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االحتياجات التدريبية لمعممي التربية اإلسالمية

أ /عبد اهلل محمد عمي آل بنه الغامدي
د  /خميس حامد وزة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مستخمص الدراسة

ىدفت الدراسة إلى تعرف االحتياجات التدريبية لدى معممي التربية اإلسالمية بمنطقة
الباحة في ضوء االتجاىات الحديثة لمتطوير الميني  ،ولتحقيق ىذا اليدف استخدم الباحث
المنيج الوصفي التحميمي من خالل إعداد استبانة تحديد االحتياجات التدريبية التي تكونت من
( )ٖٜعبارة موزعة عمى ثالثة محاور ( الجانب الذاتي ،والجانب المعرفي ،والجانب األدائي)،
وتكونت عينة الدراسة األساسية من ( )ٖٖٙمن معممي التربية اإلسالمية بمنطقة الباحة التعميمية
يمثمون نسبة (ٔ )% ٕ٘2من المجتمع الكمي لمدراسة ،وتوصمت الدراسة في نتائجيا إلى أن
االحتياجات التدريبية في المجاالت الثالث جاءت بصورة مرتفعة ،وجاء ترتيب العبارات
لممجاالت الثالث في المرتبة األولى عبارة  " :ميارات التخطيط الستراتيجية تطوير احتياجاتي
التدريبية تكون حسب المتغيرات والمستجدات " بمتوسط حسابي (ٗ )ٗ2وانحراف معياري
( ٔٔ ،)ٔ2وفي المرتبة األخيرة عبارة "اكتساب اتجاىات إيجابية لممشاركة في المحافل
والمنتديات الدولية المرتبطة بالتطوير الميني " بمتوسط حسابي ( ٕٖ )ٖ2وانحراف معياري
(  2)ٓ2ٜٗٛوأوصت الدراسة بضرورة االىتمام باالحتياجات التدريبية وأنيا الخطوة األولى نحو
التخطيط السميم لمبرامج التدريبية2
الكممات المفتاحية :االحتياجات التدريبية؛ التطوير الميني؛ معممي التربية اإلسالمية2
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Abstract
The present study aimed at knowing the training needs of the
Islamic education teachers in Al-Baha on the shed of the recent
directions of professional improvement. In order to achieve this aim, the
researcher used the analytical descriptive method through a
questionnaire for determining the training needs. The questionnaire
included (39) statements divided in 3 sections (personal aspect,
knowledge aspect, and performance aspect) The main sample of the
study included (336) of Islamic education teachers in Al Baha
educational region. Representing (52.1%) of the entire community og
the study. The study came to the result that the training needs of each
of the three aspects are highly required. The order of the statements of
the three sections came as follows: The first ranking statement:
“Planning skills for the strategy of my training needs improvement are
according to the changes and developments development” with an
arithmetic average (4.4) and a standard deviation (1.11). As for the last
ranking statement: “Gaining positive dimensions to participate in the
international platforms and forums related to professional improvement”
With an arithmetic average (3.32) and a standard deviation (0.948(.
The study recommended the necessity of giving attention to the training
needs and that it is the first step toward the good planning of the
training programs.
Keywords: educational needs; professional improvement; Islamic
education teachers
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االحتياجات التدريبية لمعممي التربية اإلسالمية

أ /عبد اهلل محمد عمي آل بنه الغامدي
د  /خميس حامد وزة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقدمة:

تعد االحتياجات التدريبية الركيزة األساسية التي يبنى عمييا عممية تخطيط وتصميم الرامج
التعميمية ،وذلك ألن التدريب الذي يصمم بناء عمى الحاجات التي تمبي احتياجات المعممين
يكون أكثر فاعمية ،ويمكن كذلك قياس نتائج التدريب وتقويمو في ضوء تمك االحتياجات2
واعداد المعمم وتدريبو أثناء الخدمة من أىم أسس التنمية المينية ،وينظر إلى ىذا النوع
من التدريب عمى أنو استراتيجية لمتربية المستمرة والنمو الميني الذي يضمن استمرار ارتباط الفرد
بمينة التعميم ،كما ييدف ىذا النوع من التدريب إلى تقديم برامج إثرائية وتنشيطية لممعممين
القدامى وتحسين ميارات التدريس لدييم وتحسين المناخ التعميمي في المدارس من خالل رفع
روحيم المعنوية (عابدين :ٕٓٓٛ ،ص 2)ٜٔٛ
وقد أكد األحمد (ٕ٘ٓٓ :ص  )ٖٔٚعمى ضرورة التربية المستمرة لممعممين ،وذلك أن
المعمم ال يمكن أن يعيش مدى حياتو بمجموعة محددة من المعارف والميارات؛ فبأثر
ضغط الثورة المعرفية والتطور التكنولوجي والمعموماتي نجد أن العممية التعميمية ال تبمغ أىميتيا
إال عن طريق النمو الشامل لممتعممين ،الذي يستوجب تنمية المعممين مينيا لمواجية ومواكبة
ىذه التطورات2
وذكر شديفات ،وأرشيد ( :ٕٜٓٓص  )ٙٙإلى أن أىم االتجاىات الحديثة في تدريب المعمم
تمثمت في عـد التدريب أحد المكونات الجوىرية لمتعميم مدى الحياة ،ونشر المستحدثـات
والتجديدات ،والتركيـز عمى النماذج اإلبداعية ،وتقديم األىمية التربوية لممعارف العممية الجديدة،
والتجارب التربوية في مجال التدريس2
ويرى العتيبي (ٕٗٔٓ :ص ٖ) أن التدريب قد ال يكون الحل الجذري لتطوير المعارف
والعموم ،إال أنو أحد الحمول التي تساىم بفعالية في التنمية وتطوير المعرفة متى ما تم إعداد
العممية التدريبية بجميع مراحميا وفقا لألساليب العممية ،وكان ىناك الحد األدنى من االستعداد
الفطري لمتعمم لدى المتدربين2
وتعد مرحمة تحديد االحتياجات التدريبية ىي البداية األساسية في سمسمة الحمقات المترابطة
من حمقات العممية التدريبية ،وىي الركيزة األساس لبناء برامج تدريبية ذات فعالية تسيم
في التطوير الفعمي ألداء المتدربين ،وترتقي بمعارفيم ومياراتيم ،وتحسين اتجاىاتيم
(النويجم :ٕٓٓ٘ ،ص ٖٕ)2
وفي المممكة العربية السعودية ظير اىتمام مشروع الممك عبداهلل لتطوير التعميم
بالتنمية المينية لممعممين ،حيث تبنى في ميزانيتو ما يحقق ذلك ،حيث قام ببناء معايير عالمية
لمختمف جوانب العممية التعميمية وعناصرىا ،وتطوير نظام متكامل لتقويم التعميم وقياس مستوى
الجودة ،واعادة تأىيل المعممين والمعممات ،وتييئتيم ألداء مياميم التربوية والتعميمية بما
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحقق أىداف المناىج التعميمية المطورة ،باإلضافة إلى تنفيذ مجموعة برامج ضخمة لمتطوير
الميني ،مثل :مشروع المسارات المينية لشاغمي الوظائف التعميمية ،ومشروع المعمم الجديد
( الزىراني :ٕٓٔٔ ،صٓ2)ٕٛ
وقد أوصت بعض المؤتمرات والندوات العالمية والعربية والمحمية بتوفير فرص التدريب
والنمو الميني لممعممين ،فعمى المستوى العالمي أوصى تقرير المجمس األمريكي لمتعميم بضرورة
أن تكون برامج التدريب في بؤرة اىتمام مؤسسات إعداد المعمم باعتبارىا جزءا من الميمة
الرئيسية (الكندري؛ وفرج: ٕٓٓٔ ،صٕ)2
ففي مصر عقد مؤتم ار عالميا في أغطس ( )ٕٓٔٙبعنوان " التنمية المينية لممعمم" تناول
التنمية المينية لممعمم في ضوء االتجاىات المعاصرة ،وقد أوصى المؤتمر بضرورة تطوير أداء
المعمم ومسؤولياتو في ضوء االتجاىات المعاصرة ،والعمل عمى دمج التكنولوجيا بالتعميم
(الخريبي :ٕٓٔٚ ،صٕ)2
وعمى المستوى المحمي ،فقد أوصى المقاء السنوي الحادي عشر لمجمعية السعودية لمعموم
التربوية (جستن) ،الذي أقيم في رحاب جامعة الممك سعود في عام (ٕٗٗٔه) بعنوان" التربية
ومستقبل التعميم في المممكة العربية السعودية" ،بالعمل عمى استمرار رفع كفاءة النظام التعميمي
وفق آليات متعددة تتضمنيا إعادة صياغة برامج اإلعداد والتدريب أثناء الخدمة لممعممين
والمعممات ،بما ينسجم والتطورات المعاصرة في الفكر التربوي ،وتقنية االتصال والمعمومات
(قستي : ٕٓٓٛ ،ص ٖ)2
ومن خالل ما سبق تأتي ىذه الدراسة لمتعرف عمى االحتياجات التدريبية لمعممي التربية
اإلسالمية بمنطقة الباحة في ضوء االتجاىات الحديثة لمتطوير الميني2

مشكمة الدراسة:

لقد أصبح التدريب وأىميتو ،وكذلك تحديد االحتياجات التدريبية لممعممين أمر واضح البيان
لسائر الدول المعنية بجودة التعميم في نظاميا ،والمممكة العربية السعودية يسعى نظاميا التعميمي
لتوفير كل الجيود واإلمكانات لكي يحقق التدريب اليدف المرجو منو في التنمية المستدامة
لمتعميم مع ضمان جودة المخرجات ،ويؤكد عمى ذلك موسى ( ٕٗٔٓ) في دراستو أن تطور
التدريب في المممكة العربية السعودية مواكبا لمتطورات العالمية ،حيث استخدم النظام التعميمي
إجراءات مختمفة ،لعل أىميا :إيفاد المعممين في بعثات خارجية ،والدراسات العميا ،واإليفاد
الداخمي ،وتدريب المعممين محميا في مراكز التدريب التربوي والجامعات المحمية2
ويؤكد شديفات ،وأرشيد( :ٕٜٓٓص  )ٙٙعمى أىمية حسن اختيار المعمم ودقـة إعـداده
وتدريبـو لنجاح العممية التربوية وخاصة ّأنو ال يقع عمى عاتقو نقل المعرفة فقط بل تزويد
المتعممين بالخبرات وبناء المعرفة وتوظيفيا ،لذا تقع عمى عاتقـو مسؤوليات كبيرة يحتاج إلنجازىا
إعداداً وتأىيالً وتطوي اًر لقدراتو حتى يتمكن من أداء ميمتو عمى أكمل وجو2
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االحتياجات التدريبية لمعممي التربية اإلسالمية

أ /عبد اهلل محمد عمي آل بنه الغامدي
د  /خميس حامد وزة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويعتبر التطوير الميني كما توضح ليمى قيسي ( )ٕٓٓٛأحد االتجاىات الحديثة المعاصرة
التي فرضتيا التطورات المعاصرة من انفجار معرفي ،وتكنولوجي ،وىو إمداد لروافد الثقافة
اإلسالمية التي تحث عميو التربية اإلسالمية ،حيث إن تطوير المعمم أحد الركائز األساسية
لمتطوير التربوي القائمة عمى مبادئ الشريعة اإلسالمية2
ونصوص الشريعة اإلسالمية في مجمميا تدلل عمى أن طمب العمم ال يتوقف عند حد
معين ،فيو يبدأ من الميد وحتى الممات ،ولذلك كان من دعاء النبي صمى اهلل عميو وسمم الذي
يدلل عمى الديمومة في طمب العمم(( :المَّيُ َّم ْانفَ ْعنِي بِ َما َعمَّ ْمتَنِيَ ،و َعمِّ ْمنِي َما َي ْنفَ ُعنِيَ ،وِزْدنِي
ِع ْم ًما)) (األلباني :ٜٜٔٚ ،جٔ ،ص ٖ٘)2

وقد أكد عطا (ٖٕٓٓ :ص  )ٕٜٛعمى أن التربية الحديثة تنادي كذلك باستمرار تعمم الفرد
مدى الحياة ،وتؤمن بأن النمو البد وأن يستمر لتحقيق التطور المرىون بالتطور الزمني2

وقد أكدت دراسة المرشد ( )Almarshad,2017أن مصطمح التطوير الميني شامل لجميع
أشكال الخدمات التعميمية المقدمة إلى المعمم لتعزيز مياراتو ،لذا ينبغي أن يكون تدريب المعممين
أثناء الخدمة عممية مستمرة طوال فترة دراستو ،كما كشفت نتائج دراسة نادية السيد (ٕٔٔٓ) أن
ىناك شيو اتفاق عمى أىمية التدريب لمتعامل مع تكنولوجيا المعمومات ،والتعميم اإللكتروني2
وقد أظيرت نتائج دراسات الخريبي ( )ٕٓٔٚاالرتباط الوثيق بين التدريب والتطوير الميني
لممعممين ،كما أوصت دراسة ليمى قيسي ( )ٕٓٓٛبضرورة تنمية وعي المعممين بمفاىيم التطوير
الميني الذاتي ،واالىتمام بالتطوير الميني ليم ،وأوصت دراسة سحر القصيبي (ٕٓٔٓ) بحمق
ثقافة التطوير في المدرسة ،ودعميا من قبل المشرفين ،والمديرين بالمدارس ،وضرورة وجود
ضوابط لعممية التدريب أثناء الخدمة بريط عدد الدورات برخصة التعميم ،أو بالترقية الوظيفية2
وعمى الرغم من وضوح الرؤية ،وتحديد األىداف بصورة متقنة إال أن الواقع الممموس في
مخرجات التعميم ال يوازي الجيود المبذولة ،واإلمكانات المتاحة ،والموارد المادية المعتمدة ،كل
ذلك لفت انتباه الباحث إلى ضرورة النزول إلى الميدان ،ومحاولة الكشف عن االحتياجات
التدريبية لمعممي التربية اإلسالمية من وجية نظرىم ،لذا يمكن صياغة مشكمة الدراسة في السؤال
الرئيس اآلتي :ما االحتياجات التدريبية لمعممي التربية اإلسالمية بمنطقة الباحة في ضوء
االتجاىات الحديثة لمتطوير الميني؟2

أسئمة الدراسة :

تحاول الدراسة الحالية اإلجابة عن األسئمة األتية:

ٔ-ما االحتياجات التدريبية لمعممي التربية اإلسالمية بمنطقة الباحة في الجانب الذاتي؟2
ٕ-ما االحتياجات التدريبية لمعممي التربية بمنطقة الباحة في الجانب المعرفي؟
ٖ-ما االحتياجات التدريبية لمعممي التربية اإلسالمية بمنطقة الباحة في الجانب األدائي؟
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة الحالية إلى تحقيق اآلتي:
ٔ2التعرف عمى االحتياجات التدريبية لمعممي التربية اإلسالمية بمنطقة الباحة في الجانب الذاتي2
ٕ2التعرف عمى االحتياجات التدريبية لمعممي التربية اإلسالمية بمنطقة الباحة في الجانب المعرفي2
ٖ2التعرف عمى االحتياجات التدريبية لمعممي التربية اإلسالمية بمنطقة الباحة في الجانب األدائي2

أهمية الدراسة:

أوالً :األهمية النظرية:

ٔ 2تبرز الدراسة أىمية تدريب المعمم والحرص عميو ،واالستفادة من جميع اإلمكانات المتاحة
التي تعمل عمى مساعدتو والرقي بو نحو مكانة رائدة تتناسب مع رسالتو السامية2
ٕ2أن التطوير الميني لممعمم يعتبر من العمميات المستمرة ،فيو يبدأ من مرحمة إعداد المعممين،
ثم مرحمة ممارسة مينة التعميم ،ثم مرحمة صقل مينة التعميم بصورة متواصمة طيمة فترة
ممارسة المينة ،لضمان جودة التعميم بصورة مستدامة2

ثانياً :األهمية التطبيقية:

ٔ2الوقوف عمى االحتياجات التدريبية لمعممي التربية اإلسالمية من حيث األولوية في التطوير
الميني ،بما يخدم القائمين عمى البرامج التدريبية في إعداد البرامج حسب االحتياجات
والمتطمبات ومستوياتيا2
ٕ 2من المؤمل أن يستفيد من نتائج ىذه الدراسة المعممون ،والمشرفون التربويون ،والمختصون
والمسئولون بالتربية والتعميم ،في تطوير االحتياجات التدريبية من خالل التغذية الراجعة التي
ستفسر عنيا نتائج الدراسة الحالية2

مصطمحات الدراسة:
-االحتياجات التدريبية:

تعرف االحتياجات التدريبية بأنيا " :الفجوة بين المعارف والميارات واالتجاىات الواجب
توافرىا لدى المعمم ألداء ميامو بكفاءة وفاعمية ،وبين تمك الميارات والخبرات واالتجاىات
المتوافرة لدييم حاليا" (موسى :ٕٓٔٗ ،ص 2)ٜٔٓ
ويعرف الباحث االحتياجات التدريبية إجرائياً :بمجموعة المعارف والميارات واالتجاىات
التي يرغب معممو التربية اإلسالمية بمنطقة الباحة في اكتسابيا ،ويمكن تقديرىا بالدرجة التي
تسفر عن استجابة المعممين عمى استبانة االحتياجات التدريبية2

043

اجمللد  - 53العدد السابع  -جسء ثانى ٌ -ىلٍى 2091

االحتياجات التدريبية لمعممي التربية اإلسالمية

أ /عبد اهلل محمد عمي آل بنه الغامدي
د  /خميس حامد وزة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
االتجاهات الحديثة:تعرف االتجاىات الحديثة بأنيا " :تفضيالت الفرد وخياراتو لشروط العممية التعميمية والتي
تستطيع التأثير في تعممو ،وتحديد المكان والزمان والطريقة التي يحدث فييا التعمم ،وبأية مواد
"(سمارة؛ وعبد السالم :ٕٓٓٛ ،ص ٗ)2
ويعرف الباحث االتجاىات الحديثة إجرائياً :مجموعة اآلراء النظرية والتطبيقية الحديثة التي
ظيرت بفضل ثورة المعمومات ،واالنفجار المعرفي ،والتي تسعى الدراسة الحالية لقياسيا من
خالل استجابات معممي التربية اإلسالمية بمنطقة الباحة عمى استبانة تحديد االحتياجات التدريبية2
التطوير المهني:يعرف التطوير الميني اصطالحا بأنو " :عممية مقصودة تتم من قبل مؤسسات تعميمية
تعمل عمى وضع برامجيا من أجل زيادة النمو الميني لممعمم ،كما أنيا تتضمن مجموعة من
اإلجراءات المخططة والمنظمة التي ينتج عنيا النمو الميني لممعمم؛ متمثال في زيادة تحسين ما
لديو من معارف ومفاىيم تتعمق بعممو ومسئولياتو المينية" (الطاىر :ٕٓٔٓ ،ص2)ٔٙ
ويتبنى الباحث تعريف ( )Speck&Knipe,2005:p3لمتطوير الميني اجرائياً ،حيث
عرفو بأنو :عممية وظيفية تعاونية منظمة ومكتسبة يقوم بيا المعممون بشكل فردي أو جماعي
تتم وفق أساليب تعميم الكبار وتسيم في نموىم مينيا من حيث مفاىيميم ومياراتيم ،وقدراتيم
التدريسية والتي تحقق تقدم تحصيل الطمبة2

حدود الدراسة:

الحدود الموضوعية :االحتياجات التدريبية لمعممي التربية اإلسالمية في ضوء االتجاىات
الحديثة لمتطوير الميني2
الحدود الزمانية :تم تطبيق الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاني لمعام الدراسي ٖٜٔٗ/ٖٔٗٛىـ
الحدود البشرية :معممي التربية اإلسالمية لممراحل الدراسية الثالث( :االبتدائي – المتوسط –
الثانوي) في المدارس الحكومية بمنطقة الباحة2
الحدود المكانية  :المدارس التابعة لمكتب التعميم في منطقة الباحة التعميمية ،وعددىا ()٘ٙ
مدرسة حكومية لممراحل الثالث حسب إحصائيات موقع إدارة التعميم بالباحة عمى شبكة اإلنترنت2

األدب النظري والدراسات السابقة:

منطمقات االتجاهات الحديثة في تدريب المعممين والمعممات:
االتجاىات الحديثة في تدريب المعممين والمعممات ىي المنطمق الذي من خاللو تبنى عممية
التدريب ،وذلك ألن التطوير يستمزم اإللمام باالتجاىات الحديثة لمواكبة تحديات العصر ،وقد
ذكر العاجز؛ والموح؛ واألشقر (ٕٓٔٓ :ص ٕٕ) أن االتجاىات الحديثة في برامج تدريب
المعممين والمعممات تراعي المنطمقات التالية:
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٔ -وضوح وتحديد أىداف برامج التدريب بشكل سيل وبمغـة سـموكية تحـدد األداء النيـائي
لممعممين المتدربين والمعممات المتدربات2
ٕ -تمبية االحتياجات المينية لممعممين والمعممات وربطيا بحياة المعممـين والمعممـات العمميـة
واالطالع عمى أدائيم الوظيفي المستقبمي في المدارس2
ٖ -المرونة وتعدد االختيارات في برامج التدريب من متطمبات قبول وتخـرج وتنـوع مجـال البرامج
ومقرراتيا وأنشطتيا مما يسيل ويساعد عمى تحقيق األىداف2
ٗ -التوجو نحو مدخل الكفاءات في التدريب وذلك في تطبيق برامج تدريب المعممين والمعممات
بناء عمى برامج الكفاءات2
وتدريبيم ً

٘ -التكامل بين النظرية والتطبيق وقدرة وفعالية برامج التدريب عمى ترجمة األفكـار النظريـة إلى
واقع عممي يمكن مالحظتو في سموك المعممين المتدربين والمعممات المتدربات2
- ٙاستم اررية عممية تدريب المعممين والمعممات لتستمر طيمة حياتيم المينية لمواكبة التغيـرات
والتطورات االجتماعية والعممية والتكنولوجية2
- ٚاالنتفاع واالستفادة من تكنولوجيا التربية وتوظيفيا في تدريب المعممـين والمعممـات أثنـاء
الخدمة2
- ٛتفريد التدريب بحيث يسير المعممون المتدربون والمعممات المتـدربات كـل وفـق قدرتـو
وحاجاتو وميولو ورغباتو وظروفو وسرعتو الخاصة بو2
- ٜأن يختار المعممون المتدربون والمعممات المتدربات النشاط الذي يناسبيم مع اعتماد الوسائط
التعميمية المختمفة من مسموعة ومرئية ومشاغل وورش وندوات وتمفـاز واذاعـة وفيـديو
وبحوث إجرائية ميدانية وغيرىا2
ويضيف الباحث عمى ما سبق أن يكون التدريب في ضوء التطور الميني كذلك حسب رؤية
الباحث عدم وجود حواجز بين المدرب والمتدرب فيما متعاونان ومتشاركان في العممية التدريبية،
فال رئيس وال مرؤوس2
التدريب في ضوء التطور المهني لممعممين:
ال شك أن التطور الميني قد استمزم تطور طرق وأساليب التدريب ،كذلك تطور نظرة
المتدربين والمدربين لعممية التدريب ،ويمكن من خالل االطالع عمى برامج التدريب سابقا والحقا
معرفة أثر التطور الميني عمى برامج التدريب ،وقد ذكر حسنين (ٕٔٓٓ) مالمح برامج التدريب
قديما وحديثا2
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االحتياجات التدريبية لمعممي التربية اإلسالمية

أ /عبد اهلل محمد عمي آل بنه الغامدي
د  /خميس حامد وزة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول ( )2التدريب قديما وحديثا (حسنين :1002 ،ص)21

وجو المقارنة

التدريب قديما

التدريب حديثا

الفئة المستيدفة

متدربون أكثر تمقياً (مستقبمون فقط)2التركيز عمى الجانب النظري.
جمع أكبر كم ممكن من المفـردات ذات
العالقة بمجال التدريب.

 مشاركون أكثر تفاعالً (مرسل ومستقبل).الجمع بين الجانبين النظري والعممي.التركيز عمـى الموضـوعات ذات الـصمةوالضرورية.

منحى التدريب
المحتوى التدريبي
أىداف التدريب
وقت التدريب
فمسفة التدريب
عمميــة التــدريب ونتائجو

محددة مسبقاً.
المدرب يشغل معظـم وقـت التـدريب
بالتحدث والمحاضرة.
ارتكاز كامل عمى المعرفة.
التركيز عمى نتائج التدريب.

قابمة لمتفاوض والتغيير أو التعديل.المشاركون يشغمون معظم وقـت التـدريب بالممارســة
والمـشاركة والتفاعـل وانجـاز الميمات.
ارتكاز عمى تحسين األداء والميارات وتغييراالتجاىات.
التركيز عمى عممية التدريب ونتائجو.

تحديــد الحاجــات التدريبية

يتم تحديدىا مسبقاً من قبل اإلدارة
بمعزل عن المتدربين.
يتم في نيايـة التـدريب باسـتخدام أدوات
تقميدية ومحدودة مثل االستبانة.
محدودة ومتمركزة حول المدرب.

يتم قبل التدريب ،وأثناءه ،وبعده بشكل مـستمر
وباستخدام أساليب وأدوات متعددة.
استخدام واسع ومتنوع ،ورسـائل متفاعمـة ومتجددة

الميمات التدريبية
دور المدرب

روتينية وأكثر فردية.
خبير ومزود معمومات لممتدربين.

تفاعمية وأكثر جماعية.
ميسر لتبادل الخبرات ومولد معمومات.

تقويم التدريب
أساليب التدريب
مناخ التدريب
إطار التدريب

مناخ رسمي وجاف.
-ورشة عمل أو دورة تبدو مبتورة.

يــتم تحديــدىا بالتــشارك بــين اإلدارة والمشاركين.

مناخ غير رسمي وودي.
برنامج تدريبي متكامل.

من خالل جدول (ٔ) السابق يتضح خصائص التدريب في ضوء التطور الميني من
خالل اآلتي :يجمع بين النظرية والتطبيق ،االىتمام بما يخدم تطور التعميم ،المرونة المساعدة
عمى التعديل والتغيير حسب المتطمبات ،يشارك الجميع في التدريب فيم ليسوا متمقين فقط،
االىتمام عمى تغيير االتجاىات وتحسين الميارات ،يشارك المتدربون في تحديد برامج التدريب،
وىذا ما نحن بصدده في الدراسة الحالية ،عممية مستدامة ليا مركز متخصصة تعمل ليل نيار
وتحتوي الجميع ،اسثمار التقنيات والوسائل الحديثة في التنفيذ واإلجراءات ،متكامل وأكثر فاعمية
وتعاوني ،ومناخ يسوده األلفة والمحبة ،التقويم مستدام لمبرامج التدريبية لكي يقوم بالتعديل
والتغيير في أسرع وقت حسب االحتياجات المتطورة2
أهمية تحديد االحتياجات التدريبية لممعممين:
من األمور التي تحظى بأىمية كبيرة موضوع تحديد االحتياجات التدريبية لممعممين ،وتمك
المكانة واألىمية يدركيا المعنيون بتحديد االحتياجات التدريبية كخطوة أولى من خطوات
التخطيط السميم نحو تحقيق أىداف المؤسسة التعميمية ،وقد ذكر العنزي (ٕٜٓٓـ :ص )ٕٚ
أىمية االحتياجات التدريبية في عدة أسباب منيا:
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٔ-تعد عممية تحديد االحتياجات التدريبية الخطوة األولى واألساسية التي تنطمق منيا العممية
التدريبية ،ويعتبر مؤش ار يوجو عمميات التدريب الفرعية توجييا صحيحا2
ضوء كاشفا عن
ٕ-تؤدي إلى األداء المناسب ،وتبين الفئة المستيدفة من التدريب ،فيي تعطي
ً
مستوى األفراد المطموب تدريبيم وعددىم ومجال التدريب المطموب ليم والنتائج المتوقعة
منيم2
ٖ-تساعد إدارات التدريب عمى التخطيط الجيد وتقدير االحتياجات التدريبية حاض ار ومستقبال،
وىذا يتيح الفرص لتقدم العاممين وزيادة كفاءتيم وتحسين أدائيم2
ٗ-تساعد في الكشف عن مشكالت ومعوقات العمل الذي تعاني منو ا المنظمة أو أحد أنشطتيا
الرئيسية ،والتي ليست بالضرورة من المشكالت التي يمكن عالجيا بواسطة التدريب2
في حين أكد موسى (ٕٗٔٓ :ص ص ٔٔٔ )ٕٔٔ ،عمى أىمية تحديد االحتياجات
التدريبية من خالل وجود أكثر من طرف يشارك فييا عمى النحو التالي:
ٔ-الموظف الذي يؤدي العمل :ألنو الشخص الذي يعرف تفاصيل العمل وجزئياتو ،ويواجو
مشكالتو اليومية2
ٕ-المدير أو الرئيس المباشر :ألنو الشخص الذي يشرف عمى الموظف ،ويعرف طبيعة عممو
والميام الموكمة إليو2
ٖ-المعمم األول :ألنو الشخص الذي يشرف بصورة مباشرة عمى المعممين ،وتقع ضمن مسئولياتو
تحديد االحتياجات التدريبية لممعممين2
ٗ-المشرف التربوي :ألنو الشخص الذي يقوم بزيارات صفية إلى المعممين ،ويتعرف عن قرب
عمى جوانب القوة ونقاط الضعف في أداء المعممين2
المعلم نفسه
مدير المدرست

األهداف
التدريبيت
المرجوة

وكيل المدرست
المعلم األول
المشرف التربوي

شكل( )2األطراف المشاركة في تحديد االحتياجات التدريبية لممعممين(موسى:1022،ص )221

043

اجمللد  - 53العدد السابع  -جسء ثانى ٌ -ىلٍى 2091

االحتياجات التدريبية لمعممي التربية اإلسالمية

أ /عبد اهلل محمد عمي آل بنه الغامدي
د  /خميس حامد وزة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويرى (موسى :1007 ،ص )00أن أهمية عممية تحديد الحاجات التدريبية في تحقيق
ما يمي:
ٔ-الواقع الحالي لمستوى أداء العاممين من حيث المعمومات والميارات واالتجاىات ،وكذلك من
حيث ما يعانيو ىذا الواقع من مشكالت ومعيقات أو محددات تمنع العاممين من تحقيق أداء
أفضل2
ٕ-األىداف التدريبية أو التغيرات والتطورات المرغوب فييا ،والمطموب إحداثيا في معارف
وميارات واتجاىات أفراد الفئة المستيدفة بيدف مساعدتيم عمى اكتساب الكفايات التي
تمكنيم من أداء أعماليم بشكل فعال وبكفاءة أعمى ،وتمكنيم من حل مشكالت العمل
واألداء2
ٖ-البرامج التدريبية المالئمة لتحقيق األىداف التدريبية والكفايات الالزمة لتنفيذىا2
ٗ-طبيعية محتوى المواد التدريبية وأساليب التدرب ووسائمو والتسييالت الالزمة لو2
٘-الفئات المستيدفة لمتدريب وخصائصيا وكذلك معايير اختيارىا لممشاركة في التدريب2
-ٙجوانب الضعف أو النقص الحالية ،أو المحتممة في قدرات أو معمومات أو اتجاىات الفئات
المستيدفة2
-ٚالمناخ التنظيمي أو بيئة العمل التي يعمل فييا المتدربون ،من حيث أثرىا عمى أدائيم
واإلجراءات الالزمة لتحسين مناخ العمل في المؤسسة2
ويؤكد الباحث أن اىتمام قدر كبير من المسئولين في تحديد االحتياجات التدريبية يدلل
بصورة واضحة عمى أىمية تحديد االحتياجات التدريبية؛ فيي المبنة األولى نحو تحقيق أىداف
أي مؤسسة نحو االرتقاء إلى أعمى المستويات2

أهمية التطوير المهني:

التطوير الميني لممعممين أصبح أم ار ممحا في ظل التحديات التي تواجو عممية التعمم من
جية ،ومن جية أخرى فإن تسارع وتيرة الحياة ،وتنوع مصادر المعرفة ،يجعل من التطوير
الميني أم ار ضروريا ،ويمكن ذكر أىم األسباب التي تؤكد عمى أىمية التدريب الميني عمى
النحو (الطاىر ،ٕٓٔٓ،ص ص ٕٓ:)ٕٚ-
ٔ-دواع تكنولوجية ناتجة عن االنفجار المعرفي ،والثورة المعموماتية2
ٕ-قصور كميات التربية في إعداد المعمم ،خصوص في بعض الجوانب العممية2
ٖ-قصور بعض برامج التدريب المنفذة2
ٗ -وجود أوجو لمضعف في تحديد االتجاىات التدريبية2
٘ -ضعف في إعداد برامج التدريب2
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -ٙتنفيذ برامج التدريب بصورة خاطئة ال تفي بتحقيق األىداف2
-ٚتعدد أدوار المعمم والتي منيا ( الدور التعميمي ،الدور التربوي ،الدور اإلداري ،الدور
االجتماعي ،الدور اإلنساني)2
ويضيف الباحث في أهمية التطوير المهني لممعممين اآلتي:
ٔ-التطوير الميني ىو السبيل الوحيد الذي يمكن المعممين من مواجية التحديات المعاصرة في
سبيل تحقيق الطالب أعمى مستويات التحصيل العممي2
ٕ-برامج التطوير الميني لممعممين تؤدي إلى رفع نتائج الطالب الذين درسيم معممين التحقوا
بيذه الدورات2
-ٙبرامج التطور الميني تؤدي إلى دعم ونطوير الممارسات التدريسية والمعمومات التربوية
لممعممين وخاصة الجدد2
 -ٚتوفر برامج التطوير الميني فرص االنفتاح عمى القضايا التربوية المعاصرة2

الدراسات السابقة:
ىدفت دراسة الخريبي ( )ٕٓٔٚإلى فاعمية برنامج التطوير الميني المستمر لممعمم القائم
عمى المدرسة ( )SBTD1وعالقتو بميارة إدارة الوقت لدى معممي المرحمة االبتدائية في مدارس
وكالة غوث بمحافظة ،ولتحقيق أىداف الدراسة استخدم الباحث المنيج الوصفي ،واالستبانة
لجمع المعمومات ،وتمثمت عينة الدراسة في (ٗٗ )ٚمعمما ومعممة ،وكشفت النتائج أن الوزن
النسبي الكمي لدرجة قياس فاعمية البرنامج بمغ ( ) % ٛٗ2ٖٚبدرجة كبيرة جدا2
في حين سعت دراسة المرشد ) )Almarshad,2017إلى تحديد االحتياجات التدريبية
لمعممي الدراسات االجتماعية في المرحمة المتوسطة في الجوف في ضوء اتجاىات التعميم
الحديثة ،ولتحقيق أىداف الدراسة استخدم الباحث المنيج الوصفي ،واالستبانة لجمع المعمومات،
وتمثمت عينة الدراسة من (ٕٓٔ) مدرسا لمدراسات االجتماعية (ٓ ٙمعمما وٓ ٙمعممة)،
وأظيرت النتائج احتياج معممي الدراسات االجتماعية في المرحمة المتوسطة في منطقة الجوف
إلى التدريب عمى اعتماد اتجاىات التعميم الحديثة في ظل غياب الدورات التدريبية النوعية2
تعرف االحتياجات التدريبية الالزمة لمعممي
وىدفت دراسة يسرى العمي (  )ٕٓٔٙإلى ّ
الطمبة الموىوبين في المممكة األردنية الياشمية ،ولتحقيق أىداف الدراسة استخدمت الباحثة
المنيج الوصفي ،واالستبانة لجمع المعمومات ،وتمثمت عينة الدراسة من ( )ٔٓٙمعمما ومعممة
من معممي الطمبة الموىوبين ،وقد أظيرت نتائج الدراسة إلى أن درجة االحتياجات التدريبية
الالزمة لمعممي الطمبة الموىوبين كانت بدرجة متوسطة2
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االحتياجات التدريبية لمعممي التربية اإلسالمية

أ /عبد اهلل محمد عمي آل بنه الغامدي
د  /خميس حامد وزة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأما دراسة الثقفي ( ٖٕٔٓ) فيدفت إلى تحديد االحتياجات التدريبية لمعممي الرياضيات

بالمرحمة المتوسطة لتنفيذ المقررات المطورة ،ولتحقيق أىداف الدراسة استخدم الباحث المنيج

الوصفي المسحي ،واالستبانة لجمع المعمومات ،وتمثمت عينة الدراسة في (ٓ )ٚمعمما ،و ()ٔٚ

مشرفا تربويا بمكة المكرمة ،وأظيرت النتائج حاجة معممي الرياضيات بالمرحمة المتوسطة
لمتدريب عمى االحتياجات في المجال التخصصي والمجال التربوي بدرجة متوسطة2

وىدفت دراسة نبيمة شرتيل (ٕٕٔٓ) إلى تحديد االحتياجات التدريبية لممعممين بمرحمة

التعميم األساسي بمدينة مصراتو في ليبيا ،ولتحقيق أىداف الدراسة استخدمت الباحثة المنيج

الوصفي ،واالستبانة لجمع المعمومات ،وتكونت عينة الدراسة من (ٓٓٔ) معممة تم اختيارىن

عشوائيا ،وقد أظيرت النتائج أن فقرة (أفضل االىتمام بميارات تنفيذ الدروس داخل الفصل
وخارجو " حصمت عمى المرتبة األولى من حيث االحتياج ،وجاء في المرتبة الثانية " أن ييتم

التدريب بتقنيات الوسائل المتعددة" ،وجاء في المرتبة السادسة " االىتمام بتنمية ميارات التعمم
الذاتي" ،وجاءت فقرة  ":االىتمام بميارات التخطيط لمدروس " في المرتبة األخيرة وحصمت عمى

أقل وزن ،ووسط مرجح2

وىدفت دراسة نادية السيد (ٕٔٔٓ) إلى تحديد االحتياجات التدريبية لممعممين في ضوء

متطمبات مجتمع المعرفة ،ولتحقيق أىداف الدراسة استخدمت الباحثة المنيج الوصفي ،واالستبانة

لجمع المعمومات ،وتكونت عينة الدراسة من ( )ٜٚمعمم ،معممة بمحافظة بنيا بالقاىرة ،تم
اختيارىن عشوائيا ،وقد أظيرت النتائج أن ىناك شيو اتفاق عمى أىمية التدريب عمى الميارات

المقترحة لمتعامل مع تكنولوجيا المعمومات ،والتعميم اإللكتروني ،كما كشفت النتائج عدم اىتمام
عينة الدراسة بالتدريب عمى استخدام ميارات الحاسوب في التعميم ،وكذلك ميارات استخدام

التقنيات الحديثة في التدريس2

كما ىدفت دراسة سحر القصيبي (ٕٓٔٓ) إلى تعرف أكثر االحتياجات التدريبية

أىمية لدى المعممات بالمنطقة الشرقية ،ولتحقيق أىداف الدراسة استخدمت الباحثة المنيج

الوصفي ،واالستبانة لجمع المعمومات ،وتكونت عينة الدراسة من (ٖٓٔ) معممة بمحافظة
الشرقية بالسعودية ،تم اختيارىن عشوائيا ،وقد أظيرت النتائج أن ىناك حاجة تدريبية

مرتفعة عمى عامل استراتيجيات الدرس ،وحاجة تدريبية متوسطة لمتعامل مع ذوي االحتياجات
الخاصة ،واستراتيجيات التعمم ،ولممقياس بشكل عام ،وحاجة تدريبية منخفضة لمتوافق

النفسي واالجتماعي لمتعمم2،
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أما دراسة جونستون ( )Johnston,2007فيدفت إلى التعرف عمى االحتياجات التدريبية
الالزمة لمعممي المرحمة األساسية ،ولتحقيق أىداف الدراسة استخدم الباحث المنيج الوصفي،
واالستبانة لجمع المعمومات ،عمى عينة مكونة من ( ٕٕٔ ) معمماً ومعممة ،وأظيرت النتائج أن
ىناك ضرورة كبيرة ليذه االحتياجات ،التدريبية في المجاالت الخاصة باستخدام التقنيات
والوسائط وحاجة متوسطة في بقية االحتياجات،
كما ىدفت دراسة مصطفى ( )ٕٓٓٚإلى بيان االحتياجات التدريبية لممعممين وفقا
لمخصائص المينية لممعمم في ضوء توجيات التعميم نحو االقتصاد المعرفي ،ولتحقيق أىداف
الدراسة استخدم الباحث المنيج الوصفي ،واالستبانة لجمع المعمومات اشتممت عمى أربعة محاور
( النمو الميني ،البحث العممي ،العمل في فريق ،الثقافة الحاسوبية)  ،عمى عينة مكونة من
( ٖٕٕ ) معمماً من معممي التربية اإلسالمية والدراسات االجتماعية ،وأظيرت النتائج أن ىناك
ضرورة كبيرة ليذه االحتياجات ،التدريبية في المجاالت الخاصة باستخدام التقنيات والوسائط
وحاجة متوسطة في بقية االحتياجات2

التعقيب عمى الدراسات السابقة:
بعد عرض الدراسات السابقة ،يتضح أوجو التشابو واالختالف مع الدراسة الحالية عمى
النحو اآلتي:
 اختمفت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في ىدفيا العام ؛ حيث ىدفت دراسة المرشد) )Almarshad,2017إلى تحديد االحتياجات التدريبية لمعممي الدراسات االجتماعية في
تعرف االحتياجات
المرحمة المتوسطة ،بينما ىدفت دراسة يسرى العمي ( )ٕٓٔٙإلى ّ
التدريبية الالزمة لمعممي الطمبة الموىوبين في المممكة األردنية الياشمية ،وىدفت دراسة
الثقفي ( ٖٕٔٓ) إلى تحديد االحتياجات التدريبية لمعممي الرياضيات بالمرحمة المتوسطة
لتنفيذ المقررات المطورة ،وىدفت دراسة نبيمة شرتيل (ٕٕٔٓ) إلى تحديد االحتياجات
التدريبية لممعممين بمرحمة التعميم األساسي ،في حين ىدفت دراسة نادية السيد (ٕٔٔٓ)
إلى تحديد االحتياجات التدريبية لممعممين في ضوء متطمبات مجتمع المعرفة ،كما ىدفت
دراسة سحر القصيبي (ٕٓٔٓ) إلى تعرف أكثر االحتياجات التدريبية أىمية لدى المعممات
بالمنطقة الشرقية ،كما ىدفت دراسة مصطفى ( )ٕٓٓٚإلى بيان االحتياجات التدريبية
لممعممين وفقا لمخصائص المينية لممعمم في ضوء توجيات التعميم نحو االقتصاد المعرفي،
في حين ىدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن االحتياجات التدريبية لمعممي التربية
اإلسالمية باالتجاىات الحديثة لمتطوير الميني2
 اتفقت الدراسة الحالية في عينة الدراسة مع عينة دراسة نادية السيد (ٕٔٔٓ) ،ودراسةمصطفى ( ،)ٕٓٓٚوالتي كانت عينتيا من المعممين2
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االحتياجات التدريبية لمعممي التربية اإلسالمية

أ /عبد اهلل محمد عمي آل بنه الغامدي
د  /خميس حامد وزة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 واختمفت مع دراسة المرشد ) ،)Almarshad,2017ودراسة يسرى العمي ( ،)ٕٓٔٙودراسةجونستون ( ،)Johnston,2007والتي كانت عينتيا من المعممين والمعممات ،ودراسة
الثقفي ( ٖٕٔٓ) التي كانت عينتيا من المعممين والمشرفين ،وأما دراسة نبيمة شرتيل
(ٕٕٔٓ) ،ودراسة سحر القصيبي (ٕٓٔٓ) فكانت عينتيا من المعممات2
 اتفقت الدراسة مع جميع الدراسات السابقة في المنيج الوصفي الذي يناسب تمك النوعية منالدراسات اإلنسانية2
 اتفقت الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابقة في استخدام االستبانة كأداةلجمع المعمومات2
 تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في أنيا أول دراسة بمنطقة الباحة (حسب عممالباحث) والتي تناولت االحتياجات التدريبية لمعممي التربية اإلسالمية في ضوء االتجاىات
الحديثة لمتطوير الميني بمنطقة الباحة2

منهج الدراسة :اتبعت الدراسة الحالية المنهج الوصفي التحميمي.

مجتمع الدراسة :تكون مجتمع الدراسة من جميع معممي التربية اإلسالمية بمنطقة الباحة
التعميمية والبالغ عددىم (ٗٗ )ٙمعمما ،حسب إحصائيات مكتب إدارة التعميم بالباحة لمعام
الدراسي ٖٜٔٗ/ٖٔٗٛىـ 2

عينه الدراسة :تم توزيع أداة الدراسة عمى مجتمع الدراسة الكمي ،واسترد منيا (ٖٔٗ) استبانة،
تم استبعاد عدد (٘) استجابات لعدم اكتمال البيانات ،واعتماد ( )ٖٖٙاستجابة من المجتمع
الكمي ،وبذلك تمثمت عينة الدراسة بصورة عشوائية بسيطة بمغت ( )ٖٖٙمعمما2
أداة الدراسة :قـ ام الباحث بإعداد استبانة أولية متعمقة باالحتياجات التدريبية لمحاور الدراسة
بعـد الرجوع إلى األدب النظـري والدراسات السابقة المتعمقة بموضوع الدراسة2

صدق األداة :لمتأكد من صدق األداة تم استخدام الصدق الظاىري المتمثل في صدق
المحكمين ،والصدق البنائي المتمثل في معامالت االرتباط واالتساق الداخمي لفقرات االستبانة،
وذلك عمى النحو التالي:
أوال :الصدق الظاهري :لمتأكد من صدق أداة الدراسة الظاىري تم عرضيا عمى مجموعة من
المحكمين من أساتذة المناىج وطرق التدريس بجامعة الباحة ،وقد تم إجراء التعديالت التالية بناء
عمى آراء المحكمين وسعادة الدكتور المشرف عمى الرسالة ،وبذلك أصبحت األداة في صورتيا
النيائية تتكون من ( )ٖٜفقرة لمجاالتيا الثالث2
ثانيا :الصدق البنائي  :لمتأكد من الصدق البنائي لفقرات االستبانة تم تطبيقيا عمى عينة
استطالعية من (ٖٓ) معمما من خارج العينة األصمية لمدراسة ،تم اختيارىم بصورة عشوائية2
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول ( )1معامالت االرتباط بين الفقرات والمجال الذي تنتمي له
أىمية االحتياج في الجانب
الذاتي
االرتباط
الفقرة

أىمية االحتياج في الجانب
المعرفي
االرتباط
الفقرة

أىمية االحتياج في الجانب
األدائي
االرتباط
الفقرة

**ٗ٘ٓ2ٛ
**ٗٓ2ٛٙ
**ٗٓ2ٚٛ
**ٓ2ٕٛٙ
**ٕٔٓ2ٜ
**ٓ2ٜٚٚ
**ٓٓ2ٜٛ
**ٓ2ٛٔٚ
**ٓ2ٛٛٚ
**ٖٓ2ٛٙ
**ٕٓٓ2ٚ
**ٗٓ2ٛٛ
**ٓ2ٖٛٚ

**ٓ2ٛٙٚ
**ٖ٘ٓ2ٚ
**ٖٕٓ2ٜ
**٘ٓ2ٛٚ
**ٖٔٓ2ٜ
**ٓ2ٛٗٚ
**ٓ2ٜٛٛ
**ٓ2ٜٜٚ
**ٓ2ٜٛٛ
**ٓ2ٜٛٛ
**ٕٕٓ2ٜ
**ٖٓ2ٛٙ
**ٖ٘ٓ2ٜ
**ٓٓ2ٛٙ
**ٖٔٓ2ٛ
**ٓ2ٜٔٙ

**ٕٗٓ2ٚ
**ٓ2ٖٜٛ
**ٗٓ2ٛٙ
**ٓ2ٜٛٔ
**ٓ2ٛٔٛ
**٘ٓ2ٛٛ
**ٓٓ2ٜٛ
**ٓ2ٜٛٛ
**ٕٕٓ2ٛ
**ٓ2ٙٗٚ

ٔ
ٕ
ٖ
ٗ
٘
ٙ
ٚ
ٛ
ٜ
ٓٔ
ٔٔ
ٕٔ
ٖٔ

ٗٔ
٘ٔ
ٔٙ
ٔٚ
ٔٛ
ٜٔ
ٕٓ
ٕٔ
ٕٕ
ٖٕ
ٕٗ
ٕ٘
ٕٙ
ٕٚ
ٕٛ
ٕٜ

ٖٓ
ٖٔ
ٕٖ
ٖٖ
ٖٗ
ٖ٘
ٖٙ
ٖٚ
ٖٛ
ٖٜ

"ر" الجدولية عند درجة حرية (ٖٓ )ٕ-وعند مستوى داللة (٘ٓ ، ٓ2ٖٓٙ =)ٓ2وعند
مستوى داللة (ٔٓٓ2ٕٖٗ =)ٓ2
يتضح من الجدول (ٕ) أن جميع معامالت االرتباط بين فقرات االستبانة والدرجة الكمية
لممجال من استبانة االحتياجات التدريبية دالة إحصائيا عند مستوى داللة (ٔٓ ،)ٓ2وىذا يطمئن
الباحث إلى صدق االتساق الداخمي لفقرات االستبانة2
ثبات األداة :لمتأكد من ثبات األداة تم حساب معامل ثبات االتساق الداخمي بين الفقرات من
خالل معامل ثبات ألف كرونباخ ،والجدول (ٖ) يوضح معامالت الثبات2
جدول ( )0معامالت الثبات لمجاالت االستبانة

المجال

عدد الفقرات

قيمة ألفا كرونباخ

الذاتي
المعرفي
األدائي
الدرجة الكمية

ٖٔ فقرة
 ٔٙفقرة
ٓٔ فقرات
ٖٜفقرة

ٖٗٓ2ٙ
ٓٓ2ٜٙ
ٓٓ2٘ٚ
ٗٓ2ٛٚ
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االحتياجات التدريبية لمعممي التربية اإلسالمية

أ /عبد اهلل محمد عمي آل بنه الغامدي
د  /خميس حامد وزة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يوضح الجدول (ٖ) أن قيمة معامالت الثبات التي تم حسابيا لمجاالت االستبانة والدرجة
الكمية تتراوح بين(ٓ )ٓ2ٛٚٗ-ٓ2٘ٚوىي قيمة مرتفعة -حيث تقترب من الواحد الصحيح لمدرجة
الكمية لمجاالت االحتياجات التدريبية -وىذا يؤكد أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات2
األساليب اإلحصائية :لمتحقق من صدق وثبات أداة الدراسة ،وكذلك لمعالجة بيانات الدراسة
والوصول إلى نتائجيا قام الباحث باستخدام حزمة األساليب اإلحصائية ( )spssالمناسبة التي
ستجيب عمى أسئمة الدراسة وتحقيق أىدافيا ،وذلك باستخدام المعالجات اإلحصائية اآلتية
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتعرف عمى مستوى المتغيرات ،معامل ارتباط
بيرسون لقياس صدق أداة الدراسة ،معامل الثبات ألفا كرونياخ ،والتجزئة النصفية لحساب الثبات2

نتائج الدراسة وتفسيرها :
اإلجابة عن السؤال األول:

ينص السؤال األول عمى :ما االحتياجات التدريبية لمعممي التربية اإلسالمية في منطقة
الباحة في الجانب الذاتي ؟2
جدول ( ) 2المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة االحتياج في الجانب الذاتي

رقم الفقرة

الفقرة

ٕ

ميارات التخطيط الستراتيجية تطوير احتياجاتي التدريبية
تكون حسب المتغيرات والمستجدات
اكتساب ميارات التدريب بشكل فعال
تطوير ميارات العالقات االجتماعية مع أولياء األمور
والمجتمع المحمي
تطوير اتجاىات إيجابية نحو التعميم المستمر وربطو
بالممارسات المينية
استراتيجية العمل بفاعمية مع اآلخرين من أجل تقوية
العالقات اإلنسانية
اكتساب ميارات تنظيم أنشطة التنمية المينية الجماعية
داخل المدرسة
اكتساب ميارة متابعة كتابات وجيود المعممين العممية
في وسائل النشر المختمفة
إتقان ميارات البحث اإلجرائي من أجل التطوير الميني
استخدام أدوات عممية لتحديد احتياجاتي التدريبية
ميارات المشاركة في بحوث استطالعية لموقوف عمى
االحتياجات الذاتية لممعممين
ميارات إدارة الوقت
طرق وآليات تكوين مجتمعات مينية تسيم في التطوير
الميني لممعممين
اكتساب اتجاىات إيجابية لممشاركة في المحافل
والمنتديات الدولية المرتبطة بالتطوير الميني
المجموع الكمي لالحتياجات الذاتية

ٙ
ٛ
ٜ
ٚ
ٓٔ
٘
ٕٔ
ٔ
ٗ
ٖ
ٖٔ
ٔٔ
المجموع
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المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الترتيب تنازليا
حسب
المتوسطات

ٗٓٗ2

ٔٔٔ2

ٔ

ٗ
ٖٔ2ٜ

٘ٓٔ2
ٔ2ٓٚ

ٕ
ٖ

كبيرة
جدا
كبيرة
كبيرة

ٖٔ2ٜ

ٓ2ٜٛٛ

ٗ

كبيرة

ٖ2ٛٙ

ٖ٘ٓ2ٜ

٘

كبيرة

ٖٗ2ٛ

ٕٗٓ2ٜ

ٙ

كبيرة

ٖ2ٛ

ٔٓ2ٜٜ

ٚ

كبيرة

ٖ2ٚ
ٖ2ٙٛ
ٖ2ٙٙ

ٓ2ٛٙٙ
ٔٓ2ٜٜ
ٕٓٔ2

ٛ
ٜ
ٓٔ

كبيرة
كبيرة
كبيرة

ٖ2٘ٙ
ٖ2ٗٛ

ٔ2ٓٓٙ
ٓ2ٜٓٛ

ٔٔ
ٕٔ

كبيرة
كبيرة

ٕٖٖ2

ٓ2ٜٗٛ

ٖٔ

متوسطة

ٖ2ٜٙ

ٓ2ٜٚ

درجة
االحتياج

كبيرة
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مناقشة النتائج وتفسيرها:
يتضح من خالل جدول ( )2ما يمي:
أن درجة االحتياجات الكمية في المجال الذاتي كانت مرتفعة ،حيث بمغ المتوسط الحسابي
( )ٖ2ٜٙواالنحراف المعياري ( ،)ٓ2ٜٚجاءت عبارة " :ميارات التخطيط الستراتيجية تطوير
احتياجاتي التدريبية تكون حسب المتغيرات والمستجدات" في المرتبة األولى بمتوسط حسابي
(ٗٓ )ٗ2وانحراف معياري (ٔٔ )ٔ2بدرجة احتياج كبيرة جدا ،وىذا يدل عمى وعي معممي التربية
اإلسالمية بأىمية االحتياجات التدريبية وحسن تصنيفيا ،حيث جمعت العبارة بين التخطيط
لتطوير االحتياجات ،وبين المتغيرات والمستجدات ،وذلك ألن االستراتيجيات تتطور في ضوء
المتغيرات والمستجدات بصورة مستدامة ،وجاء في المرتبة األخيرة عبارة " اكتساب اتجاىات
إيجابية لممشاركة في المحافل والمنتديات الدولية المرتبطة بالتطوير الميني" بدرجة احتياج
متوسط ،ومتوسط حسابي بمغ (ٕٖ )ٖ2وانحراف معياري بمغ ( )ٓ2ٜٗٛبصورة متوسطة ،وىذا
يدل عمى إدراك معممي التربية اإلسالمية أن المحافل الدولية ال تتوفر لسائر المعممين بسبب
التكاليف المالية الباىظة ،وبوجو عام جاء مجال االحتياجات التدريبية في الجانب الذاتي بدرجة
احتياج كبيرة ،ومتوسط حسابي بمغ ( )ٖ2ٜٙوانحراف معياري بمغ ( ،)ٓ2ٜٚٙوتتفق ىذه النتائج
مع نتائج دراسة نبيمة شرتيل (ٕٕٔٓ) ،التي أظيرت نتائجيا ضرورة االىتمام بتنمية ميارات
التعمم الذاتي ،ودراسة البموي؛ والراجح (ٕٕٔٓ) التي أظيرت نتائجيا أن أكثر أنشطة التطور
الميني ممارسة لدى عينة الدراسة ىي التواصل مع أولياء األمور لرفع مستوى األداء التدريسي2
وتختمف مع نتائج دراسة مصطفى (  )ٕٓٓٚالتي كشفت درجة احتياج متوسطة في مجال
البحث العممي2

اإلجابة عن السؤال الثاني:ينص السؤال الثاني عمى :ما االحتياجات التدريبية لمعممي التربية اإلسالمية في منطقة
الباحة في الجانب المعرفي ؟2
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أ /عبد اهلل محمد عمي آل بنه الغامدي
د  /خميس حامد وزة

االحتياجات التدريبية لمعممي التربية اإلسالمية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول ( )5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة االحتياج في الجانب المعرفي
رقم
الفقرة
ٕ٘
ٕٓ
ٕٔ
ٕٗ
ٕٚ
ٕٜ
ٕٛ
ٗٔ
ٔٙ
ٖٕ
ٕٙ
ٔٚ
ٜٔ
ٔٛ
٘ٔ
ٕٕ
المجموع

الفقرة
لعالج

الصعوبات

تحديد الطرق التدريسية
التعميمية التي تواجو الطالب
كيفية الموازنة بين نظريات التعمم وخصائص
المتعممين
استخدم طرق تنظيم بيئة التعمم في ضوء نظريات
التعميم والتعمم المختمفة
تحديد الصعوبات التعميمية التي تواجو الطالب
أساليب تحفيز الطالب عمى تبني مفاىيم التعمم
مدى الحياة
اكتساب ميارات إعداد محتوى دراسي بالمشاركة
مع زمالئي
تصميم أنشطة تدريسية متمركزة حول المتعممين
استخدام نتائج تقويم الطالب في التخطيط لمتطوير
الميني
طرق استراتيجيات تدريسية متنوعة تتوافق مع
احتياجات تعمم الطالب
استخدام طرق تقديم التغذية الراجعة الجيدة
والفاعمة
طرق عرض المادة العممية تبعا لمستويات تفكير
الطالب
اكتساب ميارة إدارة المناقشات الصفية حول
محتوى الدرس بما يحقق األىداف لممنيج
تنظيم عناصر الدرس بخطوات متسمسمة ومنطقية
اكتساب ميارات اإللقاء بشكل صحيح بما يحبب
الطالب لمدرس
ميارات التقويم الذاتي لمتطوير الميني
اكتساب ميارات تحميل وتفسير نتائج التقويم
الدرجة الكمية في المجال المعرفي

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الترتيب تنازليا
حسب
المتوسطات

درجة
االحتياج

ٖ2ٜٙ

ٔ2ٓٚ

ٔ

كبيرة

ٖٖ2ٜ

ٗٓ2ٛٙ

ٕ

كبيرة

ٖٔ2ٜ

ٓ2ٜٛٛ

ٖ

كبيرة

ٖٔ2ٜ
ٖ2ٛٛ

ٕ٘ٓ2ٜ
ٓٔٔ2

ٗ
٘

كبيرة
كبيرة

ٖ2ٛٛ

ٔ2ٔٙ

ٙ

كبيرة

ٕٖ2ٛ
ٖٓ2ٛ

ٕٔ2ٚ
ٗ٘ٓ2ٜ

ٚ
ٛ

كبيرة
كبيرة

ٖ2ٛ

ٕٔٔ2

ٜ

كبيرة

ٖ2ٛ

ٖٖٔ2

ٓٔ

كبيرة

ٖ2ٚٚ

ٔ2ٓٚ

ٔٔ

كبيرة

ٖ٘2ٚ

ٔ2ٓٓٙ

ٕٔ

كبيرة

ٖ٘2ٚ
ٖٖ2ٚ

ٔ2ٜٓ
ٔٔٔ2

ٖٔ
ٗٔ

كبيرة
كبيرة

ٖ2ٙٙ
ٖٔ2ٙ
ٖٔ2ٛ

ٖٖٓ2ٜ
ٔٔٔ2
ٗٓ2ٛٚ

٘ٔ
ٔٙ

كبيرة
كبيرة
كبيرة

مناقشة النتائج وتفسيرها:
يتضح من خالل جدول ( )5ما يمي:
أن درجة االحتياجات الكمية في المجال المعرفي كانت مرتفعة ،حيث بمغ المتوسط الحسابي
(ٔ )ٖ2ٛواالنحراف المعياري (ٗ ،)ٓ2ٛٚجاءت عبارة " :تحديد الطرق التدريسية لعالج
الصعوبات التعميمية التي تواجو الطالب " في المرتبة األولى بمتوسط حسابي ( )ٖ2ٜٙوانحراف
معياري ( ) ٔ2ٓٚبدرجة احتياج كبيرة وىذا يدل عمى وعي معممي التربية اإلسالمية بمنطقة
الباحة بأىمية االحتياجات التدريبية في عالج صعوبات التعمم التي تواجو الطالب ،وجاء في
المرتبة األخيرة :عبارة " :اكتساب ميارات تحميل وتفسير نتائج التقويم " بدرجة احتياج مرتفع،
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومتوسط حسابي بمغ (ٔ )ٖ2ٙوانحراف معياري بمغ (ٔٔ 2)ٔ2وىذا يدل عمى أن معممي التربية
اإلسالمية يقومون بتحميل نتائج الطالب ،ومراعاة الفروق الفردية ،واالىتمام بذوي النتائج
المتدنية ،وبوجو عام جاء مجال االحتياجات التدريبية في الجانب المعرفي بدرجة احتياج كبيرة،
ومتوسط حسابي بمغ ( )ٖ2ٜٚوانحراف معياري بمغ (ٗ ،)ٓ2ٛٚوتتفق ىذا النتائج مع نتائج
دراسة موسى (ٕٗٔٓ) التي أظيرت إدراك معممي المرحمة الثانوية بمدينة الرياض ألىمية
استخدام أساليب تحديد االحتياجات التدريبية بأنماطيا المختمفة ،وتتفق مع نتائج دراسة نبيمة
شرتيل (ٕٕٔٓ) التي أظيرت االحتياج إلى االىتمام بميارات تنفيذ الدروس داخل الفصل
وخارجو ،وتتفق مع نتائج دراسة سحر القصيبي (ٕٓٔٓ) التي أظيرت أن ىناك حاجة تدريبية
مرتفعة عمى عامل استراتيجيات الدرس2
وتختمف مع نتائج دراسة نبيمة شرتيل (ٕٕٔٓ) في عدم احتياج المعممات إلى التدريب
عمى ميارات التخطيط لمدروس ،ومع نتائج دراسة مصطفى ( )ٕٓٓٚالتي كشفت درجة احتياج
متوسطة في مجاالت (النمو الميني ،البحث العممي ،العمل في فريق)2

اإلجابة عن السؤال الثالث:

ينص السؤال الثالث عمى :ما االحتياجات التدريبية لمعممي التربية اإلسالمية في منطقة
الباحة في الجانب األدائي ؟2
جدول ( ) 6المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة االحتياج في الجانب األدائي
رقم
الفقرة
ٖٖ
ٕٖ
ٖ٘
ٖٔ
ٖٗ
ٖٙ
ٖٓ
ٖٚ
ٖٛ
ٖٜ

الفقرة
اكتساب ميارات وأساليب بناء االختبارات
التقميدية واإللكترونية
اكتساب ميارات التخطيط الجيد لمتدريس
ميارات توظيف التقنية في عممية التدريس
بكفاءة
اكتساب ميارة تصميم أىداف التعمم
بمجاالتيا ومستوياتيا المختمفة
تصميم وبناء ممفات اإلنجاز التقميدية
واإللكترونية
أساليب وأدوات تحفيز الطالب عمى
اإلفادة من مصادر التعميم المختمفة
اكتساب ميارة تحميل المحتوى
تصميم أنشطة التعميم التفاعمية لتعزيز
ميارات التواصل لدى الطالب
اكتساب ميارة تصميم برامج تعميمية
متكاممة
ميارات تفسير أنشطة التعميم والتعمم في
ضوء أسسيا النظرية
الدرجة الكمية في المجال األدائي
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المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الترتيب تنازليا
حسب المتوسطات

درجة االحتياج

ٖ2ٛ

ٖٕٔ2

ٔ

مرتفع

ٖ2ٜٚ
ٖ2ٜٚ

ٔٔٔ2
ٔ2ٔٙ

ٕ
ٖ

مرتفع
مرتفع

ٖ٘2ٚ

ٔ2ٜٓ

ٗ

مرتفع

ٖٖ2ٚ

ٔ2ٔٚ

٘

مرتفع

ٖٖ2ٚ

ٔ2ٔٛ

ٙ

مرتفع

ٖ2ٙٙ
ٖ2ٙٙ

ٓٔٔ2
ٕٔٔ2

ٚ
ٛ

مرتفع
مرتفع

ٖ٘٘2

ٕٕٔ2

ٜ

مرتفع

ٕٖ٘2

ٔ2ٔٙ

ٓٔ

مرتفع

ٖ2ٜٙ

ٓ2ٜٛ

مرتفع
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االحتياجات التدريبية لمعممي التربية اإلسالمية

أ /عبد اهلل محمد عمي آل بنه الغامدي
د  /خميس حامد وزة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مناقشة النتائج وتفسيرها:
يتضح من خالل جدول (  )6ما يمي:
أن درجة االحتياجات الكمية في المجال األدائي كانت مرتفعة ،حيث بمغ المتوسط الحسابي

( )ٖ2ٜٙواالنحراف المعياري ( ،)ٓ2ٜٛحيث جاءت عبارة " :اكتساب ميارات وأساليب بناء
االختبارات التقميدية واإللكترونية " في المرتبة األولى بمتوسط حسابي ( )ٖ2ٛوانحراف معياري

(ٖٕ ) ٔ2بدرجة احتياج كبيرة ،ويفسر ىذا بأن بناء االختبارات التقميدية واإللكترونية لو أىمية

بالغة في تحسين عممية التقويم ،ويحتاج إلى مزيد من التدريب من أجل الجودة في أساليب وبناء
االختبارات بما يسيم في بناء تقويم بأسس عممية ،وجاءت عبارة " ميارات تفسير أنشطة التعميم

والتعمم في ضوء أسسيا النظرية " في المرتبة العاشرة واألخيرة بمتوسط حسابي بمغ (ٕ٘)ٖ2

وانحراف معياري بمغ ( )ٔ2ٔٙبدرجة احتياج كبيرة 2يفسر ذلك بأن معممي التربية اإلسالمية
يتبعون أنشطة التعمم بناء عمى األسس النظرية ،بما يحتويو المنيج المطور من الربط والتكامل
في عرض المحتوى ،لذلك جاءت ىذه الفقرة في المرتبة األخيرة ،وبوجو عام جاء مجال

االحتياجات التدريبية في الجانب األدائي بدرجة احتياج مرتفع ،ومتوسط ( )ٖ2ٜٙواالنحراف

المعياري (2)ٓ2ٜٛ

وتتفق نتائج ىذه الدراسة في جانب االىتمام بميارات توظيف التقنية في عممية التدريس

بكفاءة ،مع نتائج دراسة نادية السيد (ٕٔٔٓ) التي كشفت أن ىناك شيو اتفاق عمى أىمية
التدريب عمى الميارات المقترحة لمتعامل مع تكنولوجيا المعمومات ،ومع نتائج دراسة مصطفى

( )ٕٓٓٚالتي كشفت أن ىناك ضرورة كبيرة لالحتياجات التدريبية في المجاالت الخاصة
باستخدام التقنيات والوسائط2

وتختمف ىذا النتائج مع نتائج دراسة الثقفي (ٖٕٔٓ) التي أظيرت حاجة معممي الرياضيات

بالمرحمة المتوسطة لمتدريب عمى االحتياجات في المجال التخصصي والتربوي بدرجة احتياج
متوسطة ،وتختمف مع نتائج دراسة نبيمة شرتيل (ٕٕٔٓ) التي كشفت أن االىتمام بميارات
التخطيط لمدروس في المرتبة األخيرة وحصمت عمى أقل متوسط حسابي ،وتختمف أيضا مع

نتائج دراسة نادية السيد (ٕٔٔٓ) التي كشفت عدم اىتمام عينة الدراسة بالتدريب عمى استخدام

ميارات الحاسوب في التعميم ،وكذلك ميارات استخدام التقنيات الحديثة في التدريس ،وتختمف مع

نتائج دراسة مصطفى (  )ٕٓٓٚالتي كشفت درجة احتياج متوسطة في مجال النمو الميني2
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ممخص النتائج :
بعد تحميل نتائج الدراسة ومناقشتيا وتفسيرىا ،فقد توصمت في نتائجيا إلى:
ٔ-أن درجة االحتياجات الكمية في المجال الذاتي كانت مرتفعة ،حيث بمغ المتوسط الحسابي
( )ٖ2ٜٙواالنحراف المعياري (2)ٓ2ٜٚ
ٕ -أن درجة االحتياجات الكمية في المجال المعرفي كانت مرتفعة ،حيث بمغ المتوسط الحسابي
(ٔ )ٖ2ٛواالنحراف المعياري (ٗ2)ٓ2ٛٚ
ٖ-أن درجة االحتياجات الكمية في المجال األدائي كانت كبيرة ،حيث بمغ المتوسط الحسابي
( )ٖ2ٜٙواالنحراف المعياري (،)ٓ2ٜٛ

التوصيات :

في ضوء النتائج السابقة أوصت الدراسة:
-

بضرورة االىتمام باالحتياجات التدريبية وأنيا الخطوة األولى نحو التخطيط السميم لمبرامج
التدريبية2

-

العمل عمى تقنيين االحتياجات التدريبية في صورة برامج تدريبية2

-

عقد برامج تدريبية بصورة مستمرة لمعممي التربية اإلسالمية في ضوء االتجاىات الحديثة
لمتطوير الميني لممعممين2

-

نشر ثقافة التطوير الميني الذاتي بين معممي التربية اإلسالمية2

-

العمل عمى زيادة الدورات التدريبية لمعممي التربية اإلسالمية عمى أن تكون وفق االتجاىات
الحديثة لمتطوير الميني لممعممين2

 -مالئمة الدورات التدريبية لالحتياجات الحقيقية لمعممي التربية اإلسالمية2
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االحتياجات التدريبية لمعممي التربية اإلسالمية

أ /عبد اهلل محمد عمي آل بنه الغامدي
د  /خميس حامد وزة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المراجع:

أوال :المراجع العربية:
-

األحمد ،خالد طو ( ٕ٘ٓٓ) 2تكوين المعممين من اإلعداد لمتدريب ،العين :دار الكتاب
الجامعي2

-

األلباني ،محمد ناصر الدين (  2)ٜٜٔٚصحيح سنن ابن ماجة ،الرياض :مكتبة
المعارف2

-

البموي ،عبد اهلل سميمان؛ و الراجح ،نوال محمد (ٕٕٔٓ) 2واقع التطور الميني لمعممي
ومعممات الرياضيات في المممكة العربية السعودية ،الرياض ،الجمعية
السعودية لمعموم التربوية والنفسية ( جستن) 2رسالة التربية وعمم النفس ،ع
(2 ٕٚ-ٔ ،)ٖٛ

-

الثقفي ،حامد بن أحمد (ٖٕٔٓ) 2تحديد االحتياجات التدريبية لمعممي الرياضيات بالمرحمة
المتوسطة ( ،رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة أم القرى ،كمية
التربية2

-

حسنين ،محمد حسين (ٕٔٓٓ) 2أدوات تحديد االحتياجات التدريبية ،عمان ،دار
مجدالوي2

 الخريبي ،محمد محمود ( 2)ٕٓٔٚفاعمية برنامج التطوير الميني المستمر لممعمم القائم عمىالمدرسة ( )SBTD1وعالقتو بميارة إدارة الوقت لدى معممي المرحمة
االبتدائية في مدارس وكالة غوث بمحافظة غزة( ،رسالة ماجستير غير
منشورة) ،الجامعة اإلسالمية ،غزة2
 الزىراني ،عمي بن معجب ( ٕٔٔٓ) " 2تصور مقترح إلنشاء مركز وطني لمتنمية المينيةلممعممين في المممكة العربية السعودية في ضوء فمسفة التعميم المستمر"،
مجمة رابطة التربية الحديثة ،السنة (ٗ) ،ع (ٔٔ)2ٖٔٗ – ٕٛٓ ،
 سمارة ،نواف أحمد؛ وعبد السالم ،موسى العديمي ( 2)ٕٓٓٛمفاىيم ومصطمحات في العمومالتربوية ،جٔ ،عمان  :دار المسيرة2
 السيد ،نادية حسن (ٕٔٔٓ) 2تحديد االحتياجات التدريبية لممعممين في ضوء متطمباتمجتمع المعرفة ( دراسة ميدانية) ،مجمة مستقبل التربية العربية ،مصر،
المجمد ( )ٔٛالعدد (ٕ2ٗٗٗ-ٖٖٛ ،)ٚ
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 شديفات ،يحيي ،وأرشيد ،عبير ( 2)ٕٜٓٓاالحتياجات التدريبية لمعممي ومعممات المغةاإلنجميزية لمرحمة التعميم األساسية من وجية نظرىم في المدارس
الحكومية في مديرية التربية والتعميم لقصبة المفرق ،جامعة آل البيت،
األردن ،مجمة المنارة ،المجمد(٘ٔ) ،العدد(ٖ)2ٜٖ –ٙ٘،
 الطاىر ،رشيدة السيد (ٕٓٔٓ) 2التنمية المينية لممعممين في ضوء االتجاىات العالمية2تحديات وطموح ،اإلسكندرية ،دار الجامعة الجديدة2
 عابدين ،محمد عبد القادر ( 2)ٕٓٓٛاالحتياجات التدريبية لممعممين في المدارس العربيةداخل الخط األخضر من وجيات نظر المعممين والمديرين ،مجمة العموم
التربوية والنفسية ،جامعة البحرين ،مجمد ( ،)ٜعدد (ٕ)2ٕ٘ٚ- ٔٛ٘ ،
 العاجز ،فؤاد؛ والموح ،عصام؛ واألشقر ،ياسر(ٕٓٔٓ) 2واقع تدريب معممي ومعممات المرحمةالثانوية أثناء الخدمة بمحافظات غزة ،مجمة الجامعة اإلسالمية ،غزة،
المجمد ( ،)ٔٛالعدد (ٕ)2 ٜ٘ -ٕ،
 العتيبي ،زاىر بن عواض(ٕٗٔٓ) 2االحتياجات التدريبية لمعممي ومعممات التربية الفنيةبمدينة الطائف( ،رسالة ماجستير غير منشورة) ،كمية التربية ،جامعة أم
القرى2
 العمي ،يسرى يوسف ( 2)ٕٓٔٙاالحتياجات التدريبية الالزمة لمعممي الطمبة الموىوبين فيالمممكة العربية السعودية ،مجمد دراسات العموم التربوية ،الجامعة
األردنية ،المجمد (ٖٗ) ،ممحق (ٖ)2 ٔٗٔٗ – ٖٜٔٚ،
 العنزي ،قالط عمي ( 2)ٕٜٓٓاالحتياجات التدريبية لمعممي الصفوف األولية من وجيةنظرىم ووجية نظر مديري مدارسيم في مدينة تبوك التعميمية ( ،رسالة
ماجستير غير منشورة ) ،جامعة مؤتة ،األردن2
 قستي ،ليمى بنت حسين ( 2)ٕٓٓٛتصور مقترح لمتطوير الميني الذاتي لمعممات المغةاإلنجميزية بمراحل التعميم العام في ضوء الواقع واالتجاىات المعاصرة،
(رسالة ماجستير غير منشورة) ،كمية التربية ،جامعة أم القرى2
 القصيبي ،سحر عبد العزيز (ٕٓٔٓ) 2االحتياجات التدريبية لدى معممات المنطقةبالخبر وعالقتو ببعض المتغيرات  :دراسة تطبيقية بالمممكة
السعودية ،المقاء السنوي الخامس عشر (تطوير التعميم  :رؤى
ومتطمبات) ،الجمعية السعودية لمعموم التربوية والنفسية (جستن)،
2ٖٔٛ

030

الشرقية
العربية
ونماذج
ٗٓٔ-

اجمللد  - 53العدد السابع  -جسء ثانى ٌ -ىلٍى 2091

االحتياجات التدريبية لمعممي التربية اإلسالمية

أ /عبد اهلل محمد عمي آل بنه الغامدي
د  /خميس حامد وزة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الكندري ،جاسم؛ وفرج ،ىاني (ٕٔٓٓ) 2الترخيص لممارسة مينة التعميم " رؤية مستقبميةلتطوير مستوى التعميم" ،المجمة التربوية ،الكويت ،العدد (2٘ٗ-ٔ٘ ،)٘ٛ
 موسى ،ىاني محمد (ٕٗٔٓ) 2تصور مقترح لتفعيل أساليب تحديد االحتياجات التدريبية لدىمعممي التعميم الثانوي بمنطقة الرياض– دراسة ميدانية ،مجمة الدراسات
التربوية واإلنسانية ،كمية التربية ،جامعة دمنيور ،المجمد ( ،)ٙالعدد (ٕ)،
2 ٜٙ،ٔٛٙ
 موسى ،أسامة محمود ( 2)ٕٓٓٚواقع عممية التدريب من وجية نظر المتدربين ،دراسة حالةبنك فمسطين في قطاع غزة( ،رسالة ماجستير غير منشورة) ،الجامعة
اإلسالمية ،غزة2
 النويجم ،صالح محمد(ٕ٘ٓٓ)  2تقويم كفاءة العممية التدريبية في معاىد التدريب األمنيةبمدينة الرياض من وجية نظر العاممين فييا( ،رسالة ماجستير غير
منشورة) ،أكاديمية نايف العربية لمعموم األمنية ،الرياض2

034

اجمللد  - 53العدد السابع  -جسء ثانى ٌ -ىلٍى 2091

المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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