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 ممخص الدراسة
الحاجات التدريبية لمعممي المرحمة األساسية الدنيا في  إلى الدراسة التعرفىذه ىدفت 

( 72انة مكونة من )شمالية في فمسطين. ولتحقيق أىداف الدراسة صممت استبالمحافظات ال
والتدريس، النمو الميني، تكنولوجية التعميم،  طمجاالت ىي: التخطي أربع فقرة موزعة في

قواميا  طبقية عينة عشوائيةالتقويم. وبعد التحقق من صدق األداة وثباتيا وزعت عمى 
النتائج اآلتية: إن الحاجات التدريبية لممعممين اسة وبينت الدر ( معمما ومعممة. 451)

والمعممات عمى األداة ككل جاءت كبيرة، ومن حيث المجاالت جاء مجال التخطيط والتدريس 
المرتبة الثالثة، في في المرتبة األولى، يميو مجال النمو الميني، مجال تكنولوجيا التعميم جاء 

حصائية ا ذات داللة إ. ولم تظير نتائج الدراسة فروقوفي المرتبة األخيرة جاء مجال التقويم
ة تعزى إلى ي( في تقديرات المعممين لالحتياجات التدريب5...=  ∞عند مستوى الداللة )

-متغيرات: الخبرة، التخصص، المؤىل العممي، عدد الدورات التدريبية، وقد أوصت الدراسة 
عادة النظر في الخطط ، وا  احتياجاتيم وفق بضرورة تدريب المعممين -بناء عمى ىذه النتائج

وذلك حتى يساىم التدريب في  الفمسطينية.ارة التربية والتعميم التدريبية التي تشرف عمييا وز 
 .الميني لدى المعممين تحقيق النمو

 الكممات المفتاحية: االحتياجات التدريبية، معمم المرحمة األساسية الدنيا.
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Dr. Imad Abu Al-Rub 
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Arab American University (AAUP) 

Abstract 

The current study aimed identifying the training needs of teachers of 

Basic Elementary Schools in the Northern Governorates of Palestine. To 

achieve the objectives of the study, a questionnaire is designed consists of 27 

items distributed into four domains: Planning and instruction; professional 

growth; educational technology; and evaluation. After verifying the validity 

and reliability of the instrument, the designed questionnaire was disseminated 

among a stratified random sample comprising (154) teachers of both genders. 

Consequently, the study shows the following results: The training needs for 

teachers, as a whole, are deemed considerable. In terms of domains, planning 

and instructionhasthe first place, followed by professional growth, educational 

technology, respectively. In addition, the evaluation domain stands last. 

Furthermore, results of the study have demonstrated no statistically differences 

at the level of significance (∞ = 0.05) in the teachers’ estimates on the training 

needs, which are hence attributed to the variables of experience, specialization, 

academic qualification, and the number of training courses attended. 

Accordingly, and on the grounds of such results, the study recommends the 

need to train teachers in light of the needs thereof, and reconsider training plans 

administered by the Palestinian Ministry of Education, so training can 

contribute in achieving the professional growth for teachers.  

            Key words: Training needs, teacher of basic elementary stage.  
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كافة التعميمية  ن الكياناتالتعميم كيدف استراتيجي، فإطار االىتمام بتطوير في إ
البشري كل العناية واالىتمام، وذلك من خالل تقديم تدريب متطور يساىم بشكل  عنصرتولي ال

وتحسين  ،المؤسسة التعميميةكفاءة  الالزمة؛ لرفعفّعال في توفير الميارات والمعارف 
تقاء ال يمكن أن يكون دون توافر العنصر البشري المدرب والمؤىل، الذي االر  مخرجاتو. وىذا
مما يجعل االستثمار في التعميم ذا مردود  رفع كفاءة التعميم واالرتقاء بو؛ يقع عمى عاتقو

نأخالقي و   ساني واقتصادي وتربوي.ا 
مم المعلكن ؛ من أىمية العناصر البشرية جميعيا في المؤسسة التعميميةوعمى الرغم 

فإن تطوير  وجوىرىا، وبالتاليت العممية التعميمية، مدخال أىم العناصر لكونوىذه يعتبر أىم 
العناية بالقوى ألن قا بتطوير كادر المعممين وتأىيمو؛المؤسسة التعميمية يرتبط ارتباطا وثي

 (.2..7، صادقلمنيوض بالمجتمعات )وفعالية ضمانا األكثر البشرية ىي السبيل 
فإنو ال بد  ؛العممية التعميميةفي األساسي الكادر البشري  ونمعممين يمثموبما أن ال

لتمكينيم من اإللمام  ؛يم المينيةحياتطيمة مستمرا يجب أن يكون ىذا التدريب و ، ممن تدريبي
حدث وجديد في مجال التربية وعمم النفس، والمجال األكاديمي، وتوظيف بكل ما ىو م

 (.7.42العمري،لتعميم، والوقوف عمى ما يطرأ من تغييرا. )االبتكارات التكنولوجية في ا
وما يزيد من أىمية تدريب المعممين أثناء الخدمة، ما يشيده العالم من انفجار 

المؤسسات والمنظمات مراجعة يتطمب من معرفي، وتطورات عممية وتكنولوجية، األمر الذي 
طة بالتدريب؛ حتى يتمكن التدريب من يجياتيا المرتبالتدريبية، وأىدافيا واستراتسياساتيا 

حتى يستطيع ؛والتمكن منيا ،تقانياوالميارات التي يستوجب إ المتدربين الكفاءاتكساب إ
الخطيب ورداح )مية والتكنولوجيةبأدوارىم الجديدة في ظل الثورة العمن القيام  المتدربون

،4221). 
ي ظل االنفجار خاصة ف لمتدريب أىميةأن  O'Carroll& Young(2004)ويرى 

والتكنولوجيا والمكتشفات السيكولوجية الحديثة التي تتصل في مجال العموم  المعرفي، وبخاصة
بشخصية اإلنسان ومراحل تطوره المعرفي، والتطور المذىل في طرائق التعميم وأساليبو، 

 تفرض بأن يبقى المعمم عمى اتصال دائم مع ىذه المستجدات
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تيجيات تطوير المؤسسة أن التدريب من أىم استراكد فيذه المعطيات والحقائق تؤ 
لذا فإن وزارة التربية والتعميم الفمسطينية منذ لحظة انطالقيا عممت عمى تدريب  التعميمية؛

 لمعممين وحددت أىداف التدريب بــاآلتي:ا
 التدريس والتخصص ومحتوى المنياج  توظيف أساليب في المعممين تطوير قدرات

 الفمسطيني.
 المعممين لمتعامل مع األزمات الطارئة. تأىيل 
  دارية والحياتية والتعامل مع الحاسوب والتكنولوجيا.المعممين الميارات اإلتزويد 
 ( .وزارة التربية والتعميمتأىيل المعممين عمى كيفية بناء االختيارات ووسائل التصميم ،

7..2). 
بد من األخذ بعين االعتبار فإنو ال  ق البرامج التدريبية ىذه األىداف؛تحقلكن حتى 

المرتبطة العوامل التي ترتبط بالبرامج التدريبية، وتؤثر في نجاحيا، ولعل أىم ىذه العوامل 
االحتياجات التدريبية لممتدربين؛ مما يمكن البرامج  تحديد ،ىونجاح البرنامج التدريبيب

طالق التدريب من نوعية في أداء المؤسسات، وىذا يستوجب ان التدريبية من إحداث نقمة
ثم تقديم البرامج (، ومن 2..7، حمدانرصد الوضع القائم )، ويكون ذلك بالحاجات التدريبية

 ((Bramley,2003واىتماماتيم المعممين التدريبية وفق احتياجات
فتحديد االحتياجات التدريبية لممتدربين بشكل دقيق وعممي، يعد المدخل األساسي 

 ما يأتي: وذلك ألن ىذا التحديد يسيم في تحقيق ؛لنجاح البرامج التدريبية
 .تحديد محتوى البرنامج التدريبي ونشاطاتو 
 .تصميم البرنامج التدريبي 
 .يعد مؤشرا يوجو التدريب توجيا سميما وتحديد العمميات الفرعية المرتبطة بالبرنامج 
 .التركيز عمى األداء الحسن واليدف األساسي من التدريب 
 ب المطموب والنتائج المتوقعة منو.تحديد نوع التدري 
  جامعة الدول العربية) .جميعا معاممينفرص التقدم لتتيح منطمقات واقعية توفير ،

 (.7.41لمتعميم العالي،  العربية كاديمية البريطانيةاأل (، و)2..7
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  والقائمين عمى البرامج التواصل المباشر بين المعممين توفير طرق المساعدة عمى
ألمر الذي يساعد في القضاء عمى الكثير من السمبيات التي قد تظير في حال ا التدريبية؛

 .((Ginsburg,2011عدم وجود مثل ىذا التواصل
 الفعمية دريبية احتياجاتيم التنسجام وذلك ال  شاركين يقبمون عمى التدريب بحماس؛جعل الم

 (Marshall&Cladwell, 1984) مضمونو.و  وأىدافوالبرنامج منطمقات مع 
بأن تفرض النتائج التي تتحقق بناء عمى تحديد االحتياجات التدريبية لممتدربين  يذهف

ألن أي قصور في تقدير  ىي الموجية لمبرنامج التدريبي؛يكون تقدير االحتياجات التدريبية 
 ، ومن ثم التأثير عمى جودةاالحتياجات سيؤثر سمبا عمى رسم أىداف التدريبمثل ىذه 
جراء مسوحات لذا فإنو ال بد من إ فيو؛ ضياع المجيود والموارد المبذولةو وكفاءتيا، نواتجو 

تحديد نوع التدريب المطموب ومياراتو  يتسنىحتى  ؛لتحديد االحتياجات الفعمية لممتدربين
 (.2..7، جامعة الدول العربيةومدتو. )

ياجات ضرورة تحديد االحت األخذ بيذا االتجاه الذي يؤكدومن ىذا المنطمق فإنو يجب 
الميتمين بالتدريب كافة، وخاصة وزارة التربية والتعميم الفمسطينية،  نالتدريبية لممتدربين م

وىذا يستوجب ،والمؤسسات العاممة في المجال التدريبي لممعممين، في التربية والمختصين 
خل المد بحيث تكون ىذه االحتياجاتاالحتياجات التدريبية لممعممين، لتحديد  ؛جراء مسوحاتإ

 .وبنائو البرنامج التدريبياألساسي عند تصميم 
جراء مسوحات لتحديد االحتياجات فإن إ سياق تدريب المعممين الفمسطينيين؛وفي 

لحاحا؛ في تحديد االحتياجات  اواضح األن ىناك قصور  التدريبية لممعممين أكثر ضرورة وا 
ة بحاجة إلى وجود أىداف محددة التدريبية لممعممين، حيث تؤكد الدراسات أن البرامج التدريبي
العممية التعميمية، ومن احتياجات  مسبقا، وبحاجة إلى تخطيط، وأن تكون منطمقة من واقع

ي ومشاركة ف ،من تخطيطكافة، عمميات البرنامج  ، وضرورة إشراك المعممين فيالمتدربين
 Carvalhoبين  (. حيث7.42، وآخرون العاجز) .والمتابعة ،والتقويم ،التنفيذ

(2017)&Santos   التي  أنو لمواكبة التدريب ،فإنو  ال بد  من تطوير التدريب عمى
دعم لممتدربين بعد لتوظف المرحمة الثانية  المراقبة. بحيث، ىما: عممية التدريب و مرحمتين

أن برامج التدريب المستمر يجب أن تحقق معنى لمتطوير الميني و انتياء الدورة التدريبية. 
ين التطوير الميني لممعمم ؤخذيجب أن يوبالتالي حتياجاتيم الخاصة والمدارس، او  لممعمم،
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في تحسين االرتقاء فيم واحتياجاتيم، من أجل اىدأاالعتبار مراحل تطور المعممين و بعين 
 .القدرات والمشاركة النشطة عمى المدى الطويل

تغمب عمى معيقات ممين في فمسطين من الوحتى يتمكن القائمون عمى برامج تدريب المع
حيث  ،فإنو ال بد من تحديد االحتياجات التدريبية لممعممين الخدمة؛خالل المعممين  التدريب

 تتمثل في قات تدريب المعممين الفمسطينيين( في دراستو أن أكثر معي1..7) وانو عطبأ ن  بي  
، حيث (2..7) طينيةوالتعميم الفمستحديد االحتياجات التدريبية، وىذا ما أكدتو وزارة التربية 

ن التدريب ال يشمل ، وا  المعممين الذين يشاركون في البرامج التدريبية ال يتم استشارتيم إن
( أن 1..7م )التعميوقد بين تقييم أجرتو وزارة التربية و  االحتياجات الحقيقية لممعممين.

لتدريب الكافي من ،حيث إن المعممين لم يتمقوا اأىدافياالبرامج التدريبية لممعممين لم تحقق 
ولييم عجز في تدريس  لمتمقين،ما زالوا يميمون  العممية، وأنيمحيث توظيف األساليب 

األنشطة العممية المتضمنة في أدلة المعمم. ومن ىنا جاءت ىذه الدراسة  المنياج، وتنفيذ
 لمبحث في االحتياجات التدريبية لممعممين.

 مشكلة الدراسة:

و القائمين عمى البرامج التدريبية تتمثل في االستجابة إلى من أىم القضايا التي تواج
وليس عمى أساس االحتياجات  ،حساس والشعورحتياجات التدريبية عمى أساس مجرد اإلاال

(. وحتى تكون البرامج التدريبية منسجمة مع االحتياجات الحقيقية 2..7) يونس الفعمية
إلى ىذه االحتياجات، وذلك لربط التدريب مع لممعممين؛ فإنو ال بد من إجراء مسوحات لمتعرف 

( ومما يزيد من أىمية تحديد ىذه االحتياجات كونيا 7.42تقنيات التدريس الحديثة )الفرا،
متغيرة، مما يستدعي أن تخضع ىذه االحتياجات لمدارسة والبحث؛ حتى تحدد بشكل عممي 

 ودقيق.
 أسئلة الدراسة:

 سؤال الرئيس اآلتي:جابة عن التسعى ىذه الدراسة إلى اإل
ما أىم االحتياجات التدريبية لمعممي المرحمة األساسية الدنيا في المحافظات 

 في فمسطين )جنين، قباطية، طوباس(؟الشمالية 
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 :ويتفرع عن ىذا السؤال األسئمة الفرعية اآلتية
ة يعزى إلى يالتدريب تجاالالحتيفي تقديرات المعممين ىل يوجد فرق السؤال األول:

 ؟قصيرة(، متوسطة، برة )طويمةالخ
ة يعزى إلى يالتدريب لالحتياجاتفي تقديرات المعممين ىل يوجد فرق  السؤال الثاني:

 ، قميمة(؟متوسطة ،عدد الدورات التدريبية )كثيرة
ة يعزى إلى يالتدريب لالحتياجاتفي تقديرات المعممين ىل يوجد فرق  :السؤال الثالث
 ؟دبموم( ريوس،، بكالو المؤىل العممي)ماجستير
ة يعزى إلى يالتدريب لالحتياجات: ىل يوجد فرق في تقديرات المعممين السؤال الرابع

 ؟غير ذلك(، أدبي، التخصص)عممي
 أهداف الدراسة:

 تيدف الدراسة إلى:
 تحديد االحتياجات التدريبية لممعممين. .4
 يني لممعممين.بناء قائمة بأىم االحتياجات التدريبية التي تساىم في تحقيق النمو الم .7
معرفة إذا كان لممتغيرات التصنيفية )الخبرة، التخصص، المؤىل العممي، عدد الدورات(  .2

 أثٌر في تقدير استجابة عينة الدراسة في تحديد االحتياجات التدريبية.
 أهنية الدراسة:

 تكمن أىمية الدراسة في:
 ذه االحتياجات متغيرة كون ىد االحتياجات التدريبية لممعممين؛لىناك أىمية قصوى لتحدي

 وليست ثابتة.
  أن نتائج ىذه الدراسة وتوصياتيا يمكن أن يستفيد منيا القائمون عمى البرامج التطويرية

 والتدريبية في وزارة التربية والتعميم الفمسطينية عند تصميم البرامج التدريبية لممعممين.
 حدود الدراسة:

 ة:إن نتائج ىذه الدراسة ترتبط بالحدود اآلتي
 الحد الموضوعي: ستقتصر ىذه الدراسة عمى االحتياجات التدريبية.

في المناطق الدنيا ساسية ذه الدراسة عمى معممي المرحمة األالحد المكاني: ستقتصر ى
 التعميمية في )جنين، قباطية، طوباس(.
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 .7.74/.7.7الحد الزماني: العام الدراسي 
 المرحمة األساسية الدنيا الحد البشري:ستقتصر ىذه الدراسة عمى معممي

 مصطلحات الدراسة:

تمك االحتياجات الالزمة إلحداث التغييرات المطموبة من المعمم  االحتياجات التدريبية:
لجعمو أكثر استعدادا ألداء ميامو التعميمية والتربوية  قة بمياراتو ومعموماتو واتجاىاتو؛والمتعم

تي يمكن تضمينيا في برامج التدريب أثناء إلى أعمى درجة ممكنة من الكفاية الفنية وال
 (....7 محمود،الخدمة )

ىات المعمومات والميارات واالتجا :وتعرف االحتياجات التدريبية في ىذه الدراسة بأنيا
من أجل تمبية متطمبات العمل، ومواكبتو ما يحدث من  لدى المعممين؛ تنميتيا وتطورىاالمراد 

وتمكينو من  ،ية وتكنولوجية، بيدف االرتقاء بأداء المعممتغييرات اجتماعية وثقافية وتربو 
 القيام بدوره بصورة فضمى.

معمم المرحمة األساسية الدنيا: المعممون الذين يعممون طمبة الصفوف من الصف 
 األساسي إلى الصف الرابع األساسي.األول 

 :واإلجزاءاتالطزيكة 

 :منهج الدراسة

 ن  ك  م  يصف الوضع الراىن، وي   ؛ لكونوالوصفيالمسحي المنيج الدراسة  ىذهاتبعت 
ا، فيا وصفا دقيقا والتعبير عنيا كمًّا أو كيفمن دراسة الواقع، أو الظاىرة، ووص الباحث

 الخطيب،والحصول عمى معمومات تجيب عن أسئمة البحث دون تدخل من الباحث. )
7..7.) 

المنيج ىو ىذه المناىج دق أن أ التدريبية إالتحديد االحتياجات مناىج رغم تعدد و 
مي عن االحتياجات التدريبية الذي يستخدم فيو مالعممي الذي يقوم عمى البحث العممي والع

جامعة وتحميل العمل واالستقصاءات واالختيارات وغيرىا من الطرق والمقاييس ) ،تقييم األداة
 .(2..7، الدول العربية
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 جمتنع الدراسة:

قد و ، الدنيا الذين يدرسون طمبة المرحمة األساسية نبالمعمميالدراسة  يتمثل مجتمع
حصائيات مكاتب التربية والتعميم، ( معمما ومعممة وفق إ4.52لمجتمع )عدد أفراد ابمغ 

 ( يصف مجتمع الدراسة:4والجدول رقم )
 (:4خذول سلى )

 أفشاد يدتًغ انذساعح تىصَغ

 انًدًىع أَثً ركش انًكتة

 544 444 434 خٍُُ

 445 434 445 لثاطُح

 443 443 44 طىتاط

 عينة الدراسة:

 بصورة عشوائية اختيرت ،( معمما451مثل مجتمع الدراسة بعينة قواميا )تقد ل
ومديرية التربية  ،الجندر ( يوضح عينة الدراسة وتوزيعيا وفق متغير7والجدول رقم ) طبقية،
 الدورات التدريبيةوعدد  والخبرة، ،والتخصص ،والتعميم

 (4خذول سلى )

 :انذساعح وفك يتغُشاخ تىصَغ أفشاد ػُُح

 انتخظض انًؤهم انؼهًٍ انخثشج ػذد انذوساخ انتذسَثُح انًذَشَح

 أدتٍ ػهًٍ دتهىو تكا ياعتش لظُشج يتىعطح طىَهح لهُهح يتىعطح كثُشج 
 غُش

 رنك

 5 44 44 43 45 4 45 34 44 44 45 44 خٍُُ

 4 45 34 44 34 4 44 45 43 6 43 34 لثاطُح

 4 6 46 4 44 3 4 44 6 4 4 44 اططىت

 44 64 44 34 444 44 44 43 34 44 36 44 انًدًىع

 أدوات الدراسة:

؛ ثالثة مستويات: الممن خالل يتم تحديد االحتياجات التدريبية لوضع برامج تدريب 
عمى  عمى مستوى الفرد، لكونو يركزالميمة، والفرد، وىذه الدراسة اعتمدت التحميل لكوني
ن استعمال ىذا التحميل يمكّ و  الميمات، ىذه ير في السموك ألداءيغالت ميماتو ات، الميار 
جامعة الدول المسوحات )و تحميل السموك، و االستبيان، و المقابالت الشخصية، كاألدائي: التقييم
 (.2..7، العربية
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 وكونات التدريبية لممعممين والمعممات؛للتبيان االحتياج ؛االستبيان الدراسة استخدمتو 
تكمفة محدودة بو  ،ممكن من المتدربينالوصول إلى أكبر عدد يمكن من خالليا التي الوسيمة 

 (.7.41لمتعميم العالي، العربية )األكاديمية البريطانية 
 االستبانة:

 ذي وذلك بالرجوع إلى األدب التربوي ،بنيت استبانة ؛سئمةاألعن  لإلجابة
يث تم مناقشتيم في أىم احتياجاتيم التدريبية، ح والمجموعات المركزة من المعممين،الصمة،

من أربعة محاور أساسية  االستبانةوتتكون  في صورتيا األولية: االستبانةومن ثم صممت 
( 75واشتممت )والنمو الميني. وىي: التخطيط والتدريس، وتقويم الطمبة، وتكنولوجيا التعميم، 

 فقرة.
 :االستبانةصدق 

بيدف خمسة من األساتذة أصحاب االختصاص؛عمى  عرضت االستبانة بعد بنائيا
، وبعد التحكيم أضيفت فقرتان لتصبح قيا ومناسبتيا لقياس ما أعدت لوالتأكد من صد

 ( فقرة.72في صورتيا النيائية ) االستبانة
 :االستبانةثبات 

( يوضح 2والجدول رقم ) ،استخدمت معادلة كرونباخ ألفا االستبانةلمتحقق من ثبات 
 ذلك.

 (3ول سلى )خذ

 تاعتخذاو يؼادنح كشوَثاخ أنفا وانثثاخ انكهٍ: االعتثاَحثثاخ 

 يؼايم كشوَثاخ أنفا ػذد انفمشاخ انًدال

 444 44 انتخطُظ وانتذسَة

 444 5 تمىَى انطهثح

 444 4 تكُىنىخُا انتؼهُى

 444 5 انًُى انًهٍُ

 44.45 44 انثثاخ انكهٍ نألداج

 االستبانة:تصحيح 

: أوافق بشدة األتيحيح المقياس الحالي، فقد استخدم مفتاح التصحيح تص ألغراض
 .درجات (5)عطيت أوقد 
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( درجة 7و) ،"محايدل"( درجات 2و) ،"وافق"أل ( درجات 1و) ،"أوافق بشدةلبند "
عمى درجة يمكن أن يحصل ووفق ىذا التوزيع فإن أ ،"رفض بشدةأل "ودرجة واحدة  ،"رفضأل "

 (.4قل درجة )وأ ،(5عمييا المستجيب )
ن احتياجات المعممي أىمية ولمعرفة، الدراسة أداة عمىولتفسير استجابة العينة 

 :اآلتي النسبي التقويمي اعتمد المعيار المختمفة المجاالت والجوانب في التدريبية
 انتمُُى دسخح االعتداتح

 احتُاخاخ لهُهح خذا 4.5ألم يٍ 

 احتُاخاخ لهُهح 4.54-4.44

 خاخ يتىعطحاحتُا 3-3.44

 احتُاخاخ كثُشج 3.5-3.44

 احتُاخاخ كثُشج خذ ا فًا فىق 4

 متغريات الدراسة:

 :تشتمل الدراسة عمى المتغيرات التصنيفية اآلتية
 .قصيرة،متوسطة،، وليا ثالثة مستويات: طويمةالخبرة -4
 .، قميمة، متوسطةعدد الدورات التدريبية:كثيرة -7
 .، بكالوريوس، دبموممىالمؤىل العممي: ماجستير فأع -2
 .غير ذلك ،، أدبيالتخصص:عممي -1

 :املعاجلة اإلحصائية

 (spss)اإلحصائية المحوسب  الحزم برنامج ماستخد؛ إحصائيا لمعالجة البيانات
 :اآلتية المعالجات اإلحصائية باستخدام وذلك
 .المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات. 4
 .(One Way ANOVA)األحادي  التباين تحميل. 7

 الدراسات السابكة:

 .بين ىذه الدراسات ، ومنة بمشكمة البحثذات، ومنسيتم عرض عدد من الدراسات 
تحديد االحتياجات التدريبية لمعممي الحمقة األولى التي ىدفت ( 2..7) ديب دراسة

من التعميم األساسي في مجال تقنيات التعميم، ولتحقيق أىداف البحث صممت الباحثة 
 عينة عشوائية مكونة من  ( فقرة، وسؤال مفتوح وزعتيا الباحثة عمى25استبانة مكونة من )
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وبينت الدراسة في نتائجيا أن أىم االحتياجات التدريبية كانت:  .( معمما ومعممة414)
توضيح مفيوم تقنيات التعميم، والتدريب عمى أجيزة العرض الضوئي، والتدريب عمى أساسيات 

 وب.استخدام الحاس
( عمى تحديد االحتياجات التدريبية الالزمة لمعمم الصف في .7.4أما دراسة بركات )

الدراسة تم تطبيق استبانة مكونة من أسئمة  ولإلجابة عن .المرحمة التعميمية األساسية الدنيا
( معمما، وقد أظيرت نتائج 425مجاالت عمى عينة مكونة من ) أربع ( فقرة موزعة في27)

جال استخدام التكنولوجيا جاء في المرتبة األولى، يميو المجال التربوي الدراسة أن م
والسموكي، يميو مجال األساليب واألنشطة، في حين جاء المجال االجتماعي في المرتبة 
األخيرة، وأظيرت الدراسة وجود فروق ذات دالة إحصائية في تقديرات المعممين لالحتياجات 

العممي لصالح المعممين الذين يحممون درجة الدبموم، والمعممين التدريبية تعزى لمتغير المؤىل 
 .ذوي سنوات الخبرة الطويمة

( التعرف إلى الحاجات التدريبية 7.42في حين ىدفت دراسة الحديدي ودىمش )
لمعممات التربية الرياضية في المدارس األساسية العميا األردنية، ولإلجابة عن أسئمة الدراسة؛ 

وىي: التخطيط  مجاالت، سبع( فقرة موزعة عمى 12إعداد استبانة تكونت من )قام الباحثان ب
دارة  لمتعميم، الجانب المعرفي، الجانب المياري والفني، النمو الميني، أساليب التدريس، وا 

 .الوقت الصفي وحفظ النظام، وتقويم الطمبة
ية لمعممي التدريب تحديد االحتياجات( إلى .7.7ودية ) وأب دراسة نجمسعت بينما 
عينة  أىداف اختيرتولتحقيق  غزة، الغوث بمحافظةفي مدارس وكالة  االبتدائيالصف األول 

و  واستخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات، ( معمما من محافظة غزة.421مطابقة عددىا )
وقد  واإلدارةىي: التخطيط و ميارات التدريس  ( فقرة موزعة عمى أربعة محاور،52تضمنت)
تائج تحميل البيانات أن جميع متوسطات المحاور كانت متقاربة من حيث األوزان أظيرت ن

%(. ولم تظير الدراسة 5277النسيبة، أما الدرجة الكمية فحصمت عمى وزن نسبي مقداره) 
 وجود فروق بين متوسطات استجابة أفراد العينة يعزى إلى متغيرات الدراسة:)سنوات الخدمة،

ة تحديث معمومات المعممين في ر ص(. وقد أوصت الدراسة بضرو التخص المنطقة التعميمية،
دارة الصف، يخص ميارات التدريس، ، فيمابداية كل عام دراسي لضمان  والبرامج النوعية، وا 

والعمل عمى ترسيخ ميارات التقويم الواقعي، كما أوصت الدراسة ببناء  أو تحسينيا. ديمومتيا
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أساس احتياجات تدريبية فعمية  وارد، وعمىوالمخطة سنوية لمتدريب في ضوء االمكانات 
 لممعممين.

إلى تقيم البرامج التدريبية ىدفت  فقد Gokmenoglu&etal (2016)أما دراسة 
مدرسة  257معمما من  .422ىداف جمعت البيانات من أ. ولتحقيق  لممعممين أثناء الخدمة
لية التدريب ضعيف وكشفت الدراسة أن المعممين أظيروا أن فعاأظيرت تركية ابتدائية. وقد 

 واإلدارات الوطنية والدوائر .لتي تتبناىا الوزارةت ااالفتراضا الدراسة أنو ال يمكن التسميم بصحة
حيث ال يمكن تحقيق أىداف اإلصالحات الوطنية بمجرد وصف محتوى التدريب  التربوية،

يجب أ ن يمتمكيا أثناء الخدمة دون وجود رؤية واضحة لممحتوى والميارات التربوية التي  
وتقييم فعالية تمك  ووضع برامج جيدة التصميم، وتقييم المعممين لقدراتيم الحالية، المعممون،
 يعتبر اإللزامي الميني التطوير برامج . كما أظيرت الدراسة أنو في حال كان محتوىالبرامج
أوقد ال  المفيد التعمم من القميل فإنو سيحدث ،المعمم  صمة باحتياجات ذي أو غير زائدا

 يحدث.
 معممب تدري برنامج قياس آثار ىدفت Kurniawati&etal (2017دراسة )أما 

ولتحقيق ، ريس، وذلكومعرفتيم واستراتيجيات اقفيمفي مو  الخدمة أثناء االبتدائية المدارس
 وقد كشفت، ساعة تدريبية 27لمدة  التدريبي البرنامج الدراسة تم تنفيذأغراض 

التابعة  ت المتغيرات معظم عمى التدريب لبرنامج كبيرة إيجابية آثار نع ANCOVAنتائج
التدريس(. وقد أوصت الدراسة بضرورة أىمية  واستراتيجياتSEN حول والمعرفة )المواقف

توفير برامج تدريبية طويمة األمد وأنشطة متابعة لدعم تأثير ىذه التغيرات في الممارسات 
 دريب لم يترك أثرا في سموك المعممين.وذلك ألن الت التعميمية الفعمية،

 تعكيب على الدراسات السابكة:

تربوية مختمفة،  بيئاتمن  اختيرتتم االعتماد عمى عدد من الدراسات السابقة، التي 
وذلك لفيم مشكمة الدراسة بشكل أعمق، وكذلك االعتماد عمى بعض من ىذه الدراسات في 

 .إلييالنتائج التي سيتم التوصل ابناء أداة الدراسة، وتوظيفيا في تفسير 
 نتائج الدراسة:

ما أىم االحتياجات التدريبية لمعممي المرحمة األساسية الدنيا في المحافظات 
 الشمالية في فمسطين )جنين، قباطية، طوباس(؟
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المعيارية لجميع المتوسطات الحسابية واالنحرافات حساب  السؤال تملإلجابة عن ىذا 
في الحكومية اقع االحتياجات التدريبية لمعممي المرحمة األساسية الدنيا في بو الفقرات المتعمقة 

 .يوضح ذلك (1والجدول رقم )المحافظات الشمالية في فمسطين 
 (4خذول سلى )

 انىعظ انحغاتٍ واالَحشاف انًؼُاسٌ ندًُغ فمشاخ االعتثُاٌ ويتىعظ انًدال انكهٍ نهذساعح.

 انفمشج انشلى
انًتىعظ 
 انحغاتٍ

شاف االَح
 انًؼُاسٌ

 انتمُُى

 كثُشج خذا .5434 4.444 تفؼُم اعتشاتُدُاخ انتؼهى انُشظ 7
 كثُشج خذا .5464 4.443 تىظُف يظادس داػًح نهتؼهى 3

4 
تىظُف انُظشَاخ انتشتىَح انحذَثح فٍ 

 انًىالف انتؼهًُُح
 كثُشج خذا .44446 4.454

43 
 طؼىتاخ انتؼهى نذي انطهثح تشخُض
 وػالخه

 كثُشج خذا 5464 4.444

6 
 وأعانُة تذسَغُح اعتخذاو اعتشاتُدُاخ
 تهثٍ احتُاخاخ انطهثح

 كثُشج خذا 4464 4.444

44 
تكُىنىخُا واالتظاالخ فٍ انؼًهُح انتىظُف 
 انتؼهًُُح

 كثُشج خذا 6334 4.444

 كثُشج خذا 6444 4.434 اعتشاتُدُاخ تؼهُى انمُىتىظُف  4
 كثُشج خذا 4344 4.446 حاعتخذاو انحاعىب ألغشاع تؼهًُُ 46
 كثُشج خذا 4444 4.465 تفؼُم تُُح انًُهاج انًذسعٍ 5

43 
دائك وفما إػذاد خطح فشدَح نتطىَش أ

 نهًؼاَُش انًهُُح
 كثُشج خذا 6454 4.455

45 
خشاء تمُُى ألدائك انخاص وفما نهًؼاَُش إ

 انًهُُح يٍ خالل انتأيم انزاتٍ
 كثُشج خذا 5644 3.444

4 
دساعُح تشكم َُغش ػًهُح  ػذاد خطحإ

 انتؼهى
 كثُشج 4444 3.444

 كثُشج 4546 3.454 داسج فاػهحإداسج انظف إ 4
 كثُشج 4464 3.444 تظًُى انتذسَظ 4

 كثُشج 5444 3.444 تفؼُم انتؼهُى انتكايهٍ 44
 كثُشج Smart Board 3.644 4664اعتخذاو انهىذ انزكٍ  44

44 
ُُح انًشاسكح فٍ تشايح انتطىَش انًه

 انًثُُح ػهً انًؼاَُش انتشتىَح
 كثُشج 4444 3.644

 كثُشج 4445 3.656 اعتخذاو انفُذَى انتفاػهٍ 44
 كثُشج 5434 3.644 تحذَذ االحتُاخاخ انتؼهًُُح نهطهثح 44
 كثُشج 4444 3.545 انذخىل إنً شثكاخ انًؼهىياخ 44

46 
انتؼشف إنً احتُاخاتك انشخظُح نتطىَش 

 ُاأدائك يهُُا وػهً
 كثُشج 6644 3.544

44 
اعتخذاو اعتشاتُدُاخ انتمىَى انحمُمٍ يثم 

 َداص انطانة، طحُفح انطانةإيهف 
 كثُشج 5446 3.464

 كثُشج 3446 3.454 تظًُى تشايح تؼهًُُح يحىعثح 44
 كثُشج 6444 3.445 تطىَش أعانُة تمىَى نتمىَى يخشخاخ انتؼهى 44

44 
هىذ تشغُم األخهضج انتؼهًُُح يثم: ان

 انضىئٍ، خهاص انؼشع انضىئٍ
 كثُشج 4444 3.344

 كثُشج 4444 3.444 خشائُحتظًُى انثحىث اإل 45

44 
ػذاد تشايح نهتطىَش انًهٍُ انًتًشكضج إ

 حىل انًذسعح
 كثُشج 4454 3.444

انًدال 
 انكهٍ

 3.444 6454  



 م0207( 58) -7ج-عدد مايو                                                             ...      االحتياجات التدريبية

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                - 454 - 

رية المعيا واالنحرافات الحسابية المتوسطات لإلجابة عن ىذا عن السؤال حسبت
فراد عينة الدراسة عمى مجاالت االحتياجات التدريبية الالزمة لمعمم المرحمة الستجابات أ

 مرتبة وىي ،التقويم(،تكنموجية التعميم، النمو المينيتدريس، األساسية الدنيا )التخطيط وال
 ذهلتقييم ى؛(الدراسة أداة في ذكر محدد السابقمعيار  استخدم كما تبًعا ألىميتيا، تنازلًيا

 (:2، 1، 2، 2، 5الجداول )في  مبين كما ىو الجوانب
 (5خذول سلى)

 :يشتثح تشتُثا تُاصنُاانتخطُظ وانتذسَظ واالَحشافاخ انًؼُاسَح نهفمشاخ انًشتثطح تًدال  انًتىعطاخ

 انفمشج انشلى
انًتىعظ 
 انحغاتٍ

االَحشاف 
 انًؼُاسٌ

 انتمُُى

 كثُشج خذا 5131. 4.281 تفؼُم اعتشاتُدُاخ انتؼهى انُشظ 4

 كثُشج خذا 5064 . 4.273 تىظُف يظادس داػًح نهتؼهى 3

4 
تىظُف انُظشَاخ انتشتىَح انحذَثح فٍ 

 انًىالف انتؼهًُُح
 كثُشج خذا 78406. 4.251

6 
وأعانُة تذسَغُح اعتخذاو اعتشاتُدُاخ 

 تهثٍ احتُاخاخ انطهثح
 كثُشج خذا 9469. 4.224

 كثُشج 6222. 4.137 اعتشاتُدُاخ تؼهُى انمُىتىظُف  4

اكثُشج خذ 8024. 4.065 تفؼُم تُُح انًُهاج انًذسعٍ 5  

 كثُشج 8120. 3.882 تفؼُم تُُح انًُهاج انًذسعٍ 4

 كثُشج 8586. 3.857 داسج فاػهحإداسج انظف إ 4

 كثُشج 9867. 3.824 تظًُى انتذسَظ 4

 كثُشج 5470. 3.792 تظًُى انتذسَظ 44

 
َحشاف انًؼُاسٌ انًتىعظ انحغاتٍ واال

 انؼاو
 كثُشج خذا 7468. 4.027

 (6خذول سلى)

 يشتثح تشتُثا تُاصنُاانًُى انًهٍُ انًتىعطاخ واالَحشافاخ انًؼُاسَح نهفمشاخ تًدال 

43 
دائك وفما إػذاد خطح فشدَح نتطىَش أ

 نهًؼاَُش انًهُُح
 كثُشج خذا 6254. 4.055

45 
خشاء تمُُى ألدائك انخاص وفما نهًؼاَُش إ
 ًهُُح يٍ خالل انتأيم انزاتٍان

 كثُشج 5682. 3.921

44 
انًشاسكح فٍ تشايح انتطىَش انًهُُح 

 انًثُُح ػهً انًؼاَُش انتشتىَح
 كثُشج 7211. 3.682

46 
انتؼشف إنً احتُاخاتك انشخظُح نتطىَش 

 أدائك يهُُا وػهًُا
 كثُشج 6644. 3.542

44 
ػذاد تشايح نهتطىَش انًهٍُ انًتًشكضج إ

 ًذسعححىل ان
 يتىعطح 7245. 3.214

 
انًتىعظ انحغاتٍ واالَحشاف انًؼُاسٌ 

 انؼاو
 كثُشج 5808. 3.772
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 (4خذول سلى)

 يشتثح تشتُثا تُاصنُاتًدال تكُهىخُح انتؼهُى انًتىعطاخ واالَحشافاخ انًؼُاسَح نهفمشاخ انًشتثطح لُى 

44 
تكُىنىخُا واالتظاالخ فٍ انؼًهُح انتىظُف 

 انتؼهًُُح
 كثُشج خذا 6337. 4.217

 كثُشج خذا 9391. 4.106 اعتخذاو انحاعىب ألغشاع تؼهًُُح 46

 كثُشج Smart Board 3.684 .9660اعتخذاو انهىذ انزكٍ  44

 كثُشج 8245. 3.656 اعتخذاو انفُذَى انتفاػهٍ 44

 كثُشج 9928. 3.585 انذخىل إنً شثكاخ انًؼهىياخ 44

 كثُشج 3796. 3.454 تظًُى تشايح تؼهًُُح يحىعثح 44

44 
تشغُم األخهضج انتؼهًُُح يثم: انهىذ 

 انضىئٍ، خهاص انؼشع انضىئٍ
 كثُشج 7298. 3.377

 
انًتىعظ انحغاتٍ واالَحشاف انًؼُاسٌ 

 انؼاو
 كثُشج 6331. 3.657

 (4خذول سلى)

 انًتىعطاخ واالَحشافاخ انًؼُاسَح نهفمشاخ انًشتثطح تًدال انتمىَى يشتثح تشتُثا تُاصنُا

 كثُشج خذا 5160. 4.228 وػالخه طؼىتاخ انتؼهى نذي انطهثح تشخُض 43

 كثُشج 5130. 3.624 تحذَذ االحتُاخاخ انتؼهًُُح نهطهثح 44

44 
تُدُاخ انتمىَى انحمُمٍ يثم يهف اعتخذاو اعتشا

 َداص انطانة، طحُفح انطانةإ
 كثُشج 5006. 3.468

 كثُشج 6789. 3.425 تطىَش أعانُة تمىَى نتمىَى يخشخاخ انتؼهى 44

 كثُشج 6789. 3.425 خشائُحتظًُى انثحىث اإل 45

 كثُشج 5105. 3.435 انًتىعظ انحغاتٍ واالَحشاف انًؼُاسٌ انؼاو 

 (4خذول سلى )

 ندًُغ انًداالخانًتىعطاخ واالَحشافاخ انًؼُاسَح 

سلى 

 انًدال
 انًتىعظ انحغاتٍ انفمشاخ

االَحشاف 

 انًؼُاسٌ
 انتمُُى

4 

خطُظ يدال انت

ظوانتذسَ  
 كثُشج خذا 7468. 4.027

 كثُشج 5808. 3.772 يدال انًُى انًهٍُ 2

3 

يدال تكُىنىخُا 

 انتؼهُى
 كثُشج 6331. 3.657

 كثُشج 5105. 3.435 يدال انتمىَى 4

انًتىعظ انحغاتٍ واالَحشاف 

 انًؼُاسٌ انؼاو
 كثُشج 6252. 3.719
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تفعيل استراتيجيات التعمم "لتي نصيا: ( وا2الفقرة رقم ) السابقة أن الجداولتظير 
( وانحراف معياري مقداره 1.714النشط في المرتبة األولى بمتوسط حسابي )

توظيف مصادر داعمة لمتعمم بمتوسط "( والتي نصيا: 2) وجاءت الفقرة رقم،".((5131
قرة . أما الف".(5.21( وانحراف معياري )1.722حسابي في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي )

توظيف النظريات التربوية الحديثة في المواقف التعميمية بمتوسط حسابي " :والتي نصيا 7رقم
( والتي نصيا: 72اءت الفقرة رقم)ي حين ج، في.(211.2انحراف معياري مقدراه )، في1.75

عداد برامج لمتطوير الميني المتمركزة حول المدرسة في المرتبة األخيرة بمتوسط "إ
 .".((7245وانحراف معياري مقداره (( 3.214حسابي

حصل عمى  إذ ،التخطيط والتدريس جاء في المرتبة األولىأظيرت النتائج أن مجال و 
النمو  جاء مجال( في حين 7468.( وانحراف معياري بمغ )7245متوسط حسابي بمغ )

( وانحراف معياري بمغ 3.772متوسط حسابي بمغ )في المرتبة الثانية ب الميني
( 5808.عمى متوسط حسابي بمغ )حصل التعميم حيث  تكنموجيةمجال يميو ،(5808.)

( 3.435عمى متوسط حسابي بمغ )التقويم ( وحصل مجال 6331.وانحراف معياري بمغ )
 (.5105.وانحراف معياري بمغ )

فقرات تظير الجداول السابقة أن تقديرات المعممين لالحتياجات التدريبية عالية عمى 
ومتوسط ، (1.714)حيث تراوحت استجابة العينة بين متوسط حسابي مقداره ،االستبانة كافة

المعيار  ، ووفقطات الحسابية متقاربةتظير الجداول أن المتوس ، كما(2.741)حسابي 
جدا ما بين كبيرة  تراوحتفإن تقديرات أفراد العينية لالحتياجات التدريبية المعتمد لمتقييم؛ 

 .وكبيرة
وىذا  ،مجال التخطيط والتدريس قد حصل عمى المرتبة األولىظيرت النتائج أن وأ

ن ومتابعتيم من اإلشراف التربوي ن تقويم المعممي، حيث إيرتبط بالواقع التعميمي في فمسطين
تمركز كما أن تقرير المدرس السنوي ي،دارة المدارس يرتبط بشكل مباشر بمجال التدريسأو إ

وتتفق ىذه ، المعمم التميز بو ىو مجال التدريسكثر مجال يسعى ؛لذا فإن أحول التدريس
توصمت الدراسة في نتائجيا التي ، Kusumoto, (2008)النتيجة مع نتيجة دراسة كيسمتو

 ضرورة تطوير البرامج التدريبية لممعممين في اليابان.ب
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 النتائج املتعلكة بالسؤال الفزعي األول:

، ة يعزى إلى الخبرة )طويمةيالتدريب لالحتياجاتفي تقديرات المعممين ىل يوجد فرق 
 قصيرة(؟، متوسطة

 One Way)حادي تحميل التباين األاختبار عن ىذا السؤال استخدم  ولإلجابة
ANOVA)( يوضح ذلك:.4. والجدول رقم ) 

 (44خذول سلى )

 نخثشجاَُؼضي إنً اختالف تمذَشاخ انًؼهًٍُ نالحتُاخاخ انتذسَثُح  تحهُم انتثاٍَ األحادٌ نهفشوق فٍ،

 :انتشتُح وانتؼهُى

 يظذس انتثاٍَ انًداالخ
يدًىع 

 انًشتؼاخ

دسخح 

 انحشَح

يتىعظ 

 انًشتؼاخ

اإلحظائٍ 

 )ف(

 يغتىي

 انذالنح

يدال 

انتخطُظ 

 وانتذسَة

 

 

 630. 2 1.261 تٍُ انًدًىػاخ

0.800 0.417 
داخم 

 انًدًىػاخ
118.837 151 .787 

  153 120.098 انًدًىع

يدال 

 انتمىَى

 1.05 2 2.10 ٍ انًدًىػاختُ

1.117 0.624 
داخم 

 انًدًىػاخ
139.675 151 0.925 

  153 140.775 انًدًىع

يدال 

تكُىنىخُا 

 انتؼهُى

 2.45 2 4.90 تٍُ انًدًىػاخ

0.625 0.824 
داخم 

 انًدًىػاخ
47.565 151 3.15 

  153 52.465 انًدًىع

يدال انًُى 

 انًهٍُ

 

 0.925 2 1.850 تٍُ انًدًىػاخ

0.905 0.385 
داخم 

 انًدًىػاخ
157.795 151 1.045 

  153 159.645 انًدًىع

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة عدم يشير الجدول أعاله إلى 
( في تقديرات المعممين في تحديد االحتياجات التدريبية ي عزى إلى اختالف 5...=  ∞)

 .(0.05من ) اعميحيث كانت الداللة االحصائية ، المجاالتالخبرة، وذلك في كل 
 : الجاني الفزعي السؤال نتائج

ة يعزى إلى عدد الدورات يالتدريب لالحتياجاتىل يوجد فرق في تقديرات المعممين 
 ، قميمة(؟متوسطة ،التدريبية )كثيرة
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 One Way)حادي تحميل التباين األاختبار ولإلجابة عن ىذا السؤال استخدم 
ANOVA)( يوضح ذلك:44. والجدول رقم ) 

 (44خذول سلى )

 .َُؼضي إنً اختالف انذوساختمذَشاخ انًؼهًٍُ نالحتُاخاخ انتذسَثُح  تحهُم انتثاٍَ األحادٌ نهفشوق فٍ

 يظذس انتثاٍَ انًداالخ
يدًىع 

 انًشتؼاخ

دسخح 

 انحشَح

يتىعظ 

 انًشتؼاخ

اإلحظائٍ 

 )ف(

 يغتىي

 انذالنح

يدال انتخطُظ 

ذسَةوانت  

 

 

تٍُ 

 انًدًىػاخ
2.044 2 1.022 

داخم  0.251 1.41

 انًدًىػاخ
116.55 151 0.722 

  153 118.594 انًدًىع

 يدال انتمىَى

تٍُ 

 انًدًىػاخ
7.10 2 3.55 

داخم  0.514 1.02

 انًدًىػاخ
525.48 151 3.48 

  153 532.58 انًدًىع

يدال 

تكُىنىخُا 

 انتؼهُى

تٍُ 

 انًدًىػاخ
8.30 2 4.15 

 

0.95 
داخم  0.098

 انًدًىػاخ
657.152 151 4.352 

  153 665.452 انًدًىع

يدال انًُى 

 انًهٍُ

 

تٍُ 

 انًدًىػاخ
1.750 2 0.875 

 

0.88 
داخم  0.208

 انًدًىػاخ
122.914 151 0.814 

  153 123.664 انًدًىع

صائية عند مستوى الداللة وجود فروق ذات داللة إحعدم يشير الجدول أعاله إلى 
( في تقديرات المعممين في تحديد االحتياجات التدريبية ي عزى إلى اختالف عدد 5...=  ∞)

 (0.05من ) أعمى اإلحصائيةحيث كانت الداللة  ،، وذلك في كل المجاالتالتدريبيةالدورات 
 الذي نصه:  لجالحجابة عن السؤال الفزعي ااإل

يعزى إلى  التدريبية لالحتياجاتلمعممين ىل يوجد فرق في تقديرات ا)
 غير ذلك(؟، أدبي، التخصص)عممي

 One Way)حادي تحميل التباين األ اختبارولإلجابة عن ىذا السؤال استخدم 
ANOVA)( يوضح ذلك:47. والجدول رقم ) 
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 (44خذول سلى )

ؼضي إنً اختالف انًؤهم َُ تمذَشاخ انًؼهًٍُ نالحتُاخاخ انتذسَثُح  تحهُم انتثاٍَ األحادٌ نهفشوق فٍ

 انؼهًٍ

 انًداالخ

 

 

 يظذس انتثاٍَ
يدًىع 

 انًشتؼاخ

دسخح 

 انحشَح

يتىعظ 

 انًشتؼاخ

اإلحظائٍ 

 )ف(

 يغتىي

 انذالنح

يدال انتخطُظ 

 وانتذسَة

 

 0225. 2 043. تٍُ انًدًىػاخ

 626. 151 94.635 داخم انًدًىػاخ 0.553 0.036

  153 94.678 انًدًىع

َىيدال انتمى  

 1.20 2 2.40 تٍُ انًدًىػاخ

 0.812 151 122.612 داخم انًدًىػاخ 0.424 0.932

  153 125.012 انًدًىع

يدال 

تكُىنىخُا 

 انتؼهُى

 0.865 2 1.730 تٍُ انًدًىػاخ

 0.633 151 95.583 داخم انًدًىػاخ 0.156 0.728

  153 97.313 انًدًىع

يدال انًُى 

 انًهٍُ

 

 0.447 2 0.984 ىػاختٍُ انًدً

 0.551 151 83.201 داخم انًدًىػاخ 0.715 0.845

  153 84.185 انًدًىع

    153 88.650 انًدًىع 

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة عدم يشير الجدول أعاله إلى 
لى اختالف ( في تقديرات المعممين في تحديد االحتياجات التدريبية ي عزى إ5...=  ∞)

 (0.05من ) أعمى اإلحصائيةحيث كانت الداللة  ،المؤىل العممي، وذلك في كل المجاالت
 الفمسطينيةأن التدريب الذي تقدمو وزارة التربية التعميم عمى وتدل ىذه النتائج 

أن  ويؤكد ذلكلممعممين، يجابا في رفع كفاءة المعمم وتحقيق النمو الميني لممعممين لم يؤثر إ
( والتي نصيا: المشاركة في 71ن الفقرة رقم )وأ، الثانية المرتبةالنمو الميني جاء في مجال 

ة، قد جاءت في المرتبة السابعة عشر ، برامج التطوير المينية المبنية عمى المعايير التربوية
التي بينت أن آثر  Gokmenoglu&etal (2016مع نتائج دراسة ) وتتفق نتائج الدراسة
وكذلك دراسة ،التدريبية(االحتياجات .7.4يفا وكذاك مع دراسة بركات)التدريب كان ضع

(7.42 )Kurniawati،  (7.7كما تتفق مع نتيجة دراسة لجم  وأبو دية..  ) وتتعارض
التي أظيرت وجود فروق ذات داللة (7.47دىمش والحديدي ) ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة

ولصالح الفئة أقل من خمس  ،متغير الخبرةحصائية في تقدير الحاجات التدريبية تعزى لإ
 ( التي.7.4تناقض مع نتيجة دراسة بركات ) والتعميم، وكذلكسنوات في مجال التخطيط 
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حصائيا في تقديرات المعممين لالحتياجات التدريبية تعزى أظيرت وجود فروق ذات دالة إ
والمعممين ذوي سنوات  ،لمتغير المؤىل العممي لصالح المعممين الذين يحممون درجة الدبموم

 . الخبرة الطويمة
 التوصيات واالقرتاحات:

 في ضوء ما توصمت إلية الدراسة من نتائج فإنو يستنتج ما يأتي:
 وجود حاجة ماسة إلى عقد دورات تدريبية لمعممي المرحمة األساسية الدنيا في فمسطين. -4
عدد  ، أوالتخصص ، أومميالمؤىل الع ، أوعدم التفريق بين المعممين بسبب الخبرة -7

 الدورات التدريبية التي التحق بيا المعمم.
 التوصيات:

 في ضوء ما توصمت إليو الدراسة من نتائج فإنو يوصى:
 إعطاء األولويات أثناء عممية التدريب لالحتياجات التدريب حسب األىمية.. 4
 الفمسطينية.لتعميم تقويم الخطط والبرامج التدريبية التي تنفذىا وزارة التربية وا. 7
جراء مسوحات من قبل وزارة التربية والتعميم الفمسطينية قبل تصميم وبناء البرامج . إ2

 التدريبية، وذلك حتى تمبي ىذه البرامج االحتياجات التدريبية الفعمية لممعممين.
 . عدم إكراه المعممين عمى المشاركة، ألن ىذا يفقد البرنامج التدريبي فاعميتو 1
عمى التدريب الذي يساىم في تحقيق النمو الميني  الشكمي، والتركيزالبتعاد عن التدريب . ا5

 لدى المعممين.
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