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المتوسطة  المرحلة في الفنية التربية لمعلمي التدريبية الحاجات

 .نظرهم وجهة من الكويت بدولة الجهراء محافظة في
 

 *فهد عيادة السنيين احلريب. د  

 الملخص
 في المتوسطة رحلةالمفي  الفنية التربية لمعلمي التدريبية الحاجات تعرف إلى البحث هدف

: البحث لمتغيرات تبعا   المعلمين إجابات بين الفروق وتعرف نظرهم، وجهة من الجهراء محافظة
 البحث عينة وشملت التحليلي، الوصفي المنهج الباحث اعتمد ،(العلمي المؤهل الخبرة، سنوات)
 من مكونة استبانة اةأد ببناء الباحث وقام الجهراء، محافظة في فنية تربية ومعلمة معلما  ( 56)
 : النتائج أهم ومن محاور، ثالثة على موزعة بندا  ( 43)

 حاجات وجود على يدل الذي المرتفع التقدير ضمن تقع وهي( 8342) الكلي المتوسط قيمة -
 التخطيط جانب لتشمل الحاجات هذه وتتنوع الفنية، التربية معلمي لها بحاجة متنوعة تدريبية

 رأس على وأتى المهاري، الجانبو  والتربوي، االختصاصي الفني اديمياألك والجانب سرو للد
 -التعلم نظريات) من التربوية األكاديمية بالحاجات المتعلق الثاني الجانب التدريبية الحاجات

 مع والتعامل التواصل –المتوسطة المرحلة في الطلبة نمو خصائص -الفعالة التدريس استراتيجيات
 (3 الحديثة قويمالت أساليب – الطلبة

 متغير إلى تعزى البحث استبانة على المعلمين إجابات متوسطة بين إحصائيا   دالة فروق توجد -
 3 أقل ا  علمي مؤهال   يمتلكون الذين األفراد لصالح الخبرة سنوات

 متغير إلى تعزى البحث استبانة على المعلمين إجابات متوسطات بين إحصائيا   دالة فروق توجد -
 3 أقل خبرة سنوات يمتلكون الذين األفراد لصالح الخبرة سنوات

 
 3التدريب الفنية، التربية معلم التدريبية، الحاجات: المفتاحية الكلمة

 
 .الكويت –وزارة الرتبية  - موجه الرتبية الفنية يف منطقة اجلهراء التعليمية *
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  :مقدمة 13
 العلمي التكوين حيث من الرتبوية ملؤسساتا يف املعلم به يقوم الذي الدور أمهية من انطالقا  

 املعلم إعداد قضية احتلت لشخصيتهم، والنفسي واالجتماعي األخالقي والتشكيل طالبه، لفكر والثقايف
 . خاصة أولوية لعمله الالزمة التعليمية والكفايات املهارات من ومتكينه وتدريبه

 حمدود املعلم يظل ال حىت احلاضر الوقت يف ضروريا   مطلبا   اخلدمة أثناءيف  التدريب أصبح لقد
 بشكل ومهاراته معارفه جتديد املعلم على يلقى ،ةعبسر  املتالحقة املستجدات فيه تتزايد عصر يف األفق
 . والكفاية املقدرة من عالية درجة على ليكون ومستمر، دوري

 اإلنساين اجملتمع يف دثحي وملا حوله من احلياة لتطورات يستجيب الذي املعلم هو الناجح واملعلم
 على والقدرة اجلمود وعدم املرونة منه يتطلب وهذا معاصرة، اجتاهات من فيه يستجد وما تغريات من

 (. Luehrman, 2003, 132) عمله حميط يف واالبتكار التجديد
 منه املطلوبة األهداف وحتقيق عملة ملمارسة ضرورية بكفايات يتمتع أن البد ذلك على وبناء  

 كفايات ميتلكون ومدرسني معلمني من تربوي كادر توفر أن ذلك وفاعلية، بكفاءة الرتبوي النظام مةخلد
 والتعليمي الرتبوي النظام يف حتسني إحداث على قادرين ليجعلهم الزاوية حجر وتدريسية تعليمية ومهارات
 املعلم أن" (Geral, 2008) جريال ويضيف ،(84 ،3002 رمحة،" )اجملاالت كافة يف وتطويره
 واملتواصل املستمر املهين النمو حتقيق على األقدر جتعله تاومهار  بكفايات يتمتع الذي املعلم هو الكفء

 على املساعد املناخ وتوفري للطلبة واالجتماعي والنفسي املعريف النمو على إجيابيا   ينعكس والذي الزمن، عرب
 (.Gerald. D.H, 2002, 122) "والتعليم التعلم لعملييت احملددة األهداف حتقيق

 يف ناحس   مهما أنه(" Tarter, Bliss & Hoy) وهوي وبليس تارتر من كل ويضيف
 للمعلم، املهنية الكفايات نارفعو  والربامج اخلطط وطورنا التدريسية، واملعينات الوسائلو  الدراسية مقرراتنا

 الصف حجرة داخل األدوار من مبجموعة يقوم فاملعلم تتالشى، ما سرعان والتطوير اإلصالح جهود فإن
 الصف، داخل واالجتماعية النفسية بالبيئة عالقة له ما ومنها الدرس، سري بتخطيط عالقة له ما منها

 التعليمية الوحدات كتحديد التعليم مبهنة عالقة ذات كفايات إىل حيتاج املعلم فإن الرتبية علم وبلغة
 حلل والتوجيه باإلرشاد عالقة له ما ومنها واالختبارات، تعليميةال والوسائل تدريسها ئقوطرا وأهدافها

 وخلفياهم والعقلية التحصيليةكافة  ستوياهممب واالجتماعي النفسي الطابع ذات الطلبة مشكالت
 (. Tarter, C., Bliss, R., & Hoy, K. 1999, 297-298" )واألسرية االجتماعية



 8102  -العدد الثالث   -المجلد السادس عشر ....................... العربية للتربية وعلم النفس الجامعاتمجلة اتحاد 
 
 

 
54 

 مشكلة الكويت بينها ومن العامل دول واجهت عندما إليه سةاملا واحلاجة التدريب أمهية برزت وقد
 نواحي على وانعكاسها العلمية الثورة ملواجهة ممكن وجه أحسن على واستثمارها البشرية مواردها تنمية
 طوال يتعلم شخص فاملعين مستمرة، ودراسة قراءة بدون العصر روح يواكب أن يستطيع ال فالعامل ،احلياة
 (. Park & laine, 2001, 26) حياته

 أخطر التعليم حقل يف العاملني دور يصبح اهلائلة والتكنولوجية العلمية والطفرات املعرفية الثورة ومع
 إىل وفاحصة ثاقبة نظرة لديه تنمو وأن اجلارية التطورات من بالكثري يلم أن للمعلم البد إذ قبل من

 . واملستقبل احلاضر معطيات
 مفر ال ضروريا   أمرا   يعد وثقافيا   ومهنيا   علميا   إعدادا   الفنية الرتبية معلم إعداد أن من الرغم وعلى

 ،الفنية الرتبية مقرر تدريس عملية سري لضمان كافيا   يكون ال رمبا وحده املطلق اإلعداد هذا أن إال منه،
 أخذت أن دبع وذلك للنشاط، وقائدا   لطلبته، ومرشدا   موجها   للمعلم احلديث الدور من وانطالقا  

 الرتبية تعليم تنظيم على يقوم الفنية، الرتبية معلم لدور ومتجدد جديد مفهوم على تركز احلديثة االجتاهات
 . املباشر التعليم أو التلقني على وليس املشغل، واستخدام واالستكشاف، باالستقصاء وتوجيهها الفنية

 من جمموعة وامتالكهم التدريسي أدائهم حتسني إىل ماسة حباجة املعلمني فإن تقدم، ما على وبناء  
 مع التعامل كيفية وتعلمهم التعليمية، العملية يف بدورهم القيام على تساعدهم اليت التدريسية املهارات
 (. 32 ،8994 احليلة،) املعلم كفاءة على كبرية بدرجة يتوقف التعليمي املوقف فنجاح التعليمي، املوقف

 أي يف هاما   عنصرا   تشكل اليت اخلدمة أثناءيف  التدريبية الربامج يةأمه تأيت تقدم ما على وبناء  
 االحتياجات قياس بعملية وثيق بشكل يرتبط تدرييب برنامج أي وجناح املعلمني، كفايات لرفع إمنائية عملية

 طلوبةامل واملهارات املعارف لتحديد منظم، علمي بأسلوب التدريسية االحتياجات قياس ينبغي إذ التدريبية،
 عملية يصيب التدريبية االحتياجات حتديد عملية إمهال وإن املعلمني كفايات مستوى رفعل وكيفا   كما  

 . الفاعلية وعدم بالفشل التدريب
 املرحلة) الفنية الرتبية ملعلمي التدريبية احلاجات معرفة إىل احلايل البحث سعى ذلك على وبناء  

 .نظرهم وجهة من ويتالك يف اجلهراء حمافظة يف( املتوسطة
 :البحثمشكلة  23

 الرتبوية الكفايات أن تؤكد حديثة تربية نظريات إىل احلايل العصر يف املعلمني إعداد يستند
 يف املعلم تلقاها اليت املعرفية الكفايات على تقتصر ال للمعلم املهين العمل يف للنجاح الالزمة والتعليمية

 له وتدريبه املعلم فإعداد اخلدمة، أثناء الكفايات لتلك املعلم امتالك ةضرور  تؤكد بل اخلدمة، قبل ما مرحلة
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 املعلم على جيب رئيسية، خربات أربع تتضمن الفنية، الرتبية ملادة املتوسطة املرحلةف االستمرارية، صفة
 يةالطباع والتصميمات السادس، للصف الفين، والتعبري الرسم هي ؛لتدريسها األساسية املهارات امتالك
 على يدل ام ،التاسع للصف الفنية والتشكيالت الثامن، للصف الزخرفية والتصميمات السابع، للصف

 . للمدرسني املستمر لتدريبا احلاجة إىل يزيدو  املتنوعة، الفنية باخلربات املرحلة هذه وغىن ثراء
 وعدم" قانونا   به اماإللز  صار ولذلك شكليا   عمال   أو ترفا   يعد مل الفنية الرتبية معلم تدريب إن

: مثل اآلخرى الدول بعض يف عليه متعارف هو كما املهنة مبزاولة التصريح من احلرمان إىل يؤدي به الوفاء
 حممد،") التدريس مهنة ملزاولة الرتخيص بنظام تعمل اليت األمريكية الواليات وبعض واليابان وفرنسا إنكلرتا،
 . الكويت يف اآلن ىلإ يطبق مل النظام هذا كان وإن ،(3002،2

 فهذا للمعلمني التدريبية باحلاجات التدرييب الربنامج ربط مبدأ املعلمني لتدريب احلديثة املبادئ ومن
 بكفاءة املهنية مبسؤلياهم القيام من وميكنهم العملية، حياهميف  التدرييب الربنامج بأمهية يشعرون جيعلهم
 (. 23 ،3002 النجادي،) واقتدار

 من الكثري أن تبني الفنية، الرتبية ميلعمل املتكررة وزياراته التعليم ميدان يف الباحثعمل  خالل ومن
 . امليدان يف التدريبية حاجاهم تراع هبا مل التحقوا اليت التدريبية الدورات

 : اآليت السؤال يف البحث مشكلة حتديد ميكن سبق ومما
 نظرهم؟ وجهة من اجلهراء حمافظة يف( املتوسطة املرحلة) الفنية الرتبية ملعلمي التدريبية احلاجات ما

 :أهمية البحث 33
 :تنبع أمهية البحث من

 .التدريبية حلاجاهم علمية دراسة إىل استنادا   اخلدمة أثناء املعلمني تدريب أمهية. 8. 2
 مرتبة اجلهراء فظةحما يف املتوسطة باملرحلة الفنية الرتبية ملعلمي التدريبية باحلاجات قائمة حتديد .2. 3

 .حاجة كل أمهية حبسب
 على اخلدمة أثناءيف  واملدرسات املدرسني تدريب برامج على القائمني الدراسة هذه تساعد قد. 2. 2

 .ورغباهم حاجاهم وفق املدرسني كفايات تطوير
 بعملية شروعال قبل للمعلمني التدريبية احلاجات معرفة بأمهية الوعي زيادة يف الدراسة تسهم قد. 8. 2

 .التدريب
 يفيد قد وذلك اخلدمة، أثناء ليهع للتدريب حيتاجون فيما العينة، أفراد بني الفروق على الوقوف. 5. 2

 .للتدريب األنسب احملتوى الختيار التدريبية الدورات منظمي
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 :البحثأهداف  43
 :اآلتيةهداف سعى البحث إىل حتقيق األ

 وجهة من اجلهراء حمافظة يف املتوسطة باملرحلة الفنية الرتبية لميملع التدريبية احلاجات تعرف .1. 4
 .نظرهم

 (.العلمي املؤهل اخلربة، سنوات: )البحث ملتغريات تبعا   املعلمني إجابات بني الفروق تعرف .2. 4
 :سئلة البحثأ 53

 :يةاإلجابة عن األسئلة اآلتسعى البحث إىل 
 نظرهم؟ وجهة من اجلهراء حمافظة يف املتوسطة باملرحلة الفنية بيةالرت  ملعلمي التدريبية احلاجات ما .1. 5
 املؤهل التدريس، يف اخلربة سنوات: )البحث ملتغريات تبعا   املعلمني إجابات بني فروق توجد هل .2. 5

 ؟(العلمي
 :متغيرات البحث 63
 :املتغري األول .1. 6

 . اجلهراء حمافظة يف توسطةامل باملرحلة الفنية الرتبية ملعلمي التدريبية احلاجات
 :(الدميوغرافية)املتغريات التصنيفية  .2. 6
 إىل 80 من سنوات، 80 من أقل إىل 5 من سنوات، 5 من أقل) التدريس يف اخلربة سنوات. 8. 3. 2

 (.فأكثر سنة 85 سنة، 85 من أقل
 (.فأعلى دبلوم إجازة، معهد،) العلمي املؤهل. 3. 3. 2
  :فرضيات البحث 73

 (:0.05) الداللة مستوى عند الفروض اراختب مسيت
 متغري إىل تعزى البحث استبانة على املعلمني إجابات متوسطات بني إحصائيا   دالة فروق توجد ال. 8. 3

 . التدريس يف اخلربة سنوات
 متغري إىل تعزى البحث استبانة على املعلمني إجابات متوسطات بني إحصائيا   دالة فروق توجد ال .3. 3

 .العلمي املؤهل
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 :حدود البحث3 2
 املتوسطة املرحلة مدارس يف الفنية الرتبية معلمي نظر وجهة على الدراسة اقتصرت: البشرية احلدود. 8. 4
 . اجلهراء حمافظة يف
 . م3083/3082 عام من الثاين الدراسي الفصل يف الدراسة طبقت: الزمنية احلدود. 3. 4
 .اجلهراء حمافظة يف املتوسطة املرحلة سمدار : املكانية احلدود. 2. 4

 :والتعريفات اإلجرائية البحث مصطلحات9. 
 تغيريها أو إحداثها يراد وسلوكية فنية وقدرات واجتاهات، ومهارات معلومات: التدريبية احلاجات. 8. 9
 ،3003 الطعاين،) تطويرية نواحي أو معاصرة تغيريات لتواكب املتدرب، لدى تنميتها أو تعديلها أو

20 .) 
 حتقيقها املرغوب أو املرجوة والنتائج احلالية النتائج بني القائمة الفجوة: التدريبية احلاجات. 3. 9
(kaufman, 1982, 12.) 

 املعلم وقدرات مهارات تنمية إىل هدف ومستمرة ومنظمة خمططة عملية عن عبارة" :التدريب. 2. 9
 ،3002 اخلطيب،" )وفاعلية بكفاءة وظيفته أداء من ميكنه مبا واجتاهاته سلوكه وحتسني معلوماته وزيادة
208 .) 

 والتنفيذ، التخطيط: هي رئيسية عمليات ثالث خالل من جنازهإ يتم مهين نشاط: التدريس. 8. 9
 على واحلكم واملالحظة، للتحليل، قابل النشاط وهذا ، التعلم على لبةالط مساعدة ويستهدف والتقومي،
 (. 4 ،3008 زيتونه،) سينهحت مت ومن جودته،

 للقيام الكويت يف الرتبية وزارة قبل من املعني املؤهل الشخص هو: البحث يف الفنية الرتبية معلم. 5. 9
 (.التاسع وحىت السادس) املتوسطة املرحلة يف الفنية الرتبية منهاج بتدريس

 لدى تعديلها أو تنميتها أو إحداثها ديرا اليت واملهارات املعارف هي: البحث يف التدريبية احلاجات. 2. 9
 .التعليم جودة وحتسني العمل متطلبات تلبية أجل من املعلم

 :اإلطار النظري3 10 
 الرتبية معلم اختيار عملية إن: اخلدمة أثناءيف  الفنية الرتبية معلم تدريب وبرامج التدريبية حلاجاتا

 يتوقف ال والناجح الفعال التدريس أن تأكيد وينبغي األمهية، من كبري جانب على وتدريبه وإعداده الفنية
 اإلملام لديهم املعلمني من الكثري هناك ألن والكفاءة القدرة يتطلب لكنه وختصصه، مبادته املعلم معرفة على

 . املناسب بالشكل طلبتهم إىل توصيلها يستطيعون ال أهنم إال بتدريسها يقومون اليت العلمية مبادهم الكامل
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 فحسب إعداد برامج على يتوقفان ال وكفاءته املعلم جناح أن الباحث يرى املنطلق هذا ومن لذلك
 التدريبية للحاجات علمية دراسات أساس على يبىن الذي املستمر املهين والنمو التطوير من البد بل

 . للمعلمني
 ترتيب أخذ فقد مة،اخلد أثناء التدريب عن بعيدا   يكن مل الفنية الرتبية معلم أن( باجودة) وأكد

 لرفع وذلك ،التعليم مراحل من مرحلة كل يف التعليم حاجات تنامي مع تصاعديا   خطأ الفنية الرتبية معلم
 (. 28 ،3003 باجودة،) الدورات تلك خالل األداء مستوى

 رتقاءلال واجتاهاته سلوكه وتغيري الفرد قدرات تنمية إىل هدف مستمرة خمططة عملية والتدريب
 تنمية على والرتكيز التعلم مبادئ تطبيق خالل من تغيري إحداث عملية والتدريب العمل، يف أدائه وىمبست

 التدريبية احلاجات حتديد من البد تدرييب برنامج أي ولنجاح( 32 ،3009 البقمي،) واملهارات املعارف
 االحتياجات حتديد يف تساهل أو قصور أي نفإ وبالتايل التدريبية، الربامج ألهداف الرئيسي املصدر كوهنا

 (.53 ،3009 البقمي،) التدرييب اجلهد على سلبيا   ينعكس سوف علمي بأسلوب التدريبية
 :دراسات سابقة3 11
 :دراسات عربية. 8. 88
 :األردن( 8994 ،القاعود) دراسة. 8. 8. 88

 .إربد حمافظة يف الفنية الرتبية ملعلمي التدريبية االحتياجات: الدراسة عنوان
 التعرف وكذلك إربد، حمافظة يف الفنية الرتبية ملعلمي التدريبية حتياجاتاال حتديد الدراسة تهدف

 اجلنس،: ملتغريات وفقا   للمعلمني، الفعلية التدريبية االحتياجات درجات متوسطات بني الفروق على
 واملعرفة التخطيط،: هي ت،جماال مثانية على اشتملت استبانة بإعداد الباحث قام، العلمي واملؤهل واخلربة،
 املادة مع والتعامل التعليم ودميقراطية التعليمية، اخلطط تنفيذ واسرتاتيجيات األدائية املهارات وتنفيذ الفنية،

: الدراسة عينة وبلغت والتقومي، التعليم، وتفريد الصفية، املشكالت مع والتعامل الصف، وإدارة الدراسية،
 : الدراسة النتائج أبرز من نوكا ،ومعلمات معلمني( 208)
 تنازليا   واملرتبة الثمانية، االستبانة جماالت مجيع عن للتدريب حاجاهم عن الفنية الرتبية معلمو أجاب •
 والتخطيط التعليمية، اخلطط تنفيذ واسرتاتيجيات األدائية، املهارات تنفيذ: كالتايل النسبية، أمهيتها سبحب

 واملعرفة الصفية، املشكالت مع والتعامل الصف، وإدارة الدراسية، املادة مع والتعامل التعليم ودميقراطية
 .التعليم وتفريد والتقومي، الفنية،
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 تعزى للمعلمني الفعلية التدريبية االحتياجات درجات متوسطات بني إحصائية داللة ذات فروق توجد •
 (. األقل على سنوات 5) خربة ذوي املعلمني لصاحل اخلربة متغري إىل
 تعزى للمعلمني الفعلية التدريبية االحتياجات درجات متوسطات بني إحصائبة داللة ذات فروق توجد •

 . اجلنس متغري إىل
 :السعودية( 3000 الصانع،) دراسة. 3. 8. 88

 .الصناعية الثانوية املعاهد يف الفنية املواد ملعلمي الرتبوية التدريبية االحتياجات: الدراسة عنوان
 املعاهد يف الفنية املواد ميلعمل الالزمة التعليمية الكفايات أمهية على التعرف إىل لدراسةا هدفت

: جماالت يف نظرهم وجهة من اخلدمة أثناءيف  إليها التدريبية حاجاهم درجة ومعرفة الصناعية، الثانوية
 الصفية، غري األنشطة ،التعليم تكنولوجيا تدريسية، طرائق باستخدام التدريس تنفيذ للتدريس، التخطيط)

 فيها حدد استبانة بتصميم وقام الوصفي، املنهج الباحث ماستخد ،(التعليم تقومي اإلنسانية، العالقات
 نتائج أبرز ومن الفنية، الرتبية يف معلما  ( 832) الدراسة عينة ومشلت ،الدراسة لتساؤالت وفقا   أبعادها
 جدا ، مهمة درجة حازت فقد الفنية املواد ملعلمي أمهية ذات الدراسة جماالت كفايات مجيع أن: الدراسة

 . اخلربة وسنوات العلمي املؤهل ملتغريي تعزى األمهية درجة يف إحصائية داللة ذات فروق توجد وال
 :السعودية( 3002 النجادي،) دراسة. 2. 8. 88

 .وسطةاملت املرحلة يف الفنية الرتبية ملعلمي التدريبية احلاجات: الدراسة عنوان
 يف املتوسطة باملرحلة الفنية الرتبية ملعلمي التدريبية احلاجات أهم على التعرف إىل الدراسة تهدف

 احلاجات ملعرفة استبانة الباحث طور اهلدف هذا ولتحقيق ،والتقوميية واملهنية األكادميية،: التالية اجلوانب
 عددهم البالغ الرياض مبدينة املتوسطة باملرحلة الفنية الرتبية معلمي من الدراسة جمتمع وتألف، التدريبية

% 50 من ألكثر احلاجة مدى حتديد يف العينة أفراد بني اتفاق مثة أنه: الدراسة نتائج أهممن و ، (830)
 إحصائية داللة ذات فروق توجد ال أنه إضافة لتلبيتها الفنية الرتبية ملعلم التدريبية احلاجات من تقريبا  

 املهين اجلانب أو األكادميي، للجانب بالنسبة التدريبية احلاجات على التعليمي ؤهلامل لتأثري بالنسبة
 بالنسبة إحصائيةداللة  ذات فروق وتوجد التقومي، جانب يف إحصائية داللة ذات فروق وهناك ،(أ،ب)

 توجد وال ،(أ) املهنية واحلاجات األكادميية احلاجات جانب يف التدريبية احلاجات على اخلربة سنوات لتأثري
 . التقومي جانب أو( ب) املهين اجلانب يف إحصائية داللة ذات فروق
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 :السعودية( 3002 فادن،) دراسة. 8. 8. 88
 .الفنية الرتبية على وانعكاسه الفنية الرتبية معلمات أداء على الرتبوي اإلشراف أثر: الدراسة عنوان
 باملرحلة الفنية الرتبية معلمة أداء يف وأثره بويالرت  اإلشراف مفهوم على التعرف إىل الدراسة هدفت

 مهامها أداء دون حتول معوقات من واملعلمة املشرفة يواجه وما وقراها، املكرمة مبكة البنات لتعليم املتوسطة
 املادة أهداف حتقيق على املعلمة مبساعدة الرتبوية املشرفة قيام كيفية على والتعرف ،األكمل الوجه على

 أمهية على الضوء وإلقاء ،والتلميذات املادة لتقومي يدةداجل باملفاهيم وتزويدها تدريسها، رائقط وتطوير
 الرتبوية املشرفة بتوجيهات التعلم لعملية الصاحل املناخ وتوفري الفنية الرتبية ملادة التعليمية واألجهزة الوسائل
 مثمر، ونتاج جيد أداء حنو املعلمة متابعة يف تبعةامل األساليب وتطوير ،التعليم وإدارة املدرسة إدارة ومعاونة
 أداة واشتملت التحليلي الوصفي املنهج الباحثة واستخدمت ،مربية   ووظيفتها معلمة   مسؤوليتها وتدعيم
 الرتبية معلمة أداء على وأثره الرتبوي اإلشراف واقع عن استفسارات تضمنت استبانات ثالثة على الدراسة
 موجهة الثانية ستبانةاال حماور، أربعة واحتوت ؛الرتبوية للمشرفة موجهة األوىل بانةاالست كانت الفنية،

 الفنية؛ الرتبية ومعلمة الرتبوية للمشرفة موجهة كانت الثالثة ستبانةاال حماور، ثالثة واحتوت ؛للمعلمة
 ،معلمة( 53)و مشرفة،( 82) الدراسة عينة ومشلت االجتاهات، متعددة ثالثة استفسارات ذات وكانت

 ال اليت الرئيسية األسباب أحد هو املتوسطة للمرحلة الفنية للرتبية الدراسي املنهج نأ: النتائج أهم ومن
 على يؤثر املدرسة داخل املناسب املناخ توافر وعدم ،املرجوة بالطريقة اإلجناز على واملعلمة املشرفة تساعد
 ،األكمل الوجه على مهامها أداء عن الفنية الرتبية علمةوم الرتبوية املشرفة من كال   ويعيق التعلم عملية
 . التدريس طريقة تطوير وتأخر التعلم عملية يعوق التعليمية والوسائل واألدوات اخلامات بعض توافر وعدم
  :السعودية( 3080 الزهراين،) دراسة. 5. 8. 88

  ملعلمي يةالتدريس املهارات تطوير يف التدريبية الدورات دور: الدراسة عنوان
 .نظرهم وجهة من الفنية الرتبية

 وحتديد ،نظرهم وجهة من الفنية الرتبية ملعلمي التدريبية الدورات أمهية معرفة إىل الدراسة هدفت
 املنهج الباحث اتبع ،التدريسية مهاراهم تطوير يف التدريبية الدورات من الفنية الرتبية معلمي فادةإ مدى

 ةثالث من مكونة استبانة ببناء الباحث وقام الفنية، لرتبيةل معلما  ( 40) البحث عينة ومشلت الوصفي،
 فروق ووجود ،كبرية بدرجة الفنية الرتبية ملعلمي التدريبية الدورات أمهية: الدراسة نتائج أبرز ومن حماور،
 عينة أفراد إجابات بني فروق وجود وعدم البكالوريوس، لصاحل العلمي املؤهل يف إحصائية داللة ذات
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 املرحلة يف إحصائية داللة ذات فروق ووجود ،التدريبية والدورات اخلربة، سنوات ملتغريي تبعا   البحث
 . االبتدائية املرحلة لصاحل التعليمية

 :دراسات أجنبية. 3. 88
 : األمريكية املتحدة الواليات( Keneth& Tommy, 1996) وتومي كنيث دراسة. 8. 3. 88

 .الفنية الرتبية ملعلمي التدريبية تياجاتاالح: الدراسة عنوان
                 A survey of art Teachers Needs.   

 بوالية الثانوية املرحلة يف الفنية الرتبية ميلعمل التدريبية االحتياجات حتديد إىل الدراسة هدفت
 ملعلمي لتدريبيةا االحتياجات درجات متوسطات بني الفروق على التعرف وكذلك األمريكية، جورجيا

 معلم مهام تصف ،بندا  ( 28) على اشتملت الغرض هلذا استبانة إعداد ومت اخلربة، ملتغري وفقا   الفنية الرتبية
 معلما  ( 933) البالغ العينة أفراد على الدراسة أداة توزيع ومت التدرج، مخاسي مقياس على الفنية الرتبية

 على تنازليا   مرتبة التدريبية االحتياجات أهم الفنية الرتبية وامعلم حدد: الدراسة نتائج أهم ومن ،ومعلمة
 برامج استخدام قدرة ورفع الفنية، للرتبية جديدة تدريس أساليب وتعلم الدافعية إثارة أساليب: التايل النحو

 ماك ،املعاصرة الفنية احلركات ومعرفة املرتفع، التحصيل ذوي الطلبة وتدريس بالرسم، املتعلقة احلاسوب
 التدريبية االحتياجات على البحث عينة أفراد درجات متوسطات بني إحصائية داللة ذات فروق توجد

 . التعيني حديثي املعلمني لصاحل اخلربة متغري إىل تعزى الفنية الرتبية ملعلمي
 : األمريكية املتحدة الواليات( Ahn,2003) أهن دراسة. 3. 3. 88

 والية مدارس يف الثانوية املدارس يف الفنية الرتبية جمال يف لإلنرتنت بويةالرت  االستخدامات: الدراسة عنوان
 .األمريكية ميزوري

Instructional Use of the Internet by high school art teachers in 
Missouri. 

 حتسني يف وفوائدها اإلنرتنت تطبيقات حول الدراسة عينة مدركات استجالء إىل الدراسة هدفت
، املعريف التنظيم على القائم الفنية الرتبية منوذج على الرتكيز مع التشكيلي والفن الفنية الرتبية تدريس

 عدد أفرادها بلغ اليت الدراسة لعينة بإرساهلا وقامت ،استبانة الباحثة صممت الدراسة هدف ولتحقيق
 جمال يف كثريا   الدراسة تسامه: التالية النتائج عن الدراسة أسفرت وقد ،الفنية للرتبية معلما  ( 289)

 الرتبية معلمي أن الدراسة وأظهرت ،املعلومات عصر تقنيات بتوظيف مربوطة كوهنا الفنية الرتبية أدبيات
 من فادةاإل إطار يف املعريف التنظيم على القائمة الفنية الرتبية مناهج تنفيذ على أقدر ما حد إىل كانوا الفنية
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 االستخدامات حصبتف وذلك البصرية الثقافة تدريس على قدراهم سنيوحت تنمية مع اإلنرتنت تطبيقات
 .لإلنرتنت التعليمية

 :التعليق على الدراسات السابقة. 2. 88
 أربد، حمافظة يف الفنية الرتبية ملعلمي الرتبوية التدريبية االحتياجات السابقة الدراسات تناولت

 املواد ملعلمي التدريبية االحتياجات وكذلك السعودية يف سطةاملتو  املرحلة ملعلمي التدريبية احلاجات ودراسة
 معلمات أداء على الرتبوي اإلشراف أثر دراسة على طالعاال مت كما ،الصناعية الثانوية املعاهد يف الفنية
 ارساملد يف الفنية الرتبية جمال يف لإلنرتنت الرتبوية ستخداماتواال بأمريكا، جورجيا والية يف الفنية الرتبية

 . األمريكية ميزوري والية مدارس يف الثانوية
 اجلهراء مدينة يف الفنية الرتبية ملعلمي التدريبية احلاجات تعريف إىل يسعى نهأ احلايل البحث مييز ما

 ة،علمي للمعلمني دراسة التدريبية احلاجات دراسة حيث من السابقة الدراسات مع يتفق إذ الكويت يف
 املهاري واجلانب األكادميي، واجلانب للتعليم، التخطيط جانب وفق حلاجاتا دراسة حيث من وخيتلف

 .املفتوح السؤال خالل من األخرى اجلوانب على التعرف وحماولة ،والفين
 :البحث إجراءات12. 

 :منهج البحث. 8. 83
يعتمد البحث املنهج الوصفي التحليلي الذي حياول وصف طبيعة الظاهرة موضع البحث فاملنهج 

لوصفي التحليلي يساعد على تفسري الظواهر الرتبوية املوجودة، كما يفسر العالقات بني هذه الظواهر، ا
لحصول على أكرب قدر ممكن من املعلومات حول هذه الظواهر استنادا  إىل حقائق ليساعد الباحث و 

وتقيم وتفسر الواقع، وتعد األحباث الوصفية أكثر من مشروع جلمع معلومات فهي تصف وحتلل وتقيس 
 (. 32، 3002دويدار، )

 :اجملتمع األصلي للبحث وعينته. 3. 83
يتكون اجملتمع األصلي من مجيع املعلمني واملعلمات العاملني يف تدريس مقرر الرتبية الفنية يف 
مدارس املرحلة املتوسطة احلكومية يف مدينة اجلهراء بالكويت، حيث يبلغ عددهم حبسب إحصائيات وزارة 

% 800معلما  ومعلمة تربية فنية يف مدينة اجلهراء بنسبة ( 23) ،3083/3082ية يف الكويت للعام الرتب
 . استبانة 25ومت اسرتجاع 
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 8جدول 
 (سنوات اخلربة، املؤهل العلمي)ت وفق متغريا" املدرسني"توزع عينة البحث 

 النسبة العدد الفئة املتغري

 سنوات اخلربة

 %22.48 33 سنوات 5أقل من 
 %39.32 89 سنوات 9-5من 
 %82.93 88 سنة 88-80من 
 %30 82 سنة فأكثر 85

 %800 25 اجملموع الكلي 

 املؤهل العلمي

 %30 82 معهد 
 %22.85 82 إجازة جامعية 
 %82.48 9 دبلوم فأعلى 

 %800 25 اجملموع الكلي 

 :اجلهراء حمافظة يف املتوسطة باملرحلة الفنية الرتبية ملعلمي التدريبية احلاجات أداة البحث؛ استبانة. 2. 83
 تناولت اليت الدراسات بعض على طالعاال فيها مت: االستبانة بنود واختيار طالعاال مرحلة .8. 2. 83

 الباحث حدد مث اجملال، هذا يف احلديثة العربية الدراسات باحثلا اختار وقد التدريبية، احلاجات موضوع
 مت إذ ،التدريبية احلاجات استبانة منها تتألف اليت البنود امليدانية والزيارات السابقة الدراسات ضوء يف

 .بندا  ( 28) صياغة
 ،اوتعليماه االستبانة بنود وضوح من التحقق هبدف: البحث الستبانة االستطالعية الدراسة. 3. 2. 83
 معلما  ( 30) بلغت املدرسني من صغرية عينة على االستبانة طبق إذ استطالعية، بدراسة الباحث قام

 ،اهب املتعلقة التعليمات وكذلك هي، كما االستبانة بنود بقيت االستطالعية، للدراسة ونتيجة ومعلمة،
 .ومفهومة متاما   واضحة أهنا تبنيو 

 حمافظة يف املتوسطة باملرحلة الفنية الرتبية ملعلمي التدريبية احلاجات استبانة تصحيح طريقة. 2. 2. 83
 فالعبارات ،(ضعيفة متوسطة، عالية،: )التالية اإلجابات من بواحدة االستبانة بنود عن اإلجابة تتم: جلهراءا

 (. 8-3-2: )التايل النحو على السابق وبالرتتيب درجاها تعطى
 : البحث استبانة صدق. 8. 2. 83
 (: الظاهري الصدق) احملكمني صدق. 8. 8. 2. 83

 التدريبية احلاجات بنود صالحية من التحقق هبدف الظاهري قالصد طريقة الباحث استخدم
 اهليئة أعضاء من عدد على االستبانة عرض مت اجلهراء، حمافظة يف املتوسطة باملرحلة الفنية الرتبية ملعلمي

 الذي للمحور متهمالء ودرجة بند، كل صحة يف رأيهم لبيان الكويت، جامعة يف الرتبية بكلية التدريسية
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 يتم مل واملالحظات اآلراء على وبناء   تعديالت، أو إضافات من مناسبا   يرونه ما ذكر عن فضال   ليه،إ ينتمي
 سبيل على ونذكر والصياغة، األسلوب حيث من بعضها تعديل مت ولكن االستبانة، من بند أي استبعاد

 : املثال
 البنود بعد التعديل البنود قبل التعديل

 .التخطيط لألنشطة الدراسية الصفية والالصفية .التخطيط لألنشطة الدراسية
 .يف إطار املوقف التعليمي اتنالقدرة على توظيف األدوات والتقا .توظيف األدوات والوسائل يف إطار املوقف التعليمي

 يف منتظمة بصورة توزيعها مت بندا  ( 28) النهائية بصورته االستبانة هذه لبنود النهائي اجملموع وبلغ
 . ةاالستبان

 : الداخلي االتساق صدق. 3. 8. 2. 83
 الدرجات جمموع بني العالية فاالرتباطات" الفرعية، واجملاالت الكلي اجملموع بني االرتباط يبني 

 إثبات يتم حني وتؤكده، الصدق تدعم نفسها، السمة تقيس اليت الفرعية واجملاالت لالختبار، الكلي
 السمة قياس يف ومتجانسا   منطقيا   االختبار كون لصدق،ا هذا ويفرتض أخرى، بطرق االختبار صدق
 الفرعية، باحملاور الكلي اجملموع ارتباط بإجراء الباحث قام وقد ،(Gronuld, 1971, 12" )املقيسة

 (: 3) رقم اجلدول يف يظهر كما
  3 جدول

 الفرعية واحملاور الكلي اجملموع بني االرتباطات

 0.3338) بني تراوح الفرعية احملاور مع الكلي اجملموع ارتباط أن السابق اجلدول من يالحظ 
 .املقيسةالسمة  قياس يف متجانسة االستبانة أن على يدل تفعمر  ارتباط وهو ،(0.435و

 
 
 
 

 أمهية: احملور األول االرتباط 
 الدورات التدريبية

بعض املهارات )احملور الثاين 
 (التدريسية

معوقات )احملور الثالث 
 (الدورات التدريبية

استبانة دور الدورات 
 التدريبية

 0.338** 0.435** 0.399** ارتباط بريسون
 0.000 0.000 0.000 مستوى الداللة

 88 80 80 العدد
 (0.08)االرتباط دال عند مستوى الداللة ** 
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 :البحث استبانة ثبات. 5. 2. 83
 : اليتنيالت الطريقتني على االستبانة ثبات حساب يف الباحث اعتمد

 على اتطبيقه وإعادة االستبانة تطبيق طريق عن الثبات معامل حساب مت: التطبيق إعادة. 8. 5. 2. 83
 : كاآليت النتائج وجاءت أسبوعني، بعد العينة نفس

  2 جدول
 البحث الستبانة والثاين األول التطبيقني يف (بريسون) الرتابط معامل

 القرار ( بريسون) معامل الرتابط أبعاد استبانة البحث
 ( 0.08)دالة عند  0.42 ( التخطيط للتعليم: )البعد األول
 (0.08)دالة عند  0.39 ( اجلانب األكادميي: ) البعد الثاين

 (0.08)دالة عند  0.48 (اجلانب املهاري والفين: )البعد الثالث
 (0.08)دالة عند  0.43 الدرجة الكلية 

 (. 0.43) بلغت الثبات من عالية بدرجة االستبانة متتع بقالسا اجلدول يف النتائج أظهرت
 النصفية التجزئة طريق عن الثبات معامل حبساب الباحث قام: النصفية التجزئة. 3. 5. 2. 83

 : اآليت اجلدول إليها يشري كما النتائج وكانت( براون سبريمان) مبعادلة والتصحيح
  8 جدول

 التدريبية الدورات دور الستبانة( للتنصيف جتمان عاملم)و( براون سبريمان) معادلة قيمة
 معامل االرتباط سبريمان براون بعد التصحيح  استبانة البحث

 0.440 (التخطيط للتعليم: )البعد األول
 0.482 (اجلانب األكادميي)البعد الثاين 

 0.420 (اجلانب املهاري والفين)البعد الثالث 
 0.483 الدرجة الكلية 

 الداللة مستوى عند ودالة مرتفعة،( براون سبريمان) قيم مجيع أن السابق اجلدول من يتضح
 .لالستخدام صاحلة جيعلها الذي األمر ،البحث استبانة ثبات على يدل اوهذ( 0.08)

 :مناقشة نتائج أسئلة البحث وفرضياته 13.
 :البحثنتائج أسئلة  .8. 82
 وجهة من اجلهراء حمافظة يف املتوسطة باملرحلة الفنية لرتبيةا ملعلمي التدريبية احلاجات ما. 8. 8. 82

  نظرهم؟
 املعلمني لدرجات احلسايب املتوسط حساب جرى: التايل املعيار اعتماد مت السؤال هذا عن لإلجابة

 (:5) رقم اجلدول يبينه كما مستويات ةثالث إىل الدرجات تقسيم ومت ،التدريبية احلاجات استبانة يف
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  5 جدول
 .الفنية الرتبية ملعلمي التدريبية احلاجات استبانة على املعيارية الدرجة

 التقدير  الدرجة  املستويات 
 منخفض  8-8.22 املستوى األول 
 متوسط  8.23-3.23 املستوى الثاين 

 مرتفع  3.22-2 املستوى الثالث 

  2 جدول
 األبعاد مجيع ملتوسط الكلية الدرجة

 الرتبة حنراف املعيارياال املتوسط احلسايب لبحثأبعاد استبانة ا م
 2 0.545 3.28 (التخطيط للتعليم: البعد األول 8

 8 .055 3.38 (الفين/اجلانب األكادميي: )البعد الثاين 3-8
 8 0.832 3.23 (الرتبوي/ اجلانب األكادميي)البعد الثاين  3-3

 3 0.584 3.24 ( اجلانب املهاري: )البعد الثالث 8
  0.208 3.24 الدرجة الكلية  

 إىل يشري جمموع هو بعد كل بنود وجمموع كلها، احملاور جمموع أن( 2) رقم اجلدول من يالحظ
 املتوسط، املستوى ضمن فتقع الفنية/ األكادميية احلاجات باستثناء التدريبية، للحاجات مرتفع مستوى

 على البحث عينة اتفاق على يدل وهذا( 3.24) الكلية الدرجة يف البحث عينةل احلسايب املتوسط وبلغ
 . املذكورة الثالثة اجلوانب وفق التدريبية احلاجة

 للتدريب املعلمني لدى حاجة اجلوانب أكثر أن( الفنية الرتبية معلمي) نظر وجهة من تبني قد
 الثانية املرتبة يف وجاء ،(3.23) بلغ مبتوسط األوىل املرتبة يف يأيت إذ ،الرتبوي األكادميي اجلانب عليها
 بالتخطيط املتعلق البعد الثالثة املرتبة يف وجاء ،(3.24) بلغ مبتوسط املهاري اجلانب ببعد املتعلقة البنود

 بلغ مبتوسط الفنية األكادميية باحلاجات املتعلق البعد الرابعة املرتبة يف وأخريا   ،(3.28) بلغ مبتوسط للتعليم
 (. 3002 ،النجادي) دراسة نتيجة مع يتفق ما وهذا( 0.30)
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  3 جدول
 (األول اجلانب) البحث استبانة على البحث عينة ستجابةال املعياري حنرافواال احلسايب املتوسط

 التخطيط للتعليم : اجلانب األول

املتوسط  البنود  م
 احلسايب

اإلحنراف 
 الرتبة املعياري

 2 0.393 3.04 حتديد احتياجات الطلبة يف املرحلة املتوسطة  8
 8 0.235 3.44 . وضع اخلطط الدرسية سنويا  وفصليا  ويوميا   3
 3 0.339 3.05 .حتديد األهداف التعليمية 2
 5 0.503 3.58 . صياغة األهداف التعليمية بشكل ميكن قياسه ومالحظته 8
 4 0.283 3.00 .اختيار الطرائق التعليمية املناسبة للدرس 5
 9 0.383 8.45 . التعليمية املناسبة لألهدافاختيار الوسيلة  2
 8 0.508 3.55 .التخطيط الستخدام أساليب التعزيز املتنوعة 3
 4 0.339 3.00 .درسية الصفية والالصفيةالتخطيط لألشطة امل 4
 2 0.842 3.22 اختيار أسلوب التقومي املناسب  9

 3 0.228 3.45 .ة وحركيةالتعليمية إىل أهداف معرفية ووجداني تصنيف األهداف 80
  0.543 3.28 الدرجة الكلية  

 التخطيط) التدريبية احلاجات من األول باجلانب املتعلقة البنود أن( 3) رقم اجلدول من يالحظ
 (. 8.45و 3.44) بني متوسطاها تراوحت ،(للتعليم
  4 جدول

 اجلانب) البحث استبانة البحث ستبانةا على البحث عينة الستجابة املعياري حنرافاالو  احلسايب املتوسط
 (الثاين

 (الفين الرتبوي)األكادميي : اجلانب الثاين
املتوسط  البنود م

 احلسايب
حنراف اال

 الرتبة املعياري
 4 0.222 3.30 .معرفة فلسفة الفن 88
 3 0.224 3.35 .التمكن من املادة العلمية اليت يدرسها 83
 3 0.838 3.24 .فينمعرفة أسس النقد والتحليل ال 82
 80 0.283 8.40 .معرفة املدارس الفنية املختلفة 88
 9 0.235 3.83 .معرفة فنون الطفل ومراحل منوها 85

 (الفين/ اجلانب األكادميي: )البعد الثاين
 8 0.503 3.58 .معرفة نظريات التعلم يف التعليم 82
 2 0.502 3.84 .اسرتاتيجيات التدريس الفعالة 83
 5 0.842 3.22 .عرفة خصائص منو الطلبة يف املرحلة املتوسطة وطرائق تفكرييهمم 84
 5 0.2288 3.58 .التواصل والتعامل مع الطلبة 89
 8 0.388 3.95 .معرفة أساليب التقومي احلديثة 30

  0.832 3.23 (الرتبوي/ اجلانب األكادميي: )البعد الثاين
  0.582 3.88 الدرجة الكلية 
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 تراوحت ،(والفين الرتبوي) األكادميي باجلانب املتعلقة البنود أن( 4) رقم اجلدول نم يالحظ
 بني الفين/ األكادميي للجانب التدريبية احلاجات متوسطات تراوحتو  ،(8.40و 3.95) بني متوسطاها

 3.95) بني الرتبوي/ األكادميي للجانب التدريبية احلاجات متوسطات وبلغت( 8.40و 3.24)
 . (3.84و

  9 جدول
 (الثالث اجلانب) البحث استبانة على البحث عينة الستجابة املعياري حنرافواال احلسايب املتوسط

 (املهاري: )اجلانب الثالث

 املتوسط احلسايب البنود م
اإلحنراف 
 املعياري

 الرتبة

 4 0.453 3.33 .القدرة على توظيف األدوات والتقانات يف إطار املوقف التعليمي 38
 88 0.548 8.80 .جتريب اخلامات وجتهيزيها 33
 3 0.255 3.39 .توفري بيئة مناسبة للدرس 32
 2 0.503 3.82 .احملافظة على سالمة الطلبة أثناء تنفيذ الدرس 38
 8 0.838 3.93 .القدرة على استخدام الطرائق التدريسية بفعالية 35
 8 0.384 3.93 .التمكن من املهارات احلياتية 32
 3 0.228 3.45 .مهارات اإلدارة الصفية 33
 8 0.838 3.93 .العليا التمكن من مهارات التفكري 34
 80 0.388 8.42 .اتقان مهارة الرسم بقلم الرصاص 39
 80 0.388 8.432 .اتقان مهارة الرسم باأللوان الزيتية 20
 9 0.355 8.45 .اتقان مهارة الرسم باأللوان املائية 28
 5 0.502 3.84 .مهارة تشكيل املعادناتقان  23
 8 0.899 3.53 .اتقان مهارة تشكيل الورق 22
 2 0.838 3.24 .اتقان مهارة تشكيل اخلشب 28

  0.584 3.24 الدرجة الكلية

 3.93) بني متوسطاها تراوحت املهاري، باجلانب املتعلقة البنود أن( 9) رقم اجلدول من يالحظ
 . البحث عينة أفراد إجابات يف( 8.80و

 وجود على يدل ام املرتفع التقدير ضمن تقع( 3.24) الكلي املتوسط قيمة أن النتائج بينت
 هذه وتتنوع بالكويت، اجلهراء حمافظة يف املتوسطة للمرحلة الفنية الرتبية علميمل متنوعة تدريبية حاجات
 باجلانب يتعلق ما سواء املعرفية األكادميية واجلوانب وإعدادها للدروس التخطيط جوانب لتشمل احلاجات

 املهارات من جمموعة يشمل الذي املهاري اجلانب وأخريا   املهين، الرتبوي اجلانب أم االختصاصي الفين
 الثاين اجلانب للمعلمني التدريبية احلاجات رأس على وأتى الفنية، الرتبية معلم حيتاجها اليت والفنية الرتبوية
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 تعرف -الفعالة التدريس اسرتاتيجيات – التعلم لنظريات تعرف) من الرتبوية يةاألكادمي باحلاجات املتعلق
 التقومي أساليب تعرف -الطلبة مع والتعامل التواصل تعرف – املتوسطة املرحلة يف الطلبة منو خصائص

 ،وتومي كنيث) دراسة مع يتفق وذلك املرتفع التقدير ضمن ويقع( 3.23) املتوسط بلغ إذ( احلديثة
 ما وهذا االختصاصية الرتبوية اجلوانب يف املعلم إعداد عملية يف الضعف إىل ذلك يعود وقد( 8992

 (. 3002 ،النجادي) دراسة مع يتفق
 بلغ إذ الرتبوية احلاجات قائمة يف الثانية املرتبة على حصل املهاري اجلانب أن النتائج بينت كما

 على الرتكيز وعدم املعلم إعداد عملية يف لتقليديةا الطرائق استخدام ذلك يفسر وقد ،(3.24) املتوسط
 –احلياتية املهارات -الصفية اإلدارة مهارة) الرتبوية الصف داخل حيتاجها اليت العملية املهارات إكسابه
 –وجتهيزها اخلامات جتريب) الفنية أو( الفعالة التدريس طرائق استخدام مهارات –العليا التفكري مهارات

 والورق باملعادن التشكيل مهارات وإتقان واملائية الزيتية وباأللوان الرصاص بقلم لرسما مهارات إتقان
 (. واخلشب

 يفسر وقد ،(3.28) املتوسط بلغ إذ الثالثة باملرتبة أتى فقد للتعليم التخطيط جانب خيص ما وأما
 دراسة مع يتفق ام وهذا ؛املعلمني إلعداد الدراسية املناهج يف الرتبية اجلوانب تغطية ضعفب ذلك

 . التعليم جودة حتسني على إجيابيا   ينعكسو  ،النواحي هذه على الرتكيز يستدعى وهذا( 3002 ،النجادي)
 ،(3.38) املتوسط بلغ إذ الفين األكادميي اجلانب يف التدريبية احلاجات األخرية املرتبة يف وجاءت

 :املواضيع هلذه جيد بشكل املعلم ادإعد مناهج تغطيةب ذلك يفسر وقد املتوسط، التقدير ضمن تقع
املعلمون  كان وإن ،(منوها ومراحل األطفال فنون ومعرفة الفين، والتحليل النقد وأسس الفن، فلسفة)

 احلاجات ترتيب ناحية من (8992 ،وتومي كنيث) دراسة مع يتفق وذلك ؛أدىن بدرجة ولكن حيتاجوهنا
 . األولوية حبسب

 : على أعلى قيمة اآلتية التدريبية احلاجات حصلت فقد التدريبية احلاجات قوائم إىل وبالنظر
 . وحركية ووجدانية معرفية أهداف إىل التعليمية األهداف وضع كيفية -
 . وحركية ووجدانية معرفية أهداف إىل التعليمية األهداف تصنيف -
 . احلديثة تقوميال أساليب معرفة -
 . العليا التفكري مهارات من التمكن -
 . احلياتية املهارات من التمكن -
 . الصفية اإلدارة مهارات اتقان -
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 أثناء يف التدريبية الربامج يف النظر إعادة الكويت يف العالقة ذات الرمسية اجلهات من يتطلب وعليه
 والوقوف واضحة، تدريبية برامج تصميم أجل من األساسي، التعليم مراحل يف الفنية الرتبية ملعلمي اخلدمة

 واملستجدات التطورات يواكب ومبا الكويت، دولة يف الفنية الرتبية ملعلمي التدريبية االحتياجات أهم ىعل
 وإىل التدريبية، بالربامج واضح نقص وجود إىل يشري الكويت يف التعليمي فالواقع العامل، يف احلاصلة العلمية
 دور تفعيل يستوجب ،(وأثناءها ،ةاخلدم قبل) الفنية الرتبية ملعلمي التدريسي األداء مستوى ضعف

 ما وهذا التدريسي، األداء لتحسني وذلك للمعلمني التدريبية احلاجات وفق اخلدمة أثناء التدريبية الدورات
 (. 3080 الزهراين،) دراسة نتيجة مع يتفق

 ءتجا فقد املعلمني قبل من املقرتحة األخرى التدريبية احلاجات عن املفتوح بالسؤال يتعلق وفيما
 : اآليت وفق البحث عينة أفراد إجابات

 . الفنية الرتبية يف احلاسب برامج استخدام على التدريب بضرورة أجابوا العينة أفراد من% 35 -
 . بالصلصال التشكيل كيفية على التدريب بضرورة أجابوا العينة أفراد من% 32 -
 الطلبة فئات مع والتعامل الفردية الفروق مراعاة على التدريب بضرورة أجابوا العينة أفراد من% 29 -

 .املختلفة
 (: 0.05) الداللة مستوى عند الفروض اختبار نتائج فرضيات البحث؛ مت. 3. 82
 استبانة على املعلمني إجابات متوسطات بني إحصائيا   دالة فروق توجد ال: األوىل الفرضية. 8. 3. 82

 . التعليمي املؤهل متغري إىل تعزى البحث
 على املعلمني درجات متوسطات بني الفروق حبساب الباحث قام الفرضية هذه صحة من ققللتح

 وذلك ،(فأعلى دبلوم جامعية، إجازة معهد،) العلمي املؤهل متغري إىل استنادا   التدريبية احلاجات استبانة
 (: 80) رقم جدول يوضحها كما النتائج وجاءت األحادي، التباين حتليل معامل باستخدام

  80 جدول
 .التعليمي املؤهل متغري وفق البحث عينة جاباتإ بني للفروق األحادي التباين حتليل اختبار نتائج

 قيمة االحتمال قيمة ف متوسط املربعات احلرية درجة جمموع املربعات Anovaاختبار 
 532.980 3 8883.430 بني اجملموعات

 49.945 23 5539.083 داخل اجملموعات  0.002 2234
  28 2332.423 اجملموع 

 احملسوبة( ف) قيمة أن( ANOVA) التباين حتليل اختبار ،وبعد(80) رقم اجلدول من يتبني
 الصفرية، الفرضية نرفض وبالتايل ،البحث استبانة على البحث عينة أفراد إجابات يف( 0.08) عند دالة
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 مجيعها االستجابات أن املتوسطات بني الفروق ملقارنة( LSD) باختبار تبني ماك ،البديلة الفرضية ونقبل
 . أدىن تعليمية مؤهالت ميتلكون الذين األفراد لصاحل كانت البحث استبانة حماور يف

  88 جدول
 العلمي املؤهل متغري وفق البحث استبانة على اإلجابات متوسطات بني املتعددة املقارنات

LSD 
 قيمة االحتمال متوسط الفروق

 اجملموعة ب اجملموعة أ

 معهد 
 0.023 2.883 إجازة جامعية 
 0.008 88.235 دبلوم فأعلى 

 إجازة جامعية 
 0.023 2.883 معهد 

 0.038 4.354 دبلوم فأعلى 

 دبلوم فأعلى 
 0.008 88.235 معهد 

 0.038 4.354 إجازة جامعية 

 واملهارات املعارف إىل أكثر اجةحب تأهيال   األقل الفنية الرتبية معلمي بأن ذلك يفسر أن وميكن
 نقاط معها وخيتلف ،التقومي منها النقاط بعض يف( 3002 ،النجادي) دراسة مع يتفق ما وهذا ،التدريبية

 التدريبية الدورات أمهية حيث من( 3080 الزهراين،) دراسة مع وتتفق ،األكادميية اجلوانب منها أخرى
 . ومتابعتهم تأهيال   األقل املعلمني على ،ةالتدريبي الربامج يف الرتكيز يتطلب وهذا

 تعزى البحث استبانة على املعلمني إجابات متوسطات بني إحصائيا   دالة فروق توجد ال: الثانية الفرضية
 . التدريس يف اخلربة سنوات متغري إىل

 على املعلمني درجات متوسطات بني الفروق حبساب الباحث قام الفرضية هذه صحة من للتحقق
 مخس من سنوات، مخسمن  أقل) التدريس يف اخلربة سنوات متغري إىل تعزى التدريبية احلاجات تبانةاس

 باستخدام وذلك ،(فأكثر سنة 85 سنة، 85 من أقل إىل 80 من سنوات، عشر من أقل إىل سنوات
 (:83) رقم جدول يوضحها كما النتائج وجاءت، األحادي التباين حتليل معامل
  83 جدول
 التدريس يف اخلربة سنوات متغري وفق البحث عينة إجابات بني للفروق األحادي التباين حتليل اختبار نتائج

 قيمة االحتمال قيمة ف متوسط املربعات احلرية درجة جمموع املربعات Anovaاختبار 
 225.232 2 8992.834 بني اجملموعات

 33.552 28 8320.322 داخل اجملموعات  0.000 4.540
  28 2332.423 موع اجمل
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 احملسوبة( ف) قيمة أن( ANOVA)التباين حتليل اختبار وبعد ،(83) رقم اجلدول من يتبني
 الصفرية، الفرضية نرفض وبالتايل ،البحث استبانة على البحث عينة أفراد إجابات يف( 0.08) عند دالة

 مجيعها االستجابات أن املتوسطات بني الفروق ملقارنة( LSD) باختبار تبني كما ،البديلة الفرضية ونقبل
 . سالتدري يف أقل خربة سنوات ميتلكون الذين األفراد لصاحل كانت البحث استبانة حماور يف

  82 جدول
 اخلربة سنوات متغري وفق البحث استبانة على اإلجابات متوسطات بني املتعددة ملقارناتا

LSD 
 قيمة االحتمال متوسط الفروق

 جملموعة با اجملموعة أ

  سنوات 5أقل من 
 0.023 2.883 سنوات 80وأقل من  5من 
 0.000 83.500 سنة 85وأقل من  80من 

 0.000 85.200 سنة فأكثر 85

 سنوات  80وأقل من  5من 
 0.088 3.823 سنوات 5أقل من 

 0.048 5.222 سنة 85وأقل من  80من 
 0.082 4.822 سنة فأكثر 85

 سنة  85وأقل من  80من 
 0.000 83.500 سنوات 5أقل من 

 0.048 5.222 سنوات 80وأقل من  5من 
 0.802 2.800 سنة فأكثر 85

 سنة فأكثر  85
 0.000 85.200 سنوات 5أقل من 

 0.082 4.822 سنوات 80وأقل من  5من 
 0.802 2.800 سنة 85وأقل من  80من 

 التدريبية املهارات من أكثر حباجة خربة األقل الفنية الرتبية معلمي بأن ذلك يفسر أن وميكن
 على والعمل ومتابعتهم أقل تدريسية خربات هلم من جانب إىل الوقوف يتطلب وهذا الرتبوية، واملعارف
  (.8992 ،وتومي كنيث) دراسة مع النتيجة هذه وتتفق املعلمني بني اخلربات تبادل تشجيع
 :مقترحات البحث14. 
 وفق التدريبية احلاجات قوائم تضمنته ما وفق الفنية الرتبية ملعلمي التدريبية الربامج تنظيم. 8. 88

 .املهاري واجلانب والفين الرتبوي األكادميي واجلانب للتعليم التخطيط الثالثة اجلوانب
 يف األوىل السنة ألن وذلك األوىل للمرة باملهنة يلتحق الذي اجلديد باملعلم الكبري االهتمام ينبغي. 3. 88

 .املهنة حنو اجتاهاته خاصة شخصيته تكوين يف تشكيلي أثر وهلا فاصلة، تكون املهنية حياته
 .املدارس يف حاجاهم وفق الفنية الرتبية معلمي إعداد برامج تطوير ينبغي. 2. 88
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 وأسلوب امليدانية أسلوب: مثل فاعلية أكثر أساليب تشمل حبيث احلديثة التدريب أساليب تنويع .8. 88
 .واحملاضرات اإللقاء: مثل املعروفة األساليب عن واالبتعاد الفنية، الرتبية ملعلمي وخاصة اخلربات، بادلت

 لدوراتكبرية ل أمهية هناك ألن ومكثف مستمر بشكل الفنية الرتبية ملعلمي تدريبية دورات عقد. 5. 88
 .التدريبية

 التعليمية وأهدافها املادة تطوير تمستجدا على همالطالع عام كل تدريبية دورات إقامة. 2. 88
 .املهنية كفاءهم رفع على تساعد اليت املراجع بأحدث وتزويدهم

 .ا  سنوي الفنية الرتبية ملعلمي التدريبية احلاجات دراسة. 3. 88
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 8102  -العدد الثالث   -المجلد السادس عشر ....................... العربية للتربية وعلم النفس الجامعاتمجلة اتحاد 
 
 

 
44 

 المراجع العربية
 دار: املتحدة العربية اإلمارات العني .التدريب إىل اإلعداد من املعلم تكوين( 3005. )طه خالد ،األمحد

 . اجلامعي الكتاب
 غري ماجستري رسالة. واملأمول الواقع بني اخلدمة أثناء الفنية الرتبية معلم تدريب( 3003. )محزة باجودة،

 . السعودية املكرمة، مكة القرى، أم جامعة الرتبية، كلية منشورة،
 كلية منشورة، غري ماجستري رسالة. اإلدارية اتللقياد التدريبية االحتياجات(. 3009) حممد البقمي،

 . السعودية املكرمة، مكة القرى، أم جامعة الرتبية،
 للنشر املسرية دار: األردن عمان،. تدريسها وأساليب الفنية الرتبية(. 8994. )حممود حممد احليلة،

 . والتوزيع
 . احلديث بالكت عامل: األردن. إربد. الفعال التدريب( 3002. )رداح اخلطيب،

 . سورية دمشق، جامعة الرتبية، كلية منشورات ،2ط. الرتبوي التخطيط( 3002. )حبيب أنطون رمحة،
 من الفنية الرتبية ملعلمي التدريسية املهارات تطوير يف التدريبية الدورات دور(. 3080. )بندر الزهراين،

 . السعودية املكرمة، مكة القرى، أم جامعة الرتبية، كلية منشورة، غري ماجستري رسالة .نظرهم وجهة
 الكتاب التدريس، أصول سلسلة. التدريس تنفيذ يف رؤية التدريس مهارات(. 3008) حسن زيتون،

 . الكتب عالم: مصر القاهرة الثالث،
 الثانوية املعاهد يف الفنية املواد ملعلمي الرتبوية التدربية االحتياجات (.3000. )عبده بن بكور الصائغ،
 .السعودية املكرمة، مكة القرى، أم جامعة الرتبية، كلية منشورة، غري ماجستري رسالة .اعيةالصن
 رسالة .إربد حمافظة يف الفنية الرتبية ملعلمي التدريبية االحتياجات(. 8994. )صاحل رياض القاعود،

 . األردن إربد، الريموك، جامعة منشورة، غري ماجستري
. الفنية الرتبية على وانعكاسه الفنية الرتبية معلمات أداء على الرتبوي رافاإلش أثر(. 3002) مسرية فادن،

 . السعودية ،ةاملكرم مكة القرى، أم جامعة ،الرتبية كلية منشورة، غري ماجستري رسالة
 مكتبة: السعودية العربية اململكة الرياض، ،3ط. ومهاراته مبادؤه التدريس(. 3002. )ماهر حممد،

 . الرشيد
 جملة. املتوسطة املرحلة يف الفنية الرتبية ملعلمي التدريبية احلاجات(. 3002. )راشد العزيز عبد ي،النجاد

 .سعود امللك جامعة ،(3) 85 اجمللد ،اإلسالمية والدراسات الرتبوية العلوم
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