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 وجهة نظرهم ((الحاجات التدريبية الالزمة إلعداد المعمم الجامعي من ))
 قسم اإلرشاد النفسي والتوجيه التربوي  –كمية التربية األساسية  –جامعة ديالى 

 / اصول التربية م.جبار ثاير جبار
Jabarth91@yahoo.com 

 الكممات المفتاحية : 
  . الحاجات التدريبية 
 . المعمم الجامعي 

  
 الممخص:

وتدريب المعمم بشكل يتناسب  إعدادمن خالل التركيز عمى  األساسيةتتمثل عممية االىتمام بالتعميم في المرحمة 
عمى مجموعة من الحاجات التدريبية والتدريب قائم  اإلعداديكون  أنالبد  إذمع بناء جيل قائم عمى المعرفة ، 

 وأثناءقبل  اإلعدادويكون ىذا  األساسيةنظام التعميم في المراحل  إصالحوذلك باعتبار المعمم حجر الزاوية في 
 :  إلىالمتميز. وقد ىدفت الدراسة  واألداءكفاءة عالية  الخدمة لكي يصبح المعمم ذو

. وقد تم تبني اداة المعمم الجامعي من وجية نظرىم إلعدادالحاجات التدريبية الالزمة  أىمالتعرف عمى  -
البحث العممي ، فقد تم تطبيق عمى عينة من معممي  إجراءات( وبعد القيام بجميع 0202)بركات ،

ومعممات المدارس االبتدائية لتربية محافظة ديالى ممن لدييم شيادة جامعية ، وبعد جمع المعمومات 
 :  اآلتيةالنتائج  إلىالمطموبة ومعالجتيا إحصائيا، فقد توصل الباحث 

 (. 0في الجدول ) تم ترتيب الحاجات التدريبية ترتيبا تنازليا وكما موضحا -
 أن( وقد تبين إناث-تم التعرف عمى الحاجات التدريبية لممعمم الجامعي عمى وفق متغير الجنس )ذكور -

يتمتعون بمستوى عالي من التدريب عمى الحاجات التدريبية أكثر من اإلناث وذلك الن القيمة الذكور 
ور ألنو متوسط درجات الذكور اكبر من التائية المحسوبة اكبر من القيمة الجدولية ويكون لصالح الذك

 متوسط درجات اإلناث لعينة البحث . لذا فقد يوصي الباحث باالتي : 
دورات تدريبية وحمقات نقاشية لموقوف عمى مستوى الكوادر التعميمية ومدى مواكبتيم  أوندوات  إقامة -

 لتطورات التعميم المعاصر.  
المعمم الجامعي من وجية نظر  إلعدادحاجات التدريبية مة عن الثدراسة مما ويقترح الباحث بإجراء -

 المشرفين التربويين .
 

mailto:Jabarth91@yahoo.com
mailto:Jabarth91@yahoo.com


 2 

 األولالفصل 
 التعريف بالبحث

 : مشكمة البحث : أوال
عدادابالمعمم ، اختيارًا  يبدأ إننظام التعميم في العراق وتطويره البد  إصالح إن     حجر الزاوية  ألنووتدريبًا  وا 
تؤدي  إنومناىجيا ال يمكن  بأىدافياوتطوير والن التركيز في العناية عمى فمسفة النظم التعميمية  إصالحفي 

 الجيد والمتميز . واألداءالعالية المنشود في غياب المعمم المقتدر ذي كفاءة  واإلصالحبمفردىا الى التطوير 
يقع عمى عاتق المعمم بمفرده ، فيما  دىاأبعا% من نجاح العممية التربوية في كل 02 إنالدراسات  أثبتتوقد  

%( من نجاح العممية 02تشكل االبعاد االخرى كادارة والمناىج والكتب وظروف المتعممين وامكانيات المدرسة )
 ( .0330التربوية )الفرا، 

عمم من تدني مستوى التربوي لممعمم في مرحمة اعداده سواء كان م األساسيتتزايد الشكوى في مرحمة التعميم 
المعمم ( الن المعمم في  إلعدادمعمم عام ) خريج المعيد االكاديمي  أوجامعي )خريج كمية التربية االساسية ( 

عممو يواجو مواقف مختمفة تحتاج الى معرفة كيفية التعامل مع ىذه المواقف ويتمكن من القيام بعممو باحسن 
جح في عممو ويمكن تحديد مشكمة البحث بالسؤال وجو / من ىنا يحتاج المعمم الى التدريب المناسب حتى ين

 ؟المعمم الجامعي إلعداد: ماهي الحاجات التدريبية الالزمة االتي 
 

 ثانيا : أهمية البحث :
 تتمخص اىمية البحث بنقطتين ىما :

 االىمية النظرية : -0
المعمم تعتبر نقطة انطالق ميمة لوضع وتصميم خطط برامج اعداد  إلعدادعممية تحديد الحاجات التدريبية  إن

المعمم ومايتطمبو العصر المعموماتي وكذلك مساعدة تحديد النقص المطموب تعويضو عن طريق التدريب 
 وتحديد الكفاءات والميارات المتاحة في وزارة التربية في العراق مع ماسيتم تحديده من الحاجات التدريبية .

 ىمية التطبيقية :اال -0
من خالل التوصل الى النتائج وعرض تفسيرىا يمكن الوصول الى مجموعة من االقتراحات والتوصيات التي قد 
تساعد المسؤولين في وزارة التربية باالرتقاء بمستوى التربوي والعممي لممعمم من خالل وضع برامج خاصة 

 الخدمة بتالي يمكن االرتقاء الى المستوى المطموب في التعميم . أثناء أواعداده  أثناءلتدريب المعمم 
 
 



 3 

 : ثالثا : أهداف البحث
 نظرىم.المعمم الجامعي من وجية  إلعدادالتعرف عمى اىم الحاجات التدريبية الالزمة  -0
 المعمم الجامعي عمى وفق متغيري الجنس   إلعدادالتعرف عمى الحاجات التدريبية الالزمة  -0
 

 : حدود البحثرابعا : 
 (.0202-0200بمعممي مديرية تربية محافظة ديالى لمعام الدراسي )يتحدد البحث الحالي 

 
 خامسا : تحديد المصطمحات :

الحاجات التدريبية )نظريًا( : ىي تمك النتائج المحددة التي يراد الوصول الييا لمواجية تغيرات متوقعة  -0
 (0320،00انسانية )عبد الوىاب، أوتنظيمية  أوتكنولوجية 

والفعاليات التي يرى المعمم الجامعي انو  األنشطة: يقصد بيا في ىذه الدراسة كل الحاجات التدربية  -0
بحاجة الييا لرفع مستواه التربوي والوظيفي وتحدد ىذه الحاجات التدريبية في الدراسة الحالية باستجابة افراد 

يذا الغرض والتي تشمل عمى اربعة مجاالت ) التربوية ، السموكية ، االجتماعية، المعدة ل األداةالدراسة عمى 
 ، استخدام التقنيات التكنولوجية (. واألنشطة األساليب

مثل  متخصصة تربوية مؤسسات وتتواله ، التعميم منة يزاول كي لممعمم أولية صناعة ىي اعداد المعمم : -3
 فييا، المعمم التى يعد لممرحمة تبًعا العالقة ذات المؤسسات من غيرىا أو التربية وكميات المعممين إعداد معاىد
الخدمة  قبل التعميمية فى مؤسستو وتربوًيا وعممًيا ثقافًيا المعمم الطالب يعد وبيذا. التعميم لنوع تبًعا وكذلك

 ( .0323، بشارة)
 

 الفصل الثاني
 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 : اإلطار النظري 
 :أوال : مفهوم و أهمية تحديد الحاجات التدريبية

يمثل تحديد الحاجات التدريبية العنصر الرئيس في عممية تدريب المعممين أثناء األعداد، حيث تقوم عميو جميع 
دعائم العممية التدريبية،فمن الصعب تحديد األشخاص الذين يشمميم التدريب أو أىداف التدريب، محتوى 

( الحاجات عمى 00 ،0333ي بدون التحديد الدقيق لمحاجات التدريبية. ُيعرف )عبد الخالق ، البرنامج التدريب
أنيا الفرق بين متوسط درجة الممارسة لمكفاية ومتوسط درجة أىمية الكفاية. ويقاس نجاح أي تصميم تدريبي 
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عميا أساس البرنامج لممعممين بمدى التعرف السميم عمى االحتياجات التدريبية ليم وحصرىا وتجميعيا، وج
( الكثير في أىمية تحديد الحاجات 0333،02( و )العمري، 0 ،0331التدريبي، وقد ذكر )عبد المقصود، 

 التدريبية لنجاح أي برنامج تدريبي يمكن تمخيصيا في النقاط التالية:
 تعد الحاجات التدريبية األساس الذي يقوم عميو أي برنامج تدريبي. .0
 التدريبية المؤشر الذي يوجو التدريب نحو االتجاه الصحيح.تعتبر الحاجات  .0
ُتعد األساس في تحديد األىداف التدريبية المنشودة في مجاالت المعارف المنشودة في مجاالت المعارف  .3

 والميارات واالتجاىات.
 لمتوقعة منيم.يوضح تحديد الحاجات التدريبية األفراد المطموب تدريبيم، ونوع التدريب المطموب، والنتائج ا .0
ُتعد األساس في اختيار المحتوى التدريبي، وطرق وأساليب التدريب، واألدوات والوسائل المستخدمة في  .2

 التدريب، والمدة الالزمة لمتدريب.
تحديد الحاجات التدريبية من وجية نظر المعممين يشكل دافعًا ليم لاللتحاق بالبرامج التدريبية. )ابو ىداف  .0

 (.320،322، 0223ودرويش ،
لذلك فأن عممية تحديد الحاجات التدريبية في مجال التعميم قبل تصميم أي برنامج تدريبي ييدف إلى اكساب 
المعممين معارف عممية ومينية جديدة في مجال تخصصاتيم والتعرف عمى ميارات وقدرات حديثة في التعميم 

 (. 032، 0220وكيفية االستفادة منيا ) ديب ، 
 

 -الحاجات التدريبية :ثانيا : سمات 
 اذا تساوى االداء الحالي مع االداء المنثور فميس ىناك حاجات تدريبية. .0
اذا كانت مستويات االداء المرغوب بما يتعمق بالمعدات واالالت وليس باداء الفرد ، فميس امام حاجة  .0

 التدريب انما امام حاجة لتغير الخط االنتاجي . 
وب بيا تتعمق باالفراد ، ولكن ال يمكن الوصول الييا العتبارات انسانية اذا كانت مستويات االداء المرغ .3

 ومحدودية القدرة البشرية فأن ذلك ال يمثل حاجة تدريبية ، وىنالك اساليب تحدد االحتياجات التدريبية منيا :
 اسموب تحميل المنظمة والتنظيم  . أ

 اسموب تحميل الوظيفة ) العمل (  . ب
 ( . www.abahe.co.uk:9-13اسموب تحميل الفرد ) السموك ( )  . ت
 
 

http://www.abahe.co.uk:9-13
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 ثالثا: اهمية الحاجات التدريبية : 
لمحاجات التدريبية اىمية كبيرة في التخطيط الي برنامج تعميمي بشكل خاص ولمعممية التربوية بشكل عام 

 لنقاط االتية : حيث تكمن ىذه االىمية في ا
 مستمرة ودائمة وذلك لتغير وتنوع مشاكل وظروف العمل التربوي . .0
 تؤثر تأثير مباشر في كفاءة تخطيط الي برنامج تعميمي من حيث التصميم والتقويم . .0
 ىامة ومنشودة النيا تظمن الجدوى لمبرامج التعميمية وذلك من خالل :  .3
 تنطمق منيا العممية التدريبية .تعتبر الخطورة االولى واالساسية التي  . أ

 تؤدي الى االداء المناسب   . ب
 تساعد عمى التخطيط الجيد لتنمية القوى العاممة . . ت
 توفر االسس الواقعية التي تتيح الفرصة العادلة لتقدم جميع العاممين في الميدان التربوي .  . ث

 ( .033،  0220) ديب ، واخرون ، 
 

 -ممارسة في تدريب المعممين: أنماطرابعا: 
االىداف التي تخدميا قد تنوعت ايضا  إناشكال وانواع التعميم المفتوح في تدريب المعممين قد تعددت كما  إن

مما نتج عنو ممارسات وتجارب عديدة نستعرضيا في ىذا الجانب ، فاالىداف التي يحققيا التعميم المفتوح في 
 تدريب المعممين ىي : 

 الكاديمي لممعممين : تناولت بعض الممارسات تأىيل المعممين غير المؤىمين اكاديميا .التاىيل ا .0
عندما يكون المعممون ماىمين اكاديميا يستعمل التعميم المفتوح لمتاىيل الفني والتدريب عمى طرق التدريس ونجد  .0

ني من خالل ) كورسات ( ىذا النوع في العديد من الجامعات االسترالية حيث تتيح لممعممين التأىيل المي
 تستعمل اساليب التعميم المفتوح . 

النوع الثالث ىو الذي يجمع بين التأىيل االكاديمي والفني ، أي تحقيق التعميم االكاديمي االساسي واكساب  .3
 المعممين ميارات فن التدريس . 

الحديثة ، والعموم ، والمغات النوع الرابع يشمل برامج تشتمل التأىيل االكاديمي لمواد بعينيا كالرياضيات  .0
 وخالفو . وقد اسيم ىذا النوع من التأىيل االكاديمي لمواد جديدة كالرياضيات الحديثة . 

 ( 002-003، 0220) عبيد ، 
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 :الدراسات السابقة 
 (0220دراسة العجاج ) -0

ىدف الدراسة: تحديد االحتياجات التدريبية لمدير المدارس الحكومية في محافظة القريات ومعرفة أثر 
( 10متغيرات المؤىل العممي ، والخبرة ، والمرحمة الدراسية الىم االحتياجات ، وتكونت عينة الدراسة من ) 

جمت اعمى المتوسطات في المجاالت التي س إنمديرا في المدارس الحكومية ، وتوصمت الدراسة الى 
استجابة مديري المدارس حول احتياجاتيم التدريبية ىي : جال التقنيات التربوية الحديثة ، ومجال تطوير 
المنياج الدراسي ، ومجال العممية التعميمية ، كما دلت نتائجيا عمى وجود فروق في درجة االحتياجات 

مي لممدير ، وعدم وجود فروق في استجابات المديريين في التدريبية لمدير المدارس تعزى الى : المؤل العم
 احتياجاتيم التدريبية تعزى لمتغيرات الخيرة والمرحمة الدراسية . 

 ( المممكة المتحدة :  Brown-etal،  0220دراسة برون واخرين )  -0
 بالمممكة المتحدة "  بعنوان " احتياجات التدريب االداري والتطوير الميني لرؤساء االقسام بالمدارس الثانوية

ىدفت الدراسة الى : التحقق من التطوير الميني واالحتياجات التدريبة لرؤساء االقسام في المدارس الثانوية 
 ومناقشة الجدل القائم حول قصور بعض برامج التطوير الميني والتدريب . 
دى وعشرين ( مدرسة باالضافة الى كانت اداة الدراسة المستخدمة ىي االستبانة ، والتي تم توزيعيا عمى ) اح

معظم االفراد لمكمفين بالعمل اإلداري يمتمكون المعرفة  إنىم النتائج التي توصل الييا الباحثون : واالمقابمة . 
زيادة االفراط في  إنوالميارت التي تجعميم يؤدون دورىم بشكل فعال ، كما توصمت نتائج المقابالت الى 

ية ممن يصمم برامج التدريب تزيد من حساسية االفراد والشعور باالفراط من قمة تحديد االحتياجات التدريب
 فرص مشاركتيم باتخاذ القرارات المدرسية والتخطيط والتطوير . 

 
 الفصل الثالث

 منهجية البحث ونتائجه
 اواًل: منهجية البحث

لغرض جمع البيانات المطموبة من افراد عينة البحث من خالل االجراءات اتبع في ىذا البحث المنيج الوصفي 
 التي يتبعيا الباحث لتحقيق اىداف بحثو وكما مبينو في ادناه. 
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 ثانيا : مجتمع البحث
يتكون مجتمع البحث من مجموع االفراد الكمي الذي يتم اجراء الدراسة موضوع البحث وقد تمثل مجتمع البحث 

، والذي يتم اختيار عينة لمحصول عمى البيانات المطموبة حول موضوع  ة تربية محافظة ديالى بمعممي مديري
 المنشودة.  األىداف إلىلموصول  إحصائيةالبحث الحالي ومعالجتيا 

 
 :ثالثا : عينة البحث

، تم اختيارىم بطريقة ( معمم معممة من معممي مديرية تربية محافظة ديالى 000تكونت عينة البحث من )
وكما في جدول عشوائية طبقية تبعا لمتغير الجنس والجدول االتي يوضح توزيع العينة تبعا لمتغيرات البحث 

(0 ): 
 (1جدول )

 توصيف عينة البحث
 العدد الجنس ت
 00 ذكور 0
 00 اناث 0
 000 المجموع 3
 

 : رابعًا: اداة البحث
( وتكيفييا مع موضوع البحث الحالي لغرض الحصول عمى البيانات 0202) زياد بركات / اداة  تبنى الباحث

المطموبة من افراد عينة البحث الحالي والمتمثمة بمعممي تربية محافظة ديالى ، وبعد جمع البيانات عن طريق 
 فقد يتم معالجتيا احصائيا باستخدام وسائل احصائية مناسبة من اجل تحقيق اىداف البحث الحالي.  األداةىذه 
 

 :خامسا : الصدق 
ما مدى تأدية الفحص لموظيفة  أوتقيس ما اردنا قياسو وان تحدد معناه ،  إنيجب  األداة إنبشير الصدق الى 

، 023يحققو )فخرو ، واخرون ، إنمدى تادية الفحص لمغرض الذي يجب  أوالتي استخدم من اجل تاديتيا ، 
( وقد تم استخراج الصدق الظاىري الذي يمثل راي المختص في اداة البحث لمحكم عمى درجة قياس 0202

الظاىرة الذي يقيسيا ،  أوكان عنوانو يدل عمى السمة  إذاصادقة ظاىريا  األداةالسمة المقاسة ، اذ ال تعد 
كما في   األوليةبصيغتيا  األداةاستخدم الباحث الصدق الظاىري ولتحقيقو تم عرض  األداةاكد من صدق ولمت
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(مجاالت عمى عينة من المختصين والمحكمين في التربية 0( فقرة وموزعة عمى )03( والمكونة من )0الممحق)
تم اعتماد  األداةق بصالحية فقرات ابدى المحكمون اراءىم فيما يتعم إن(، وبعد 3وعمم النفس كما في الممحق )

 األداة% معيارا لقبول الفقرات الصالحة ومدى مالئمة ىذه الفقرات لممجاالت ، وبذلك اصبحت 22نسبة اتفاق 
الظاىرة لموضوع البحث  أو( فقرة موزعة عمى اربعة مجاالت صادقة لقياس السمة 03صالحة والمكونة من )

 الحالي . 
 

 :سادسا : الثبات 
يكون ليذه  إنواالتساق معناه  األداةالمقصود بالثبات االشارة الى اتساق البيانات التي تم جمعيا بواسطة ىذه 

( ، حيث بمغ ثبات 0222، 300اتجاه واحد كما يراه ثورندايك ) عبد الرحمن واخرون ، أوالبيانات منطق واحد 
 لي يمكن الركون اليو . ( وىي معامل ثبات عا20الميتخدمة في البحث الحالي ) األداة

 
 :سابعا :الوسائل االحصائية

 قانون االختبار التائي لعينة واحدة  -0
 قانون االختبار التائي لعينين مستقمتين . -0
 الوسط المرجح الستخراج اىمية كل حاجة من الحاجات التدريبية   -3

 
 الفصل الرابع

 عرض النتائج ........... تفسيرها ومناقشتها
التي أشار ألييا في  اإلجراءاتسيعرض الباحث في ىذا الفصل النتائج التي توصل الييا عمى وفق   

 البحث . أىدافالفصل الثالث ومن ثم سيناقشيا ، و يحاول تفسيرىا ، و بحسب 
معمم الجامعي من وجية نظرىم : فقد تحقق ىذا اليدف الالزمة إلعداد التعرف عمى الحاجات التدريبية ":أوال

بالحاجات التدريبية موزعة  التي تم عرضيا في الفصل الثالث وباالعتماد عمى قائمة اإلجراءاتمن خالل 
( مجاالت وقد اتبع الباحث مجموعة من الخطوات في تحميل وترتيب ىذه الحاجات وكما مبينو في 0عمى )
 : أدناه

حسبت تكرارات اإلجابات لكل من الحاجات وفقا لمبدائل الثالثية ) غير موافق ، موافق ، موافق تماما(.  -0
 وذلك الستخراج قيمة الوسط المرجح  لكل حاجة من الحاجات التدريبية في القائمة. 



 9 

 (.3-0ية من )لغرض حســـاب الوسط المرجح لمحاجات التدريبية أعطيت درجــــــــات لمــــــبدائل الثالث  -0
( وىي متوسط الدرجات لممقياس الثالثي  معيارا" تحميل الحاجات التدريبية ، وفيما ياتي 0جعل الدرجة ) -3

 عرض نتائج اليدف االتي : 
 (2الجدول )

 يبين الحاجات التدريبية إلعداد معمم الجامعي لعينة البحث مرتبة ترتيبا تنازليا

تسمسل األصمي 
 لمحاجات

الوسط  التدريبيةالحاجات  الرتبة
 المرجح

 احافط عمى النظام في الظروف العادية. - 0 02-00
 .ربط العمم بخدمة المجتمع -

0710 

 0703 الربط بين الدين والظواىر العممية خالل عممية التدريس. 0 01
 أحدد السموك الشاذ عند التالميذ تمييديا"لعالجيا. - 3 3-03

 العمل كفريق مع الييئة التدريسية. -
0700 

 الثواب والعقاب. لألساليب األمثلاىتم باالستخدام  0 2-00
 .كيفية المحافظة عمى النظام في المواقف الطارئة

0700 

 0702 .اراعي الفروق الفردية بين التالميذ 2 1
 0723 .التقييم الذاتي لمعرفة مدة فاعمية طرق التدريس المستخدمة 0 02

 غير المتعاون في الصف.اعمل عمى معالجة سموك الطالب  - 1 0-00
 استخدام برامج الحاسوبية كوندوز وبوربوينت واالكسل وغيرىا. -

0722 

 0721 .المناقشات الفاعمية بين تالميذ من وقت الخر إثارة 2 00
 0720 .اختيار طرق التدريس المالئمة لمتالميذ 3 00
 األمنمن وسائل  والتأكدالمعمومات في ممفات خاصة  أرشفةمعرفة  02 03

 .والخصوصية لحفظيا
0722 

 0720 .الفاعمة في الصف اإلدارة 00 0
 الدافعية المنافسة الشريفة بين التالميذ. إثارة - 00  2-02

 .استخدام الحاسوب لرصد درجة الطمبة وتصميم الشيادات -
0723 

 0720 .األدوارتمثيل  أسموباستخدم  03 3
 0720 .المتفوقين والمتأخرين دراسيا"استعمل الطرق المالئمة لمتعامل مع  00 0
 استخدام الكمبيوتر وشبكة االنترنيت في التعميم. - 02 00-02

 .اختار الوسائل التعميمية والتقنيات الحديثة المناسبة -
0703 
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فعند استخراج الوسط المرجح تبين إن جميع الحاجات قد حصمت عمى درجات أعمى من المعيار المقرر 
البد  إذعمى معيار اقل من المعيار المقرر، قد حصمت  (00الفقرات )لمقارنتو مع الوسط المرجح  ما عدا 

عدادمن االىتمام في تدريب  القائمة من الحاجات وذلك لفاعميتيا في تكون المعمم الجامعي عمى وفق ىذه  وا 
نموذج من المعمم الجيد يتمكن من القيام بعممية تعميم جيدة تتناسب مع معطيات التعميم المعاصر ويتمكن من 

ذ ، وايضا ليتمكن من مواكبة كل التغيرات التي تحصل في العممية التعميمية ويكون لديو تطوير قدرات التالمي
الميارات الكافية لتفسير كل المستجدات التي تحدث في حدود العممية التربوية ، لذا البد من االىتمام في 

ل تحسين أداءىم في اعداد المعمم الجامعي من خالل اقامة دورات تدريبية لمتابعة وتطوير قدراتيم من اج
 ميدان التربية والتعميم .  

المعمم الجامعي من وجية نظرىم عمى وفق متغير  إلعداد الالزمة تعرف مستوى الحاجات التدريبية -:ثانيا
اناث (:ال توجد فروق ذات داللة احصائية في الحاجات التدريبية لمتوسطات عينة البحث  –الجنس )ذكور 

من اجل تحقيق ىذا اليدف استخرج الباحث متوسط درجات اناث( : ف –عمى وفق متغير الجنس )ذكور 
( وبانحراف 00،0( ومتوسط درجات االناث اذ بمغ )3اري )( وبانحراف معي0172اذ بمغ ) الذكور

( وعند استعمال االختبار التائي لعينتين 2722( ومستوى داللة )000( عند درجة حرية )02معياري)
 (3مستقمتين تم التوصل الى النتائج االتية وكما مبين في جدول )

 
 
 
 
 

 0700 .كيفية التعامل مع اولياء امور التالميذ 00 03
 0700 .ربط الجانب النظري في الواقع العممي 01 02
 0702 .الصفية والالصفية األنشطةاعمل عمى وتطوير  02 00
 0733 .استخدام طريقة القصة القصير في تدريس التالميذ 03 03
 0700 .اتعامل تربويا مع المشكالت السموكية 02 0
 070 .ربط التراث الوطني بموضوعات الدروس المختمفة 00 02
التي يحتاجيا لتوصيل المادة  اعمل عمى انتاج الوسائل والتقنيات التعميمية 00 01

 .الدراسية
072 

 0700 .بالمجموعاتالتدريس  أسموباستخدم  03 00
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 (3جدول )
 اناث ( –فق متغير الجنس ) ذكور االختبار التائي لعينتين مستقمتين عمى و  جدول

 
( وبانحراف 0172متوسط درجات الذكور بمغ ) إن( تبين 3من خالل النتائج التي تم عرضيا في الجدول )

( وعند استعمال االختبار التائي 02( وبانحراف معياري )0070( ومتوسط درجات االناث بمغ )3معياري )
تم رفض الفرضية الصفرية والقبول  (2722( ومستوى داللة )000عند درجة حرية ) لعينتين مستقمتين

لة احصائية في متوسطات درجات عينة البحث عمى وفق متغير ناك فروق ذات دالبالفرضية البديمة اي ى
( 0730( اكبر من القيمة الجدولية والبالغة )0273اناث( النو القيمة المحسوبة والبالغة ) –الجنس )ذكور 

ويكون لصالح الذكور لكون المتوسط الحسابي لعينة البحث من الذكور اعمى من المتوسط الحسابي لعينة 
اث ، مما يدل عمى انو افراد عينة البحث من الذكور اكثر تفاعل في اكتساب ىذه الحاجات البحث من االن

ولدييم القدرة عمى تعمميا وتطبيقيا قد تكون اكثر من افراد عينة البحث من االناث ، لذا لمقائمين عمى ميدان 
بية والندوات التي تقيميا اك المعممات الجامعيات في الدورات التدريالتربية والتعميم ضرورة متابعة واشر 

المديرية العامة لمتربية والتعميم ومتابعة اداء المعممين والمعممات عمى حدا" سواء من قبل السادة المشرفين 
التربويين وتصويب كل اليفوات التي تحدث داخل الصف من اجل اعداد وتييأة المعممين بأفضل اداء داخل 

 الصف الدراسي . 

 التوصيات : 

متابعة الكوادر التعميمة داخل القاعة الدراسية ومدى تطبيق أي من ىذه الحاجات ويكون متابعتيم من قبل  -0
 المكمف بمتابعة المدرسة. مدراء المدارس والمشرف التربوي 

اقامة ندوات او دورات تدريبية وحمقات نقاشية لموقوف عمى مستوى الكوادر التعميمية ومدى مواكبتيم  -0
  لتطورات التعميم المعاصر. 

 

المتوسط  العدد المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  القيمة التائية درجة الحرية
 الداللة

  3 0172 00 ذكور
000 

 2.22 الجدولية المحسوبة
 073 0273 02 0070 00 اناث
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 :  المقترحات

 المعمم الجامعي من وجية نظر المشرفين التربويين .  إلعدادمة عن الحاجات التدريبية ثدراسة مما إقامة -0

 الخدمة(. –ات التدريبية وعالقتيا ببعض المتغيرات ) التحصيل الدراسي اقامة دراسة مماثمة عن الحاج -0

 
 المصادر : 

، المجمة العربية  متطمبات الثورة العممية والتكنولوجية في التكوين الميني( : 0323بشارة ، جبرائيل ) -0
 العدد األول .  –المجمد الثالث  –تونس  –لمتربية 

االحتياجات التدريبية لمعممي الحمقة االولى من التعميم االساس في :( 0220ديب ، اوصاف،واخرون ) -0
 جامعة دمشق. –، كمية التربية  مجال تقنيات التعميم

الحاجات التدريبية لمعممات الرياضيات في المرحمة األساسية العميا في ( : 0333عبد الخالق ، إبراىيم ) -3
 األردن . –الجامعة األردنية  –رسالة ماجستير غير منشورة  – مديرية عمان األولى

االحتياجات لمنمو الميني لممعممين في قطاع التعميم في الدولة ( : 0331عبد المقصود ، محمد ) -0
 القاىرة .  –المنظمة العربية لمتربية والعموم  – العربية

،  عممي لفعالية االفراد والمنظماتالتدريب والتطوير مدخل ( : 0320عبد الوىاب ، محمد عمي ، )  -2
 العامة.  اإلدارةمعيد  –الرياض 

: االحتياجات التدريبية الالزمة لمعممي اإلحياء المرحمة ( 0223عطا حسن درويش ، وآخرون )  -0
بحث مقدم الى المؤتمر األول في فمسطين  – الثانوية بغزة في ضوء تقييم الكفايات التدريسية الالزمة ليم

 فمسطين . –المعمم بين الواقع والمأمول 
نموذج مقترح لتدريب مديري المدارس اإلعدادية في قطاع عزة في أ: ( 0333العميري ، عطية ) -1

 الجامعة اإلسالمية غزة .  –كمية التربية  –رسالة ماجستير غير منشورة  – ضوء احتياجات تدريبية
، تحديد االحتياجات التدريبية لمدير المدارس الحكومية في محافظة (  0220ج ، فيد اسميمان ،)العجا -2

 –، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية التربية ، جامعة اليرموك اربد  القريات من وجة نظر المديرين انفسيم
 االردن .  

دار صفاء لمنشر والتوزيع ، عمان  – تواعداده ، تدريبو ، كفايا –المعمم ( 0220عبيد ، جمانو محمد )  -3
 االردن .  –
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في قطاع  األساسيالخدمة بالتعميم  أثناءتقويم برنامج المعممين ( : 0330الفرا ، فاروق حمدي ، )  -02
 ( ، 0)0،  اإلنسانيةلمعموم  األزىر، فمسطين ، مجمة جامعة  غزة

11- Brown, Marie& Boyle, Bill and Boyle, Trudy(2002), Professional development 
and management training needs for heads of depart ment in uk secondary 
school. Journal of Educational Administration. Vol: 1, p. 31-43. 

12- www.abahe.co.uk. 
 

 (1ممحق رقم )
 األوليةبصيغتها  األداة

 جامعة ديالى          
 األساسيةكمية التربية       

 التربويالنفسي والتوجيو قسم اإلرشاد 
 أراء الخبراء والمحكمين م/ استبانو 

 
 المحترم ................................الفاضل. األستاذ

 تحية طيبة 
 األساليبىي : المجال التربوي والسموكي ، مجال  األربعةنرجو من حضراتكم االطالع عمى االستبيان بمجاالتو 

، المجال االجتماعي ، مجال استخدام التكنولوجيا والتقنيات التربوية ، لمعرفة صالحية كل فقرة  واألنشطة
عنوان البحث )الحاجة التدريبية الالزمة  إنغير صالحة ، عممًا  أوكانت صالحة  إذا( لمجاليا بوضع عالمة )

 المعمم الجامعي من وجية نظرىم( إلعداد
 

 مع الشكر والتقدير
 

 الباحث                                                                                
 م.م. جبار ثاير جبار                                                                        
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 المجال األول: المجال التربوي والسموكي
غير  صالحة الفقرات ت

 صالحة
 تعديل

    عمى عممية تحسين مستوى الطمبة سموكيا"التدريب  1
    التدريب عمى كيفية معالجة سموك الطالب غير المتعاون في الصف 2
    التدريب عمى كيفية التعامل السميم مع المشكالت السموكية 3
    "لعالجها تمهيدياالتدريب عمى كيفية تحديد نقاط الضعف عند التالميذ  4
    المالئمة لمتعامل مع المتفوقين والمتأخرين دراسيا"التدريب عمى الطرق  5
    الدافعية المنافسة الشريفة بين التالميذ  إثارةالتدريب عمى  6
    الفاعمة في الصف  اإلدارةالتدريب عمى  7
    التدريب عمى مراعاة الفروق الفردية بين التالميذ 8

 المجال الثاني : مجال األساليب واألنشطة
غير  صالحة الفقرات ت

 صالحة
 تعديل

    الثواب والعقاب لألساليب األمثلالتدريب عمى االستخدام  9
    األدوارتمثيل  أسموبالتدريب عمى استخدام  11
    التدريب عمى التقييم الذاتي لمعرفة مدة فاعمية طرق التدريس المستخدمة 11
    بالمجموعاتالتدريس  أسموبالتدريب عمى استخدام  12
    التدريب عمى اختيار طرق التدريس المالئمة لمتالميذ 13
    التدريب عمى استخدام طريقة القصة القصير في تدريس التالميذ 14
    الصفية والالصفية األنشطةالتدريب عمى كيفية عمل وتطوير  15
    داخل الحجرة الدراسية يبما يجر التدريب عمى ربط نظريات التعميم  16

 المجال الثالث : المجال االجتماعي
غير  صالحة الفقرات ت

 صالحة
 تعديل

    التدريب عمى كيفية عمى المحافظة عمى النظام في المواقف الطارئة 17
    التدريب عمى الربط بين الدين والظواهر العممية خالل عممية التدريس 18
    المحافظة عمى النظام في الظروف العاديةالتدريب عمى كيفية  19
    المرشد التربوي أوالمدير  أو اآلخرينالتدريب عمى العمل كفريق مع المعممين  21
    التدريب عمى ربط التراث الوطني بموضوعات الدروس المختمفة 21
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    التدريب عمى ربط العمم بخدمة المجتمع 22
     ألخرالمناقشات الفاعمية بين تالميذ من وقت  إثارةالتدريب عمى  23

    التالميذ  أمور أولياءالتدريب عمى كيفية التعامل مع  24

 المجال الرابع: مجال استخدام التكنولوجيا والتقنيات التربوية
غير  صالحة الفقرات ت

 صالحة
 تعديل

    التعميمالتدريب عمى استخدام الكمبيوتر وشبكة االنترنيت في  25
    التدريب عمى اختيار الوسائل التعميمية والتقنيات الحديثة المناسبة 26
    وغيرها  واألكسلوبوربوينت  زكويندو استخدام برامج الحاسوبية  27
    الوسائل والتقنيات التي يحتاجها لتوصيل المادة الدراسية  بإنتاجمعرفة  28
    استخدام الحاسوب لرصد درجة الطمبة وتصميم الشهادات  29
     يااللكترونالتدريب عمى وسائل وتقنيات التعميم  31
 األمنمن وسائل  والتأكدالمعمومات في ممفات خاصة  أرشفةالتدريب عمى معرفة  31

 والخصوصية لحفظها
   

    التدريب عمى استخدام وسائط العرض 32

 
 ( 2ممحق )

 األداة بصيغتها النهائية 
 عزيزي المعمم ... عزيزتي المعممة

 تحية طيبة..........
واجبك  وأداءكمعمم جامعي  إعدادك أثناءالتي تحتاجيا  ةالتدريبيالحاجات  أىمبين يديك استبيان عن  اضع 

ت االستبيان بكل صدق عمى فقرا اإلجابةالخدمة التدريسية ، لذا نرجو منكم  أثناءالتربوي والعممي بعد التخرج 
 البحث العممي فقط . ألغراض إجابتكم إنوموضوعية ، مع عدم ذكر االسم عمما 

 
 مع الشكر واالحترام لكم

 عمى المعمومات اإلجابة ترجوا
 ...................أنثىالجنس : ذكر ..............      
 التخصص :....................



 16 

 موافق تماما موافق غير موافق التربوي والسموكي ويتم من خالل التدريب عمى: المجال األولالمجال  ت
    معالجة سموك الطالب غير المتعاون في الصفاعمل عمى   1
    مع المشكالت السموكية اتعامل تربويا 2
    "لعالجها تمهيدياد السموك الشاذ عند التالميذ أحد  3
    مع المتفوقين والمتأخرين دراسيا"الطرق المالئمة لمتعامل استعمل   4
    الدافعية المنافسة الشريفة بين التالميذ  إثارة  5
    الفاعمة في الصف  اإلدارة  6
    الفروق الفردية بين التالميذ اراعي  7

 موافق تماما موافق موافق غير يتم من خالل التدريب عمى واألنشطة األساليبالمجال الثاني : مجال  ت
    الثواب والعقاب لألساليب األمثلاالستخدام اهتم ب  8
    األدوارتمثيل  أسموبم استخد  9

    التقييم الذاتي لمعرفة مدة فاعمية طرق التدريس المستخمة  11
    بالمجموعاتالتدريس  أسموبم استخد  11
    اختيار طرق التدريس المالئمة لمتالميذ  12
    استخدام طريقة القصة القصير في تدريس التالميذ  13
    الصفية والالصفية األنشطةوتطوير عمى عمل ا 14
    ربط الجانب النظري في الواقع العممي  15
 موافق تماما موافق غير موافق المجال الثالث : المجال االجتماعي يتم من خالل التدريب عمى ت
    المحافظة عمى النظام في المواقف الطارئة كيفية  16
    الربط بين الدين والظواهر العممية خالل عممية التدريس  17
    عمى النظام في الظروف العادية احافط  18
    العمل كفريق مع الهيئة التدريسية 19
    ربط التراث الوطني بموضوعات الدروس المختمفة  21
    ربط العمم بخدمة المجتمع  21
    المناقشات الفاعمية بين تالميذ من وقت الخر  إثارة  22
    كيفية التعامل مع اولياء امور التالميذ   23
المجال الرابع: مجال استخدام التكنولوجيا والتقنيات التربوية ويتم من خالل  ت

 التدريب عمى
 غير موافق

 
 موافق تماما موافق

    استخدام الكمبيوتر وشبكة االنترنيت في التعميم 24
    ار الوسائل التعميمية والتقنيات الحديثة المناسبةاخت  25
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    وغيرها  واألكسلوبوربوينت  زكويندو استخدام برامج الحاسوبية  26
    الوسائل والتقنيات التعميمية التي يحتاجها لتوصيل المادة الدراسية  إنتاجاعمل عمى  27
    استخدام الحاسوب لرصد درجة الطمبة وتصميم الشهادات  28
    هاوالخصوصية لحفظ األمنمن وسائل  والتأكدالمعمومات في ممفات خاصة  أرشفةمعرفة  29

 
 

 (3ممحق رقم )
 الخبراء والمحكمين أسماء

 مكان العمل اسم الخبير ت
 األساسيةكمية التربية  –جامعة ديالى  أ.د. ليث كريم حمد  0
 كمية التربية األساسية –جامعة ديالى  أ.د عمي إبراىيم محمد  0
 كمية التربية األساسية –جامعة ديالى  أ.د. بشرى عناد مبارك  3
 كمية التربية األساسية –جامعة ديالى  عمي حسين إخالصأ.م.د.  0
 كمية التربية األساسية –جامعة ديالى  م.م. وفاء صبر نزال  2

 
 
 
 
 
 
 
 
 


