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راسة  تهدف  ِّ
االنجاز الوظيفي ملعلمي العلوم  مستوى  ب وعالقتهادولة الكويت  في العلوم للمرحلة االبتدائيةالحاجات التدريبية ملعلمي  إلىالتعرف الد 

التأكد من صدقها وثباتها، ووزعت على أ ، ومن  للمرحلة االبتدائية في دولة الكويت من وجهة نظرهم  أهداف الدراسة تم تطوير استبانة تم  جل تحقيق 

 ومعلمة من معلمي العلوم  529)
ً
 الحاجات التدريبية مستوى    ، وتوصلت الدراسة إلى أنفي دولة الكويت  ظة الحمدي املرحلة االبتدائية في محاف  يف( معلما

الوظيفي االنجاز  الكويت    ومستوى  دولة  في  االبتدائية  للمرحلة  العلوم  بدرجة مرتفعة،  ملعلمي  إلى  و جاءت  دالة توصلت  إيجابية  ارتباطية  وجود عالقة 

 
ً
 . وانجازهم الوظيفي من وجهة نظرهم  في دولة الكويتم للمرحلة االبتدائية جات التدريبية ملعلمي العلو حاالمستوى بين  إحصائيا

إعادة النظر في تخطيط البرامج التدريبية أثناء الخدمة، وضرورة استجابتها لالحتياجات التدريبية وبناء على النتائج فقد أوصت الدراسة بضرورة  

 ات في تصميم البرامج التدريبية وتنفيذها. ن واملعلمك املعلميرا إشالحقيقية ملعلمي العلوم، و 

 .الكويت دولة ؛املرحلة االبتدائية؛ معلمي العلوم؛ حتياجات التدريبيةاال  الكلمات املفتاحية:

 : قدمةامل

  
ً
 تكنولوجيا

ً
ت من مسؤولياتها، ولعل من مسؤوليات مما جعل التربية تواجه تحديات متعددة زادفي شتى مجاالت الحياة،  يشهد العالم اليوم تطورا

ومالترب ومكوناتها.  بكافة جوانبها  التعليمية  للعملية  الشاملة  املراجعة  التحديات  تلك  تجاه  التعليمية، ية  العملية  أهم مكونات  ُيعد من  الذي  املعلم  نها 

املناهج والكتب والوسائ التسليم بأهمية  الذي يتوقف عليه نجاحها، فمع  الرئيس  أن والعامل   
َ
إال املدرسية  التعليمية والنشطة والتجهيزات واملباني  ل 

 آثارها تبقى محدودة الفائدة في ظل غياب املعلم الكفء.

؛ المر الذي يتطلب من املعلم أن ُيطور مفاهيمه  واالقتصادية والعلمية والثقافية عليم شأنه شأن أي نشاط آخر يتأثر بالتطورات االجتماعيةفالت

ب املعلمين أثناء  املنهي للمعلم طوال مدة أدائه لوظيفته.  فالحاجة إلى تدريد أساليبه التدريسية، ومن هنا تنشأ الحاجة إلى استمرار النمو  املهنية وُيجد

التطورا  تلك  متابعة  للمعلم  ليتسنى  املناهج وتطويرها؛  تغيير  التقنية، وفي ظل  املستحدثات  التربية، وظهور  تبرز مع تطور مفاهيم  املختلفة الخدمة  ت 

املعلوماتي، وهذا  التسارع  )  وذلك  به دراسة جامل  أوصت  بأحدب   (  2003ما  التخصصات  كافة  في  املعلمين  إملام  أثناء    ث ماضرورة  التدريب  إليه  وصل 

 ملواكبة التطور العلمي والتكنولوجي في مجاالت املعرفة.  الخدمة، 

وجود نشاط مخطط يقوم  لتدريب املعلمين على تحقيق الهداف املنشودة من خالل    وتعد عملية تحديد الحاجات التدريبية من العوامل الهامة

للتعرف على   دراسة علمية وعملية  والتي  الحاجاعلى  التدريبية،  الفراد ممـن ت  أو مجموعـة من  تحقيق حاجة فرد  إلى صنفين: فردية وهدفها  تصنف 

بالعمل، وجماعية و  الخاصة  املعارف واملهارات  إلى  إلى معارف ومهارات)شديفات  يفتقرون  الذين يحتاجون  العاملين  تتعلق بمجموعة كبيرة من  التي  هي 

 (. 2009وإرشيد، 
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 متطلبات بها الفرد يشبع أو بها، يتحقق التي الكيفية  يعكس  وهو الفرد، لوظيفة املكونة املهام وإتمام تحقيق  درجة  إلى الوظيفي زاإلنجا يشيرو 

 حققها  التي  النتائج  أساس على فيقاس اإلنجاز أما املبذولة، الطاقة إلى يشير  فالجهد والجهد، اإلنجاز بين   داخلتو  لبس يحدث ما وغالًبا الوظيفة،

  لفرد،ا 
ً
 عالي املبذول  الجهد يكون  الحالة هذه  مثل وفي منخفضة، درجات  على  يحصل  ولكنه لالمتحان، االستعداد في كبيًرا  جهًدا  يبذل قد الطالب فمثال

 . (2007 ،عبداالسالم) منخفض اإلنجاز بينما

الذي  ر  التطو  ملتطلبات   
ً
 مسايرا

ً
دورا وال زال،  كان  املعلم   لن دور 

ً
أدبيات    ونظرا في  القل  املعلم على  أدوار  اليوم  تتكاثر  التعليم كمهنة،  يصاحب 

،
ً
 اجتماعيا

ً
، ورائدا

ً
 سيكولوجيا

ً
، ومالحظا

ً
 ومرشدا

ً
، ومربيا

ً
ما

 
، فقد أصاب  التربية، حيث يفترض أن يكون معل

ً
 علميا

ً
، وباحثا

ً
 تقنيا

ً
، ومهندسا

ً
 إداريا

ً
ومنظما

ر، دور املعلم نوع من التوظيف الهدفي وال  على  و تقني في عصر التكنولوجيا فائقة التطو 
ً
عصر املعلوماتية، واالتصاالت الكونية، فالتعليم لم يعد مقصورا

و  م، 
 
التعل آليات  إلى  فأكثر  أكثر  ل  تحو  إذ  التدريس،  وقمبز، آليات  واملسند  )االبراهيم  م 

 
املعل أكثر من  م 

 
املتعل التدريس على  في حقل  الفاعل  الجهد  تر كز 

2000 .) 

م في العديد من املحاور منها تربية شخصية  
 
من جميع جوانبها، وتنمية املجتمع املحلي وخدمته، ومتابعة الحداث    الطالب ويمكن تحديد أدوار املعل

العلم واالستكشافات  النفسالجارية  وعلم  التربية  مجال  في  وبخاصة  الكاديمي  التخصص  مجال  في  و ية  ا ،  معناه  في  املنهاج  وتحسينه تعديل  لواسع، 

م والتعليم وعدم االقتصار على الكتاب املدرس ي، و 
 
التعل تطوير اإلدارة التربوية في كل مستوياتها لتصبح وتطويره، واستغالل كل مصادر التعلم في بيئة 

املستمر، فهو يسعى وراء كل جديد في   النموالتربوية، باإلضافة إلى    ة وإنسانية، فاملعلم في التربية الحديثة هو أحد عناصر اإلدارة إدارة ديمقراطي املنهي 

 (.2000مادة تخصصه وفي التربية وعلم النفس )سعد، 

وظيفي  ائية في دولة الكويت وعالقتها بمستوى االنجاز الالحاجات التدريبية ملعلمي العلوم للمرحلة االبتدفي ظل ما سبق تم التعرف على مستوى  

 من وجهة نظرهم.

 سة وأسئلتهامشكلة الدرا

تنمية   موضوع  حظي على  كبير  أثر  له من  ملا  والباحثين،  املختلفة  املنظمات  العديد من  قبل  الكبير من  باالهتمام  التدريبية  االحتياجات  تحديد 

البشرية   للعاملينومستوى  فاءة  رفع كمن أجل  ومكوناته  املوارد  الوظيفي  الكويت  كمعلم في    ينالباحثحد  أ ومن خالل عمل  ،  اإلنجاز  التربية بدولة  وزارة 

 مارأى أن العديد من معلمي العلوم يواجهون العديد من الصعوبات واملشكالت في التد
ً
على مستوى   مما يؤثر   ،ريس وخاصة في ظل املناهج الجديدة نوعا

الحاجات التدريبية راسة في تحديد مستوى  لدورات تدريبية على هذه املناهج. من هنا برزت مشكلة الد  إخضاعهم الذي يتطلب    المرنجازهم الوظيفي  إ 

 .وى االنجاز الوظيفي لديهم وعالقتها بمست ،ملعلمي العلوم للمرحلة االبتدائية في دولة الكويت

 اآلتية: السئلة عن اإلجابة الدراسة هذه  وهدفت

 رهم؟ نظ وجهة من الكويت دولة في االبتدائية للمرحلة العلوم ملعلمي التدريبية تاجاالح مستوى  ما .1

 ؟نظرهم  وجهة من الكويت دولة في االبتدائية للمرحلة العلوم ملعلمي الوظيفي االنجاز مستوى  ما .2

 وانجازهم الوظيفي من وجهة نظرهم؟ كويتلة الفي دو الحاجات التدريبية ملعلمي العلوم للمرحلة االبتدائية مستوى هل هنالك عالقة ارتباطيه بين  .3

 : أهداف الدراسة

 تحقيق الهداف اآلتية: الدراسة إلى  هدفت

 من وجهة نظرهم.الحاجات التدريبية ملعلمي العلوم للمرحلة االبتدائية في دولة الكويت التعرف إلى مستوى  .1

 .ئية في دولة الكويت من وجهة نظرهم االنجاز الوظيفي ملعلمي العلوم للمرحلة االبتدا التعرف إلى مستوى  .2

بين   .3 االرتباطية  العالقة  إلى  االبتدائية  مستوى  التعرف  للمرحلة  العلوم  ملعلمي  التدريبية  الكويتالحاجات  دولة  الوظيفي من وجهة    في  وانجازهم 

 نظرهم. 

 : أهمية الدراسة

 يلي: بما الدراسة  هذه  أهمية تتمثل

 . ةمستوى االحتياجات التدرريبية ملعلمي العلوم في املرحلة االبتدائي عن  تصور  ديم قت في نتائج الدراسة تسهم  من املمكن أن .1

ها من الدراسات .2  الولى في دولة الكويت التي تتناول موضوع تحديد االحتياجات التدريبية وعالقتها باالنجاز الوظيفي. تكمن أهمية هذه الدراسة في أن 

 . ويتبدولة الك ي القرار في وزارة التربيةء النتائج التي تتوصل إليها الدراسة ملتخذتقديم التوصيات واملقترحات املناسبة في ضو  .3

اعتبارهم  العلوم معلمي احتياجات تحدد دراسةفي   القيام أهمية ظهرت ذكره  سبق مما  التي املهنية بمشكالتهم  اإلحساس على قادرين أفرادا  على 

 احتياجات تلبية على مساعدة املعنيين في تسهم  للمعلم  الضرورية الالزمة والمور  االحتياجات هذه  تحديد فإن كذلك،  .فيها واملناقشة التعبير يحسنون 
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 إ  تؤثر قد التي اإلجراءات من غيرها أو تعليمية، ومواد ولقاءات، قصيرة، عمل، ودورات ورشات من املناسبة اإلجراءات تطبيق خالل من املعلمين
ً
 يجابا

 .الدراس ي طالبهم  أداء وتحسين رفع اليوبالت املهنية كفاياتهم  على رفع

 :التعريفات االصطالحية واإلجرائية

 تعريفها: الضروري  من  يرى  املصطلحات  من عدد انالباحثستخدم ا 

إليها أنه املعلم  يرى  التي والفعاليات النشطة كل " التدريبية: الحاجات واالجتم الوظيفي، مستواه  لرفع بحاجة  والسلوكي  التربوي  املجال  اعي، في 

 (. 2010التكنولوجية")بركات،  التقنيات واستخدام والنشطة، والساليب

 وتعرف  
ً
إجرائيا التغيرات  املع  :بأنها  الحاجات  وهي مجموعة  بها،  االبتدائية  املرحلة  في  العلوم  تزويد معلمي  املطلوب  واملهارات  إجراءها عند  ارف  املطلوب 

تتعلق  والتي  وخبرات  املعلم  ومهاراته  الحاجات ه ووظيفته  بمعلوماته  الدراسة تتحدد  وفي هذه  الع  الحالية،  إجابة معلمي  في  عـن كل فقرة من   لوم التدريبية 

 .، إدارة الصف، التقويم( ذواملحددة باملجاالت اآلتية) التخطيط، التنفي االستبانة التي أعدت لهذه الغايةفقـرات 

رة املع  العالقة  ذات  السلوكيات  من   مجموعة  :الوظيفي  اإلنجاز ل  مهامه،  بأداء   املوظف   قيام  عن  ب   اءة وكف  الداء،  جودة   تتضمن   وهي  مسؤولياته،  وتحم 

   الوظيفة،   في  املطلوبة  الفنية  والخبرة   التنفيذ،
ً
صال   عن  فضال ِّ

مة،  أعضاء  باقي  مع  والتفاعل  اإلت 
َّ
نظ

ُ
 بالنواحي   وااللتزام  واإلبداع،  جديدة،  مهام  وقبول   امل

 (.   2002 والفهداوي، الحوامدة ) وفاعلية حرص بكل لها االستجابة نحو والسعي العمل، في اإلدارية

   ظيفياإلنجاز الو يعرف  و 
ً
 أهداف لتحقيق عمله مجال في يحققها التي الفعلية والنتائج املدرسة في معلم العلوم التي يزاولها واملهام النشطة  بأنه:  إجرائيا

   .في وزارة التربية للعمل املحددة  والطرق  واإلجراءات اإلدارية والقواعد والنظمة حةاملتا للموارد وفًقا وفاعلية بكفاءة  التربية والتعليم 

العلوم: تخصص    معلم  في  أكثر  أو  بكالوريوس  علمية  درجة  ويحمل  الكويت  دولة  في  العام  التعليم  مدارس  في  العلوم  مادة  بتدريس  يقوم  الذي  املعلم 

 العلوم. 

راسة ِّ
 :حدود الد 

 اآلتية: تتحدد الدراسة بالحدود

راسة على  تقتصر ا : الحدود البشرية • ِّ
 . م 2016/2017الدراس ي للعام  الكويتمعلمي العلوم في دولة الد 

 . محافظة الحمدي مدارس  تم التطبيق امليداني على الحدود املكانية: •

راسة خالل الحدود الزمانية • ِّ
 .م2016/2017العام الدراس ي : تم تطبيق هذه الد 

 من وجهة نظرهم. نجاز الوظيفيالتدريبية ملعلمي العلوم للمرحلة االبتدائية في دولة الكويت وعالقتها بمستوى اال جات الحا: الحدود املوضوعية •

 الدراسات السابقة:

راسة، بموضوع  املتعلقة السابقة الدراسات تناول  تم  ِّ
  السابقة الدراسات ترتيب وتم  والجنبية، منها العربية الد 

ً
 يلي: كما دث،الح  إلى القدم من زمنيا

 الدراسات السابقة املتعلقة بالحاجات التدريبية املحور األول: 

التدريبية على التعرف هدفت بدراسة (2003) ودغيمات والطعاني الطراونة قام •  التربويين، واملشرفين نظرهم، وجهة من للمعلمين االحتياجات 

 نوع من ( فقرة 34من ) تكونت قياس أداة  استخدام خالل من وذلك  الردن، في بيةالجنو  الغوار لواء تربية في مديرية الحكومية املدارس ومديري 

  (100) العينة أفراد عدد بلغ مجاالت. أربعة غطت متعدد من االختيار
ً
 تربوًيا. أشارت ومديًرا  معلما

ً
 جميع في تدريبية وجود حاجات  إلى النتائج ومشرفا

 داللة ذات فروق وجود عدم تبين كما والتقويم(. للتعليم  والتخطيط والساليب والنشطة، ب،الطال  مع والتعامل الصف الدراسة )إدارة  مجاالت

 .واملؤهل الوظيفة مع الخبرة  إلى تفاعل تعزى  إحصائية

 وحاجاتهم  العلومتدريس  في مهماتهم  في الدنيا الساسية  املرحلة  معلمي تعيق التي العوامل تقص ي إلى هدفت دراسة  ( Kallery, 2004وأجرى كالري ) •

 كتابة  اليونان الدنيا في الساسية  املرحلة  معلمي من (50) من  وطلب أنفسهم، هم  يقدرونها  كما قاتاملعو  على هذه  التغلب من تمكنهم  التي التدريبية

 الولى مجموعتين في جاءت املعوقات  أن الدراسة نتائج  وأظهرت  .منفصلتين جلستين  في جماعي بشكل مقابلتهم  ذلك بعد جرى  ثم  املعوقات، هذه 

العلمي املعلم  بمعرفة تتعلق   الصفية، واإلدارة  التدريس وبأساليب التدريسية دة للما املحتوى 
ً
العلمية تنفيذ عند وخصوصا  لألطفال النشطة 

عمل والدعم  التوجيه  وعملية باملدرسة التحتية بالبنية تتعلق والثانية الصغار،   جالنتائ وأظهرت العلوم، في املعلم  وتقويم 
ً
 أبرز  من أن  أيضا

 تكييف التدريس وطرق  أساليب وبمعرفة الفيزياء، وبخاصة العلمي املحتوى  بمعرفة تتعلق التي تلك ملعلمين،لهؤالء ا  التربوية التدريبية االحتياجات

 .تدريسها وطرق  مالعلو  في متخصصين من  بالتوجيه الحاجات الخرى  وتعلقت وحاجاتهم، الطفال خصائص مع ليتالءم التدريس ي املحتوى 

االحتياجات   (Ogan-Bekirolu, 2004) بيكروليو اوجان دراسة وهدفت  • تحديد   املتغيرات وأثر الخدمة أثناء العلوم ملعلمي التدريبيةإلى 

 التركية. ول مدينة اسطنب في ثانوية مدرسة (75في ) العلوم يدرسون  ومعلمة معلًما (422من ) الدراسة تكونت عينة فيها. للمدرسة الديموجرافية
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 املعلمين لهؤالء التدريبية االحتياجات أبرز  من أن النتائج وأظهرت سبعة مجاالت، على وزعت فقرة  (54من ) تكونت استبانة الدراسة في استخدمت

املواد كانت تدريس في والبصرية السمعية اآلالت واستخدام والفالم، كالكتب العلوم لتدريس الداعمة اختيار   واستخدام العلوم، تحسين 

 الديموجرافي التغير تأثير أن أيضا النتائج وأظهرت العلوم، تدريس في والرحالت العلمية االستقصاء تاستراتيجيا واستخدام والحاسوب، البرمجيات

  كان التدريبية في االحتياجات للمدرسة
ً
 .ضعيفا

• ( جونستون  دراسة  إلى  (Johnston, 2007وهدفت  ت املرحلة ملعلمي الالزمة التدريبية االحتياجات التعرف  والية  في  بالواليات  الساسية  كساس 

 الخاصة املجاالت في التدريبية االحتياجات لهذه  أهمية كبيرة  هناك أن الدراسة هذه  وأظهرت ومعلمة. معلًما (122من) مكونة عينة لدى  املتحدة 

 هذه  أهمية في لميناملع بين  إحصائية دالة فروق وجود  النتائج رتأظه كما  بقية االحتياجات. في متوسطة وأهمية والوسائط، التقنيات باستخدام

 .والخبرة  العلمي الجنس واملؤهل ملتغيرات تبًعا فروق وجود وعدم الدبية، التخصصات من املعلمين لصالح التخصص تبًعا ملتغير االحتياجات

 من  املفرق  محافظة  في الساسية ةاملرحل في ومعلماتها العربية  اللغة ملعلمي التدريبية االحتياجات التعرف إلى هدفتدراسة    (2007وأجرى حمادنة ) •

ن ،  أنفسهم  املعلمين  نظر وجهة  (  135)  من الدراسة عينة أفراد وتكوَّ
ً
 ثمانية  على موزعة فقرة  (60)  من الدراسة أداة  تألفت  حين في ة،مومعل معلما

 كان الحاسوب وتكنولوجيا التعليم، نولوجياتك ومجال اللغوي، التعمق ومجال ويم،التق مجال إلى االحتياج أن إلى الدراسة نتائج وأشارت مجاالت،

 
ً
، كبيرا

ً
 ومجال المور، بأولياء االتصال ومجال الدراس ي، التخطيط ومجال الصف، إدارة  ومجال التدريس، أساليب مجال إلى االحتياج كان بينما جدا

 التخطيط مجال دا ، عوالخبرة  الجنس تغيري زى ملتع إحصائية  داللة ذات فروق وجود  عدم  الدراسة أظهرت كما متوسطة،  درجة  في املنهاج تحليل

 ، ووجود فروق تعزى ملتغير املؤهل العلمي.اإلناث ولصالح  إحصائية داللة ذات فروق فتوجد الدراس ي

) دراسة وهدفت  • بكل ملعلمي الالزمة التدريبية االحتياجات تحديد إلى (2008الشهري   مجال في طةواملتوس االبتدائية تينرحلامل من العلوم 

 احتياجاتهم التدريبية ضوء في مقترح تدريبي برنامج بناء ثم  ومن بينهم، املشتركة التدريبية تحديد االحتياجات وكذلك التعليم  تقنيات مستحدثات

  هناك أن إلى توصلت الدراسة وقد الدراسة. عينة على وطبقها البيانات لجمع استبانة انالباحث أعد املشتركة.
ً
 تدري احتياجا

ً
 ملعلمي كبيرة  وبدرجة بيا

االلكتروني اآللي الحاسب برامج كتوظيف العلوم تدريس في التكنولوجيا لتوظيف االبتدائية واملتوسطة باملرحلتين العلوم  من واالستفادة  والبريد 

  فروق وجود عدم الدراسة نتائج  بينت كما  االنترنت، شبكة
ً
املؤهل   ملتغيرات تعزى  واملتوسطة تدائيةاالب املرحلتين في العلوم يلممع بين دالة إحصائيا

 .التدريبية والدورات الدراسية واملرحلة الخبرة  وسنوات والتخصص املؤهل ونوع الدراس ي،

االنجليزية  (2009وأجرى شديفات وإرشيد ) • اللغة  التدريبية ملعلمي ومعلمات  إلى االحتياجات  التعرف  من    الساسيةالتعليم  ملرحلة    دراسة هدفت 

اللغة االنجليو  الدراسة من جميع معلمي ومعلمات  املدارس الحكومية في مديرية التربية والتعليم لقصبة املفرق. تكون مجتمع  زية في جهة نظرهم في 

املعلمين واملعلمات وعددهم ) الدراسة من جميع  التربية والتعليم لقصبة املفرق، وتألفت عينة  استبانة  ع املعلومات تم تطوير  (، ولجم 327مديرية 

( فقرة، وتوصلت الدراسة إلى أن االحتياجات التدريبية الالزمة ملعلمي ومعلمات اللغة االنجليزية كانت كاآلتي:  30لالحتياجات التدريبية تكونت من )

مهارة املحادثة ثم مهارة الكتابة  لتدريبية كاآلتي: مجالمجال مهارة املحادثة أكثر املجاالت أهمية وأقلها مجال مهارة القراءة، وكان ترتيب االحتياجات ا 

الد أفراد عينة  إجابات  بين متوسطات  الدراسة وجود فروق  أظهرت نتائج  القراءة، وقد  التقويم ثم مهارة  التخطيط ثم  راسة  ثم مهارة االستماع ثم 

 تعزى ملتغيري الجنس والخبرة. 

• ( كاس ي  آل  التعرف    (2011وأجرى   ضوء في ورعايتهم  املوهوبين اكتشاف مجال في الطبيعية العلوم ملعلمي التدريبية حاجاتلا   إلىدراسة هدفت 

 جمع في وأعتمد الوصفي  املنهج ما استخد، وتم  املكرمة مكة  بمنطقة  الطبيعية العلوم ومشرفي معلمي نظر  وجهة   من  املعاصرة  التربوية  التوجهات

 (  48)  من اسةالدر   نةعي تكونت الغرض، لهذا  أعدها استبانة على البيانات
ً
  (448)  و مشرفا

ً
 وجدة، مكة بتعليم  الثالث املراحل مختلف من معلما

 حاجة ( 25) املوهوبين  الطالب اكتشاف مجال في الطبيعية العلوم ملعلمي التدريبية الحاجاتأن  أهمها من  النتائج من مجموعة إلى ت الدراسةوصلوت

 حاجة ( 21)  املوهوبين الطالب رعاية مجال في الطبيعية العلوم ملعلمي التدريبية لحاجاتا و   اسة،الدر   عينة نظر  وجهة من مهمة وجميعها تدريبية

 بدرجة موجودة  املوهوبين  الطالب  اكتشاف مجال في تدريبية حاجات  تسع هناك أن الدراسة عينة ترى و . الدراسة عينة نظر  وجهة من مهمة وجميعها

 املوهوب، للطالب القيادية الخصائص معرفة املوهوب، للطالب العقلية الخصائص معرفة  هيو  يةبيعالط العلوم  ملعلم  الفعلي الداء في متوسطة

 الحديثة، التقويم  أساليب توظيف املوهوب، الطالب حاجات معرفة العادي، العبقري  املبدع الذكي املتفوق  وهوبامل  التالية  املفاهيم  بين التمييز

  املوهوب، للطالب االنفعالية الخصائص معرفة املقننة، الدراس ي التحصيل مقاييس بعض فةمعر  وب،املوه للطالب االجتماعية الخصائص  معرفة

 مجال  في الطبيعية العلوم  ملعلمي التدريبية الحاجات أهمية مدى  عن  واملشرفين املعلمين  من  كل استجابات  بين  إحصائية  داللة ذات فروق  توجدو 

 واملشرفين املعلمين  من كل  استجابات  بين  إحصائية داللة  ذات  فروق توجد الو   .املشرفين الح لص ةاللالد وكانت املوهوبين  الطالب  ورعاية اكتشاف

 .الطبيعية العلوم ملعلمي الفعلي الداء في املوهوبين الطالب ورعاية اكتشاف مجال في الطبيعية العلوم ملعلمي التدريبية الحاجات وجود  درجة  عن

 الردنية العليا الساسية املدارس في الرياضية التربية ملعلمات التدريبية الحاجات إلى التعرف هدفت  (2013) مشوفي دراسة قام بها الحديدي وده •

  التدريبية الحاجات في الفروق ذلك كو  نظرهن،  وجهة من
ً
تكونت   عشوائية طبقية عينة على الدراسة ، وأجريتاملشرفة والسلطة الخبرة  ملتغيري  تبعا
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 وأظهرت الخاص، التعليم  ومديرية والرابعة، والثانية، الولى،  :عمان مديريات على يتوزعن  عمان، محافظة في يدرسن ياتلو ال املعلمات من (300)

 املجاالت، جميع وعلى متوسطة  جاءت كلك  الداة  على العليا الساسية املدارس في الرياضية التربية ملعلمات التدريبية الحاجات  أن الدراسة نتائج

و سنوات 5 من أقل الفئة ولصالح الخبرة  ملتغير تعزى  التدريبية الحاجات في إحصائية داللة ذات قرو ف وجود وإلى  داللة ذات فروق وجود إلى، 

 .الخاصة املدارس ولصالح الخاصة واملدارس الحكومية املدارس بين إحصائية

  وهدفت نابلس، محافظة مدارس في دجدال لعلوما  ملعلمي  تحديد االحتياجات التدريبية إلى (2013وهدفت دراسة ابو كشك ) •
ً
 دور  تحديد لىإ أيضا

 210على ) الدراسة عينة اشتملت .تلك االحتياجات في املختارة  املتغيرات من عدد
ً
 درجة الدراسة نتائج وزعت عليهم استبانة، وأظهرت ومعلمة ( معلما

أهميتها مرتبة الخمسة املجاالت على متوسطة احتياج   التنفيذ للتدريس، التخطيط التدريس، أساليب توظيف ختبر،امل  يلي كما حسب 
ً
 وأخيرا

الجدد معلمي لدى  متوسطة  احتياجات درجة إلى الدراسة بمتغيرات املتعلقة النتائج  أشارت كما  .التقويم   التربية لوزارة  التابعة املدارس في العلوم 

 دلت النتائج فقد الكلية متغير بخصوص أما الغوث. وكالة مدارس يلممع  دى ل منخفضة درجة االحتياجات كانت بينما الخاصة واملدارس والتعليم 

  تساو على
ً
 الحسابيان  املتوسطان  كان  بينما تربوية.  علوم  كلية واحتياجات خريجي العلوم  كلية خريجي  الحتياجات  الحسابيين املتوسطين  بين  تقريبا

الجنس على املعلمين الحتياجات بمستوى  كان فقد التعليمية املرحلة ملتغير وبالنسبة ذكور ال مجموعة لصالح متقارب متغير   احتياج كالهما 

 .الدنيا الساسية املرحلة معلمي لصالح  متوسط

الكويت من وجهة   إلىالتعرف    تهدف دراسة    (2015جرى النومس )أو  • الثانوية في دولة  املدارس  الفلسفية في  العلوم  ملعلمي  التدريبية  االحتياجات 

أ نظرهم،   إلى  )ا والتعرف  متغيرات  التدريبية ثر  االحتياجات  في  الفلسفية  العلوم  معلمي  لتصورات  الخبرة(  سنوات  وعدد  العلمي،  واملؤهل  لجنس، 

الكويت، ومن   الثانوية في دولة  املدارس  الفلسفية في  العلوم  التأكد من صدقها وثباتها، أ ملعلمي  تم  استبانة  الدراسة تم تطوير  أهداف  جل تحقيق 

)ووز  على  ومعلمة(  147عت   
ً
أن    معلما إلى  الدراسة  وتوصلت  الكويت،  دولة  في  الفلسفية  العلوم  معلمي  العلوم  من  ملعلمي  التدريبية  االحتياجات 

  أفراد ستجاباتال  إحصائية داللة ذات فروق جودأظهرت النتائج عدم و مرتفعة، كما  الفلسفية في املدارس الثانوية في دولة الكويت من وجهة نظرهم 

را  عينة ِّ
 ملتغيري الجنس واملؤهل العلمي،  على سةالد 

ً
مجاالت االحتياجات التدريبية ملعلمي العلوم الفلسفية في املدارس الثانوية في دولة الكويت وفقا

النتائج و  راسة عينةأفراد   ستجاباتال   إحصائية  داللة  ذات  فروق  جودوأظهرت  ِّ
ا  على الد  التدريبية ملعلمي  الفلسفيمجاالت االحتياجات  ة في لعلوم 

 ملتغير سنوات الخبرة. الثانوية في دولة الكويتاملدارس 
ً
 وفقا

 الوظيفي  باإلنجاز املحور الثاني: الدراسات السابقة املتعلقة 

الوظيف  ( Chughtai, 2008وأجرى شوقاتي )  • الداء  الوظيفي على  أثر االستغراق  التحقق من  الباكستان هدفت  املواطنة  دراسة في  ي وسلوكيات 

راسة من )التنظيمية،  ِّ
راسة إلى ( 280وتكونت عينة الد  ِّ

 في خمسة جامعات باكستانية، وتوصلت الد 
ً
وجود عالقة ارتباط  عضو هيئة تدريس عامال

التنظيمية املواطنة  وسلوكيات  الوظيفي  الداء  وبين  الوظيفي  االستغراق  بين  وايجابية  قوية  و معنوية  الداء  ،  هيئة   لعضاءالوظيفي  مستوى 

كان    التدريس 
ً
و عاليا وانخفاض  ،  الوظيفي  الداء  في  العمل  في  والزمالء  املشرفين  بين  العالقة  ودعم  الذاتي  واالستقالل  اإلدارية  للثقة  أثر  وجود 

 الرغبة في ترك العمل وانخفاض معدل الغياب. 

• ( السبيعي  ممارسة  دراسة  (2009وأجرت  واقع  على  التعرف  إلى  ا   هدفت  تدريس  ملهارات  التدريس  هيئة  الجودة  عضوات  معايير  ضوء  في  لعلوم 

)الكيمياءالشاملة   التطبيقية  العلوم  كلية  طالبات  نظر  و من وجهة  و الحياء،  القرى.،  أم  بجامعة  الدراسة    الفيزياء(  هدف  الباحثان ولتحقيق    قام 

مارست وصلت الدراسة إلى أنه  البة، وت( ط189)  تطبيقها علىتم    ،دريس العلومإستبانة اشتملت على أربعة محاور تتناول معايير الجودة في ت  بتطوير 

من وجهة نظر طالبات كلية العلوم   ،عضوات هيئة التدريس بأقسام  العلوم مهارات تدريس العلوم بدرجة ضعيفة في ضوء معايير الجودة الشاملة

ئة التدريس في قسم لصالح عضوات هيوجميعها كانت  ،ملهارات تدريس العلومهنالك اختالف في درجة ممارسة عضوات هيئة التدريس ، و التطبيقية

 الحياء.  

 الحاجات وتقدير الذاتية الفعالية  تنمية في يالتأمل التفكير  إلى مستند تدريب برنامج أثر استقصاء إلى  هدفت دراسة  (2010) مصطفىجرت  أو  •

  ( 50)  من الدراسة عينة تكونت .صيفةالر  لواء  مديرية في العلوم معلمي لدى  التدريبية
ً
 وزارة  في  املختلفة للمراحل العلوم  معلمي من لمةومع معلما

 بين التفاعل يعزى  الذاتية الفعالية تنمية في إحصائية  داللة  ذي  أثر وجود  الدراسة نتائج  أظهرتو  .طبقية عشوائية بطريقة اختيروا  والتعليم، التربية

 بين للتفاعل يعزى   الذاتية الفعالية تنمية في إحصائية داللة ذي  أثر وجود أظهرتو   .العليا الدراسات فئة لصالح  لميالع واملؤهل التدريبي البرنامج

كما  ثركفأ سنوات 6)  الخبير فئة لصالح  التدريسية والخبرة  التدريبي البرنامج  تقدير  في إحصائية  داللة ذي  أثر  وجود الدراسة نتائج  أظهرت (. 

 في إحصائية داللة  ذي  أثر   وجود  ذلك ك وأظهرت . البكالوريوس فئة  لصالح ميعلال واملؤهل التدريبي البرنامج  بين  للتفاعل  زى يع التدريبية الحاجات

 .(فأقل سنوات 5) املبتدئ  املعلم  فئة لصالح التدريسية والخبرة  التدريبي البرنامج بين التفاعل إلى يعزى  التدريبية الحاجات تقدير

 املعرفية برونر للبنية نظرية  ضوء  في الدراسية املقررات  لبعض واملساند الساس ي املعلم  أداء بدراسة هدفت إلى تحديد واقع  (2010وقام الهلول ) •

وتكونت شمال  مدارس بمحافظة املتعلمين نظر  وجهة من ) الدراسة عينة غزة،    (562من 
ً
والثانوية  العليا الساسية املرحلتين من  وطالبة طالبا
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 نوع  ملتغير إحصائية داللة  ذا  ود أثروصفي التحليلي، وتوصلت الدراسة إلى وجغزة في فلسطين، وتم استخدام املنهج ال بشمال  الحكومية باملدارس

 ذا  ثرالساسيين، كما تبين وجود أ  املعلمين لصالح وذلك ،التدريس في املعرفية املعلم  بنية مقياس الداء على في مساند( معلم  -أساس ي التعيين )معلم 

)اللغة املقررات ملتغير إحصائية داللة والعلوم، عربية،لا  الدراسية  لصالح واللغة واالجتماعيات، الرياضيات،   العربية اللغة معلمي االنجليزية(، 

ولم  واالجتماعيات والرياضيات   دالة الحسابية املتوسطات في الفروق تكن والعلوم، 
ً
وال اللغة مقرر  معلمي بين إحصائيا  رياضياتالعربية 

  ، الدراسية  واملقررات التعيين نوع بين التفاعل إلى تعزى  التدريس املعرفية في املعلم  بنية في صائيةحإ  داللة ذات فروق والعلوم، ووجود واالجتماعيات

 من أفضل التدريس في املعرفية املعلم  بنية مقياس على الساسيين املعلمين أداء حيث كان الدراسية، واملقررات املعلم  تعيين بين للتفاعل أثر ووجود

 والرياضيات(.  اإلنجليزية، واللغة العربية، والعلوم، تدريسية )اللغة مقررات أربع إلى بالنسبة للتدريس املساند نالتعيي ذوي  أداء املعلمين

• ( الدوسري  التربوي    تعرفدراسة هدفت    (2014وأجرى  اإلشراف  فاعلية  أداء معلموعالقته  درجة  تحسين  الكويتفي  دولة  في  العلوم  من وجهة    ي 

الرتباطي التحليلي، حيث تم تطوير استبانة تم التأكد من صدقها وثباتها،  الدراسة تم استخدام املنهج الوصفي ا   نظرهم، ومن أجل تحقيق أهداف

التي تكونت من ) الدراسة  البسيطة،200وتم توزيعها على عينة  العشوائية  بالطريقة  اختيارهم   تم 
ً
أنَّ  و   ( معلما الدراسة  نتائج  درجة تقدير  أظهرت 

جاءت    ملعلمي العلوم  الداء الوظيفي  ستوى معلمي العلوم ملأن درجة تقدير  ، و متوسطةجاءت بدرجة    علية اإلشراف التربوي ا فمعلمي العلوم لدرجة  

و  كبيرة،  إحصائية  عدم  بدرجة  ذات داللة  نحو تصورات  لوجود فروق  العلوم  ال  معلمي  اإلشراف  تعزى فاعلية  في جميع    لثر   تربوي  والخبرة  الجنس 

والداة ككل إحصائية  املجاالت  داللة  ذات  إحصائية    لثر  تعزى ، ووجود فروق  ذات داللة  إلى وجود فروق  توصلت  كما  العلمي،  تصورات  لاملؤهل 

تصورات  لوجود فروق ذات داللة إحصائية  عدم  الجنس في جميع املجاالت والداة ككل، و   لثر   مستوى أداء معلمي العلوم تعزى   معلمي العلوم نحو 

العلوم تعزى   أداء  مستوى   معلمي العلوم نحو ارتباطية موجبة بين املؤهل العلمي والخبرة في جميع املجاالت والداة ككل، و   لثر  معلمي  وجود عالقة 

 الوظيفي ككل. مجاالت اإلشراف التربوي واالشراف التربوي ككل من جهة، وبين مجاالت الداء الوظيفي والداء

الكفايدرجة ممار إلى تعرف    (2014وهدفت دراسة العجمي ) • الكويتسة  في دولة  العلوم  الدائية ملعلمي  املهارات  ، ات اإلشرافية وعالقاتها بتطوير 

شرافية وعالقاتها بتطوير درجة ممارسة الكفايات اإل . على استجابات أفراد عينة الدراسة على (وسنوات الخبرة ، واملؤهل العلميوأثر متغير )الجنس، 

العلوم في الدائية ملعلمي  الكويت  املهارات  الدراسة من )دولة    220، وتكونت عينة 
ً
 ومعلمة

ً
العشوائيةاختيار   تم  ( معلما بالطريقة   املنتظمة من     هم 

لدى موجهي العلوم   مارسة الكفايات اإلشرافيةدرجة مأن . وأظهرت نتائج الدراسة الكويتمنطقة الفروانية التعليمية في دولة    في االبتدائيةاملدارس 

 )إدارة الصف، التقويم، االنسانية،  متوسطة  من وجهة نظر املعلمين دولة الكويت    ية التعليمية فيفي منطقة الفروان
ً
، وجاءت املجاالت مرتبة تنازليا

واملنهاج(.   الفنية،  التعليمية،  النتائج  اإلجراءات  أظهرت  فروقعدم  كما  دال  وجود  إحصائيةذات  لثر    لة  العلميتعزى  واملؤهل  جميع    الجنس  في 

  اإلشرافية مجاالت الكفايات  في جميع  سنوات الخبرة  تعزى لثر    ذات داللة إحصائية  فروق، بينما أظهرت النتائج وجود  اإلشرافيةت  الكفايامجاالت  

أقل   القصيرة)  الخبرة  لصالح  الفروق  وجاءت  التعليمية  اإلجراءات  مجال  أن  كما    سنوات(.  5من  باستثناء  النتائج  املهارات  درجة  أظهرت  تطوير 

العلومعلممل  ائيةالد ا في    ي  التعليمية املدارس  الفروانية  في منطقة  الكويت  البتدائية  دولة  ) ضبط    في   
ً
تنازليا املجاالت مرتبة  كانت مرتفعة، وجاءت 

مرتفعة. بدرجة  جاءت  وجميعها  التقويم(  التخطيط،  الدرس،  تنفيذ  عدم    الصف،  النتائج  إحصائية  وأظهرت  داللة  ذات  فروق  لثر  وجود  تعزى 

 . مجاالت تطوير املهارات الدائية ملعلمي العلوم للمرحلة االبتدائيةفي جميع  جنس واملؤهل العلمي، وسنوات الخبرة لا 

 ملخص الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منها: 

ا  • االحتياجات  السابقة  الدراسات  بعض  كالري  تناولت  دراسة كل من  منها  العلوم  ملعلمي  واوجان(Kallery, 2004)لتدريبية  -Ogan) بيكروليو ، 

Bekirolu, 2004) (.2013(، وابو كشك )2011(، وآل كاس ي )2008الشهري ) ، ودراسة 

• ( دراسة حمادنة  مثل  العربية  اللغة  ملعلمي  التدريبية  االحتياجات  الدراسات  بعض  در 2007وتناولت  وتناولت   ،)( الحديدي ودهمش  ( 2013اسة 

االنجليزية2009شديفات وإرشيد )، ودراسة  الرياضية التربية ملعلمات التدريبية الحاجات اللغة  التدريبية ملعلمي ومعلمات  تناولت االحتياجات   )  

 ملرحلة التعليم الساسية.

 ,Chughtaiشوقاتي )، و ء هيئة التدريس بجامعة اإلسراء الخاصةهدفت إلى التعرف إلى درجة أداء أعضاالوظيفي  باإلنجازواما الدراسات املتعلقة  •

التنظيمية2008 املواطنة  الوظيفي وسلوكيات  الداء  الوظيفي على  أثر االستغراق  التحقق من  إلى  التدريس،    ( هدفت  اعضاء هيئة  وكذلك لدى 

. يس ملهارات تدريس العلوم في ضوء معايير الجودة الشاملةهدفت إلى التعرف على واقع ممارسة عضوات هيئة التدر ( التي  2009السبيعي )دراسة  

ال  وركزت من  بعض  كل  دراسة  مثل  العلوم  ملعلمي  الوظيفي  االنجاز  على  )2010) مصطفىدراسات  والهلول  و 2010(،   ،)( ، (2014الدوسري 

   (.2014العجمي )و 

التدري • االحتياجات  تناول  في  السابقة  الدراسات  عن  الحالية  الدراسة  االنجاوتتميز  بمستوى  وعالقتها  االبتدائية  للمرحلة  العلوم  ملعلمي  ز بية 

 الوظيفي من وجهة نظرهم.
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 استخدمت الدراسات السابقة املنهج الوصفي من خالل استخدام استابنة لجمع البيانات من أفراد عينة الدراسة، ما عدا دراسة كل من كالري  •

(Kallery, 2004)  لية مع الدراسات السابقة الل اجراء مقابالت مع أفراد عينة الدراسة، وتتفق الدراسة الحاالتي استخدمت املنهج النوعي من خ

 داد استبانة لجمع البيانات من أفراد عينة الدراسة. في استخدام املنهج الوصفي من خالل اع

 :منها مجاالت عدة  في الجهود تلك من انالباحث استفاد السابقة الدراسات عرض ضوء فيو

راس  موضوع  تناولت  التي  واالجنبية  العربية  املصادر  بعض  إلى  هتداءاإل  • ِّ
راسة  منهجية  صياغةو   ة،الد  ِّ

  والفرعية   الرئيسية  املتغيرات  تحديدو   ،الد 

 . بينهما العالقة تأسيس إمكانية ومدى  للدراسة

   ،للدراسة  النظري   اإلطار  أركان  بعض  بناء  في  اإلسهام •
ً
راسة  لعينة  املناسب  الحجم   تحديد  عن   فضال ِّ

 في   املعتمدة   العينات  حجم   على  االطالع  بعد  الد 

 .هدراست في مهمة وتوصيات  استنتاجات إلى التوصل انالباحث على سهلي مما الدراسات هذه 

راسة  نتائج  مناقشة  في  السابقة  الدراسات  من  ستفادة اإل  • ِّ
راسة  ونتائج   السابقة   الدراسات  نتائج  بين  واملقارنة  الحالية  الد  ِّ

 مدى  حيث  من  الحالية  الد 

 .واالختالف االتفاق

راسة أداة  ءبنا في السابقة الدراسات من االستفادة  • ِّ
 . الد 

 واإلجراءات الطريقة 

هذا   ومجتمعها  الجزءتضمن  راسة،  ِّ
الد  ملنهج   

ً
اختيارها  عرضا وطريقة  وثباتها،  وعينتها  صدقها  ودالالت  راسة،  ِّ

الد  لداة   
ً
عرضا يتضمن  كما   ،

راسة. املستخدمة واملعالجة اإلحصائية ِّ
 ، ومتغيرات الد 

راسة: ِّ
 ملالءمته طبيعة وأهداف الدراسة. املسحي   صفي املنهج الو  انتبع الباحثا  منهج الد 

ً
 نظرا

راسة: ِّ
راسة من جميع معلمي العلوم في   مجتمع الد  ِّ

 ( 540عددهم )الغ البو في دولة الكويت.  املرحلة االبتدائية في محافظة الحمدي تكون مجتمع الد 
ً
معلما

 م 2016وزارة التربية الكويتية لعام  إحصائيات حسب ومعلمة
را ِّ
 ومعلمة، وبنسبة )529عينة بالطريقة العشوائية البسيطة، وتكونت من )التم اختيار   سة:عينة الد 

ً
راسة. %98( معلما ِّ

 ( من مجموع مجتمع الد 

راسةأد ِّ
 : اة الد 

استبانة   تطوير  دراسة كل من    تمادباالعتم  االعتماد على  وتم  السابقة،  الدراسات  )على  وإرشيد  و 2009شديفات   ،)( ش (، ودهم2007حمادنة 

والطراونة2013)  ،)  (2011( وبركات   ،)2010( كاس ي  وآل   ،)2011( كشك  وابو   ،)2013( والنومس  أجزاء: (،  2015(،  ثالثة  من  راسة  ِّ
الد  أداة  وتكونت 

الدورات   وعدد  الخبرة،  وسنوات  العلمي،  واملؤهل  )الجنس،  راسة  ِّ
الد  عينة  بأفراد  واملتعلقة  راسة  ِّ

الد  متغيرات  تناول  منها  الول  ا الجزء  وأم  التدريبية(، 

لدرس، وإدارة الصف، والتقويم(، وتناول الجزء الثالث االنجاز الوظيفي الجزء الثاني فتناول املجاالت املتعلقة بالحاجات التدريبية )التخطيط، وتنفيذ ا 

 على أربعة مجاالت )التخطيط، وتنفيذ الدرس، وإدارة الصف، والتقويم(.
ً
 ملعلمي العلوم موزعا

 واملتمثل في اآلتي:  ت الخماس ي.مقياس ليكر  وتم استخدام

  التقديردرجة  •
ً
عطى كبيرة جدا

ُ
 (. 5الوزن ) وت

عطى كبيرة  ديرالتقدرجة  •
ُ
 (.4الوزن ) وت

عطى متوسطة  التقديردرجة  •
ُ
 (  3الوزن) وت

عطى قليلة التقديردرجة  •
ُ
 ( 2الوزن) وت

  قليلة التقديردرجة  •
ً
عطى جدا

ُ
 (.1الوزن ) وت

الباحث الحاملتوس  انواعتمد  التاطات  املعيار  التقدير باالعتماد على   على درجة 
ً
لتكون مؤشرا العينة  أفراد  الحكم على تقدير  سابية إلجابات  لي في 

معيا  وهي  التالية  املعادلة  على  باالعتماد  منخفض(  متوسط،  )مرتفع،  مستويات  ثالثة  إلى  التقدير  درجات  بتقسيم  وذلك  الحسابية،  ر املتوسطات 

 التصحيح. 
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 فتصبح بعد ذلك التقديرات كالتالي: 

 .( درجة منخفضة2.33قل من أو يساوي )أ  .1

 . توسطة( درجة م3.67( واقل من أو تساوي )2.34كبر أو تساوي )أ  .2

 . ( درجة مرتفعة3.68)و تساوي كبر من أ أ  .3

( فقرة ملحور االنجاز الوظيفي، حيث اقترح 22( فقرة موزعة على أربعة مجاالت ملحور الحاجات التدريبية، و)33وتكونت االستبانة بصورتها الولية من )

( 25ى اربعة مجاالت ملحور الحاجات التدريبية، و)( فقرة موزعة عل 36املشرف تقسيم املحور الثاني إلى مجاالت أربعة، وبعد إجراء التحكيم تكونت من )

 فقرة موزعة على أربعة مجاالت ملحور االنجاز الوظيفي.

 :أداة الدراسةصدق 

راسة تم عرضها علىلأل   الظاهرة   للتحقق من صدق ِّ
التدريس في    (11)  داة الد  جامعة  من املحكمين من ذوي االختصاص والخبرة من أعضاء هيئة 

حيث تم الخذ بتوجيهات ومقترحات أعضاء  (  2ملحق )،  في الردنو الجامعة الردنية    بية االساسية في دولة الكويت وجامعة آل البيت  الكويت وكلية التر 

إبداء رأيهم ومالحظاتهم من حيث التحكيم، وطلب منهم  الذي يندرج ضمنهءمدى مال  لجنة  املجال للمجال  الصيا، و مة فقرات  اللغوية  مدى سالمة  غة 

 . فقرات يمكن إضافتها أو حذفها أو تعديلها، و رة لكل فق

راسة داةأ ثبات ِّ
 :الد 

 ( يوضح ذلك: 1. والجدول )الداخلي بطريقة كرونباخ ألفا االتساقتم حساب معامالت ثبات للتأكد من ثبات الداة 

راسة: (1جدول ) ِّ
 معامل كرونباخ الفا لالتساق الداخلي ملجاالت أداة الد 

 كرونباخ ألفا  املجال  قم الر 

 الحاجات التدريبية 

 0.84 التخطيط  1

 0.88 تنفيذ الدرس  2

 0.92 إدارة الصف  3

 0.88 التقويم 4

 االنجاز الوظيفي 

 0.74 التخطيط  1

 0.91 تنفيذ الدرس  2

 0.93 إدارة الصف  3

 0.86 التقويم 4

 املعالجة اإلحصائية:   

راسة عينة على ةاملوزع االستبانة نتائج اجر استخ في( SPSS) برنامج استخدام تم  ِّ
 حيث تم استخدام االختبارات االحصائية اآلتية:  ،الد 

 . تم استخدام املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية: الثانيلإلجابة عن السؤالين الول و  •

 ل )الحاجات التدريبية( واملتغير التابع )االنجاز الوظيفي(.ق: تم استخراج معامل االرتباط بيرسون بين املتغير املستالثالثلإلجابة عن السؤال  •

راسة: ِّ
 متغيرات الد 

 اشتملت الدراسة على املتغيرات االتية: 

 لحاجات التدريبية ملعلمي العلوم.املتغير املستقل: ا

 : االنجاز الوظيفي ملعلمي العلوم.املتغير التابع

راسة ِّ
 : ومناقشتها نتائج الد 

راسةضعر  الجزءتناول هذا  ِّ
 لنتائج الد 

ً
 لتسلسل أسئلتها، وذلك على النحو اآلتي: ومناقشتها ا

ً
 وفقا

 ؟ من وجهة نظرهم الحاجات التدريبية ملعلمي العلوم للمرحلة االبتدائية في دولة الكويت ما مستوى  : ومناقشتها األول  بالسؤال  املتعلقة النتائج 

الحاجات التدريبية ملعلمي العلوم للمرحلة االبتدائية في دولة ستوى  مل  ية واالنحرافات املعياريةحسابلإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات ال

 .من وجهة نظرهم الكويت 
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افات الحسابية ملتوسطاتا: (2)جدول   تنازل  مرتبةالحاجات التدريبية ملعلمي العلوم للمرحلة االبتدائية في دولة الكويت ستوى والرتبة مل املعيارية  واالنحر
 
 يا

 الدرجة  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  املجاالت  املجال  رقم الرتبة

 مرتفعة 0.78 3.99 إدارة الصف  3 1

 مرتفعة 0.73 3.92 التقويم 4 2

 متوسطة  0.68 3.52  التخطيط 1 3

 متوسطة  0.69 3.28 تنفيذ الدرس  2 4

 مرتفعة 0.56 3.68 الدرجة الكلية

املت (  2)  ول الجد  يبين ملأن  الحسابي  الكويت  ستوى  وسط  دولة  في  االبتدائية  للمرحلة  العلوم  ملعلمي  التدريبية  نظرهم الحاجات  وجهة    ككل   من 

(، وبانحراف معياري بلغ 3.99بمتوسط حسابي بلغ )  إدارة الصف  مجالالولى  (، وبدرجة مرتفعة. وجاء في املرتبة  0.56(، وبانحراف معياري بلغ )3.68)

وبدرجة مرتفعة، وفي املرتبة (  0.73)(، وبانحراف معياري بلغ  3.92بمتوسط حسابي بلغ )  التقويم   مجالالثانية  فعة، تاله في املرتبة  (، وبدرجة مرت0.78)

التخطيط   جاء الثالثة   ب  مجال  بلغ )(3.52)  لغ بمتوسط  الدرس  بينما جاء  وبدرجة متوسطة،(،  0.68، وبانحراف معياري  تنفيذ  املر   مجال  الرابعة  في  تبة 

 .وبدرجة متوسطة (0.69(، وبانحراف معياري بلغ )3.28متوسط حسابي بلغ )وب

وجاء في  من وجهة نظرهم جاءت بدرجة مرتفعة،  الحاجات التدريبية ملعلمي العلوم للمرحلة االبتدائية في دولة الكويت  مستوى  أظهرت النتائج أن  

في  مجال تنفيذ الدرس وجاء مجال التخطيط جاءبدرجة مرتفعة، وفي املرتبة الثالثة  التقويم مجال  املرتبة الثانيةتاله في  مجال إدارة الصف  املرتبة الولى

الرابعة   أن  . وتفسر هذه  بدرجة متوسطةاملرتبة  إلى  العلوم طبيعة دراسة  النتيجة  العلوم في كلية  املهارات من تخطيط   تفتقر   بالجامعة  معلمي  إلى هذه 

ساقات تربوية يدرسونها أثناء دراستهم في كلية العلوم واقتصارهم على املساقات العلمية البحتة، إضافة إلى  ف وتقويم، لعدم وجود موتنفيذ وإدارة ص

تعيينهم،   عند  لها  يخضعون  التي  التدريبية  الدورات  االحتياجاتقلة  أن  إلى  يشير  تشكل   وهذا  إنما  بمجاالتها  الدراسة  عليها  اشتملت  التي  التدريبية 

 مين، وهذا ما أكدت عليه وزارة التربية في دولة الكويت في توجهها لعقد دورات تدريبية للمعلمين عند التعيين، وأثناء الخدمة. احتياجات حقيقية للمعل

مع  فتا  السؤال  نتيجة  ) دراسةنتيجة  قت  التي2008الشهري   باملرحلتين لعلوما  ملعلمي كبيرة  وبدرجة تدريبيا احتياجا هناك أن إلى توصلت ( 

 االنترنت. شبكة من واالستفادة  والبريد االلكتروني اآللي الحاسب برامج كتوظيف العلوم تدريس في التكنولوجيا لتوظيف ملتوسطةاالبتدائية وا 

دراسة   نتيجة  مع  النتيجة  )واختلفت هذه  إلى عدم2012العجمي  توصلت  التي  الجامعي  لألستاذ يبالتدر  بأهمية التدريس هيئة عضوات وعي ( 

) مجال في الحديثة التطورات ملواكبة الحديدي ودهمش  نتيجة دراسة  التي  2013عمله، واختلفت كذلك مع   ملعلمات التدريبية الحاجات   أن أظهرت( 

 . متوسطة جاءت العليا الساسية املدارس في الرياضية التربية

راسة    عينة  أفراد  لتقديرات  املعيارية  واالنحرافات  الحسابية  املتوسطات  حساب  تم   وقد ِّ
   مجالكل    قراتف  علىالد 

ً
  النحو   على  كانت  حيث  ،منفردا

 : اآلتي

 التخطيط املجال األول: 

والدرجة   املعيارية  واالنحرافات  الحسابية  املتوسطات  استخدام  تم  املجال  هذا  فقرات  تقدير  درجة  التخطيطلفقرات  والرتبة    لبيان  ،  مجال 

 ذلك. ( يبين 3والجدول )

افات الحسابية املتوسطات: (3جدول )  ت مرتبة مجال التخطيط  لفقرات والدرجة والرتبة املعيارية  واالنحر
 
 نازليا

املتوسط  نص الفقرة  الرقم الرتبة

 الحسابي 

 الدرجة  االنحراف املعياري 

 مرتفعة 0.87 3.93 أصوغ الهداف السلوكية لكل حصة  9 1

حلل 4 2
ُ
 مرتفعة 1.09 3.91 كوناتها املعرفيةم إلى الدراسية املادة  أ

 مرتفعة 0.91 3.88 الجديد )ربط التعلم الحالي بالسابق(  املدخلي للتعلم سلوكال أحدد 3 2

 مرتفعة 0.93 3.75 مناسبة محورها الطالب  تعليمية استراتيجيات اختار 1 4

 متوسطة  1.18 3.60 لتدريس مادة العلوم  فصليةأضع خطة  12 5

 متوسطة  0.89 3.60 قت على أنشطة الحصةأوزع الو  7 5

حدد 2 7
ُ
 متوسطة  1.13 3.58 الهداف  املناسبة لتحقيق التربوية النشطة أ

رس  مذكرة بإعداد أهتم 8 8  متوسطة  1.23 3.55 الدَّ

 متوسطة  1.08 3.54 أضع خطة يومية لتدريس مادة العلوم  10 9

صمم 5 9
ُ
 متوسطة  1.08 3.54 التفكير العلمي  مهارات لتنمية أنشطة أ

 متوسطة  1.14 3.31 وواضحة  محددة تعليمية شكل نتاجات ىعل السلوكية الهداف أصوغ 6 11

 متوسطة  1.26 3.13 أصوغ أسئلة صفية تراعي الفروق الفردية لدى الطلبة 13 11

 متوسطة  1.19 2.99 لتدريس مادة العلوم  اسبوعيةأضع خطة  11 13

صمم 14 14
ُ
 متوسطة  1.17 2.91 العلوم  في  يةاإلثرائ الوحدات أ

 متوسطة 0.68 3.52  جال التخطيط ملالدرجة الكلية 
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أن  أ  النتائج  الكويت  مستوى  ظهرت  االبتدائية في دولة  للمرحلة  العلوم  التدريبية ملعلمي  التخطيط جاءت  الحاجات  من وجهة نظرهم عند مجال 

المتوسطةبدرجة   املعلمين  عديد، حيث يفتقر  ملادة   من  الدراسية  املادة  السلوكية وتحليل  الهداف  املعرفية، وتصميم   إلى صياغة  إلى مكوناتها  العلوم 

الواجب   املهارات  تمثل  االحتياجات  هذه  فكل  اإلثرائية،      إتقانهاالوحدات 
ً
أيضا النتيجة  هذه  وتفسر  إليها،  يفتقرون  والتي  العلوم  معلمي  عزوف  لدى 

 اق بالدورات التدريبية املختلفة. العديد من املعلمين عن االلتح

 . متوسطة درجةب الدراس ي التخطيط مجال إلى االحتياج أن إلى أشارت( التي 2007جة دراسة حمادنة )هذه النتيجة مع نتي اتفقت

 املجال الثاني: تنفيذ الدرس 

، والجدول مجال تنفيذ الدرسرافات املعيارية والدرجة لفقرات  لبيان درجة تقدير فقرات هذا املجال تم استخدام املتوسطات الحسابية واالنح

 ( يبين ذلك. 4)

افات الحسابية املتوسطات: (4)دول ج   مرتبة مجال تنفيذ الدرس لفقرات والدرجة والرتبة املعيارية  واالنحر
 
 تنازليا

املتوسط   نص الفقرة  الرقم  الرتبة

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

 الدرجة 

 مرتفعة 0.88 4.23 نظام املجموعات داخل الحصة  أفعل  25 1

 مرتفعة 0.98 4.16 خل املختبر استخدم الشاشة التفاعلية دا 24 2

 مرتفعة  0.91 4.08 استخدم اآليباد في تنفيذ بعض الدروس  19 2

 متوسطة  1.22 3.27 استخدم برامج الحاسب اآللي ووسائطه املتعددة في إعداد دروس العلوم  17 4

 متوسطة  1.27 3.10 الدراس ي  املنهج  في التفكير مهارات  دمجأ 23 5

 متوسطة  1.12 3.05 صفية وأنفذهاأضع التعليمات ال 22 6

ومفاهيم لشرح   16 7 حقائق  لترسيخ  وال صفية متنوعة  أنشطة صفية  استخدم 

 مادة العلوم

 متوسطة  1.14 2.96

 متوسطة  1.24 2.85 استخدم طرق التدريس الحديثة  15 8

 متوسطة  1.12 2.85 استفيد من االنترنت في إعداد املادة العلمية  18 8

 متوسطة  1.22 2.84 العلوم تدريس في املعملية التجارب  ريقةط استخدم 20 10

 متوسطة  1.36 2.67 العلوم  تدريس في املشروعات  أسلوب  استخدم 21 11

 متوسطة  0.69 3.28 الدرجة الكلية ملجال تنفيذ الدرس 

من وجهة نظرهم عند مجال تنفيذ الدرس جاءت  ت  الحاجات التدريبية ملعلمي العلوم للمرحلة االبتدائية في دولة الكويمستوى  ت النتائج أن  أظهر 

تاجها هنالك العديد من الفقرات التي كانت بدرجة مرتفعة والتي تعبر عن درجة مرتفعة من الحاجة التدريبية التي يح أنإال بدرجة متوسطة بشكل عام، 

ما تفسر النتيجة إلى أن املعلمين ال يعطون أهمية في ملختبر، كاملعلم ومنها تفعيل نظام املجموعات داخل الحصة، واستخدام الشاشة التفاعلية داخل ا 

 إتباع االستراتيجيات التعليمية عند تنفيذ املوقف التعليمي، مما يدفعهم إلى استخدام أسهل طرق التدريس وهي املحاضرة أو 
ً
املناقشة مما ينعكس سلبا

 أن معلمي العلوم يركزون في طرح امل
ً
 ادة على أسلوب التلقين والحفظ واالبتعاد عن إشراك الطلبة في التعليم. على أدائهم. كما تفسر أيضا

( نتيجة دراسة حمادنة  النتيجة مع  التي  2007اتفقت هذه  الدرس واس مجال إلى االحتياج أن إلى أشارت(  بتنفيذ  التدريس جاء   درجةتراتيجيات 

 .متوسطة

 املجال الثالث: إدارة الصف 

ا  املعيارية والدرجة لفقرات مجال  لبيان درجة تقدير فقرات هذا  الحسابية واالنحرافات  املتوسطات  ، والجدول  إدارة الصفملجال تم استخدام 

 ( يبين ذلك. 5)

افات الحسابية املتوسطات: (5جدول )   مرتبةمجال إدارة الصف  لفقرات والدرجة والرتبة ريةاملعيا  واالنحر
 
 تنازليا

املتوسط   نص الفقرة  الرقم  الرتبة

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

 الدرجة 

 مرتفعة 0.84 4.34 أقوم باإلدارة الفاعلة داخل الغرفة الصفية  26 1

2 28  
ً
 مرتفعة  1.00 4.13 استخدم الطرق املالئمة للتعامل مع الطلبة املتفوقين دراسيا

3 27  
ً
 مرتفعة  1.04 3.98 استخدم الطرق املالئمة للتعامل مع الطلبة املتأخرين دراسيا

 مرتفعة  1.12 3.94 استخدم الطرق املالئمة للتعامل مع الطلبة املشاغبين  29 3

 مرتفعة  1.06 3.82 أحافظ على النظام داخل الغرفة الصفية في املواقف املختلفة  30 5

 مرتفعة  1.13 3.76 الطلبة  مشكالت  مع التعامل  يبلساأ أعرف 31 6

 مرتفعة 0.78 3.99 الدرجة الكلية ملجال إدارة الصف 
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من وجهة نظرهم عند مجال إدارة الصف جاءت الحاجات التدريبية ملعلمي العلوم للمرحلة االبتدائية في دولة الكويت  مستوى  أظهرت النتائج أن  

للتعامل   م الطرق املالئمةااستخد، و اإلدارة الفاعلة داخل الغرفة الصفيةج املعلمون إلى خضوعهم لدورات تدريبية في مجال  يحتا  حيث  بدرجة مرتفعة.

 
ً
  فسر هذه النتيجة إلى قلة الخبرة التي اكتسبها معلمي العلوم من زمالئهم املعلمين فيوت  الطلبة.ت  مشكال   مع التعامل، وكيفية  مع الطلبة املتفوقين دراسيا

 ضبط وإدارة الصف والتعامل مع املادة العلمية داخل الصف.

 .متوسطة درجةب الصف، إدارة  مجال إلى االحتياج أن إلى أشارتلتي ( ا 2007حمادنة )اختلفت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة 

 مجال التقويم :الرابع املجال

الح املتوسطات  املجال تم استخدام  املعيارية والدرجة لفقرات مجال  لبيان درجة تقدير فقرات هذا  )التقويم سابية واالنحرافات  (  6، والجدول 

 يبين ذلك. 

افاتوا الحسابية املتوسطات: (6)جدول    مرتبة مجال التقويم لفقرات والدرجة والرتبة املعيارية  النحر
 
 تنازليا

املتوسط   نص الفقرة  الرقم  لرتبةا

 الحسابي

 الدرجة  االنحراف املعياري 

 مرتفعة 0.79 4.38 والعقلية للطلبة الشخصية السمات  قياس بأساليب معرفةلدي  36 1

ناء أدوات التقويم وأساليبه في  33 2  مرتفعة  0.94 4.05 ضوء الهداف السلوكية املرسومةأقوم ببِّ

 مرتفعة  1.07 3.83 استخدم وسائل وأدوات متنوعة لتقويم الطلبة 34 2

 مرتفعة  0.97 3.70 لية على أسس علميةأقوم ببناء االختبارات التحصي 32 4

 متوسطة  1.18 3.61 أوظف أساليب التقويم البديل في تدريس العلوم 35 5

 مرتفعة 0.73 3.92 كلية ملجال التقويمالدرجة ال

أن   النتائج  الكويت  مستوى  أظهرت  دولة  في  االبتدائية  للمرحلة  العلوم  ملعلمي  التدريبية  نظرهم  الحاجات  وجهة  جاءت  من  التقويم  مجال  عند 

ناء أدوات التقويم وأساليبه في ضوء الهداف بِّ ، و والعقلية للطلبة الشخصية السمات قياس  بأساليب عرفةامل  يفتقر املعلمون إلى    حيث  بدرجة مرتفعة.

املرسومة العلوميوظوت   السلوكية  البديل في تدريس  التقويم  أساليب  النتيجة  ف  التدري ، وتفسر هذه  أهمية  املختلفة  إلى  بأنواعه  التقويم  ب على عملية 

دة والتنوع في أساليب التقويم وهذا يبين الحاجة امللحة المتالك ضرورة التقويم ملعلمي العلوم من حيث استخدام التغذية املرت البنائي منه والختامي، و 

 في مجال التقويم. املعلمين كفايات التقويم إلثراء معرفتهم عن طريق البرامج التدريبية والورش العملية

 كبي كان التقويم  مجال إلى االحتياج أن إلى أشارت( التي 2007اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة حمادنة )
ً
  را

ً
 . جدا

 ؟  ن وجهة نظرهماالنجاز الوظيفي ملعلمي العلوم للمرحلة االبتدائية في دولة الكويت مما مستوى  :ومناقشتها نيالثا بالسؤال  املتعلقة النتائج 

املعيارية الحسابية واالنحرافات  املتوسطات  السؤال تم استخراج  للمستوى  مل  لإلجابة عن هذا  العلوم  الوظيفي ملعلمي  االبتدائية في دولة االنجاز  رحلة 

 . ( يبين ذلك7، والجدول)الكويت من وجهة نظرهم 

افات الحسابية ملتوسطاتا: (7)دول ج االنجاز الوظيفي ملعلمي العلوم للمرحلة االبتدائية في دولة الكويت من وجهة نظرهم  ستوى رتبة ملوال املعيارية  واالنحر

  مرتبة
 
 تنازليا

 الدرجة  االنحراف املعياري  وسط الحسابياملت املجاالت  املجال  رقم  الرتبة

 مرتفعة  0.84 3.85 التخطيط  1 1

 مرتفعة  0.82 3.83 تنفيذ الدرس  2 2

 مرتفعة  0.87 3.70 إدارة الصف  3 3

 متوسطة  0.95 3.56 التقويم 4 4

 مرتفعة  0.73 3.74 الدرجة الكلية 

(،  3.74) ككل علمي العلوم للمرحلة االبتدائية في دولة الكويت من وجهة نظرهم االنجاز الوظيفي ملستوى أن املتوسط الحسابي مل( 7) الجدول  يبين

( بلغ  وبدرجة مرت0.73وبانحراف معياري  الولى  (،  املرتبة  في  التخطيطفعة. وجاء  )  مجال  بلغ  )3.85بمتوسط حسابي  بلغ  وبانحراف معياري   ،)0.84 ،)

الثانية   املرتبة  في  تاله  ا وبدرجة مرتفعة،  تنفيذ  )  لدرسمجال  بلغ  بلغ  3.83بمتوسط حسابي  املرتبة (  0.82)(، وبانحراف معياري  وفي  وبدرجة مرتفعة، 

ال  جاءالثالثة   إدارة  ب  صفمجال  )(3.70)  لغ بمتوسط  بلغ  معياري  وبانحراف  مرتفعة،(،  0.87،  جاء   وبدرجة  التقويم   بينما  الرابعة    مجال  املرتبة  في 

 .وبدرجة متوسطة (0.95ي بلغ )(، وبانحراف معيار 3.56وبمتوسط حسابي بلغ )

  ية في دولة الكويت من وجهة نظرهم جاءت بدرجة مرتفعة، تفسر االنجاز الوظيفي ملعلمي العلوم للمرحلة االبتدائوصلت الدراسة إلى أن مستوى  ت

بالخبرة والكفاءة واملؤهالت تتمتع  التي  الكويتيين  العلوم هم من غير  العديد من معلمي  أن  إلى  النتيجة  التي    هذه  الدول  الكويت من  العلمية لكون دولة 

هذه النتيجة أن معلمي املرحلة الساسية بدولة الكويت    وقد تعزى فادة من خبراتهم.  تعتمد على استقطاب املعلمين ذوي الخبرة واملؤهالت العلمية لالست
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تمل على الصفات التي تمكنهم من إيصال رسالتهم التعليمية بكل  يتصفون باملوضوعية والصبر وااللتزام بالعمل، وامتالكهم للشخصية املتميزة التي تش

اتسامهم باإلخالص والحماس اللتين تدفعهم الى تحمل كافة املصاعب التي تواجههم، والى تقويم انجازهم كفاءة، كالتفاعل اللفظي االيجابي. إضافة إلى  

 الوظيفي.

 جاءت بدرجة مرتفعة. أدائهم  ستوى معلمي العلوم ملأن درجة تقدير توصلت إلى  ( التي2014اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الدوسري )

راسة    عينة  أفراد  لتقديرات  املعيارية  واالنحرافات  حسابيةال  املتوسطات  حساب  تم   وقد ِّ
   مجالكل    فقرات  علىالد 

ً
  النحو   على  كانت  حيث  ،منفردا

 : اآلتي

 التخطيط املجال األول: 

(  8)  ، والجدول مجال التخطيطاملجال تم استخدام املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية والدرجة لفقرات  لبيان درجة تقدير فقرات هذا  

 يبين ذلك. 

افات الحسابية املتوسطات: (8جدول )  ت مرتبة مجال التخطيط  لفقرات والدرجة والرتبة املعيارية  واالنحر
 
 نازليا

املتوسط   نص الفقرة  الرقم  الرتبة 

 الحسابي

راف  االنح

 املعياري 

 الدرجة 

كيف طريقة عرض املادة بما يتالءم مع الفروق الفردية  4 1
ُ
 مرتفعة  1.08 4.12 أ

حدد املعارف والخبرات السابقة لدى الطلبة  2 2
ُ
 مرتفعة  1.11 4.03 أ

ترجم أهداف املنهج إلى نواتج تعليمية محددة  3 3
ُ
 مرتفعة  1.10 3.91 أ

تساعد على تحقيق الهداف وطرق   أحدد الوسائل التعليمية التي 1 4

 استخدامها 

 مرتفعة  1.23 3.87

 مرتفعة  1.17 3.76 الهداف  تحقيق في يسهم  بما ةالتعلمي  التعليمية النشطة اختار 5 5

 متوسطة  1.42 3.43 والقياس  للمالحظة  قابلة أهداف  اختار 6 6

 مرتفعة 0.84 3.85 جال التخطيط الدرجة الكلية مل

رهم عند مجال التخطيط جاءت االنجاز الوظيفي ملعلمي العلوم للمرحلة االبتدائية في دولة الكويت من وجهة نظإلى أن مستوى  توصلت الدراسة  

 هذه النتيجة إلى طبيعة الخبرة التي يكتسبها معلمي العلوم من بعضهم البعض وتبادلهم للخبرات. بدرجة مرتفعة، تفسر

 املجال الثاني: تنفيذ الدرس 

، والجدول مجال تنفيذ الدرسلدرجة لفقرات  ة تقدير فقرات هذا املجال تم استخدام املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية وا لبيان درج

 . ( يبين ذلك9)

افات الحسابية املتوسطات: (9دول )ج   مرتبة مجال تنفيذ الدرس لفقرات والدرجة والرتبة املعيارية  واالنحر
 
 تنازليا

املتوسط   فقرة نص ال الرقم  الرتبة

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

 الدرجة 

زود الطلبة 12 1
ُ
 مرتفعة  1.00 3.96 وتقدمهم تعلمهم  عن فورية وغير فورية راجعة بتغذية أ

 مرتفعة  1.07 3.95 استخدم أساليب الدعم والتعزيز إلجابات الطلبة أثناء تنفيذ الدرس  11 2

شجع الطلبة على إبداء آرائهم حول امل 8 2
ُ
 مرتفعة  1.18 3.93 علومات غير املفهومة لديهم أ

 مرتفعة  1.10 3.92 . بفاعلية  التعليمية ئل الوسا أمتلك املقدرة على توظيف 9 4

 مرتفعة  1.19 3.82 املجرد  إلى من املحسوس التعليمية  الطرق والساليب استخدام في أتدرج 13 5

 مرتفعة  1.15 3.74 . التعلم  لحدوث  املالئم  الصفي املناخ أوفر 10 6

 متوسطة  1.29 3.50 استخدم املختبرات عند تنفيذ التجارب  7 7

 مرتفعة  0.82 3.83 الكلية ملجال تنفيذ الدرس   الدرجة

أن مستوى   إلى  الدراسة  الدرس  توصلت  تنفيذ  نظرهم عند مجال  الكويت من وجهة  دولة  في  االبتدائية  للمرحلة  العلوم  الوظيفي ملعلمي  االنجاز 

أساليب الدعم والتعزيز إلجابات ، ويستخدمون  وتقدمهم  علمهم ت عن فورية وغير فورية راجعة بتغذية الطلبةجة مرتفعة، حيث يزود املعلمين جاءت بدر 

 ما باإلضافة إلى الخبرات التي يكتسبها املعلمين تساعدهم هذه النتيجة    وقد تعزى ،  الطلبة أثناء تنفيذ الدرس
ً
 تنفيذ على  إلى أن الدورات التدريبية نوعا

باإلضافة الى اعتماد املعلمين على دليل املعلم في . املختلفة بأنواعها السئلة حطر  مهارات امتالك متسلسل، وتساعدهم كذلك على بشكل الدرس خطوات

الدروس   مضمون  مع  التعامل  وكيفية  لها  والتخطيط  وتنفيذها  الدروس  إعداد  حول  الواضح  التصور  يعطيهم  الذي  الدروس  تدريسها  تنفيذ  وطرق 

 واستراتيجيات تقويمها.

 املجال الثالث: إدارة الصف 

املعيارية والدرجة لفقرات مجال  لبي الحسابية واالنحرافات  املتوسطات  املجال تم استخدام  ، والجدول  إدارة الصفان درجة تقدير فقرات هذا 

 ( يبين ذلك. 10)
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افات الحسابية املتوسطات: (10جدول )   مرتبةمجال إدارة الصف  لفقرات والدرجة  لرتبةوا املعيارية واالنحر
 
 تنازليا

املتوسط  نص الفقرة  مالرق الرتبة

 الحسابي 

 الدرجة  االنحراف املعياري 

1 17  
ً
 مرتفعة 1.20 3.94 أتعامل مع الطلبة املتأخرين دراسيا

شجع 16 2
ُ
 مرتفعة 1.06 3.91 بشؤونهم املتعلقة اتخاذ القرارات على الطلبة أ

 مرتفعة 1.22 3.81 مل مع الطلبة املشاغبين أتعا 19 3

 أتعامل مع الطلبة  18 3
ً
 متوسطة  1.36 3.56 املتفوقين دراسيا

 متوسطة  1.20 3.55 والعقاب  التخويف بدل والثواب استخدم التعزيز 14 5

دير الصف بفاعلية  15 6
ُ
 متوسطة  1.17 3.46 أ

 مرتفعة 0.87 3.70 الدرجة الكلية ملجال إدارة الصف 

أن مستوى     إلى  الدراسة  الوظيفي ملعلمتوصلت  الصف االنجاز  إدارة  الكويت من وجهة نظرهم عند مجال  االبتدائية في دولة  للمرحلة  العلوم  ي 

النتيجة    وقد تعزى جاءت بدرجة مرتفعة،   الصف، حيث  هذه  بإدارة  املعلمين  اهتمام   إلى 
ً
الصف فنا إدارة     تعد 

ً
الفنية تعتموعلما الناحية  د هذه ، فمن 

 بذاته بقوانينه وإجراءاته.  املتعلمينع اإلدارة على شخصية املعلم وأسلوبه في التعامل م 
ً
 في داخل الصف وخارجه وتعد إدارة الصف علما

 مجال التقويم :الرابع املجال

(  11، والجدول )التقويم رات مجال  لبيان درجة تقدير فقرات هذا املجال تم استخدام املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية والدرجة لفق

 يبين ذلك. 

افات الحسابية املتوسطات: (11جدول )   مرتبة مجال التقويم لفقرات والدرجة  والرتبة املعيارية واالنحر
 
 تنازليا

 الدرجة  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  نص الفقرة  الرقم لرتبةا

ِّع في 25 1
و 
َ
ن
ُ
 مرتفعة 1.15 3.79 التعليمية لهدافا مع يتالئم بما التقويم أساليب أ

 مرتفعة 1.26 3.74 . الطلبة لدى  الضعف مواطن عن للكشف اختبارات  دأقوم بإعدا 23 2

م مالحظات 22 2 ِّ
قد 

ُ
 مرتفعة 1.16 3.70 الداء  هذا تحسين وكيفية الطلبة أداء على أ

 متوسطة  1.35 3.54 . أدوات تقويم متنوعة أقوم بإعداد 24 4

ش 20 5
ُ
 متوسطة  1.23 3.37 أدائهم  تقويم في رك الطلبةأ

 متوسطة  1.19 3.23 الدائية  االختبارات في الطلبة لتقويم أداء املناسبة بني املعاييرأ 21 6

 متوسطة 0.95 3.56 الدرجة الكلية ملجال التقويم 

التقويم االنجاز الوظيفي ملعلمي العلوم للمرحلة االبتدائية ف توصلت الدراسة إلى أن مستوى    جاءت    ي دولة الكويت من وجهة نظرهم عند مجال 

متوسطة. كأحد    بدرجة  التقويم  على  يركز  والذي  الكويت  دولة  في  العلوم  معلمي  يتلقاه  الذي  التربوي  التأهيل  طبيعة  أن  إلى  النتيجة  هذه  وتعزى 

 نظر تتالئم مع التطور في امليدان التربوي. االستراتيجيات التي يجب أن يتقنها املعلمين في التعليم ما زالت بحاجة إلى إعادة 

في دولة  الحاجات التدريبية ملعلمي العلوم للمرحلة االبتدائية  مستوى  بين    ارتباطيه هل هنالك عالقة    : ومناقشتها  الثالث   بالسؤال   املتعلقة   النتائج 

 وانجازهم الوظيفي من وجهة نظرهم؟  الكويت 

السؤال   ا لإلجابة عن هذا  بيرسون  تم استخراج معامل  الوظيفي من الحاجامستوى  بين  رتباط  االبتدائية وانجازهم  للمرحلة  العلوم  التدريبية ملعلمي  ت 

 ( يوضح ذلك. 12، والجدول )وجهة نظرهم 

ظيفي من وجهة  وانجازهم الو   في دولة الكويتالحاجات التدريبية ملعلمي العلوم للمرحلة االبتدائية مستوى بين للعالقة معامل ارتباط بيرسون : (12جدول )

 نظرهم
 نجاز الوظيفي مستوى اال 

ية 
يب ر

تد
 ال
ت
جا

حا
ال
ى 
تو

س
م

 

 الكلي التقويم  إدارة الصف تنفيذ الدرس التخطيط  املتغير

** 0.414 معامل االرتباط  التخطيط  0.415 **  0.373 **  0.516 **  0.545 **  

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 الداللة اإلحصائية

** 0.455 باط معامل االرت تنفيذ الدرس  0.455 **  0.373 **  0.449 **  0.546 **  

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 الداللة اإلحصائية

** 0.313 معامل االرتباط  إدارة الصف  0.313 **  0.360 **  0.439 **  0.470 **  

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 الداللة اإلحصائية

** 0.236 معامل االرتباط  التقويم   0.256 **  0.272 **  290.3 **  0.379 **  

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 صائيةالداللة اإلح

** 0.426 معامل االرتباط  الكلي  0.426 **  0.410 **  0.515 **  0.577 **  

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 الداللة اإلحصائية

 (. 0.01لة إحصائيا عند مستوى الداللة )اد **    
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( الجدول  إحصائيا  دال  وجود عالقة عكسية  (12يتبين من  االبتدائية  المستوى  بين  ة  للمرحلة  العلوم  ملعلمي  التدريبية  الكويت حاجات  دولة   في 

أقوى العالقات االرتباطية ما بين تنفيذ الدرس كمجال من مجاالت الحاجات التدريبية من جهة ومستوى وانجازهم الوظيفي من وجهة نظرهم  . وكانت 

 االنجاز الوظيفي ككل من جهة أخرى. 

ا  إحصائيا  لنتائج وجود عالأظهرت  دالة  إيجابية  ارتباطية  االبتدائية  مستوى  بين  قة  للمرحلة  العلوم  ملعلمي  التدريبية  الكويت الحاجات  دولة    في 

أقوى العالقات االرتباطية ما بين تنفيذ الدرس كمجال من مجاالت الحاجات التدريبية من جهة ومستوى وانجازهم الوظيفي من وجهة نظرهم  . وكانت 

الوظيفي  اال  الوظيفي  نجاز  االنجاز  العلوم يرتفع لديهم  التدريبية لدى معلمي  الحاجات  درجة  بأنه كلما قلت  النتيجة  ككل من جهة أخرى. وتفسر هذه 
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Abstract: The study aimed to identify the level of training needs of science teachers for the primary stage in the 
State of Kuwait from their point of view, and to know the level of achievement of the career teachers of science for 
the primary stage in the State of Kuwait from their point of view, and in order to achieve the goals of the study was 
developed questionnaire distributed on (529) teachers of science in the primary stage in the district of Al-Ahmadi 
in Kuwait, and the study found that the level of training needs and the level of achievement of the career teachers 
of science for the primary stage in Kuwait from their point of view was high.  
There were statistically significant differences In the primary stage in the State of Kuwait due to the variables of 
scientific qualification, experience and training courses, and found a positive correlative relation between the level 
of training needs of science teachers for the primary stage in Kuwait and their job achievement from their point of 
view Based on the results, the study recommended the need to review the planning of training programs during 
service, and the need to respond to the real training needs of science teachers, and to involve teachers and 
teachers in the design and implementation of training programs. 

Keywords: Training Needs; Sciences Teachers; Primary Stage; Career Achievement; Kuwait. 
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