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  : الملخص
 االبتدائیة في منطقة  االحتیاجات التدریبیة لمعلمات المرحلةھدفت الدراسة إلى التعرف إلى

معلمة، وقد ) ١٠٠(وتم اختیار عینة عشوائیة من المعلمات بلغت . الفروانیة التعلیمیة بدولة الكویت
تخطیط الدروس، وتنفیذ : فقرة، موزعة على أربعة مجاالت ھي) ٣٤(تم تطبیق استبانة مكونة من 

المتوسطات الحسابیة لجمیع أن الدروس، وإدارة الصف، والتقویم، وقد أظھرت نتائج الدراسة 
وبینت النتائج وجود فروق ذات  بدرجة تقدیر كبیرة، )3.71-3.20(المجاالت قد تراوحت مابین 

 في جمیع المجاالت وفي الدرجة الكلیة، المؤھل العلمي تعزى ألثر )٠٫٠٥ = α(داللة إحصائیة 
 في  سنوات١٠ -سنوات 5  فئة الخبرة ، ولمتغیر الخبرة لصالحوجاءت الفروق لصالح بكالوریوس

، كما بینت النتائج االحتیاجات ككل، والتقویم وإدارة الصف، وتنفیذ الدروسس، وتخطیط الدرو
 في جمیع عدد الدورات التدریبیة تعزى ألثر )٠٫٠٥ = α(وجود فروق ذات داللة إحصائیة 

ائج أوصت الباحثة وفي ضوء النت. دورة واحدةالمجاالت وفي الدرجة الكلیة وجاءت الفروق لصالح 
إعادة النظر في البرامج التدریبیة المقدم للمعلمات في ضوء احتیاجاتھن التدریبیة، وبخاصة في ب

  .مجاالت التقویم وإدارة الصف
  .دولة الكویت. المرحلة االبتدائیة. المعلمات.  االحتیاجات التدریبیة:الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
The purpose of the study is to investigate the training needs for 

elementary female teachers in al-Frawanyeh educational directorate in the 
state of Kuwait. A random sample of (100) female teachers was selected, 
ad the researcher administrated a questionnaire consisted of (320 items 
distributed into four domains; lessons planning, lessons execution, 
classroom management an assessment. The findings of the study showed 
that the means of all domains ranged between (3.20-3.71) in a high 
evaluation degree. Further, there are significant statistical differences at the 
level of (α =0.05) attributed to scientific qualification in favor of Bs degree 
holders in all domains and total degree, and for experience variable in favor 
of   5- 10 years experience in lessons planning, lessons execution and 
classroom management and evaluation and needs as a whole. Moreover, 
there are significant statistical differences at the level of (α =0.05) 
attributed to training courses variable in favor of one training course. Based 
on the findings the researcher recommended the need to reconsider training 
programs for teachers according to their training needs especially in 
evaluation and classroom management. 
Key Words; training needs. Female teachers. Elementary stage. State of 
Kuwait. 
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  :المقدمـة
ر البشري في أي مؤسسة أساسًا للنشاط المعرفي واإلنتاجي واالقتصادي یمكن اعتبار العنص

ومنھ تبدأ مسیرة التغییر والتطویر، ومن ھنا كان إلدارة الموارد البشریة دورھا  البارز في تسییر 
أعمال المؤسسات بصفة عامة، وبالتالي أصبحت قضیة التدریب، وإعادة التدریب، وتحدید 

  .ن أھم قضایا التنمیة البشریة في العصر الحدیثاالحتیاجات التدریبیة م
ولكي یحقق التدریب أھدافھ، ویعطي النتائج المرجوة منھ ال ینبغي أن یتم اعتباطًا، بل ینبغي 
أن یبنى وینفذ ویقوم على أسس علمیة، وأن ینبع من حاجات المتدربین؛ ذلك أن الحاجات التدریبیة 

االتجاه المناسب، فضًال عن أن عدم التعرف على الحاجات تعتبر المؤشر الذي یوجھ التدریب إلى 
  ).٢٠٠٦توفیق، ( التدریبیة وتحدیدھا یعتبر ھدرًا للجھد والوقت والمال المبذول في التدریب 

وبما أن المعلم یحتل مكانة بارزة في نجاح العملیة التربویة برمتھا، أصبح االھتمام بھ 
سید والجمل، (ضعھا النظم التربویة على رأس أولویاتھا وتأھیلھ، وتدریبھ من األولویات التي ت

وبات االستعداد الدائم لتدریب المعلمین وإكسابھم المھارات والمعارف والكفایات المتجددة ). ٢٠١٤
مدار الكثیر من البحوث والدراسات التي أكدت أھمیة تدریب المعلمین وتقدیم برامج تدریبیة فعالة 

، وأھمیة تحدید )٢٠١٦؛ الفقھي، (Camuzcu & Duruhan, 2011ومستمرة لھم من جانب 
  ).(Nye, Spyros & Larry, 2004احتیاجاتھم التدریبیة بشكل مستمر من جانب آخر 

وتبرز أھمیة تحدید االحتیاجات التدریبیة للمعلم قبل وضع خطط وبرامج التدریب، كون 
 وتزویده بأصول التربیة وأحدث تحدیدھا یسھم في مساعدة المعلم في للحصول على معرفة جدیدة

طرق التدریس والتدریب، وذلك ألن إعداده قبل الخدمة ما ھو إال مقدمة لسلسلة متالصقة من 
فعالیات وأنشطة النمو التي البد منھا أن تستمر مع المعلم ما دامت الحیاة، فعملیة إعداد المعلم 

  ).٢٠٠٨عبد العلیم، (طوال حیاتھ وتدریبھ عملیة مستمرة ال تتوقف بتخرجھ وإنما تستمر معھ 
وھناك من یرى أن أھمیة تحدید االحتیاجات التدریبیة للمعلم تتمثل في أنھا ُتعد األساس 
العلمي الذي یقوم علیھ أي برنامج تدریبي، وھي كذلك محك حقیقي في رفع كفاءة المعلم، و تعتبر 

التجاه السلیم، عالوة على أنھا تعد العامل األساسي في توجیھ اإلمكانات المتاحة للتدریب نحو ا
  ).٢٠٠٣الفتالوي، (مؤشرًا كفؤًا في توجیھ التدریب الوجھة المخطط لھا 

إلى ارتباط مفھوم التدریب باالحتیاجات التدریبیة، حیث إن ) ٢٠١٦(ویشیر عبد الھادي
 الحتیاجات،التدریب ھو سد احتیاجات المتدرب فالتدریب یجب أن یصمَّم لیقلل ا الھدف الرئیسي من

سببیة بمعنى أنھ ال  كما یمكن القول بأن العالقة بین عملیة التدریب واالحتیاجات التدریبیة عالقة
وبذلك . وتقدیر لالحتیاجات التدریبیة یمكن أن یكون ھناك تدریب ناجح وفعال إال إذا سبق تحدید

عنى مجموعة التغیرات خطوات عملیة التدریب؛ ألنھا ت یصبح تحدید االحتیاجات التدریبیة أولى
إحداثھا بغرض تحقیق التوازن بین أداء الفرد ووظیفتھ وأھداف منظمتھ، كما  والتطورات المطلوب

  .ال معنى ألي نشاط تدریبي ما لم یكن ھناك احتیاج حقیقي إلیھ أنھ
أن تحدید االحتیاجات التدریبیة یمثل العنصر الرئیسي في النشاط ) ٢٠١٧(ویضیف الدھشان

ي، حیث تقوم علیھ جمیع دعائم العملیة التدریبیة، وبمكن ألي خلل بھذا الھیكل أن یطیح التدریب
  .بجمیع الجھود التي تبذلھا المؤسسة لالرتقاء بمستوى أو مھارة أو كفاءة العاملین

في ضوء ما تقدم من أفكار، وبناء على أھمیة تحدید االحتیاجات التدریبیة للعاملین بشكل 
لى وجھ الخصوص، تتناول الدراسة الحالیة االحتیاجات التدریبیة لمعلمات عام، والمعلمان ع

المرحلة االبتدائیة في منطقة الفروانیة التعلیمیة بدولة الكویت، وتسعى كذلك إلى الكشف عما إذا 
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كان ھناك فروق ذات داللة إحصائیة في استجابات المعلمات حول احتیاجاتھن التدریبیة وفقًا 
  ).ھل العلمي، وسنوات الخبرة، وعدد الدورات التدریبیةالمؤ(لمتغیرات 

  :مشكلة الدراسة وأسئلتھا
الغامدي، (تشكل مسالة التنمیة المھنیة للمعلمین قضیة بالغة األھمیة لكل النظم التربویة 

، لما للمعلم من أھمیة كبیرة في دفع العملیة التربویة لألمام، وتحقیق )٢٠١٦؛ العسكر، ٢٠١٣
ي تتوخاھا التربیة، ومن المتفق علیھ أن لتحدید االحتیاجات التدریبیة للمعلم أھمیة كبیرة األھداف الت

وفي ضوء قلة الدراسات المحلیة التي تناولت احتیاجات . لتحقیق أھدافھا) ٢٠١٦الفضل وحسن، 
 ھذه المعلمین التدریبیة وبخاصة المعلمات في المرحلة االبتدائیة، تأتي الدراسة الحالیة للكشف عن

االحتیاجات، مما یساعد القائمین على العملیة التعلیمیة في دولة الكویت من التخطیط للبرامج 
  .التدریبیة بشكل علمي وفعال

 االحتیاجات التدریبیة لمعلمات المرحلة وعلیھ تتمثل مشكلة الدراسة الحالیة في التعرف إلى
  :، من خالل اإلجابة عن األسئلة التالیة االبتدائیة في منطقة الفروانیة التعلیمیة بدولة الكویت

ما االحتیاجات التدریبیة لمعلمات المرحلة االبتدائیة بمنطقة الفروانیة التعلیمیة بدولة  .١
  الكویت؟

في تصورات ) ٠٫٠٥= α(ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة  .٢
اتھن التدریبیة تعزى المعلمات بمنطقة الفروانیة التعلیمیة بدولة الكویت الحتیاج

  .لمتغیرات المؤھل العلمي، وسنوات الخبرة، وعدد الدورات التدریبیة؟
   :أھمیة الدراسة

  :تنبثق أھمیة ھذه الدراسة من خالل ما یلي
اقتراح مجموعة من االحتیاجات التي یمكن تدریب المعلمات علیھا،  بحیث یستفدن من  -١

  التدریب وأثره في ممارساتھن الصفیة
ر ھذه الدراسة اھتمام الباحثین لدراسة جوانب أخرى في موضوع تدریب المعلمین قد تثی -٢

 .والمعلمات بدولة الكویت
قد تفید نتائج الدراسة المعنیین في وزارة التربیة باالحتیاجات التدریبیة للمعلمات، وبخاصة  -٣

 .عند تخطیط البرامج التدریبیة لھن
واالحتیاجات ول موضوع التدریب بشكل عام تعتبر ھذه الدراسة إضافة نوعیة للدراسات ح -٤

 .التدریبیة التربویة بشكل خاص مما یؤدي إلى إثراء المكتبات في الكویت والوطن العربي
   :أھداف الدراسة

  :تھدف الدراسة الحالیة إلى
معرفة االحتیاجات التدریبیة لمعلمات المرحلة االبتدائیة في منطقة الفروانیة التعلیمیة بدولة  -

  .الكویت
الكشف عما إذا كان ھناك فروق ذات داللة إحصائیة في استجابات المعلمات حول  -

المؤھل العلمي، وسنوات الخبرة، وعدد الدورات (احتیاجاتھن التدریبیة وفقًا لمتغیرات 
  ).التدریبیة
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  :واإلجرائیة التعریفات االصطالحیة 
  ا ورد في ھذه الدراسةیكون للمصطلحات التالیة المعاني المحددة إزاء كل منھا أینم

 من مجموعة" االحتیاجات التدریبیة بأنھا ) (Shah, 2017: 21 یعرف شاه :االحتیاجات التدریبیة
 نقص بسبب لألفراد المرغوب فیھ واألداء الحالي األداء بین فرق وجود عن تكشف التي المؤشرات

ولغایات . "قصور منواتجاھاتھم  سلوكھم یشوب وما األفراد ھؤالء وقدرات ومھارات معارف
الدراسة الحالیة تعرفھا الباحثة بأنھا تصورات أفراد عینة الدراسة من المعلمات حول احتیاجاتھن 
التدریبیة في مجاالت تخطیط الدروس، وتنفیذ الدروس، وإدارة الصف والتقویم كما تعكسھا أداة 

  .الدراسة
ائیة في المدارس الحكومیة التابعة لوزارة  جمیع معلمات المرحلة االبتد:معلمات المرحلة االبتدائیة

التربیة الكویتیة في منطقة الفروانیة التعلیمیة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 
٢٠١٧/٢٠١٨.  

  حدود الدراسة ومحدداتھا
 .  تم تطبیق الدراسة في المدارس الحكومیة االبتدائیة في منطقة الفروانیة التعلیمیة:الحدود المكانیة
  .٢٠١٧/٢٠١٨ تم تطبیق الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي :الحدود الزمانیة
  . معلمات المرحلة االبتدائیة في المدارس الحكومیة:الحدود البشریة

  :الدراسات السابقة
یتناول ھذا المحور عرضًا للدراسات السابقة المرتبطة بمتغیرات الدراسة الحالیة،، وقد تم 

  :ا حسب التسلسل الزمني من األقدم إلى األحدث، وذلك على النحو اآلتيعرضھ
في الوالیات المتحدة األمریكیة إلى الكشف ) (Johnston, 2007ستون ھدفت دراسة جون

معلمًا ) ١٢٢(المرحلة االبتدائیة لدى عینة مكونة من  االحتیاجات التدریبیة الالزمة لمعلميعن 
) ٥٠(ة تم اتباع منھجیة وصفیة تحلیلیة من خالل استبانة مكونة من ولتحقیق ھدف الدراس. ومعلمة

الدراسة أن ھناك  فقرة حول مختلف االحتیاجات التدریبیة للمعلمین والمعلمات،  وقد أظھرت نتائج
باستخدام التقنیات والوسائط،  ضرورة كبیرة لھذه االحتیاجات التدریبیة في المجاالت الخاصة

النتائج أیضا وجود فروق دالة إحصائیة بین  كما أظھرت.  االحتیاجاتوحاجة متوسطة في بقیة
تبعًا لمتغیر التخصص ولصالح المعلمین من التخصصات  المعلمین في أھمیة ھذه االحتیاجات

 .فروق تبعًا لمتغیرات الجنس والمؤھل العلمي والخبرة األدبیة، بینما بینت عدم وجود
 االحتیاجات التدریبیة الالزمة لمعلم الصف في تعرف إلى) ٢٠١٠(وھدفت دراسة بركات 

المرحلة التعلیمیة االبتدائیة الدنیا من وجھة نظر معلمي المدارس الحكومیة بمحافظة طولكرم 
بفلسطین، واتبعت الدراسة المنھج الوصفي، وقد تم تطبیق استبانة تم إعدادھا لقیاس ھذه االحتیاجات 

التربویة، واالجتماعیة واألسالیب : ( مجاالت ھيفقرة موزعة إلى أربعة) ٣٢(مؤلفة من 
معلمًا ومعلمة في المدارس ) ١٦٥(وبلغت عینة البحث ). واألنشطة، واستخدام التقنیات التكنولوجیة

وقد أظھرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائیًا في . الحكومیة في محافظة طولكرم بفلسطین
یة الالزمة لمعلم الصف في مرحلة التعلیم األساسیة الدنیا تبعًا تقدیرات المعلمین لالحتیاجات التدریب

المؤھل العلمي، وسنوات الخبرة، كما أظھرت النتائج ال توجد فروق دالة إحصائیًا في : لمتغیرات
تقدیرات المعلمین لالحتیاجات التدریبیة الالزمة لمعلم الصف في مرحلة التعلیم األساسیة الدنیا تبعًا 

أما بخصوص ترتیب مجاالت االحتیاجات التدریبیة فكانت كاآلتي . جنس والتخصصلمتغیرات ال
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مجال استخدام التكنولوجیا، المجال التربوي والسلوكي، مجال األسالیب واألنشطة، والمجال (
  ). االجتماعي

 Rahman, Jumani, Akhter, Chisthiوقام رحمان وجوماني واكتیر وجیستي وأجمال
& Ajmal,2011 (سة في مالیزیا ھدفت إلى الكشف عن االحتیاجات التدریبیة التي تؤدي إلى بدرا

طالبة، استجبن ) ١٨٠(معلمة و ) ٨٠(تكونت عینة الدراسة من . زیادة فاعلیة المعلم التدریسیة
وقد أظھرت النتائج أن تحدید المعلمة الحتیاجاتھا . الستبانة تم إعدادھا خصیصًا لغایات الدراسة

نھا من ممارسة التدریس، والتقویم، واالختبار بفاعلیة، وان التدریب المتخصص التدریبیة یمك
یساعدھا في إدارة الصف بشكل سلیم، وھذا یؤید لزیادة فاعلیة المعلمة وبالتالي زیادة تحصیل 

  .الطالبات
االحتیاجات التدریبیة لمعلمي لغتي الخالدة للمرحلة  فتناولت) ٢٠١٣(أما دراسة الغامدي 

طة بمدارس الھیئة الملكیة بالجبیل الصناعیة بالمملكة العربیة السعودیة في مجالي طرق المتوس
واستخدام الباحث المنھج الوصفي التحلیلي لمناسبتھ لطبیعة ھذه الدراسة وقام . التدریس والتقویم

 :عبارة اندرجت تحت محورین وھما) ٢٥(مشتملة على ) االستبانة(الباحث بإعداده أداة الدراسة 
وتم تطبیق األداة میدانیًا على مجتمع الدراسة المتمثل في كافة معلمي اللغة . طرق التدریس والتقویم

وقد توصلت الدراسة إلى أن . العربیة بالمرحلة المتوسطة بمدارس الھیئة الملكیة بالجبیل الصناعیة
للمرحلة المتوسطة ) الدةلغتي الخ(أفراد عینة االستبانة موافقین على االحتیاجات التدریبیة لمعلمي 
تنمیة مھارات االستماع الناقد، : في مجال طرق التدریس، وكانت أھم جوانب تلك االحتیاجات

وتنمیة مھارات القراءة الناقدة واإلبداعیة، وتطبیق إستراتیجیة التعلم النشط وتنمیة مھارات التعبیر 
وتطبیق إستراتیجیة التعلم التعاوني، الوظیفي واإلبداعي، وقیادة التعلم داخل الحجرة الدراسیة، 

وإثارة دافعیة الطالب وتحفیزھم للدرس اللغوي، واستخدام األسئلة الصفیة التي تنمي التفكیر الناقد 
وإن أفراد عینة االستبانة موافقین على . واإلبداعي باإلضافة إلى قیادة التعلم داخل الغرفة الصفیة

للمرحلة المتوسطة بمدارس الھیئة الملكیة بالجبیل ) لخالدةلغتي ا(االحتیاجات التدریبیة لمعلمي 
إعداد وسائل تقویم مناسبة : الصناعیة في مجال التقویم، وكانت أھم جوانب تلك االحتیاجات

لتشخیص حاجات الطالب اللغویة، وتدریب الطالب على التقییم الذاتي وتحدید احتیاجاتھم، وتصمیم 
رفة والمھارات السابقة لدى الطالب ولم یكن ھناك فروق ذات داللة وسائل تقویم متنوعة لتقییم المع

  .إحصائیة بین استجابات أفراد العینة وفقًا لمتغیري عدد سنوات الخبرة، والمؤھل العلمي
إلى تعرف االحتیاجات التدریبیة لمعلمي ومعلمات تعلیم ) ٢٠١٦(وسعت دراسة العسكر 

تكونت عینة . ربیة السعودیة في ضوء مھارات التفكیر الناقدالكبار بمحافظة المجمعة في المملكة الع
، ولتحقیق ھدف الدراسة تم تطبیق ) معلمة٩٢ معلمًا و ٨٢(معلمًا ومعلمة ) ١٧٩(الدراسة من 

. مھارات التفكیر الناقد، و االحتیاجات التدریبیة: فقرة موزعة على بعدي) ٧٠(استبانة مكونة من 
االحتیاجات التدریبیة الكلیة للمعلمین والمعلمات جاءت بدرجة وقد أظھرت نتائج الدراسة أن 

متوسطة، حیث احتل مجال معرفة االفتراضات في المرتبة األولى بینما جاء مجال االستنتاج في 
وبینت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في استجابات أفراد عینة . المرتبة األخیرة

  .یة وفقًا لمتغیرات الدراسةالدراسة الحتیاجاتھم التدریب
بدراسة بتركیا ھدفت إلى التعرف على ) (Mede & Isik, 2016وقامت میدي وآیسیك 

تكونت عینة الدراسة . االحتیاجات التدریبیة لمعلمي اللغة اإلنجلیزیة في المدارس الخاصة التركیة
ستبانة الدراسة المكونة معلمًا ومعلمة تم اختیارھم بالطریقة القصدیة، حیث استجابوا ال) ٤٠(من 
تكییف طرق التدریس، والتأكید على مھارات اللغة، : فقرة موزعة على مجاالت) ٢٥(من 

وقد أظھرت نتائج الدراسة أن درجة االحتیاجات . واستخدام التكنولوجیا، والبیئة الصفیة، والتدریس
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تدریس المرتبة األولى، تاله التدریبیة لدى المعلمین مرتفعة في جمیع المجاالت، حیث احتل مجال ال
  .مجال استخدام التكنولوجیا، فیما احتلت البیئة المدرسیة المرتبة األخیرة

دراسة في السودان ھدفت إلى معرفة واقع تدریب معلمي ) ٢٠١٦(وأجرى الفضل وحسن 
 یة النھودبمرحلة التعلیم األساسي أثناء الخدمة بوالیة غرب كردفان محل اللغة العربیة الحلقة الثانیة

األساسیة، اتبع الباحثان  أنموذجا من وجھة نظر خبراء التربیة والتعلیم على الكفایات التعلیمیة
الدراسة من أساتذة كلیة التربیة جامعة غرب  وتكون مجتمع. المنھج الوصفي لتحقیق ھدف الدراسة

دریب بكلیة التربیة المعلمین بوالیة غرب كردفان ومعلمي مدارس الت كردفان ومدراء معاھد تدریب
التربیة  كردفان ومعلمي وموجھي اللغة العربیة بمحلیة النھود والمھتمین بقضایا جامعة غرب

 (10) خبیرًا، اختار الباحثان عینة تكونت من) ٥٠(والتعلیم بوالیة غرب كردفان وعددھم حوالي 
لتعلیم، وتوصلت الدراسة إلي مقابلة موجھھ لخبراء التربیة وا خبیرًا، تمثلت أداة الدراسة في أسئلة

اللغة  أكد المبحوثون بأن الكفایات التعلیمیة األساسیة التي یحتاجھا معلمي: أھمھا عدة نتائج من
كما أكد جمیع . المھنیة والشخصیة العربیة الحلقة الثانیة تتمثل في الكفایات اللغویة، والكفایات

 العربیة في والیة غرب كردفان غیر مدربین، اللغة الخبراء الذین تمت مقابلتھم بأن معظم معلمي
ھؤالء المعلمین في دورات متقدمة في مجال اللغة العربیة وطرق  وھنالك ضرورة ملحة لتدریب

الكتیبات  أكد الخبراء بأن لیس للمحلیات برنامج تدریبي ممنھج بل یقوم على بعض كما. تدریسھا
  . المعلمین علیھا  الوالیات لتدریبالتي ترسلھا الوزارة االتحادیة إلى) التعیینات(

فھدفت إلى تعرف االحتیاجات التدریبیة للتدریس ) (Al-Madani, 2017أما دراسة المدني 
اتبعت الدراسة منھجیة وصفیة تحلیلیة من خالل . في المدارس األساسیة بالمملكة العربیة السعودیة

معلمًا ومعلمة ) ٥٠(التدریسیة لعینة من فقرة تقیس االحتیاجات التدریبیة ) ٤٦(استبانة مكونة من 
وقد أظھرت نتائج الدراسة أن االحتیاجات .  یعملون في المرحلة األساسیة بالمدارس الحكومیة

التدریبیة في مجالي التخطیط والتقویم مرتفعة، كما أظھرت النتائج أن االحتیاجات التدریبیة 
ي جمیع المجاالت، وبخاصة اللواتي حصلن على للمعلمات اإلناث أعلى منھا لدى المعلمین الذكور ف

  .عدد قلیل من الدورات
بدراسة في لیبیا ھدفت إلى معرفة االحتیاجات التدریبیة وتحدیدھا ) ٢٠١٧(وقامت مسعود 

التدریس لمعلمي الفصل بمدینة المرج وضواحیھا، ولتحقیق ذلك تم إعداد مقیاس  في مجال طرق
تطبیقھ من خالل دراسة وصفیة على عینة  راسة، تمیحتوى على مؤشرات تقیس أھداف الد

من معلمي الفصل في مدینة المرج وضواحیھا، وقد أظھرت نتائج الدراسة وجود ) ٩٧(قوامھا
في تنمیة  تدریبیة لمعلمي الفصل في المدارس االبتدائیة داخل مدینة المرج وخارجھا احتیاجات

واستخدام أنواع التقویم، وتنویع المثیرات لشد  ین،مھارات القراءة والكتابة، وإثراء خبرات المتعلم
مھارات التفكیر وتنمیتھا لدى المتعلمین، ومساعدة المتعلمین في البحث  انتباه المتعلمین، واستخدام

المتنوعة، واستخدام الوسائل  المعلومة وكیفیة تنمیة الفترة على اإلبداع واستخدام أدوات التقویم عن
تراعى الفروق الفردیة بین المتعلمین، واستخدام  دة، واستخدام اختبارات معمل الما- التعلیمیة 

  .لتثیر انتباه المتعلمین، واختیار مصادر التعلم المتعددة) الفصل(التعلم  كراسة المتابعة وتجمیل بیئة
 وفقًا الصف لمعلمات التدریبیة االحتیاجات تحدید بدراسة ھدفت إلى) ٢٠١٨(وقام الخوالدة 

من  العینة وتألفت المعرفة في المملكة األردنیة الھاشمیة، اقتصاد ظل في المستقبلیة ألدوارھن
 والتعلیم الجامعة لواء مدیریة في والخاصة الحكومیة المدارس في یدرسن ممن معلمة) ٢٠٠(

 )  االستبانة( الدراسة أداة تصمیم في متمثًال المسحي، الوصفي المنھج الدراسة اتبعت. الخاص
 معلمات تقدیرات أن النتائج وبینت مجاالت،) ٩ ( على موزعة فقرة 94 فقراتھا عدد غبل والتي

 مرتفعة، وأن جاءت المعرفة اقتصاد ظل في المستقبلیة ألدوارھن وفقًا التدریبیة لالحتیاجات الصف
 المعرفة اقتصاد ظل في المستقبلیة ألدوارھم وفقًا التدریبیة لالحتیاجات الصف معلمات تقدیرات
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 باختالف  سنوات، وتختلف١٠-٥الخبرة  ذوي تقدیرات خبرتھم، ولصالح سنوات باختالف ختلفت
  .العلمي المؤھل باختالف ال تختلف حین في الحكومیة؛ المدارس معلمات ولصالح المدرسة نوع

 :التعلیق على الدراسات السابقة
 المرحلة االبتدائیة كدراسة  تنوعت عینات الدراسات السابقة؛ فبعضھا تناول معلمي:من حیث العینة

، )٢٠١٣الغامدي، (، وبعضھا تناول معلمي المرحلة المتوسطة والثانویة كدراسة )٢٠١٠بركات، (
، وبعضھا تناول المعلمین والطالب كدراسة رحمان وجوماني واكتیر )٢٠١٦العسكر، (ودراسة 

 الدراسة اما). Rahman, Jumani, Akhter, Chisthi & Ajmal,2011وجیستي وأجمال
الحالیة فتشابھت معھا في عینة المعلمین، إال أنھا تتمیز عن الدراسات السابقة في تناولھا معلمات 
المرحلة االبتدائیة بدولة الكویت، وھو ما لم تقم بھ الدراسات السابقة، وبخاصة في ظل عدم وجود 

  .دراسات كویتیة في ھذا السیاق بحسب علم الباحثة
ستون جونت معظم الدراسات المنھج الوصفي باستخدام االستبانة كدراسات  اتبع:من حیث المنھج

Johnston, 2007)(المدني ، و Al-Madani, 2017)( و ،) ،وتتشابھ الدراسة )٢٠١٨الخوالدة ،
  .الحالیة معھا في استخدام نفس المنھج، من خالل توظیف االستبانة كأداة لجمع المعلومات

تنوعت أماكن إجراء الدراسات بین الدول العربیة والدول األجنبیة،  :من حیث مكان إجراء الدراسة
وتتمیز الدراسة الحالیة في أنھا أجریت في البیئة الكویتیة في ظل قلة الدراسات حول الموضوع 

  .عمومًا وفي المرحلة االبتدائیة على وجھ الخصوص
  :تتمیز الدراسة الحالیة عن غیرھا من الدراسات في اآلتي

  .دراسة في البیئة الكویتیةأجریت ال -
 .أجریت الدراسة على معلمات المرحلة األساسیة -
 .أجریت في ضوء عدد من المتغیرات المرتبطة بالمعلمة -

  :الطریقة واإلجراءات
  :مجتمع الدراسة وعینتھا

تكون مجتمع الدراسة من جمیع معلمات المرحلة االبتدائیة في منطقة الفروانیة التعلیمیة 
) ١٠٠(معلمة، وتم اختیار عینة عشوائیة من المعلمات بلغت ) ٣٠٠(والبالغ عددھن بدولة الكویت 

  .یبین توزیع أفراد عینة الدراسة حسب متغیراتھا المستقلة) ١(معلمة، والجدول
  )١(الجدول 

  متغیرات الدراسة حسب  للمجاالتالتكرارات والنسب المئویة

 النسبة التكرار الفئات  
 65.0 65 بكالوریوس المؤھل

 35.0 35 دراسات علیا 
 22.0 22  سنوات٥أقل من  الخبرة
 51.0 51  سنوات١٠ -سنوات 5 
 27.0 27  سنوات١٠أكثر من  
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 النسبة التكرار الفئات  
 66.0 66 دورة واحدة الدورات

 34.0 34 دورتین فأكثر 
 100.0 100 المجموع 

  :أداة الدراسة
 تناولت التدریب تم الرجوع إلى األدب النظري، وعدد من الدراسات السابقة، التي

 ؛ ٢٠١٧؛ مسعود، ٢٠١٦؛ الفضل، ٢٠١٣الغامدي، : (واالحتیاجات التدریبیة مثل دراسات
Shah, 2017 ( حیث تم بناء استبانة تكونت بصورتھا األولیة من)فقرة، موزعة على أربعة ) ٣٤

  .تخطیط الدروس، وتنفیذ الدروس، وإدارة الصف، والتقویم: مجاالت ھي
  :صدق أداة الدراسة

تم التحقق من صدق أداة الدراسة من خالل عرضھا على عدد من أعضاء ھیئة التدریس 
والمختصین التربویین بدولة الكویت، حیث طلب منھم قراءة فقرات أداة الدراسة، وإبداء 

دقة الصیاغة اللغویة للفقرات، ومدى مناسبة الفقرات لمجاالتھا، وحذف : ملحوظاتھم علیھا من حیث
وبعد األخذ بمالحظات المحكمین أصبحت االستبانة . تشابھة، واقتراح ما یرونھ مناسبًاالفقرات الم
  .فقرة، موزعة على نفس المجاالت السابقة) ٣٢(مكونة من 

  : الدراسةاةثبات أد
-test(للتأكد من ثبات أداة الدراسة، فقد تم التحقق بطریقة االختبار وإعادة االختبار 

retest (إعادة تطبیقھ بعد أسبوعین على مجموعة من خارج عینة الدراسة بتطبیق المقیاس، و
وتم . معلمة، ومن ثم تم حساب معامل ارتباط بیرسون بین تقدیراتھن في المرتین) ٣٠(مكّونة من 

) ٢(أیضًا حساب معامل الثبات بطریقة االتساق الداخلي حسب معادلة كرونباخ ألفا، والجدول رقم 
لي وفق معادلة كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة للمجاالت واألداة ككل یبین معامل االتساق الداخ

  .واعتبرت ھذه القیم مالئمة لغایات ھذه الدراسة
  )٢(الجدول 

  معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة للمجاالت والدرجة الكلیة

 االتساق الداخلي ثبات اإلعادة المجال
 ٠٫٧٨ ٠٫٨٩ تخطیط الدروس

 ٠٫٧٥ ٠٫٨٧ ذ الدروستنفی
 ٠٫٨١ ٠٫٩٠ إدارة الصف

 ٠٫٨٠ ٠٫٨٦ التقویم
 ٠٫٨٦ ٠٫٩١ االحتیاجات ككل

  :متغیرات الدراسة
  :اشتملت الدراسة على المتغیرات المستقلة والتابعة اآلتیة
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  :المتغیرات المستقلة
  .بكالوریوس، دراسات علیا: المؤھل العلمي .١
 . سنوات١٠، أكثر من  سنوات١٠ – ٥ سنوات،   ٥أقل من : الخبرة .٢
 دورة واحدة،  أكثر من دورتین:  عدد الدورات التدریبیة .٣

  .درجة استجابة المعلمات على تحدید احتیاجاتھن التدریبیة كما تعكسھا أداة الدراسة: المتغیر التابع
  :المعیار اإلحصائي

لنتائج وتفسیر اعتمدت الباحثة المعیار اإلحصائي ذي التدریج الخماسي ألغراض عرض ا
 - ٢٫٥٠ بدرجة قلیلة، ٢٫٤٩  - ١٫٥٠  بدرجة قلیلة جدًا، ١٫٤٩  - ١٫٠٠: استجابات أفراد الدراسة 

   بدرجة متوسطة٣٫٤٩
   جدًا   بدرجة كبیرة٥٫٠٠-٤٫٥٠ بدرجة كبیرة، ٤٫٤٩ -٣٫٥٠

  :نتائج الدراسة
لة االبتدائیة بمنطقة ما االحتیاجات التدریبیة لمعلمات المرح: النتائج المتعلقة بالسؤال األول

  الفروانیة التعلیمیة بدولة الكویت؟
المعیاریة لإلجابة عن ھذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات 
 والجدول لالحتیاجات التدریبیة لمعلمات المرحلة االبتدائیة بمنطقة الفروانیة التعلیمیة بدولة الكویت،

  .أدناه یوضح ذلك
  )٣(جدول 

لالحتیاجات التدریبیة لمعلمات المرحلة االبتدائیة سطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة المتو
   مرتبة تنازلیًا حسب المتوسطات الحسابیةبمنطقة الفروانیة التعلیمیة بدولة الكویت

المتوسط   المجال  الرقم  الرتبة
  الحسابي

االنحراف 
  الدرجة  المعیاري

  كبیرة  639٠. 3.71 التقویم  ٤ ١
 كبیرة  614٠. 3.62 تنفیذ الدروس  ٢ ٢
 كبیرة  711٠. 3.52 تخطیط الدروس  ١ ٣
 كبیرة  766٠. 3.20 إدارة الصف  ٣ ٤
 كبیرة  639٠. 3.71 االحتیاجات ككل    

 بدرجة تقدیر )3.71-3.20(المتوسطات الحسابیة قد تراوحت مابین أن ) ٣(یبین الجدول 
 بدرجة تقدیر كبیرة، )3.71(متوسط حسابي بلغ أعلى بفي المرتبة األولى  التقویم حیث جاءكبیرة، 

بدرجة تقدیر كبیرة، وبلغ ) 3.20( في المرتبة األخیرة وبمتوسط حسابي بلغ إدارة الصفبینما جاء 
وقد تم حساب المتوسطات . بدرجة تقدیر كبیرة) 3.71 (ككلالحتیاجات لالمتوسط الحسابي 

، كل مجال على حدةفراد عینة الدراسة على فقرات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لتقدیرات أ
  :حیث كانت على النحو التالي
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  تخطیط الدروس: المجال األول
  )٣(جدول 

 تخطیط الدروس مرتبة  المتعلقة بمجاللفقراتلالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة 
  تنازلیًا حسب المتوسطات الحسابیة

المتوسط   الفقرات  الرقم  الرتبة
  لحسابيا

االنحراف 
  المستوى  المعیاري

 كبیرة  891٠. 3.56 ربط أھداف الدرس بأھداف المادة العامة ٨ ١

اختیار األنشطة المناسبة للدرس في أثناء  ٥ ٢
 كبیرة 1.140 3.55  التخطیط

 كبیرة 1.067 3.55 كتابة أھداف قابلة للمالحظة والقیاس ٧ ٢
 كبیرة  999٠. 3.54 سالتسلسل والتدرج في كتابة خطة الدر ٦ ٤
 كبیرة 1.185 3.52  تصمیم مذكرة الدرس ٤ ٥
 كبیرة 893. 3.51 توزیع وقت الدرس أثناء التخطیط ٣ ٦

وضع الخطة الیومیة والفصلیة لتدریس  ٢ ٧
 متوسطة 1.040 3.49 المادة

 متوسطة 881. 3.47 صیاغة المجاالت السلوكیة لكل درس  ١ ٨
 یرةكب 711. 3.52 تخطیط الدروس    

بدرجة تقدیر ) 3.56-3.47(المتوسطات الحسابیة قد تراوحت مابین أن ) ٣(یبین الجدول 
ربط أھداف الدرس " والتي تنص على) ٨( رقم ة، حیث جاءت الفقرتراوحت بین متوسطة وكبیرة

بینما  بدرجة تقدیر كبیرة، )3.56(في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ " بأھداف المادة العامة
بالمرتبة األخیرة وبمتوسط " صیاغة المجاالت السلوكیة لكل درس"ونصھا ) ١( رقم ةءت الفقرجا

) 3.52( ككل تخطیط الدروسل وبلغ المتوسط الحسابي .بدرجة تقدیر متوسطة) 3.47(حسابي بلغ 
 .بدرجة تقدیر كبیرة

  تنفیذ الدروس: المجال الثاني
  )٤(جدول 

 تنفیذ الدروس مرتبة تنازلیًا  المتعلقة بمجاللفقراتلعیاریة المتوسطات الحسابیة واالنحرافات الم
  حسب المتوسطات الحسابیة

المتوسط   الفقرات  الرقم  الرتبة
  الحسابي

االنحراف 
  المستوى  المعیاري

 كبیرة  913٠. 3.66 استثارة دافعیة الطالب في أثناء الدرس ١٣ ١
 كبیرة  924٠. 3.66  مراعاة الفروق الفردیة بین المتعلمین  ١٥ ١
 كبیرة  945٠. 3.66  تحدید خبرات ومعارف الطالب السابقة  ١٦ ١
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المتوسط   الفقرات  الرقم  الرتبة
  الحسابي

االنحراف 
  المستوى  المعیاري

 كبیرة 1.041 3.63  استھالل الدرس بتمھید مناسب ١٤ ٤

توظیف الوسائل التعلیمیة المناسبة في تنفیذ  ١٢ ٥
 كبیرة  942٠. 3.61  الدروس

 كبیرة 1.093 3.59 توظیف التكنولوجیا في التدریس ١١ ٦

 صفیة وال صفیة لترسیخ المفاھیم تنفیذ أنشطة ١٠ ٧
 كبیرة  997٠. 3.58 والحقائق

 كبیرة 913. 3.57 تطبیق استراتیجیات التدریس الحدیثة ٩ ٨
 كبیرة 614. 3.62 تنفیذ الدروس    

بدرجة تقدیر ) 3.66-3.57(المتوسطات الحسابیة قد تراوحت مابین أن ) ٤(یبین الجدول 
، "استثارة دافعیة الطالب في أثناء الدرس" ونصھم) ١٦ و١٥ و١٣ (ات، حیث جاءت الفقركبیرة

في المرتبة " تحدید خبرات ومعارف الطالب السابقة"، و"مراعاة الفروق الفردیة بین المتعلمین"و
ونصھا ) ٩( رقم ةبینما جاءت الفقر،  بدرجة تقدیر كبیرة)3.66(األولى وبمتوسط حسابي بلغ 

 بدرجة )3.57(بالمرتبة األخیرة وبمتوسط حسابي بلغ  "تطبیق استراتیجیات التدریس الحدیثة"
 .بدرجة تقدیر كبیرة) 3.62( ككل تنفیذ الدروس وبلغ المتوسط الحسابي ل.تقدیر كبیرة

  إدارة الصف: المجال الثالث
  )٥(جدول 

مرتبة تنازلیًا  إدارة الصف المتعلقة بمجال لفقراتلالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة 
  المتوسطات الحسابیةحسب 

المتوسط   الفقرات  الرقم  الرتبة
  الحسابي

االنحراف 
  المستوى  المعیاري

التعامل مع المواقف الطارئة في الغرفة  ١٧ ١
 متوسطة 1.120 3.33  الصفیة

 متوسطة 1.118 3.32  التعامل مع الطالب المشاكس والمشاغب ٢٠ ٢
 متوسطة 1.062 3.27  إدارة الواجبات والتعیینات بفعالیة ٢١ ٣
 متوسطة 918. 3.19  التدرب على اإلدارة الصفیة الفاعلة ١٩ ٤

المحافظة على النظام والھدوء في الغرفة  ١٨ ٥
 متوسطة 1.101 3.17  الصفیة

 متوسطة 1.262 3.11  القدرة على التواصل اللفظي وغیر اللفظي ٢٢ ٦
 متوسطة 1.360 3.10  جذب انتباه الطالب بشكل مستمر ٢٣ ٧
 متوسطة 1.275 3.10 العدالة واالتزان في التعامل مع الطالب ٢٤ ٧
 متوسطة 766. 3.20 إدارة الصف    
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 بدرجة تقدیر )3.33-3.10(المتوسطات الحسابیة قد تراوحت مابین أن ) ٥(یبین الجدول 
التعامل مع المواقف الطارئة في الغرفة " والتي تنص على) ١٧( رقم ةمتوسطة، حیث جاءت الفقر

بینما جاءت ، بدرجة تقدیر متوسطة) 3.33(في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ " فیةالص
العدالة واالتزان في التعامل "، و"جذب انتباه الطالب بشكل مستمر"ونصھما ) ٢٤ و٢٣( الفقرتان

 وبلغ المتوسط .بدرجة تقدیر متوسطة) 3.10(بالمرتبة األخیرة وبمتوسط حسابي بلغ " مع الطالب
  . بدرجة تقدیر متوسطة)3.20( ككل دارة الصفابي إلالحس

  التقویم: المجال الرابع
  )٦(جدول 

مرتبة تنازلیًا حسب  التقویم المتعلقة بمجال لفقراتلالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة 
  المتوسطات الحسابیة

المتوسط   الفقرات  الرقم  الرتبة
  الحسابي

االنحراف 
  المستوى  المعیاري

 كبیرة 1.088 3.74  بناء االختبارات وتصحیحھا ٢٧ ١
 كبیرة 962. 3.73  التنویع في أسالیب التقویم ٢٦ ٢
 كبیرة 954. 3.72  استخدام التقویم المعتمد على األداء ٢٥ ٣
 كبیرة 967. 3.71  تحلیل النتائج المتحصلة من التقویم ٢٨ ٤
 كبیرة 1.085 3.71  كتابة الخطط العالجیة بناء على التقویم ٢٩ ٤
 كبیرة 957. 3.71  تقدیم التغذیة الراجعة للطالب ٣٠ ٤

طرق تطبیق التقویم الموجودة في الكتاب  ٣١ ٧
 كبیرة 1.098 3.69  المدرسي

 كبیرة 1.055 3.67  استخدام التقویم المستمر في أثناء الحصة ٣٢ ٨
 كبیرة 639. 3.71 التقویم    

بدرجة تقدیر ) 3.74-3.67( قد تراوحت مابین المتوسطات الحسابیةأن ) ٦(یبین الجدول 
في المرتبة " بناء االختبارات وتصحیحھا" والتي تنص على) ٢٧( رقم ة، حیث جاءت الفقركبیرة

ونصھا ) ٣٢( رقم ةبینما جاءت الفقر،  بدرجة تقدیر كبیرة)3.74(األولى وبمتوسط حسابي بلغ 
 بدرجة )3.67(بة األخیرة وبمتوسط حسابي بلغ بالمرت" استخدام التقویم المستمر في أثناء الحصة"

  .بدرجة تقدیر كبیرة) 3.71( ككل لتقویم وبلغ المتوسط الحسابي ل.تقدیر كبیرة
 α( ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

لة الكویت الحتیاجاتھن التدریبیة في تصورات المعلمات بمنطقة الفروانیة التعلیمیة بدو) ٠٫٠٥=
  .تعزى لمتغیرات المؤھل العلمي، وسنوات الخبرة، وعدد الدورات التدریبیة؟

 استخراج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة تم لإلجابة عن ھذا السؤال
ب متغیرات لتصورات المعلمات بمنطقة الفروانیة التعلیمیة بدولة الكویت الحتیاجاتھن التدریبیة حس

ولبیان الفروق اإلحصائیة بین المؤھل العلمي، وسنوات الخبرة، وعدد الدورات التدریبیة، 
 لمتغیري المؤھل العلمي، وعدد الدورات التدریبیة "ت"المتوسطات الحسابیة تم استخدام اختبار 

  .وضح ذلكتول أدناه اوالجدوتحلیل التباین األحادي لمتغیر سنوات الخبرة، 
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  :مؤھل العلميال: أوال
  )٧(جدول 

المؤھل العلمي، وسنوات ألثر " ت"المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة واختبار 
الخبرة، وعدد الدورات التدریبیة على تصورات المعلمات بمنطقة الفروانیة التعلیمیة بدولة 

  الكویت الحتیاجاتھن التدریبیة

المتوسط   العدد المؤھل  
  الحسابي

االنحراف 
  عیاريالم

  قیمة
  "ت"

درجات 
  الحریة

الداللة 
  اإلحصائیة

 تخطیط الدروس 020. 98 2.363 674. 3.64 65 بكالوریوس

    732. 3.30 35 دراسات علیا

 تنفیذ الدروس 009. 98 2.663 589. 3.74 65 بكالوریوس
    610. 3.40 35 دراسات علیا

 إدارة الصف 044. 98 2.037 813. 3.31 65 بكالوریوس

    630. 2.99 35 دراسات علیا

 التقویم 000. 98 3.944 583. 3.88 65 بكالوریوس
    621. 3.39 35 دراسات علیا

 االحتیاجات ككل 000. 98 3.944 583. 3.88 65 بكالوریوس

    621. 3.39 35 دراسات علیا

المؤھل ألثر  تعزى )٠٫٠٥ = (وجود فروق ذات داللة إحصائیة  )٧(یتبین من الجدول   
  . في جمیع المجاالت وفي الدرجة الكلیة، وجاءت الفروق لصالح بكالوریوسالعلمي

  سنوات الخبرة: ثانیًا
  )٨(جدول 

 لتصورات المعلمات بمنطقة الفروانیة التعلیمیة المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة
  لخبرةسنوات ا بدولة الكویت الحتیاجاتھن التدریبیة حسب متغیر

المتوسط   العدد  الفئات  
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

 841. 3.31 22  سنوات٥أقل من  تخطیط الدروس
 557. 3.76 51  سنوات١٠ -سنوات 5 
 722. 3.24 27  سنوات١٠أكثر من  
 711. 3.52 100 المجموع 

 648. 3.50 22  سنوات٥أقل من  تنفیذ الدروس
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المتوسط   العدد  الفئات  
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

 566. 3.79 51  سنوات١٠ -سنوات 5 
 597. 3.39 27  سنوات١٠أكثر من  
 614. 3.62 100 المجموع 

 871. 3.04 22  سنوات٥أقل من  إدارة الصف
 754. 3.44 51  سنوات١٠ -سنوات 5 
 526. 2.87 27  سنوات١٠أكثر من  
 766. 3.20 100 المجموع 

 814. 3.46 22  سنوات٥أقل من  التقویم
 517. 3.97 51  سنوات١٠ -سنوات 5 
 488. 3.43 27  سنوات١٠أكثر من  
 639. 3.71 100 المجموع 

 814. 3.46 22  سنوات٥أقل من  االحتیاجات ككل
 517. 3.97 51  سنوات١٠ -سنوات 5 
 488. 3.43 27  سنوات١٠أكثر من  
 639. 3.71 100 المجموع 

 لتصورات سابیة واالنحرافات المعیاریةتباینًا ظاھریًا في المتوسطات الح) ٨(یبین الجدول 
المعلمات بمنطقة الفروانیة التعلیمیة بدولة الكویت الحتیاجاتھن التدریبیة بسبب اختالف فئات متغیر 

ولبیان داللة الفروق اإلحصائیة بین المتوسطات الحسابیة تم استخدام تحلیل التباین ، سنوات الخبرة
  ).٩(األحادي حسب الجدول 

  )٩(جدول 
 تصورات المعلمات بمنطقة الفروانیة التعلیمیة  علىسنوات الخبرةتحلیل التباین األحادي ألثر 

  بدولة الكویت الحتیاجاتھن التدریبیة

مجموع   المصدر  
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
الداللة   قیمة ف  المربعات

  اإلحصائیة
  002٠. 6.747 3.053 2 6.105  بین المجموعات

   452٠. 97 43.885  خل المجوعاتدا
تخطیط 
 الدروس

    99 49.990  الكلي
تنفیذ   011٠. 4.705 1.653 2 3.305  بین المجموعات

   351٠. 97 34.067  داخل المجوعات الدروس
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مجموع   المصدر  
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
الداللة   قیمة ف  المربعات

  اإلحصائیة
    99 37.372  الكلي

  003٠. 6.217 3.304 2 6.608  بین المجموعات
   531٠. 97 51.551  داخل المجوعات

 إدارة الصف

    99 58.159  الكلي
 000٠. 10.066 3.475 2 6.950  بین المجموعات
   345٠. 97 33.484  داخل المجوعات

 التقویم

    99 40.434  الكلي
  000٠. 10.066 3.475 2 6.950  بین المجموعات
   345٠. 97 33.484  داخل المجوعات

االحتیاجات 
 ككل

    99 40.434  الكلي

 )٠٫٠٥=(وق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة وجود فر )٩(یتبین من الجدول 
 في جمیع المجاالت وفي األداة ككل، ولبیان الفروق الزوجیة الدالة إحصائیا  لسنوات الخبرةتعزى

بین المتوسطات الحسابیة تم استخدام المقارنات البعدیة بطریقة شیفیھ كما ھو مبین في الجدول 
)١٠.(  

  )١٠(جدول 
ألثر سنوات الخبرة على تصورات المعلمات بمنطقة الفروانیة  ھشیفیة بطریقة المقارنات البعدی

 التعلیمیة بدولة الكویت الحتیاجاتھن التدریبیة

 
المتوسط  سنوات الخبرة

 الحسابي

 ٥أقل من 
 سنوات

 - سنوات ٥
١٠ 

 سنوات

أكثر من 
١٠ 

  سنوات
    3.31  سنوات٥أقل من 

   *0.45 3.76  سنوات١٠ -سنوات 5
 تخطیط الدروس

  *52٠. 070. 3.24   سنوات١٠أكثر من 
    3.50  سنوات٥أقل من 

    29٠. 3.79  سنوات١٠ -سنوات 5
 تنفیذ الدروس

  *41٠.  11٠. 3.39   سنوات١٠أكثر من 
    3.04  سنوات٥أقل من 

    40٠. 3.44  سنوات١٠ -سنوات 5
 إدارة الصف

  *58٠.  17٠. 2.87   سنوات١٠أكثر من 
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المتوسط  سنوات الخبرة

 الحسابي

 ٥أقل من 
 سنوات

 - سنوات ٥
١٠ 

 سنوات

أكثر من 
١٠ 

  سنوات
    3.46  سنوات٥أقل من 

   *51٠. 3.97  سنوات١٠ -سنوات 5
 التقویم

  *0.54  03٠. 3.43   سنوات١٠أكثر من 
    3.46  سنوات٥أقل من 

   *51٠. 3.97  سنوات١٠ -سنوات 5
 االحتیاجات ككل

 
  *0.54  03٠. 3.43   سنوات١٠أكثر من 

  ).٠٫٠٥ = (دالة عند مستوى الداللة   *
 فئة بین) ٠٫٠٥ = (وجود فروق ذات داللة إحصائیة : اآلتي) ١٠( من الجدول یتبین

 ١٠أكثر من ، و سنوات٥أقل من من جھة وكل من فئتي الخبرة   سنوات١٠ -سنوات 5 الخبرة 
تخطیط  في  سنوات١٠ -سنوات 5  من جھة أخرى وجاءت الفروق لصالح فئة الخبرة سنوات
 فئة بین) ٠٫٠٥ = (وجود فروق ذات داللة إحصائیة و. ككلاالحتیاجات ، والتقویمس، والدرو

، وجاءت الفروق لصالح فئة  سنوات١٠أكثر من فئة الخبرة و  سنوات١٠ -سنوات 5 الخبرة 
  . إدارة الصف، وتنفیذ الدروس في  سنوات١٠ - سنوات 5 الخبرة 

  عدد الدورات التدریبیة: ثالثًا
  )١١(جدول 

عدد الدورات التدریبیة على ألثر " ت"نحرافات المعیاریة واختبار المتوسطات الحسابیة واال
  تصورات المعلمات بمنطقة الفروانیة التعلیمیة بدولة الكویت الحتیاجاتھن التدریبیة

عدد الدورات   
المتوسط   العدد التدریبیة

  الحسابي
االنحراف 
  المعیاري

  قیمة
  "ت"

درجات 
  الحریة

الداللة 
  اإلحصائیة

  012٠. 98 2.575 578. 3.65 66 دورة واحدة
 تخطیط الدروس

    872. 3.28 34 دورتین فأكثر
  009٠. 98 2.685 539. 3.73 66 دورة واحدة

 تنفیذ الدروس
    695. 3.40 34 دورتین فأكثر
  003٠. 98 3.088  715٠. 3.36 66 دورة واحدة

 إدارة الصف
     774٠. 2.88 34 دورتین فأكثر

  000٠. 98 3.688  565٠. 3.87 66 ةدورة واحد
 التقویم

    669٠. 3.40 34 دورتین فأكثر
  000٠. 98 3.688  565٠. 3.87 66 دورة واحدة

 االحتیاجات ككل
    669٠. 3.40 34 دورتین فأكثر
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عدد  تعزى ألثر )٠٫٠٥ = (وجود فروق ذات داللة إحصائیة  )١١(یتبین من الجدول 
  .دورة واحدةاالت وفي الدرجة الكلیة وجاءت الفروق لصالح  في جمیع المجالدورات التدریبیة

  :مناقشة نتائج الدراسة والتوصیات
أظھرت نتائج السؤال األول أن تقدیرات المعلمات الحتیاجاتھن : مناقشة نتائج السؤال األول

مجال التدریبیة جاءت كبیر، حیث احتل مجال التقویم المرتبة األولى، تاله مجال تنفیذ الدروس، ثم 
  . تخطیط الدروس، بینما جاء مجال إدارة الصف في المرتبة األخیرة

وتبدو ھذه النتیجة مبررة فالمجاالت ھذه جمیعھا تقع في صلب عمل معلمة المرحلة 
وقد تعزى النتیجة . االبتدائیة، لذا تحتاج دومًا إلى التأھیل والتدریب، ومواكبة المستجدات التربویة

 الدورات التدریبیة التي تلقتھا المعلمات في السابق، وما یصاحبھا من كذلك إلى انخفاض مستوى
روتین، وضعف في اإلعداد والتقویم، مما ال یتیح المجال للمعلمة لنقل أثر التدریب إلى الغرفة 
الصفیة، وبالتالي تبقى حاجاتھا التدریبیة كبیرة في ھذه المجاالت، وبخاصة في أبعاد بناء 

إن ما سبق یدل  .ام أنواع التقویم المختلفة، وتطبیق أسالیب التدریس الحدیثةاالختبارات، واستخد
على إن المعلمة بحاجة إلى تدریبیھ على كیفیة تخطیط وترتیب وتنظیم درسھا وتكثیف الدورات 

  .التدریبیة التي تتناسب مع أداءھا وتطورات العصر وأھداف التربیة والتعلیم في دولة الكویت
التي بینت أن أفراد عینة االستبانة ) ٢٠١٣(یجة مع نتیجة دراسة الغامدي وتتفق ھذه النت

للمرحلة المتوسطة بمدارس الھیئة الملكیة ) لغتي الخالدة(موافقین على االحتیاجات التدریبیة لمعلمي 
كما تتفق ھذه النتیجة مع نتیجة دراسة میدي وآیسیك . بالجبیل الصناعیة في مجال طرق التدریس

Mede & Isik, 2016) ( التي أظھرت أن درجة االحتیاجات التدریبیة لدى المعلمین مرتفعة في
  .جمیع المجاالت

 ,Rahmanرحمان وجوماني واكتیر وجیستي وأجمالوفي ھذا السیاق أشارت دراسة 
Jumani, Akhter, Chisthi & Ajmal,2011 ( إلى أن تحدید المعلمة الحتیاجاتھا التدریبیة

 التدریس، والتقویم، واالختبار بفاعلیة، وأن التدریب المتخصص یساعدھا في یمكنھا من ممارسة
  .إدارة الصف بشكل سلیم، وھذا یؤید لزیادة فاعلیة المعلمة وبالتالي زیادة تحصیل الطالبات

 = (بینت النتائج السؤال الثاني وجود فروق ذات داللة إحصائیة : مناقشة نتائج السؤال الثاني
 في جمیع المجاالت وفي الدرجة الكلیة، وجاءت الفروق لصالح المؤھل العلميثر  تعزى أل)٠٫٠٥

، وترى الباحثة أن ھذه النتیجة منطقیة فالمعلمات الحاصالت على البكالوریوس یحتجن بكالوریوس
للمزید من الدورات التدریبیة كون المساقات التي تطرحھا مرحلة البكالوریوس ال تعطي التدریب 

علمة، في حین أن المعلمات الحاصالت على الشھادة العلیا تلقین مساقات أشمل وأوسع من الكافي للم
  .المعلمات الحاصالت على البكالوریوس، وھنا تبرز حاجة المعلمة األقل شھادة للمزید من التدریب

  أظھرت وجود التي) (Johnston, 2007ستون جونوتتفق ھذه النتیجة مع نتیجة دراسة 
كما تتفق النتیجة مع . تبعًا لمتغیر التخصص صائیة بین المعلمین في أھمیة االحتیاجاتفروق دالة إح

 وجود فروق دالة إحصائیًا في تقدیرات المعلمین التي أظھرت) ٢٠١٠(دراسة بركات نتیجة 
لالحتیاجات التدریبیة الالزمة لمعلم الصف في مرحلة التعلیم األساسیة الدنیا تبعًا لمتغیر المؤھل 

  . لميالع
 - سنوات 5  فئة الخبرة بین) ٠٫٠٥ = (فروق ذات داللة إحصائیة وبینت النتائج  وجود 

 من جھة أخرى  سنوات١٠أكثر من ، و سنوات٥أقل من من جھة وكل من فئتي الخبرة   سنوات١٠
، التقویمس، وتخطیط الدرو في  سنوات١٠ - سنوات 5 وجاءت الفروق لصالح فئة الخبرة 

 - سنوات 5  فئة الخبرة بین) ٠٫٠٥ = (وجود فروق ذات داللة إحصائیة ، ولاالحتیاجات ككو
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 ١٠ -سنوات 5 ، وجاءت الفروق لصالح فئة الخبرة  سنوات١٠أكثر من فئة الخبرة و  سنوات١٠
 وتشیر ھذه النتیجة إلى أن المعلمات متوسطات الخدمة . إدارة الصف، وتنفیذ الدروس في سنوات

ریب والتأھیل، وأنھن یحتجن للتدریب في مجاالت التقویم نظرًا لحداثة یحتجن للمزید من التد
خبراتھن التدریسیة، وعدم معرفتھن بالكثیر من المستجدات والجوانب المرتبطة بتقویم الدروس 

  . وتخطیطھا، وعملیات إدارة الصف وضبطھ
 معلمات تقدیرات التي بینت أن) ٢٠١٨(وتتفق ھذه النتیجة مع نتیجة دراسة الخوالدة 

 باختالف تختلف المعرفة اقتصاد ظل في المستقبلیة ألدوارھم وفقًا التدریبیة لالحتیاجات الصف
في حین تختلف نتیجة الدراسة .  سنوات١٠- ٥الخبرة  ذوي تقدیرات خبرتھم، ولصالح سنوات

التي بینت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في ) ٢٠١٦(الحالیة عن نتیجة دراسة العسكر 
استجابات أفراد عینة الدراسة الحتیاجاتھم التدریبیة وفقًا لمتغیرات الدراسة، وربما یعود ذلك 

  .الختالف بیئتي الدراستین
تعزى ألثر عدد الدورات ) ٠٫٠٥ = (كما بینت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائیة 

وھذا یؤكد . دورة واحدةالتدریبیة في جمیع المجاالت وفي الدرجة الكلیة وجاءت الفروق لصالح 
إدراك ھذه الفئة من المعلمات ألھمیة التدریب  في تمكینھن من أداء عملھن، ویشیر إلى اقتناعھن 

-Alالمدني وتتفق نتیجة الدراسة الحالیة مع نتیجة دراسة  . بأن دورة تدریبي واحدة ال تكفي
Madani, 2017) (ناث أعلى منھا لدى المعلمین التي بینت أن االحتیاجات التدریبیة للمعلمات اإل

  .الذكور في جمیع المجاالت، وبخاصة اللواتي حصلن على عدد قلیل من الدورات
  :التوصیات

  :في ضوء نتائج الدراسة توصي الباحثة بما یلي
إعادة النظر في البرامج التدریبیة المقدم للمعلمات في ضوء احتیاجاتھن التدریبیة، وبخاصة  .١

  .دارة الصففي مجاالت التقویم وإ
تشجیع المعلمات على تحدید احتیاجاتھن التدریبیة وتقدیمھا لإلدارة المدرسیة لرفعھا  .٢

 .للمعنیین بالتدریب في وزارة التربیة
 .دعوة وزارة التربیة إلجراء مسح میداني شامل الحتیاجات المعلمین والمعلمات التدریبیة .٣
نات أوسع، وباستخدام المزید من إجراء المزید من الدراسات حول الموضوع باستخدام عی .٤

  .المتغیرات
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  المراجع
   المراجع العربیة-أ

االحتیاجات التدریبیة لمعلم الصف في المرحلة األساسیة الدنیا من وجھة ). ٢٠١٠. (بركات، زیاد
المؤتمر العلمي الثالث لجامعة جرش . نظر معلمي المدارس الحكومیة بمحافظة طولكرم

 .رؤى معاصرة،: معلم العربي وتأھیلھاألھلیة بعنوان تربیة ال
مركز : القاھرة. موسوعة التدریب والتنمیة: العملیة التدریبیة). ٢٠٠٦. (توفیق، عبد الرحمن

  .الخبرات المھنیة
 وفقًا الھاشمیة األردنیة في المملكة الصف لمعلمات التدریبیة االحتیاجات).٢٠١٨. (الخوالدة، مؤید

مجلة الجامعة اإلسالمیة للدراسات التربویة . المعرفة تصاداق ظل في ألدوارھن المستقبلیة
  .٢٥٥- ٢٣٠، )١(٢٦والنفسیة، 
دراسات . مفھومھا، أھمیتھا، أسالیب تحدیدھا: االحتیاجات التدریبیة). ٢٠١٧. (الدھشان، جمال

  .٣٨- ٢٧، )عدد خاص(١عربیة في التربیة وعلم النفس، 
دار العلم : القاھرة. والتنمیة المھنیة المستدامةالتدریب ). ٢٠١٤. (سید، اسامة والجمل، عباس

  .واإلیمان للنشر والتوزیع
دار العلوم للنشر : القاھرة. التنمیة المھنیة للمعلمین في مصر). ٢٠٠٨. (عبد العلیم، طارق

  .والتوزیع
  .دار التقوى للنشر والتوزیع: القاھرة. كیف تصبح مدربًا ناجحًا). ٢٠١٦. (عبد الھادي، محمد

 الكبار بمحافظة تعلیم ومعلمات لمعلمي التدریبیة االحتیاجات تحدید). ٢٠١٦. (سكر، منىالع
، )٢٠(١٢آفاق جدیدة في تعلیم الكبار، مصر، .  الناقد التفكیر مھارات ضوء في المجمعة

١٢٠- ١١.  
للمرحلة المتوسطة ) لغتي الخالدة(االحتیاجات التدریبیة لمعلمي ). ٢٠١٣. (الغامدي، صالح

بحث مقدم إلى . رس الھیئة الملكیة بالجبیل الصناعیة في مجال طرق التدریس والتقویمبمدا
  .م٢٠١٣المؤتمر الدولي الثاني للغة العربیة، 

دار الشروق : عمان. المفھوم، التدریب، األداء: الكفایات التدریسیة). ٢٠٠٣. (الفتالوي، سھیلة
  .للنشر والتوزیع

بمرحلة  واقع تدریب معلمي اللغة العربیة الحلقة الثانیة). ٢٠١٦. (الفضل، موسى وحسن، الشفاء
على الكفایات التعلیمیة  التعلیم األساسي أثناء الخدمة، من وجھة نظر خبراء التربیة والتعلیم

مجلة العلوم . النھود أنموذجًا  محلیة-دراسة وصفیة بوالیة غرب كردفان : األساسیة 
  .١٩٦- ١٧٩، )١(١٧التربویة، جامعة السودان، 

مجلة جامعة الزیتونة، لیبیا، . التخطیط التدریبي واالحتیاجات التدریبیة). ٢٠١٦. (الفقھي، عادل
٢٢٠-٢٠١، )١٧(١.  

 التدریس طرق مجال في الفصل لمعلمي التدریبیة االحتیاجات تحدید). ٢٠١٧. (مسعود، نجیة
، )٢٤(٣ العالمیة، بنغازي، المجلة اللیبیة. مقارنة دراسة : وضواحیھا المرج في مدینة الفعالة

٢٤-١.  
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