي   3
 اإلحاطة بمناحي الحیاة اإلنسانیة

              

               التدریب على مھارات فن اإللقاء  4

               تحدید العناصر المكونة لعملیة القراءة  5

                من النصوص المقروءة في حل المشكالتاإلفادة  6

 عند اختیار القدرة على التمییز بین الغث والسمین  7
 النص المقروء

              

               فكاره وحججھألفاظ النص وأتحلیل   8

               تدریب الطالب على اكتساب عادات القراءة الجیدة  9

               التدریب على مھارات القراءة االلكترونیة  10
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  وضوح 

  الفقرة
الصیاغة 

  اللغویة
االنتماء إلى 

  المحور

حة  نص الفقرات
ض

وا
حة  

ض
وا

ر 
غی

  

سبة
منا

سبة  
منا

ر 
غی

  

میة
منت

میة  
منت

ر 
غی

  

التعدیالت 
والمالحظات 

  التي تراھا

  االحتیاجات التدریبیة في مجاالت: تابع المحور الثاني
  التخصص األكادیمي

              

  م

                مجال تعلیم الكتابة : ًرابعا

                للكتابة الجیدةاألعراف المعتمدة  إتباع  1

القدرة على توظیف استراتیجیات الكتابة ومھاراتھا في إنشاء   2
 خطاب لغوي

              

                األساسیة للتعبیر الكتابي تطبیق المھارات  3

               استخدام أسالیب مختلفة من التعبیر حسب الغرض من الكتابة  4

 تجعل الفكرة إقناعیةتوظیف أسالیب بالغیة واستراتیجیات   5
 ًأكثر وضوحا

              

               استخدام عالمات الترقیم في مواضعھا المناسبة  6

مة للكتابة بخط واضح ومقروء  الطالب المھارات الالزإكساب  7
 وخال من األخطاء

              

               توظیف القواعد اإلمالئیة وتحلیلھا  8

 الشائعة وجعلھا موضع مناقشة اإلمالئیة األخطاء تحلیل  9
 وتعلیق 

              

 والقواعد اإلمالئیةالعمل على تقویة الرابطة بین القواعد   10
 النحویة 

              

مقال ، قصة ، روایة ، ( ت التعبیر اإلبداعي التمكن من مھارا  11
( ... 

              

               تتبع الخطوات المناسبة لكتابة نص علمي   12

القدرة على كتابة التعبیر الوظیفي بأنواعھ المختلفة   13
 كالملخصات والتقاریر والمحاضر

              

                توظیف استراتیجیات متنوعة للتدریب على مھارات الكتابة   14

                القدرة على معرفة أنواع النصوص وتصنیفھا  15
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  وضوح 

  الفقرة
الصیاغة 

  اللغویة
االنتماء إلى 

  المحور

  نص الفقرات

حة
ض

وا
حة  

ض
وا

ر 
غی

  

سبة
منا

سبة  
منا

ر 
غی

  

میة
منت

میة  
منت

ر 
غی

  

التعدیالت 
والمالحظات 

  التي تراھا

  التاالحتیاجات التدریبیة في مجا: تابع المحور الثاني
  التخصص األكادیمي

              

  م

  مجال تعلیم النحو والصرف: ًخامسا
              

 المناسبة اإلعرابیةتحدید الوظیفة النحویة والعالمة   1
 للكلمات المعربة في النص 

              

االستماع التأكد من الصحة النحویة للنصوص عند   2
 القراءة والكتابة و

              

في المواقف الرسمیة القدرة على التواصل الشفھي   3
 بلغة عربیة سلیمة من األخطاء النحویة

              

               تدریب الطالب على كیفیة االشتقاق والتصریف   4

معرفة جدول التتابع والمدى في اختیار الدروس   5
 النحویة والصرفیة

              

التمییز بین المفاھیم النحویة المتعلقة بالوظائف   6
 ة النحویة للكلمات المعرب

              

استخدام القواعد النحویة والصرفیة في ضبط لغتھ   7
 ًتحدثا وقراءة وكتابة

              

معرفة الفروق الوظیفیة بین مھارات التعلم النحویة   8
 ومھارات التعلم الصرفیة

              

القدرة على فھم بنیة الكلمة العربیة على نحو یزید من   9
  اللغة العربیة بخصائصمعرفتھ 

              

سالیب نحویة أزیادة ثروتھ اللغویة بما یدرسھ من   10
 ومشتقات
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  وضوح 

  الفقرة
الصیاغة 

  اللغویة
االنتماء إلى 

  المحور

  نص الفقرات

حة
ض

وا
  

ر 
غی

حة
ض

وا
  

سبة
منا

سبة  
منا

ر 
غی

  

میة
منت

میة  
منت

ر 
غی

  

التعدیالت 
والمالحظات 

  التي تراھا

تدریبیة في االحتیاجات ال: تابع المحور الثاني
  مجاالت

  التخصص األكادیمي

              

  م

                مجال تعلیم األدب والبالغة: ًسادسا

التعرف على جوانب تاریخ األدب العربي من حیث   1
 ظروفھ وفنونھ وموضوعاتھ وأعالمھ

              

إجادة إلقاء النصوص األدبیة واالستمتاع بھا   2
 وتذوق جمالیتھا واالستفادة من قیمتھا 

              

تنمیة الثروة اللغویة لدى الطالب من خالل مفردات   3
 النصوص األدبیة وتراكیبھا 

              

اكتساب الطالب القدرة على تحلیل النصوص األدبیة   4
  ولغتھا وعاطفتھا وخیالھا أسالیبھاًتحلیال یكشف 

              

تحدید الخصائص الفنیة الممیزة لألدب في عصوره   5
 ختلفة  الم ومدارسھالتاریخیة

              

               تدریب الطالب على البحث في مصادر األدب العربي   6

مناقشة الجوانب الثقافیة التي یكتسبھا الطالب من   7
 دراستھم لألدب 

              

تنمیة الذوق الفني الجمالي لدى الطالب بتقدیم قطع   8
 بالغیة لھم

              

والنقد ًاكتساب قدرا من المفاھیم األساسیة للبالغة   9
  وتطبیقاتھا األدبي

              

تعرف بعض أسرار اإلعجاز البالغي في القران   10
 واألحادیث النبویة الشریفةالكریم 

              

في ) بیان ، بدیع ، معان ( توظیف األلوان البالغیة   11
 تحلیل النص األدبي
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  رجھ االحتیاج إلیھاد  االحتیاجات التدریبیة

االحتیاجات التدریبیة في المجاالت : المحور األول
جدا  المھنیة والتربویة

ره 
كبی

  

ره
كبی

طھ  
وس

مت
  

یلھ
قل

جھا  
حتا

ال ا
  

  م

            مجال التخطیط للتدریس: أوال 

           تحلیل المحتوى الدراسي وتحدید المطلوب للتدریس  1

           للغة العربیةتحدید المضامین العامة والخاصة لمقررات ا  2

           توزیع مفردات المقرر على الحصص واألسابیع الدراسیة  3

 التدریس المناسبة لموضوعات المقرر استراتیجیاتتحدید   4
 الدراسي

          

صیاغة دقیقة ھداف العامة والخاصة للغة العربیة أل اصیاغة  5
 وإجرائیة

          

           عرضكیفیة استخدام الوسیلة التعلیمیة أثناء ال  6

تحدید األنشطة الصفیة وغیر الصفیة الالزمة لتدریس مناھج اللغة   7
 العربیة 

          

           توظیف المراجع والكتب في تخطیط درس اللغة العربیة   8

           تحلیل خصائص المتعلمین لمراعاتھا عند التدریس  9

           تحدید الواجبات المنزلیة المناسبة للدرس  10

           ات التقویم وأسالیبھا المناسبةتحدید أدو  11

           كتابة خطة الدرس بشكل متكامل العناصر   12

           تحقیق التوافق بین أھداف الدرس وإجراءات تدریسھ  13
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  درجھ االحتیاج إلیھا  االحتیاجات التدریبیة

االحتیاجات التدریبیة في المجاالت : تابع المحور األول
  المھنیة والتربویة

كب
جدا

ره 
ی

  

ره
كبی

طھ  
وس

مت
  

یلھ
قل

جھا  
حتا

ال ا
  

  م

            مجال األداء التدریسي: ثانیا

           التمھید المناسب لموضوع الدرس بأسلوب یتصف باإلثارة والتشویق  1

           توظیف وسائل تعلیمیة متنوعة ومبتكرة تساعد الطالب على التعلم  2

           استثارة الدافعیة للتعلم لدى الطالب  3

           المتنوعة التي تساعد على تنمیة التفكیر  استراتیجیات التدریس یفتوظ  4

           ھدافھ أ بموضوع الدرس واألنشطة المرتبطة  توظیف  5

           )القبلي ، التكویني ، البعدي ( أسالیب التقویم المختلفة تفعیل   6

           مراعاة التمایز والفروق الفردیة بین الطالب  7

           والمداخالت الطالبیةإدارة النقاش   8

           إدارة الصف بشكل یحقق األھداف المرجوة من درس اللغة العربیة  9

           والوسائل وفقا لمقتضیات الموقف التعلیمي األنشطةتنوع   10

           استخدام الكتاب المدرسي لتنمیة القدرة على النقاش  11

           ھداف الدرسأالربط بین التقویم و  12

           یق التغذیة الراجعة أثناء تقدیم الدرستحق  13

           تنوع أسالیب تفاعل الطالب بین الفردیة والجماعیة  14

           كیفیة غلق الدرس بملخص ماورد في الحصة  15
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  درجھ االحتیاج إلیھا  االحتیاجات التدریبیة

االحتیاجات التدریبیة في المجاالت : تابع المحور األول
  التربویةالمھنیة و

  

جدا
ره 

كبی
  

ره
كبی

طھ  
وس

مت
  

یلھ
قل

جھا  
حتا

ال ا
  

  م

            مجال تقویم التدریس: ثالثا

           استخدام التقویم بصورة تقییس المعلومات والمھارات واالتجاھات  1

           )مقالي،  موضوعيشفھي،تحریري،( التقویم بین أدوات تنوع  2

           ف وقیاس مدى تحقق االھدالالختباراتتصمیم مخطط   3

           خطاء التعلم ووضع برامج لعالجھاأتشخیص   4

           كیفیة اإلفادة من نتائج التقویم  5

           تحدید الواجبات المنزلیة للطالب  6

           وتصحیحھاالمختلفة عداد االختبارات إ  7

           رصد درجات االختبارات المختلفة  8

           ةتفعیل جدول مواصفات األسئلة عند وضع األسئل  9

           اقتراح حلول لمشكالت تعلم التالمیذ  10
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  درجھ االحتیاج إلیھا  االحتیاجات التدریبیة

  االحتیاجات التدریبیة في مجاالت: المحور الثاني
جدا  التخصص األكادیمي

ره 
كبی

  

ره
كبی

طھ  
وس

مت
  

یلھ
قل

جھا  
حتا

ال ا
  

  م

            مجال تعلیم االستماع: أوال

           ھارة االستماع الواعي الناقدترسیخ م  1

            التحصیل المعرفيلتوظیف مھارات االستماع فيتنمیة قدرة الطالب   2

           التدریب على فنیات فھم المسموع وتفسیره ونقده  3

 وإبداء تحدثم الكاحترامتنمیة بعض االتجاھات السلوكیة السلیمة   4
  بحدیثھاالھتمام

          

التمییز بین الحقیقة والخیال والقوة والضعف مما ة التدریب على كیفی  5
 یسمع

          

           و رفضھأ في ضوء الخبرات السابقة وقبولھ المتحدثالحكم على   6

           تحدید معوقات عملیة االستماع عند الطالب  7

           التدریب الجدید على فھم معاني الكلمات من السیاق  8

           ماعالتعرف على اسالیب تقویم االست  9

الحرفي ، التفسیري ، ( التعرف على مستویات فھم المسموع   10
  )التطبیقي 

          

            التدریب على االستماع اإلبداعي في موضوعات اللغة العربیة  11

            التدریب على توظیف استراتیجیات فھم النص المسموع  12
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  یھادرجھ االحتیاج إل  االحتیاجات التدریبیة

  االحتیاجات التدریبیة في مجاالت: تابع المحور الثاني
جدا  التخصص األكادیمي

ره 
كبی

  

ره
كبی

طھ  
وس

مت
  

یلھ
قل

جھا  
حتا

ال ا
  

  م

            )التحدث(مجال الكالم : ثانیا

            ومؤثرمنتظم،وسلیم،تنمیة مھارة التحدث بخطاب لغوي   1

 األفكار القدرة على استخدام اللغة الفصحى في التعبیرات عن  2
  في المواقف اللغویة المختلفةواألغراض

          

تدریب الطالب على استخدام استراتیجیات لغویة وعقلیة واتصالیة   3
  والتأثیر فیھماآلخرینإلقناع 

          

            الخطاب وفھمھإل نتاجتعرف آداب الحوار وآداب االختالف اللغویة   4

            الخطاب وفھمھنتاجال  االجتماعیة اللغویة األعرافمراعاة   5

           تعوید الطالب صحة الحكم ودقة المالحظة وتقویة ملكة التعبیر لدیھم  6

           ة أثناء الكالم الرئیساألفكارالقدرة على تلخیص وتحدید   7

           تعوید الطالب الجرأة والمواجھة والقدرة على التعبیر  8

ائھ وخبراتھ بلغة القدرة على التعبیر عن خواطره ومطالبھ وآر  9
  متنوعةوأسالیبصحیحة 

          

            التدریب على استخدام اإلیماءات ولغة الجسد أثناء الكالم  10

            التدریب على تنظیم األفكار واستخدام الشواھد الداعمة للكالم  11

            التدریب على الجوانب الصوتیة المعبرة عن مضمون الكالم  12
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  درجھ االحتیاج إلیھا  اجات التدریبیةاالحتی

  االحتیاجات التدریبیة في مجاالت: تابع المحور الثاني
  التخصص األكادیمي

جدا
ره 

كبی
  

ره
كبی

طھ  
وس

مت
  

یلھ
قل

جھا  
حتا

ال ا
  

  م

            مجال تعلیم القراءة: ًثالثا

           القدرة على توظیف استراتیجیات مختلفة للقراءة بحسب الھدف من المقروء   1

           اتباع أسالیب داعمة للفھم القرائي كالتخطیط وتلخیص األفكار  2

لى المطالعة الحرة لتمكین الطالب من اإلحاطة بمناحي الحیاة إتنمیة الوعي   3
 اإلنسانیة

          

           التدریب على مھارات فن اإللقاء  4

           تحدید العناصر المكونة لعملیة القراءة  5

           لمقروءة في حل المشكالت من النصوص ااإلفادة  6

            عند اختیار النص المقروءالقدرة على التمییز بین الغث والسمین  7

           فكاره وحججھألفاظ النص وأتحلیل   8

           تدریب الطالب على اكتساب عادات القراءة الجیدة  9

           التدریب على مھارات القراءة االلكترونیة  10
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  درجھ االحتیاج إلیھا  التدریبیةاالحتیاجات 

االحتیاجات التدریبیة في : تابع المحور الثاني
جدا  مجاالت التخصص األكادیمي

ره 
كبی

  

ره
كبی

طھ  
وس

مت
  

یلھ
قل

جھا  
حتا

ال ا
  

  م

            مجال تعلیم الكتابة: ًرابعا

            للكتابة الجیدةاألعراف المعتمدة  إتباع  1

تابة ومھاراتھا في إنشاء القدرة على توظیف استراتیجیات الك  2
 خطاب لغوي

          

           تطبیق المھارات األساسیة للتعبیر الكتابي   3

           استخدام أسالیب مختلفة من التعبیر حسب الغرض من الكتابة  4

 تجعل الفكرة إقناعیةتوظیف أسالیب بالغیة واستراتیجیات   5
 ًأكثر وضوحا

          

           عھا المناسبةاستخدام عالمات الترقیم في مواض  6

 الطالب المھارات الالزمة للكتابة بخط واضح ومقروء إكساب  7
 وخال من األخطاء

          

           توظیف القواعد اإلمالئیة وتحلیلھا  8

 الشائعة وجعلھا موضع مناقشة اإلمالئیة األخطاء تحلیل  9
 وتعلیق 

          

لقواعد  وااإلمالئیةالعمل على تقویة الرابطة بین القواعد   10
 النحویة 

          

مقال ، قصة ، روایة ، ( التمكن من مھارات التعبیر اإلبداعي   11
( ... 

          

           تتبع الخطوات المناسبة لكتابة نص علمي   12

القدرة على كتابة التعبیر الوظیفي بأنواعھ المختلفة   13
 كالملخصات والتقاریر والمحاضر

          

             للتدریب على مھارات الكتابة توظیف استراتیجیات متنوعة  14

            القدرة على معرفة أنواع النصوص وتصنیفھا  15
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  درجھ االحتیاج إلیھا  االحتیاجات التدریبیة

  االحتیاجات التدریبیة في مجاالت: تابع المحور الثاني
  التخصص األكادیمي

جدا
ره 

كبی
  

ره
كبی

طھ  
وس

مت
  

یلھ
قل

جھا  
حتا

ال ا
  

  م

  م النحو والصرفمجال تعلیً:خامسا
          

            المناسبة للكلمات المعربة في النص اإلعرابیةتحدید الوظیفة النحویة والعالمة   1

           القراءة والكتابة االستماع والتأكد من الصحة النحویة للنصوص عند   2

القدرة على التواصل الشفھي في المواقف الرسمیة بلغة عربیة سلیمة من األخطاء   3
 ةالنحوی

          

           تدریب الطالب على كیفیة االشتقاق والتصریف   4

           معرفة جدول التتابع والمدى في اختیار الدروس النحویة والصرفیة  5

           التمییز بین المفاھیم النحویة المتعلقة بالوظائف النحویة للكلمات المعربة   6

           ًثا وقراءة وكتابةاستخدام القواعد النحویة والصرفیة في ضبط لغتھ تحد  7

           معرفة الفروق الوظیفیة بین مھارات التعلم النحویة ومھارات التعلم الصرفیة  8

 اللغة بخصائصالقدرة على فھم بنیة الكلمة العربیة على نحو یزید من معرفتھ   9
 العربیة 

          

           سالیب نحویة ومشتقاتأزیادة ثروتھ اللغویة بما یدرسھ من   10
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  درجھ االحتیاج إلیھا  االحتیاجات التدریبیة

  االحتیاجات التدریبیة في مجاالت: تابع المحور الثاني
  التخصص األكادیمي

جدا
ره 

كبی
  

ره
كبی

طھ  
وس

مت
  

یلھ
قل

جھا  
حتا

ال ا
  

  م

            مجال تعلیم األدب والبالغة: سادسا

ھ التعرف على جوانب تاریخ األدب العربي من حیث ظروفھ وفنون  1
 وموضوعاتھ وأعالمھ

          

إجادة إلقاء النصوص األدبیة واالستمتاع بھا وتذوق جمالیتھا واالستفادة من   2
 قیمتھا 

          

تنمیة الثروة اللغویة لدى الطالب من خالل مفردات النصوص األدبیة   3
 وتراكیبھا 

          

سالیبھا ًاكتساب الطالب القدرة على تحلیل النصوص األدبیة تحلیال یكشف ا  4
 ولغتھا وعاطفتھا وخیالھا 

          

  ومدارسھتحدید الخصائص الفنیة الممیزة لألدب في عصوره التاریخیة  5
 المختلفة 

          

           تدریب الطالب على البحث في مصادر األدب العربي   6

           مناقشة الجوانب الثقافیة التي یكتسبھا الطالب من دراستھم لألدب   7

            الفني الجمالي لدى الطالب بتقدیم قطع بالغیة لھمتنمیة الذوق  8

           ًاكتساب قدرا من المفاھیم األساسیة للبالغة والنقد االدبي وتطبیقاتھا   9

واألحادیث النبویة تعرف بعض أسرار اإلعجاز البالغي في القران الكریم   10
 الشریفة

          

           في تحلیل النص األدبي) عان بیان ، بدیع ، م( توظیف األلوان البالغیة   11
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  )3(ملحق 

  تحليل ال بعدستبانةاال
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 مدى توافرها االحتياجات

االحتیاجات التدریبیة في المجاالت المھنیة : المحور األول
 م غیر متوفر متوفر والتربویة

   مجال التخطیط للتدریس: أوال

   يستحليل المحتوى الدراسي وتحديد المطلوب للتدر 1

2 
   تحدید المضامین العامة والخاصة لمقررات اللغة العربیة

3 
   توزیع مفردات المقرر على الحصص واألسابیع الدراسیة

4 
   تحدید استراتیجیات التدریس المناسبة لموضوعات المقرر الدراسي

5 
   صیاغة األھداف العامة والخاصة للغة العربیة صیاغة دقیقة وإجرائیة

6 
    استخدام الوسیلة التعلیمیة أثناء العرضكیفیة

7 
   تحدید األنشطة الصفیة وغیر الصفیة الالزمة لتدریس مناھج اللغة العربیة 

8 
   توظیف المراجع والكتب في تخطیط درس اللغة العربیة 

9 
   تحلیل خصائص المتعلمین لمراعاتھا عند التدریس

10 
   لدرستحدید الواجبات المنزلیة المناسبة ل

11 
   تحدید أدوات التقویم وأسالیبھا المناسبة

12 
   كتابة خطة الدرس بشكل متكامل العناصر 

13 
   تحقیق التوافق بین أھداف الدرس وإجراءات تدریسھ

14 
   تحلیل المحتوى الدراسي وتحدید المطلوب للتدریس

15 
   تحدید المضامین العامة والخاصة لمقررات اللغة العربیة
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 مدى توافرھا االحتیاجات

االحتیاجات التدریبیة في المجاالت المھنیة : تابع المحور األول
 م غیر متوفر متوفر والتربویة

 مجال األداء التدریسي: ثانیا
  

   التمھید المناسب لموضوع الدرس بأسلوب یتصف باإلثارة والتشویق 1

   لطالب على التعلمتوظیف وسائل تعلیمیة متنوعة ومبتكرة تساعد ا 2

   استثارة الدافعیة للتعلم لدى الطالب 3

   توظیف استراتیجیات التدریس المتنوعة التي تساعد على تنمیة التفكیر  4

   توظیف األنشطة المرتبطة  بموضوع الدرس وأھدافھ  5

   )القبلي ، التكویني ، البعدي ( تفعیل أسالیب التقویم المختلفة  6

   التمایز والفروق الفردیة بین الطالبمراعاة  7

   إدارة النقاش والمداخالت الطالبیة 8

   إدارة الصف بشكل یحقق األھداف المرجوة من درس اللغة العربیة 9

   تنوع األنشطة والوسائل وفقا لمقتضیات الموقف التعلیمي 10

   استخدام الكتاب المدرسي لتنمیة القدرة على النقاش 11

   ربط بین التقویم وأھداف الدرسال 12

   تحقیق التغذیة الراجعة أثناء تقدیم الدرس 13

   تنوع أسالیب تفاعل الطالب بین الفردیة والجماعیة 14

   كیفیة غلق الدرس بملخص ما ورد في الحصة 15
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 مدى توافرها االحتياجات
 المهنية االحتياجات التدريبية في المجاالت: تابع المحور األول

 والتربوية
 م غير متوفر متوفر

   مجال تقويم التدريس: ثالثا

   استخدام التقومي بصورة تقيس املعلومات واملهارات واالجتاهات 1

   )مقايل، شفهي،حتريري، موضوعي(تنوع أدوات التقومي بني  2

   تصميم خمطط لالختبارات وقياس مدى حتقق األهداف 3

    ووضع برامج لعالجهاتشخيص أخطاء التعلم 4

   كيفية اإلفادة من نتائج التقومي 5

   حتديد الواجبات املنزلية للطالب 6

   إعداد االختبارات املختلفة وتصحيحها 7

   رصد درجات االختبارات املختلفة 8

   تفعيل جدول مواصفات األسئلة عند وضع األسئلة 9

   اقرتاح حلول ملشكالت تعلم التالميذ 10
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 مدى توافرها االحتیاجات
  مجاالتالاالحتياجات التدريبية في : المحور الثاني

 ة األكاديمييةالتخصص
 م غير متوفر متوفر

   مجال تعليم االستماع: أوال

   ترسيخ مهارة االستماع الواعي الناقد 1

   تنمية قدرة الطالب لتوظيف مهارات االستماع يف التحصيل املعريف 2

   تدريب على فنيات فهم املسموع وتفسريه ونقدهال 3

   تنمية بعض االتجاهات السلوكية السليمة كاحترام المتحدث وإبداء االهتمام بحديثه 4

   التدريب على كيفية التمييز بني احلقيقة واخليال والقوة والضعف مما يسمع 5

   هاحلكم على املتحدث يف ضوء اخلربات السابقة وقبوله أو رفض 6

   حتديد معوقات عملية االستماع عند الطالب 7

   التدريب اجلديد على فهم معاين الكلمات من السياق 8

   التعرف على أساليب تقومي االستماع 9

   )احلريف ، التفسريي ، التطبيقي ( التعرف على مستويات فهم املسموع  10

   غة العربيةالتدريب على االستماع اإلبداعي يف موضوعات الل 11

   التدريب على توظيف اسرتاتيجيات فهم النص املسموع 12
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 مدى توافرھا االحتیاجات

  مجاالتالاالحتیاجات التدریبیة في : تابع  المحور الثاني
 ة األكادیمییةالتخصص

 م غیر متوفر متوفر

   )التحدث(مجال الكالم : ثانیا

   م،وسلیم، ومؤثرتنمیة مھارة التحدث بخطاب لغوي منتظ 1

القدرة على استخدام اللغة الفصحى في التعبیرات عن األفكار واألغراض في  2
 المواقف اللغویة المختلفة

  

تدریب الطالب على استخدام استراتیجیات لغویة وعقلیة واتصالیة إلقناع اآلخرین  3
 والتأثیر فیھم

  

   اج الخطاب وفھمھتعرف آداب الحوار وآداب االختالف اللغویة إل نت 4

   مراعاة األعراف االجتماعیة اللغویة ال نتاج الخطاب وفھمھ 5

   تعوید الطالب صحة الحكم ودقة المالحظة وتقویة ملكة التعبیر لدیھم 6

   القدرة على تلخیص وتحدید األفكار الرئیسة أثناء الكالم 7

   تعوید الطالب الجرأة والمواجھة والقدرة على التعبیر 8

القدرة على التعبیر عن خواطره ومطالبھ وآرائھ وخبراتھ بلغة صحیحة وأسالیب  9
 متنوعة

  

   التدریب على استخدام اإلیماءات ولغة الجسد أثناء الكالم 10

   التدریب على تنظیم األفكار واستخدام الشواھد الداعمة للكالم 11

   ون الكالمالتدریب على الجوانب الصوتیة المعبرة عن مضم 12
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 مدى توافرھا االحتیاجات

  مجاالتالاالحتیاجات التدریبیة في : تابع  المحور الثاني
 غیر متوفر متوفر ة األكادیمییةالتخصص

 م

   مجال تعلیم القراءة: ثالثا

   القدرة على توظیف استراتیجیات مختلفة للقراءة بحسب الھدف من المقروء  1

    للفھم القرائي كالتخطیط وتلخیص األفكاراتباع أسالیب داعمة 2

تنمیة الوعي إلى المطالعة الحرة لتمكین الطالب من اإلحاطة بمناحي الحیاة  3
 اإلنسانیة

  

   التدریب على مھارات فن اإللقاء 4

   تحدید العناصر المكونة لعملیة القراءة 5

   اإلفادة من النصوص المقروءة في حل المشكالت 6

   درة على التمییز بین الغث والسمین عند اختیار النص المقروءالق 7

   تحلیل ألفاظ النص وأفكاره وحججھ 8

   تدریب الطالب على اكتساب عادات القراءة الجیدة 9

   التدریب على مھارات القراءة االلكترونیة 10
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 مدى توافرھا االحتیاجات

  مجاالتالدریبیة في االحتیاجات الت: تابع  المحور الثاني
 م غبر متوفر متوفر ة األكادیمییةالتخصص

   مجال تعلیم الكتابة: رابعا

   إتباع األعراف المعتمدة  للكتابة الجیدة 1

   القدرة على توظیف استراتیجیات الكتابة ومھاراتھا في إنشاء خطاب لغوي 2

   تطبیق المھارات األساسیة للتعبیر الكتابي  3

    أسالیب مختلفة من التعبیر حسب الغرض من الكتابةاستخدام 4

   ًتوظیف أسالیب بالغیة واستراتیجیات إقناعیة تجعل الفكرة أكثر وضوحا 5

   استخدام عالمات الترقیم في مواضعھا المناسبة 6

إكساب الطالب المھارات الالزمة للكتابة بخط واضح ومقروء وخال من  7
 األخطاء

  

   عد اإلمالئیة وتحلیلھاتوظیف القوا 8

   تحلیل األخطاء اإلمالئیة الشائعة وجعلھا موضع مناقشة وتعلیق  9

   العمل على تقویة الرابطة بین القواعد اإلمالئیة والقواعد النحویة  10

   ... )مقال ، قصة ، روایة ، ( التمكن من مھارات التعبیر اإلبداعي  11

   ابة نص علمي تتبع الخطوات المناسبة لكت 12

القدرة على كتابة التعبیر الوظیفي بأنواعھ المختلفة كالملخصات والتقاریر  13
 والمحاضر

  

   توظیف استراتیجیات متنوعة للتدریب على مھارات الكتابة  14

   القدرة على معرفة أنواع النصوص وتصنیفھا 15
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 مدى توافرھا االحتیاجات

  مجاالتالاالحتیاجات التدریبیة في : تابع  المحور الثاني
 م غیر متوفر متوفر ة األكادیمییةالتخصص

 مجال تعلیم النحو والصرف: خامسا
  

   تحدید الوظیفة النحویة والعالمة اإلعرابیة المناسبة للكلمات المعربة في النص  1

   التأكد من الصحة النحویة للنصوص عند االستماع والقراءة والكتابة  2

لقدرة على التواصل الشفھي في المواقف الرسمیة بلغة عربیة سلیمة من األخطاء ا 3
 النحویة

  

   تدریب الطالب على كیفیة االشتقاق والتصریف  4

   معرفة جدول التتابع والمدى في اختیار الدروس النحویة والصرفیة 5

   مات المعربة التمییز بین المفاھیم النحویة المتعلقة بالوظائف النحویة للكل 6

   ًاستخدام القواعد النحویة والصرفیة في ضبط لغتھ تحدثا وقراءة وكتابة 7

   معرفة الفروق الوظیفیة بین مھارات التعلم النحویة ومھارات التعلم الصرفیة 8

القدرة على فھم بنیة الكلمة العربیة على نحو یزید من معرفتھ بخصائص اللغة  9
 العربیة 

  

    ثروتھ اللغویة بما یدرسھ من أسالیب نحویة ومشتقاتزیادة 10
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 مدى توافرھا االحتیاجات

  مجاالتالاالحتیاجات التدریبیة في : تابع  المحور الثاني
 م غیر متوفر متوفر  ة األكادیمییةالتخصص

 مجال تعلیم األدب والبالغة: سادسا
  

1 
ظروفھ وفنونھ وموضوعاتھ التعرف على جوانب تاریخ األدب العربي من حیث 

 وأعالمھ
  

2 
   إجادة إلقاء النصوص األدبیة واالستمتاع بھا وتذوق جمالیتھا واالستفادة من قیمتھا 

3 
   تنمیة الثروة اللغویة لدى الطالب من خالل مفردات النصوص األدبیة وتراكیبھا 

4 
 أسالیبھا ولغتھا ًاكتساب الطالب القدرة على تحلیل النصوص األدبیة تحلیال یكشف

 وعاطفتھا وخیالھا 
  

5 
   تحدید الخصائص الفنیة الممیزة لألدب في عصوره التاریخیة ومدارسھ المختلفة 

6 
   تدریب الطالب على البحث في مصادر األدب العربي 

7 
   مناقشة الجوانب الثقافیة التي یكتسبھا الطالب من دراستھم لألدب 

8 
   مالي لدى الطالب بتقدیم قطع بالغیة لھمتنمیة الذوق الفني الج

9 
   ًاكتساب قدرا من المفاھیم األساسیة للبالغة والنقد األدبي وتطبیقاتھا 

10 
   تعرف بعض أسرار اإلعجاز البالغي في القران الكریم واألحادیث النبویة الشریفة

11 
    األدبيفي تحلیل النص) بیان ، بدیع ، معان ( توظیف األلوان البالغیة 
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  )4(ملحق 
 ستبانة االأسماء محكمي 
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  )5(ملحق 
   التدريب إدارةبرامج قدمت لمعلمي اللغة العربية من 

  مكتب التعليمب
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