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 الدراسةهستخمص 
البيئة الهادية الالزهة لتدريب هّدرسي المغة اإلىكميزية في الصؼ الثاهف هف 

 هرحمة التعميـ األساسي في دهشؽ
درل  ادقيشلشت  درةن اكوة  اه اويزي   ف م شصر اكبيئ  اك شدي  اكالز   كوقػدريب قعرؼ هدفت اكدراة  إكل      

ا قػراح  ػش ي اػف أف يةػ ـ فػن قلكيػد اكبيئػ  اكقعوي يػ  اك شديػ   ال ك   ف كل    ظر  درةػن  ك ػكل ن اكوةػ  اه اويزيػ 
كقدريب  درةن اكوة  ان اويزي  كقلطيط برا ج قدريبي  فعشك  ك ٌدرةن اكوة  ان اويزيػ  فػن اكصػؼ اكثػش ف األةشةػن 

 كفؽ اندقيشلشت اكقدريبي  ك ـ .
اكبشدث  اك   ج   كل يف كة  ا اويزي ال اقبعت 8 دىرةشن ك دىرة  ال ك  133يقاكف اك لق ع األصون كودراة   ف     

بةػػرض قدديػػد اندقيشلػػشت اكقدريبيػػ   ػػف اكػػدكرات اكقدريبيػػ  اػػأداة بدػػث  ةػػقبش  ان كاةػػقلد تاككصػػ ن اكقدويوػػنال 
ف ثػـ قدكيػؿ ب ػكد ل ن اكوة  ان اويزي  كذكػؾ كب ػشء  عيػشر اكبيئػ  اك شديػ  اكالز ػ  كوقػدريب ال ك ػرةن ك كى ل   ك دى  كى 

  اكالز   كوقدريب.اك عيشر إكل اةقبش   قدديد اندقيشلشت اكقدريبي   ف م شصر اكبيئ  اك شدي  
 أهـ اك قشئج اكقن قكصوت إكي ش اكبشدث :           

( بػػيف  قكةػػطشت درلػػشت أفػػراد مي ػػ  اكبدػػث فػػن 0.05ن قكلػػد فػػركؽ ذات دنكػػ  إدصػػشئي  م ػػد  ةػػقكل دنكػػ  ) -
ل ادقيشلػشت  درةػن اكوةػ  اه اويزيػ  فػن اكصػػؼ اكثػش ف األةشةػن  ػف م شصػر اكبيئػ  اك شديػ  اكالز ػػ  قدديػد  ةػقك 

 كوقدريب قبعشن ك قةير اكل س.
( بػػيف  قكةػػطشت درلػػشت أفػػراد مي ػػ  اكبدػػث فػػن 0.05ن قكلػػد فػػركؽ ذات دنكػػ  إدصػػشئي  م ػػد  ةػػقكل دنكػػ  ) -

اكصػػؼ اكثػش ف األةشةػن  ػف م شصػر اكبيئػ  اك شديػ  اكالز ػػ  قدديػد  ةػقكل ادقيشلػشت  درةػن اكوةػ  اه اويزيػ  فػن 
 كوقدريب قبعشن ك قةير اك ؤهؿ اكعو ن.

( بػػيف  قكةػػطشت درلػػشت أفػػراد مي ػػ  اكبدػػث دػػكؿ 0.05ن قكلػػد فػػركؽ ذات دنكػػ  إدصػػشئي  م ػػد  ةػػقكل دنكػػ  ) -
م شصػػر اكبيئػػ  اك شديػػ  درلػػ  قدديػػد  ةػػقكل ادقيشلػػشت  درةػػن اكوةػػ  اه اويزيػػ  فػػن اكصػػؼ اكثػػش ف األةشةػػن  ػػف 

 اكالز   كوقدريب قبعشن ك قةير مدد ة كات اكلبرة اككظي ي .
( بيف  قكةطشت درلشت أفػراد مي ػ  اكبدػث دػكؿ درلػ  0.05قكلد فركؽ ذات دنك  إدصشئي  م د  ةقكل دنك  ) -

ك شديػ  اكالز ػػ  قدديػد  ةػقكل ادقيشلػشت  درةػن اكوةػ  اه اويزيػ  فػن اكصػػؼ اكثػش ف األةشةػن  ػف م شصػر اكبيئػ  ا
كصػػػشكح اك درةػػػيف اكػػػذيف قودػػػكا دكرات  كػػػـ يقودػػػكا قػػػدريب( –كوقػػػدريب قبعػػػشن ك قةيػػػر اكػػػدكرات اكقدريبيػػػ  )قٌودػػػكا قػػػدريب 

 قدريبي .
( بػػيف  قكةػػطشت درلػػشت أفػػراد مي ػػ  اك درةػػيف دػػكؿ 0.05قكلػػد فػػركؽ ذات دنكػػ  إدصػػشئي  م ػػد  ةػػقكل دنكػػ  ) -

وةػػ  اه اويزيػػ  فػػن اكصػػؼ اكثػػش ف األةشةػػن  ػػف م شصػػر اكبيئػػ  اك شديػػ  درلػػ  قدديػػد  ةػػقكل ادقيشلػػشت  درةػػن اك
كصػػشكح  درةػػيف  ػػف اكدطػػشع   طػػشع لػػشص( –اكالز ػػ  كوقػػدريب قبعػػشن ك قةيػػر قبعيػػ  م ػػؿ اك ػػدرس ) طػػشع داػػك ن 

 اكداك ن.
كا طال شن  ف هذه اك قشئجال قدقرح اكبشدث  ب شء  عشيير ك رااز اكقدريب فن اكل  كري  اكعربي  اكةكري  ال              

    كن ةي ش اكبيئ  اكقعوي ي  ب اك شق ش اك شدي  اك لقو  .
 



 

 

 الببة األول 
 الدراسة النظرية

 
 . قعريؼ بشكبدثاك صؿ األكؿ: 

 اك صؿ اكثش ن: اكدراةشت اكةشبد  .
 .   كـ اكبيئ اك صؿ اكثشكث: 
 .اكلد   أث شء اك درةيف كقدريب اكقلطيطاك صؿ اكرابع: 

 ويزي . : اندقيشلشت اكقدريبي  ك درةن اكوة  اه ا لش ساك صؿ اك
 اكوة  األل بي ) اه اويزي ( فن  ردو  اكقعويـ األةشةن .  درساك صؿ اكةشدس: 
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 الفصؿ األوؿ
 تعريؼ بالبحث

 :  هقدهة
اهق ػػت اكداك ػػشت فػػن بوػػداف اثيػػرة فػػن اك قػػرة األليػػرة بقػػدريب اكدػػكل اكبرػػري  فػػن ل يػػع اكدطشمػػشت كنةػػي ش 
 طػػشع اكقعوػػيـ ال  قيلػػ  هثبػػشت اكقػػرابط بػػيف م ويػػشت اكق  يػػ  ان قصػػشدي  كانلق شميػػ   ػػف لش ػػبال كاكقطػػكر 

  داران موػل اكػدكؿ اكة يػ  ال اكا ن كاك كمن  ف لش ب آلر. ديث كـ يعد هشلس ق  ي   درات اكدكل اكبرري
بػػؿ ااقةػػب أه يػػ  أابػػر فػػن اكػػدكؿ اك ش يػػ ال اكقػػن رأت أ ػػا  ػػف ألػػؿ قدديػػؽ أهػػداؼ إمػػشدة قأهيػػؿ ان قصػػشد 

 ػػف إمػشدة اك ظػػر بػد ى اكػكط ن بةيػ  رفػػع  عػدنت اك  ػػك ان قصػشدمال ك لػػشراة م ويػشت اكقطػكر اكعشك يػػ  ال ن 
ا ب ياوػػ  ان قصػػشد كفعشكيشقػػاال ف ػػالن مػػف قػػأ يف  ػػكارد فػػن ب يػػ  اك ظػػشـ اكقعوي ػػن كقدةػػي ا  ػػف لػػالؿ ربطػػ

برػػػري   ػػػشدرة موػػػل اكػػػدلكؿ إكػػػل ةػػػكؽ اكع ػػػؿ ال ك يػػػشدة اكع ويػػػشت ان قصػػػشدي  كانلق شميػػػ  با ػػػشءة ك  ػػػشرة 
 مشكييف.
كقعػػد اكبيئػػ  اك شديػػ  كوقػػدريب  ػػف اك ػػدلالت اك   ػػ  اكقػػن قػػؤثر فػػن اك ظػػشـ اكقعوي ػػن اويػػشنال كذكػػؾ  ػػف  "     

ف هػػذا اكق شمػػؿ  ػػع لػػالؿ ق اػػ يف  ػػدلالت اك ظػػشـ اكقعوي ػػن األلػػرل  ػػف أداء دكرهػػش أداءن ةػػوي شن كفعػػشننال كا 
اك ػػدلالت األلػػرل ن يقددػػؽ إن إذا اش ػػت اكبيئػػ  اك شديػػ  كوقػػدريب قدقػػكم موػػل رػػركط  عي ػػ  قوبػػن أهػػداؼ 

يةػػػي  ك لػػػشبر اكقػػػدريب ككظشئ ػػػاال ةػػػكاء أاش ػػػت  ػػػف لػػػالؿ اك رااػػػز اكقدريبيػػػ  ك ػػػش ق ػػػ ا  ػػػف  شمػػػشت قدر 
)رد ػػػ ال  "كقل يزاق ػػػش ك شمػػػشت  صػػػشدر اكػػػقعوـ )اكاقػػػب كاككةػػػشئؿ اكةػػػ عي  اكبصػػػري  ك صػػػشدر اك عوك ػػػشت(

 (.26الص1005
ك ع قطكر اك ظريشت اكقربكي  صشرت اك  دة  اك ع شري  ةػكاء كو بػش ن اكقعوي يػ  أك اك رااػز اكقدريبيػ        

م وي  اكقطكر اكقربكم. كبشت  ركريشن قاييؼ اكب شء اكقعوي ن  اكقعوي ي  ك ف انةقراقيلي لزءان ن يقلزأ  ف 
 ع اكدشلشت اكقعوي ي  اكلديدة كاكقكل شت اكقربكي  اكدديث  ب ش في ش ق كيع األ رػط  ب ػش يق شةػب  ػع قطبيػؽ 

 اك  شهج اكلديدة كفؽ أةشكيب اكقدريس اكدديث .
هيػػكاء اكطػػالب ال ا ػػش كػػـ يعػػد اك راػػز اكقػػدريبن كبشكقػػشكن كػػـ يعػػد اكب ػػشء اكقعوي ػػن  لػػرد  ةػػشد   عػػدة "      

 لػػرد  ةػػشد   عػػدة هيػػكاء اك درةػػيفال بػػؿ  ل كمػػ  ف ػػشءات يػػؤدم اػػؿ    ػػش دكره فػػن قاش ػػؿ كق ةػػيؽ  ػػع 
)اك  ظ ػػ  اكعربيػػػ  كوقربيػػػ  كاكثدشفػػػ  " اك  ػػشءات األلػػػرل  ػػػف ألػػػؿ قةػػ يؿ أداء اك ؤةةػػػ  اكقعوي يػػػ  ألدكارهػػػش

 (.35الص2992كاكعوكـال 
( أه يػػ  أف ققػػكافر فػػن اك رااػػز 2222ك ػػد أاػػدت قكصػػيشت اك  ظ ػػ  اكعربيػػ  كوقربيػػ  كاكثدشفػػ  كاكعوػػكـ )"     

اكقدريبيػػ   لقوػػؼ  قطوبػػشت اكع ويػػ  اكقربكيػػ  كاكقعوي يػػ  ال كأف ياػػكف ذا  كاصػػ شت مشكيػػ ال كأف قاػػكف  رافدػػ  
بالن كوقكةػػع كفدػػشن ندقيشلػػشت ك وبيػػ  كدشلػػشت اك درةػػيف  كفػػؽ ل ةػػ ـ ك ةػػقكيشق ـ اكقعوي يػػ  ال كأف ياػػكف  ػػش
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الاك ةػػػػقدبؿ" فػػػػػن هػػػػػذا اكةػػػػػيشؽ لػػػػػشء اهق ػػػػػشـ . ( 61الص2222) اك  ظ ػػػػػ  اكعربيػػػػػ  كوقربيػػػػػ  كاكثدشفػػػػػ  كاكعوػػػػـك
اكل  كري  اكعربي  اكةكري  بشكدكرات اكقدريبيػ  برػدي ش األفدػن ) اػشف اك راػز اكقػدريبنال  ػدة اكػدكرة اكقدريبيػ ال 

فوػػػػـ قعػػػػد كظي ػػػػ  اكػػػػدكرة  انلقصشصػػػػشتال اك  ػػػػشهجال......اك (. كدم)اك ػػػػدربيف ال اك قػػػػدربيفال....اك ( كاكع ػػػػ
اكقدريبيػػ  ال قدقصػػر موػػل قدػػديـ اك عرفػػ  اك ظريػػ  كو قػػدربيفال ككػػـ قعػػد اكدشمػػشت اكقدويديػػ  ق ػػن بػػشكةرضال بػػؿ 

كرفػع  كميػ   اك ػدرس  ػفػن اكػ ظـ اكقربكيػ  كقزيػد  ػف فشمويػقطوبت ب ي   شدي  ق ةػلـ  ػع اكقكل ػشت اكدديثػ  
 . س دديث  فن ل يع اك رادؿ اكقعوي ي ػطرؽ قدري ف لالؿ  ـاكقعوي
كب شءن مول ذكؾ يعد اك درس م صران رئيةشن فن اكع ويػ  اكقعوي يػ ال ف ػك اك   ػذ اك عوػن كو  ػشهج اكدراةػي       

ك ػػف ه ػػش قا ػػف أه يػػ   ربكيػػ  كاكق شمػػؿ  ػػع اكطوبػػ   بشرػػرة .كهػػػك م صػػر فعػػشؿ  ػػشئـ بشك   ػػشت كاألمبػػشء اكق
لقيػػشر اك ػػدرس كد ػػػ  إمػػػداده كقدريبػػػا ك لػػشح اكع ويػػ  اكقربكيػػ  كلشصػػ  أٌ ػػا ن يدػػع موػػل مشقدػػا  دػػؿ دةػػف ا

كػذا قدػع موػل مشقدػػا  ةػؤككيشت ابيػرة  بػشكلبرات كب ػشء اك عرفػ  كقكظي  ػش.اك عرف  فدػط بػؿ قزكيػد اك قعو ػيف 
   قا مول أا ؿ كلػاال ديػث أف أهػـ يدقشج ه لشزهش إمدادان كقأهيالن كقطكيران كددراقا دقل يق اف  ف أداء 

انقلشهشت اكدديث  فن قدريب اك عوـ ق ثوت فن مػػد اكقػدريب أدػد اك اك ػشت اكلكهريػ  كوقعوػيـ  ػدل اكديػشةال 
ك رر اك ةقددثػشت كاكقلديداتال كاكقرايػز مول اك  شذج اهبدامي ال كقدديـ األه ي  اكقربكي  كو عشرؼ اكع ويػ  

 فن  لشؿ اكقدريس.  اكلديدةال كاكقلشرب اكقربكي 
رلصيقاال  كقدةيف كقطكيرر ػدداث قةييإقق  ف ك ـال ػاك عو قق شكؿشكقدريب م وي    ظ    ةق رة ف"       

 يعػػػكداكدشكيػػ  كاك ةػػقدبوي ال ب ػػش  ؤةةػػ اك  شتػكادقيشلػػال اػادقيشلشقػػ رػػبشعكاقلشهشقػػاال ك عوك شقػػاال كةػػوكاا ه
قدديػد اندقيشلػشت  ككػذكؾ يلػب(. 41الص2997 )دةػيفال "كاك لق ع ؤةة كاك  كاككظي  بشك  ع مول اك رد 

األككػل كاألةشةػي   اكلطػكةد ػقعػاكقػن   ػف لػالؿ دراةػ  اكبيئػ  اك شديػ  كوقػدريب بطريد  م ويػ  ةػوي   اكقدريبي 
 اكقدريبي .  اكع وي اك قرابط ال كاكقن قاكف فن  ل كم ش  كةوةو  اكدودشت

اك  ػػشهج اكلديػػدة ب عشكيػػ  ن بػػد ك درةػػن اكقعوػػيـ األةشةػػن برػػاؿ مػػشـ   ػػع  كاػػن يػػقـ اكقعش ػػؿ ككػػذكؾ      
اكل ػػكع كػػدكرات قدريبيػػ  قوبػػن ادقيشلػػشق ـ   ػػف ك درةػػن اكوةػػ  ان اويزيػػ  فػػن اكصػػؼ اكثػػش ف برػػاؿ لػػشص

ديث أٌف قدريب اك ٌدرةيف فن أث شء اكلد   ال ررط أةشةن ه لشح اكع وي  كقدريس اكوة  ان اويزي . اك عوي  
بكيػػػ  فػػػن  ردوػػػ  اكقعوػػػيـ األةشةػػػن الكك ػػػذا قق ػػػكع اكا شيػػػشت اكقربكيػػػ  كاكقعوي يػػػ  اكالز ػػػ  ك ػػػٌدرس/ة اكوةػػػ  اكقر 

ان اويزيػػ  فػػػن هػػذه اك ردوػػػ  ) اكقلطػػيط ال اكق  يػػػذ الاكقدػػػكيـ(ال كقق ػػشكت اندقيشلػػػشت اك   يػػ  كػػػدي ـ كوقػػػدريب 
كدػراءة كاكاقشبػ  بشكوةػ  ان اويزيػ  كاهك ػشـ موي ش ال ديث إٌف انةق شع ب  ـ إكػل اكوةػ  ان اويزيػ  كقدػدث ش ال كا

ب عوك شت مػف اكوةػ  ك كامػدهش كقراايب ػش كاي يػ  م و ػش  ػف ديػث اكبالغػ  كاكصػكقيشت ال هػن  ػف اكا شيػشت 
 اك ركري  كقدديؽ دكر اك ٌدرس اكاؼء فن هذا اك لشؿ . 
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ال   عوي  ك ٌدرةن اكوة  ان اويزيػ  ككان ياكف اكقدريب  شلدشن ك ث ران نبٌد  ف قعرؼ اندقيشلشت اكقدريبي  اك
األاشدي يػ  كاك   يػ  ف ػالن مػف قزكيػدهـ باػؿ  ػش يةػقلد  ـكياكف اك ػدؼ    ػش  إ ػداد اك ٌدرةػيف بشدقيشلػشق 

 ال كذكؾ  ف لالؿ قةيير لكهرم فن اكب ي  اك شدي  كودكرات اكقدريبي  .فن  لشؿ م و ـ 

 هشكمة البحث:
برػاؿ مػشـ ك  ػشهج اكوةػ  ان اويزيػ  برػاؿ لػشص ال بػرزت ل وػ   ػف  قيل  اكقطكر اكذم ر دقا اك  ػشهج  

اكقدػػديشت كاك رػػاالت اكقػػن بػػشت اةػػق رارهش كاكقػػألر مػػف اكقصػػدم ك ػػش ي ػػدد اك ظػػشـ اكقعوي ػػن فػػن لكدقػػاال 
 كيؤدم إكل ا ل شض ا شيقا اكدالوي  كاكلشرلي ال كبشكقشكن يدكؿ بي ا كبيف أدائا ككظشئ ا كأهدافا.

 ت  ش يقصؿ بشكبيئ  اكقعوي ي ال ةكاء أاشف مول اك ةقكل اكا ن أـ اك كمن. ف هذه اك راال    
اكوة  ان اويزي   فن ل يع  رادؿ اكقعويـ األةشةن كاهمػدادم كاكثػش كم بل يػع فركمػا  دد بوغ مدد  درةنف

ريػ  اكقربيػ  اكعو ي  كاألدبي  كاكقلشري  كاكص شمي  كاك  ي  كاكررمي  بدطشميا اكداك ن كاكلشص اكقػشبعيف ك دي
 كزارة فػػن كاهدصػػشء اكقلطػػيط ك ديريػػ  اهدصػػشئي  اكدػػكائـ دةػػب رةػػ رةػػشن ك دى (  دى 1727ب دي ػػ  د رػػؽ )

إكػل دكرة قدريبيػ  .   ش لعؿ دمكق ـ ل يعشن  د رؽ  دي   فن( 2213/2214) اكدراةن اكعشـ لالؿ اكقربي 
كانةػػػػق شدة  ػػػػف اةػػػػقلداـ اك لػػػػشبر اكوةكيػػػػ  يعػػػػش كف ازددش ػػػػشن رػػػػديدان فػػػػن اكػػػػدلكؿ إكػػػػل اك راػػػػز اكقػػػػدريبنال 

كاكقل يزات اكدديث  كاككةشئؿ اكقعوي ي . هذا  ش لعؿ اكدشئ يف مول اكدكرات اكقدريبيػ  مػشلزيف مػف اةػقدبشؿ 
ل يع  درةن اكوةػ  ان اويزيػ  ال كاناق ػشء بعػدد  دػدكد  ػف  درةػن اكوةػ  ان اويزيػ  يػقـ القيػشرهـ  ػف  بػؿ 

 كفؽ بر ش ج ز  ن.  ررفن اكوة  ان اويزي 
كمول اك ةقكل اك كمن أدت اكقطػكرات ذات اكطػشبع اك ػكمن اكقػن رػ دق ش اك  ػشهج اكدديثػ  إكػل بػركز  )    

 قطوبػػشت لديػػدة ك ػػعت اكبيئػػ  اكقعوي يػػ  أ ػػشـ قدػػديشت دديديػػ ال كققطوػػب اك  ػػشهج اكلديػػدة  شمػػشت قعوي يػػ  
ؿ كقد يػشت قعوي يػ  دديثػ  ال ةػكاء كو درةػيف ب كاص شت لشص  ق ةلـ كطبيع  اك  شهج كدشلشق ش  ف كةػشئ

 فن اك راز اكقدريبن أـ كوطالب فن اكدشم  اكص ي .
فإذا اش ت اكبيئ  اك شدي  كوقدريب ققاػكف  ػف اكدشمػشت كاك لػشبر كاكقل يػزات ك رااػز اك صػشدر اكقعوي يػ      

بيئيػ  اشه ػشءة كاكق كيػػ  ك شمػشت األ رػط  كاككةػشئؿ اكقعوي يػ  ك ػف ثػـ اكب ػػشء  ػف ديػث  ك عػا كرػركطا اك
 كغيرهش ال كهن  ف  اك شت اك ظشـ اكقعوي ن.

ذا اشف  ف اكصعب اك صؿ بيف اكبيئ  اك شدي  كو رااز اكقدريبي  كاك   شج كاكطشكبال فإف أ ر قايؼ رركط  كا 
 ) اك عوػػػككنال (كظػػػشئؼ اكلديػػػدة بػػػشت  ػػػركريشن اكبيئػػػ  اكقعوي يػػػ  اك شديػػػ   ػػػع اكقكل ػػػشت اكقربكيػػػ  اكدديثػػػ  كاك

2227.) 
إكػل مدبػ   -بشمقبشرهػش أدػد  ػدلالت اك ظػشـ اكقعوي ػن –إزاء ذكؾ اوا ييلرػل أف ققدػكؿ اكبيئػ  اكقعوي يػ     

 عظػػػـ أٌف " ( 2221 ػػػد قعر ػػػؿ م ػػػؿ بػػػش ن  ػػػدلالت اك ظػػػشـ اكقعوي ػػػنال ديػػػث بي ػػػت دراةػػػ  كػػػكزارة اكقربيػػػ )
إ ػػشف ن إكػػل مػػدـ ا شيػػ   و ـ غيػػر اػػشؼو ربكيػػشن أك أٌف قػػأهي ٌدرةػػن ك ٌدرةػػشت اكقعوػػيـ األةشةػػن غيػػر  ػػؤهويف ق
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اكػػدكرات اكقدريبيػػػ  اكقػػػن قيدػػدـ ك ػػػـ كلشصػػػ ن م ػػػد ش يقعوػػؽ األ ػػػر بقعوػػػيـ اكوةػػػ  ان اويزيػػ  فػػػن  ردوػػػ  اكقعوػػػيـ 
 كلالص  اكدكؿ إٌف  دص األطػر اكقربكيػ  كاك ٌدرةػيف اك ػؤهويف  ػف أهػـ اك رػاالت اكقػن قكالػا  . "األةشةن

  .قدريس اكوة 
أٌف  عظـ  درةك اكوة  أ ركا اكوة  ان اويزي  كوصؼ اكثش ف األةشةن بشدث  ك درةن ك كل ن فع د  دشبو  اك

ان اويزيػػ  غيػػر  ػػشدريف موػػل اكقعش ػػؿ  ػػع اك  ػػشهج اكلديػػدة كذكػػؾ أل  ػػـ غيػػر  ػػدربيف ك ػػؤهويف ك ثػػؿ هػػذه 
ت اكقدريبيػػػ  كمػػػدـ كيرلػػػع ذكػػػؾ كدوػػػ  اكػػػدكراال اك  ػػػشهج ةػػػكاء فػػػن  ةػػػـ اكوةػػػ  ان اويزيػػػ  أك فػػػن كزارة اكقربيػػػ  

فػػبعض اكليػػشر يلػػب أف  قراػػا كو ػػٌدرس كيدػػرر  ػػش هػػك    شةػػب كػػا ال  " –دصػػكك ـ موػػل اهمػػداد اك  شةػػب 
(ال  كهذا  ش أٌادقا اكبشدثػ   ػف Norman,1992,p.165) ية ن لبراقا  فن أث شء اكلد   " ك ش اك كع اكذم

ف ػػػكؿ اكبشدثػػػ  كلعو ػػش  ق ػػػقـ بدراةػػػ  هػػػذه  ذكػػؾ اوػػػا أثػػػشر ك ػػػد. اكةػػػشبد  موػػػل اكدراةػػشت  اطالم ػػػشلػػالؿ 
اكظشهرة كذا فػإٌف اكبدػث يقلػا إكػل قدديػد اندقيشلػشت اكقدريبيػ  اك عويػ  ك ٌدرةػن اكوةػ  ان اويزيػ  فػن  ردوػ  

 ػف لػالؿ دراةػ  اكبيئػ  أةػس مو يػ  ةػوي   موػل اكقعويـ األةشةن  كقاكف أةشةشن كب شء برا ج قدريبي   شئ ػ  
 ن  كء ذكؾ رأت اكبشدث  أف قددد  راو  بدث ش بشكةؤاؿ اآلقن :كفاك شدي  كوقدريب . 

درجة احتياجات هدرسي المغة اإلىكميزية هف عىاصر البيئة الهادية الالزهة لمتدريب هف وجٍة ها    
 ؟ىظر هدرسي وهوجٍي المغة اإلىكميزية في هديىة دهشؽ 

 أٌهية البحث:
 ياقةب اكبدث أه يقا  ف لالؿ اكلكا ب اآلقي  :

يػػؽ أهػػداؼ اكػػدكرات اكقدريبيػػ ال يةػػعل اكبدػػث إكػػل إبػػراز اكصػػعكبشت كاكعدبػػشت اكقػػن قدػػكؿ دكف قدد -1
األ ر اكذم ةية ح كوبشدث  بش قراح  ل كم   ف اكدوكؿ اكقن  د ق يد اك لططيف كودكرات اكقدريبي  
فػن قػذكيؿ اكعدبػػشت كدػؿ اكاثيػر  ػػف اك رػاالت اكقػن قػػكال  ـ بةيػ  قطػكير اكبيئػػ  اكقعوي يػ  اك شديػػ  

 كودكرات اكقدريبي .  

ن اكوةػػ  ان اويزيػػ   ػػف كل ػػ   ظػػرهـ ال شندقيشلػػشت اكقدريبيػػ  ك ٌدرةػػب شئ ػػ  بقدػػديـ ي يػػد هػػذا اكبدػػث  -2
 موي ػػش  ػػش ي اػػف اك ةػػؤككيف  ػػػف اكقعػػرؼ ال ك ػػف كل ػػ   ظػػر اك ػػكل يف اكقربػػكييف اك رػػرفيف موػػي ـ 

اكوةػ  ان لويزيػ  اكقلطػيط اكػد يؽ كوبػرا ج اكقدريبيػ  اكقػن بػدكرهش قوبػن دشلػشت  درةػن كاكع ػؿ مول 
 كقرفع  ف ا شءق ـ 

ؿ قطػػكير   ػػشهج إمػػداد  ٌدرةػػن اكقعوػػيـ األةشةػػن ال كلشصػػ ن فػػن ي يػػد اكبدػػث اك  ق ػػيف فػػن  لػػش  -3
  لشؿ قعويـ اكوة  ان اويزي  فن اكصؼ اكثش ف األةشةن.

ا ش قعد اكدراة  اكدشكي  إة ش شن لديدان فن قدديد  ػكائـ  ػف اندقيشلػشت اكقدريبيػ  )كفػؽ األكككيػشت(  -4
ربػػػكييف موػػػل اكصػػػؼ اكثػػػش ف  ػػف كل ػػػ   ظػػػر اك درةػػػيف أ  ةػػػ ـ ال ك ػػػف كل ػػػ   ظػػػر اك ػػػكل يف اكق
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ي اف اهفػشدة    ػش فػن قطػكير   ػشهج إمػداد اك درةػيف كقػدريب ـ فػن  لػشؿ األةشةن كقاكف  رلعشن 
 قعويـ اكوة  اه اويزي  فن اكصؼ اكثش ف األةشةن .

اكدشكيػػ  موػػل ك ػػع أةػػس قلطػػيط بػػرا ج قدريبيػػ  ك درةػػن اكوةػػ  اه اويزيػػ  موػػل   قةػػشمد اكدراةػػ -5
كقدريبي  اك عوي  ك ػـ ال كبشكقػشكن ي اػف أف يةػ ـ هػذا اكبدػث فػن إمػداد كقطػكير أةشس اندقيشلشت ا

بػػرا ج قػػدريب اك درةػػيف كانرقدػػشء ب ػػش  دػػك  زيػػد  ػػف اك شمويػػ  كاكقػػأثير  ةػػقدبالن . كي اػػف أف قاػػكف 
  رلعشن يةشمد اك درةيف أ  ة ـ كقدةيف م و ـ كاكقدريب براؿ ذاقن ناقةشب اكا شيشت اكالز   .

رةػػن اكوةػػ  ان اويزيػػ  ب ػػشءن موػػل اكدشلػػشت بقدػػديـ  شئ ػػ  بشكا شيػػشت اك ػػركري  ك دى اكبدػػث هػػذا  ي يػػد  -6
  راءةال  دشدث  ال اقشب (اكقدريبي  كوة   ف ) اةق شع ال 

 .يةعل هذا اكبدث إكل ك ع  عيشر كوبيئ  اك شدي  اكالز   كوقدريب  -7

برا ج اكقدريب ك بيئ  اك شدي بقكفير اك اككصكؿ إكل  قشئج ك دقردشت ذات فشئدة في ش يقعوؽ -8
 ك  شرات  درةن اكوة  ان اويزي . اك ةقدبون 

 أٌداؼ البحث:
 ي دؼ اكبدث إكل :

درل  ادقيشلشت  درةن اكوة  اه اويزي   ف م شصر اكبيئ  اك شدي  اكالز   كوقدريب  ف قعرؼ  -1
 كل    ظر  درةن اكوة  اه اويزي .

اه اويزي   ف م شصر اكبيئ  اك شدي  اكالز   كوقدريب  ف درل  ادقيشلشت  درةن اكوة  قعرؼ   -2
 كل    ظر  كل ن اكوة  اه اويزي .

فن درل  ادقيشلشت  درةن اكوة  اه اويزي   ف م شصر اكبيئ  اك شدي   اكارؼ مف اك ركؽ -3
اكل  ال )اكل س ال قشبعي  اك درة  أك اكالز   كوقدريب كدل أفراد مي   اكبدث قبعشن كو قةيرات األقي  

 مدد ة كات اكلبرةال اك ؤهؿ اكعو نال اكدكرات اكقدريبي (.

ا قػػػراح  ػػػش ي اػػػف أف يةػػػ ـ فػػػن قلكيػػػد اكبيئػػػ  اكقعوي يػػػ  اك شديػػػ   كقػػػدريب  درةػػػن اكوةػػػ  ان اويزيػػػ   -4
قلطػػػػػيط بػػػػػرا ج قدريبيػػػػػ  فعشكػػػػػ  ك ٌدرةػػػػػن اكوةػػػػػ  ان اويزيػػػػػ  فػػػػػن اكصػػػػػؼ اكثػػػػػش ف األةشةػػػػػن كفػػػػػؽ ك 

 شدان إكل  قشئج اكبدث.اةق اندقيشلشت اكقدريبي  ك ـ 

 أسئمة البحث:
 يةعل اكبدث كإللشب  مف األةئو  اآلقي :

 كل    ف كوقدريب اكالز   اك شدي  اكبيئ  م شصر  ف اه اويزي  اكوة   درةن ادقيشلشت  ةقكل  ش -1
 ؟ قرقيب ش ك ش اه اويزي  اكوة   درةن  ظر
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 ةقكل ادقيشلشت  درةن اكوة  اه اويزي   ف م شصر اكبيئ  اك شدي  اكالز   كوقدريب  ف  ش   -2
 ؟كل    ظر  كل ن اكوة  اه اويزي  ك ش قرقيب ش 

فن درل  ادقيشلشت  درةن اكوة  اه اويزي   ف م شصر اكبيئ  اك شدي  اكالز   هؿ ه شؾ فركؽ  -3
)اكل س ال قشبعي  اك درة  أك اكل  ال مدد األقي   كوقدريب كدل أفراد مي   اكبدث قبعشن كو قةيرات

  ؤهؿ اكعو نال اكدكرات اكقدريبي (؟ة كات اكلبرةال اك

 ػػػش اك دقردػػػشت اكقػػػن ي اػػػف أف قةػػػ ـ فػػػن قلكيػػػد اكبيئػػػ  اكقعوي يػػػ  اك شديػػػ   كقػػػدريب  درةػػػن اكوةػػػ   -4
قلطيط برا ج قدريبي  فعشك  ك ٌدرةن اكوة  ان اويزي  فػن اكصػؼ اكثػش ف األةشةػن كفػؽ ان اويزي  ك 

 اةق شدان إكل  قشئج اكبدث؟اندقيشلشت اكقدريبي  ك ـ 

 فرضيات البحث:
 يةعل اكبدث نلقبشر اك ر يشت اآلقي :

مي    ( بيف  قكةطشت درلشت أفراد0005)دنك  إدصشئي  م د  ةقكل دنك   فركؽ ذاتكلد قن  -1
 ف م شصر  اكبدث فن قدديد  ةقكل ادقيشلشت  درةن اكوة  اه اويزي  فن اكصؼ اكثش ف األةشةن

 ك قةير اكل س.قبعشن اكبيئ  اك شدي  اكالز   كوقدريب 

( بيف  قكةطشت درلشت أفراد مي   0005)دنك  إدصشئي  م د  ةقكل دنك   فركؽ ذاتكلد قن  -2
 ف م شصر   درةن اكوة  اه اويزي  فن اكصؼ اكثش ف األةشةناكبدث فن قدديد  ةقكل ادقيشلشت 

 اك ؤهؿ اكعو ن. ك قةير قبعشن اكبيئ  اك شدي  اكالز   كوقدريب 

( بيف  قكةطشت درلشت أفراد مي   0005)دنك  إدصشئي  م د  ةقكل دنك   فركؽ ذاتكلد قن  -3
 ف  فن اكصؼ اكثش ف األةشةندرل  قدديد  ةقكل ادقيشلشت  درةن اكوة  اه اويزي   اكبدث دكؿ

 اكلبرة اككظي ي . مدد ة كات ك قةيرقبعشن م شصر اكبيئ  اك شدي  اكالز   كوقدريب 

( بيف  قكةطشت درلشت أفراد مي   0005)دنك  إدصشئي  م د  ةقكل دنك   فركؽ ذاتكلد قن  -4
 ف  اكثش ف األةشةندرل  قدديد  ةقكل ادقيشلشت  درةن اكوة  اه اويزي  فن اكصؼ  اكبدث دكؿ

 .(كـ يقودكا قدريب –)قٌودكا قدريب ك قةير اكدكرات اكقدريبي  قبعشن م شصر اكبيئ  اك شدي  اكالز   كوقدريب 

( بيف  قكةطشت درلشت أفراد مي   0.05ن قكلد فركؽ ذات دنك  إدصشئي  م د  ةقكل دنك  ) -5
 اويزي  فن اكصؼ اكثش ف األةشةن اك درةيف دكؿ درل  قدديد  ةقكل ادقيشلشت  درةن اكوة  اه

 طشع  – ف م شصر اكبيئ  اك شدي  اكالز   كوقدريب قبعشن ك قةير قبعي  م ؿ اك درس ) طشع داك ن 
 لشص(.
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 حدود البحث :
 درةػػك اكوةػػ  اه اويزيػ  فػػن اكصػػؼ اكثػػش ف األةشةػن فػػن  دي ػػ  د رػػؽ كاك كل ػػكف حػػدود بشػػرية  :

 (  درةشن ك كل شن.141اه اويزي  كاكبشكغ مددهـ )اكقربكيكف مول  شدة اكوة  
  فػػن  ػػف اكػػدكرات اكقدريبيػػ   اةػػقبش   قدديػػد اندقيشلػػشت اكقدريبيػػ  : قػػـ ل ػػع بيش ػػشت حػػدود زهىيػػة

ال أ ش بيش شت اةقبش   قدديػد اندقيشلػشت اكقدريبيػ   ػف (2213-2212اكثش ن كوعشـ اكدراةن)اك صؿ 
-2213يب فدػػد قػػـ ل ع ػػش فػػن اك صػػؿ اكثػػش ن كوعػػشـ اكدراةػػن)م شصػػر اكبيئػػ  اك شديػػ  اكالز ػػ  كوقػػدر 

2214) 
  قػػػـ قطبيػػػؽ اكدراةػػػ  فػػػن اكصػػػؼ اكثػػػش ف األةشةػػػن فػػػن  دي ػػػ  د رػػػؽال كذكػػػؾ فػػػن حػػػدود هكاىيػػػة :

 .فن د رؽ  اك دارس اكداك ي  كاكلشص 
 قدديػػد ادقيشلػػشت  درةػػن اكوةػػ  اه اويزيػػ  اكقدريبيػػ   ػػف م شصػػر اكبيئػػ  اك شديػػ  حػػدود الهضػػهوف :

 وقدريب  ف كل    ظر اك درةيف كاك كل يف اكقربكييف.ك

 هصطمحات البحث وتعريفاتً اإلجرائية:
هػػػن اكبيئػػػ  اك شديػػػ  اكقػػػن قرػػػق ؿ موػػػل اكلصػػػشئص اكبيئيػػػ  اشك ظشفػػػ  كاكق كيػػػ  " البيئػػػة التعميهيػػػة: -

اك قبشدكػ  كاك رافؽ كل شؿ اك ب ل كاكددائؽ ال كاذكؾ اكبيئػ  انلق شميػ  اكقػن قرػق ؿ موػل اكعال ػشت 
 بػػيف اك عو ػػيف في ػػش بيػػ  ـ كبػػيف اهدارة كاكطوبػػ  ال كاػػذكؾ اكعال ػػشت بػػيف اكطوبػػ  ال كيرػػقرط في ػػش أف

 (.22الص2226)رد  القاكف صدي  ك ظي   كةوي   ك ريد  "

اك بػػػش ن اكقعوي يػػػ  كقل يزاق ػػػش مػػػف اكبيئػػػ  اكقعوي يػػػ  كيعػػػدهش  ػػػدلالن    ػػػشن يػػػؤثر فػػػن  رحهػػػةكي يػػػز 
شمؿ  ع بدي  اك دلالت ال كذا يرقرط فػن قصػ ي ا رػركط اثيػرة ققعوػؽ ب ك عػا م ويشت اكقعويـ كيق 

كمػػػدد ف ػػػشءاقا كقكزم ػػػش كفػػػؽ اكدشلػػػشت اككظي يػػػ ال كاقصػػػشف ش بصػػػ شت قالئػػػـ  لصػػػشئص اكطوبػػػ  
 كدشلشق ـ اكصدي  كاكبيئي  كاكقربكي  كقوبن م ويشت اكقربي .

يػػ  اك شديػػ  اػػؿ اك اك ػػشت ذات اكطػػشبع : ق ػػـ اكبيئػػ  اكقعوي  الهصػػطما اإلجرائػػي لمبيئػػة التعميهيػػة -
اك ػػشدم فػػن اكبيئػػ  اكقعوي يػػ ال ف ػػن ق ػػـ اك ب ػػل برػػركطا ك اك شقػػا اك لقو ػػ  كاك ػػراغ ال ف ػػالن مػػف 

 ػػػػف دػػػػرارة  اك يزيديػػػػ اكقل يػػػػزات كاككةػػػػشئؿ اكقعوي يػػػػ  كاك لػػػػشبر اكوةكيػػػػ  ال كيي ػػػػشؼ إكي ػػػػش اكرػػػػركط 
 كرطكب  كق كي .....اك . 

 ؿم  وورش دورات ؿكػػر لػػمو ونػػقك اكقن اك  قظ   اكدوري  اكبرا ج" هػن الدورات التدريبية: -
ويين ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكقرب ررفينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاك  نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ل وم  موي ش ويررف ال ةبق بقلطيط اك عوم إكي ش ي  م
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 اك عو ين أداء  ةقوى رفع فػػػػػػػػن ذكك ية م   ش ال لقو   وقعوي ي  قربوي   لشنت فن واك لقصين
 .(36الص 2225)براشتال  "اكقدريس      فن  وقددين دا وا ةق رة  شػ  بصورة

أكك  ش: اكبيئ  اك شدي  كوقدريب  : ققاكف  ف  اك يف أةشةييفاللمدورات التدريبية الهصطما اإلجرائي -
اكػػدكرات اكقدريبيػػ  اكبيئيػػ )ا اشف اك راػػز اكقػػدريبنال اكز ػػشفال اكبر ػػش جال  م شصػػر اكقػػن قرػػق ؿ موػػل

كقدريبيػػ  كاكقػػن قرػػق ؿ موػػل قػػدريب اك درةػػيف موػػل اك ػػدؼال اك ػػدربيف(ال كثش ي  ػػش:  دقػػكل اكػػدكرة ا
 اةقلداـ اكاقشب اك درةن كدكيؿ اك عوـ. 

 ل ػػكع اكقةيػػرات اك طوػػكب إدػػداث ش فػػن اك عوك ػػشت ك لبػػرات اكعػػش ويف " : االحتياجػػات التدريبيػػة  -
ال  كقلعو ـ  شدريف مول أداء أم شك ـ مول اككلا األا ؿ  ق ٌثالن فن  عوك شت اك قدربيف ك   ػشرق ـ

داء ك قطػػػكير ك طرائػػػؽ اكع ػػػؿ ك اكقعوػػػيـ اكقػػػن يةػػػقلد ك  ش ال ك ػػػش يقبػػػع ذكػػػؾ  ػػػف   ػػػشرات فػػػن األ
  .(265ال ص 2224)األد د ال  " انقلشهشت اهيلشبي 

 بػيف فلػكة كلػكد أك ال ك ػعيف بػيف ق ػش ض أك  دػص كلػكد اكدشلػ  قع ػن" : االحتياجػات التدريبيػة -

 أك  عػشرؼ فػن  دػص  قيلػ  اك لػكة قوػؾ قدػدث فيػا كأداء  رغػكب كا عػن أداء ال كظي ػ  فػن أداءيػف

 أك اكػػ دص ذكػػؾ يعػشكج أف يةػقطيع كػػا اك ػ ظـ اك لطػػط كاكقػػدريب اك ػرد اقلشهػشت أك   ػشرات

 .(212ال ص2221 ال )مطكم"اكق ش ض

هك اك دلؿ اكعو ن كدؿ اثيػر  ػف  رػاالت قػدريب اك عوػـال ككلعػؿ ": تحديد االحتياجات التدريبية -
دديديػػ  فػػن قاػػكيف اك عوػػـال إذ أٌف قدديػػد اندقيػػشج اكقػػدريبن كو عوػػـ يليػػب مػػف اكقػػدريب ذم فشئػػدة 

ل ةػػػ  أةػػػئو  هش ػػػ  هػػػن : أيػػػف اكقػػػدريب؟  ػػػف يلػػػب قدريبػػػا؟ ك ػػػش اك دقػػػكل اكقػػػدريبن؟ ك اآلثػػػشر 
 .(Beaudoin,2004, p.29)" اك قك ع   ف اكقدريب؟ ايؼ  لعؿ  قشئج اكقدريب كا عشن  و كةشن؟

 يشن:إلرائ اكبشدث   ك قعٌرؼ
اك لػكة بػيف  ػش هػن   االحتياجات التدريبية لهّدرسي المغة اإلىكميزية في هرحمة التعميـ األساسػي: -

 ي قواا  ٌدرةػك اكوةػ  اه اويزيػ   ػف  عػشرؼ ك   ػشرات ك بػيف  ػش هػك اك طوػكب ا قالاػا أك قطػكيره
يف يدػػػركف كاكػػػذ  ػػػف هػػػذه اك عػػػشرؼ ك اك  ػػػشرات كوكصػػكؿ إكػػػل األداء األ ثػػػؿ فػػػن م و ػػػـ فػػن اككا ػػػع

ف موػػي ـال كاكقػػن في ػػشال أك اكقػػن يدػػدرهش ك ػػـ اك كل ػػكف اكقربكيػػكف اك رػػرفك بأ  ةػػ ـ أٌف كػػدي ـ  ػػع شن 
قدػػػػػشس فػػػػػن اكبدػػػػػث اكدػػػػػػشكن بدرلػػػػػ  ادقيشلػػػػػشت اك درةػػػػػيف اك ةػػػػػػق دفيف فػػػػػن األداة اك عػػػػػٌدة ك ػػػػػػذا 

اكبػػرا ج  دقػػكم موي ػػشي بةػػن أف قاكةرض)انةػػقبش  (  رقبػػ  كفػػؽ أكككيػػشت هػػذه اندقيشلػػشت ال كاكقػػن 
اكقػن قعقػرض هػذا  كةػيطرة موػل اك رػاالتكا اكقدريبي  اكقن قدٌدـ ك ـ كرفع  ةػقكل أدائ ػـ اك   ػن ال

 ف لالؿ دراة  اكرركط اك شدي  اككالب قكافرهػش فػن بيئػ  اكقػدريب  ػف ديػث  ك ػع اك راػز  األداءال
 اكقدريبن كاكدشئ يف مول اكقدريب ك دقكل اكدكرة اكقدريبي ......اك  .

 



12 

 

 

  

 

 وأمهيتلللللل   انبحللللللث مبىضلللللل  انتعريللللللف: األول انفصللللللم

 انسلللللللللللبب    اندراسلللللللللللب : انثلللللللللللب   انفصلللللللللللم

 انللللللللللتعهى  ويصللللللللللب ر املعهللللللللللى: انثبنللللللللللث انفصللللللللللم

 انلللللللللللتعهى  يصلللللللللللب ر يراكللللللللللل : انرابللللللللللل  انفصلللللللللللم

 

 انفصم انثب  
 اندراسب  انسبب  

 
 مقدمة -
 البحث مشكلة -
 البحث أهمية -
 البحث فرضيات -
 البحث منهج -
 البحث حدود -
 البحث أدوات -
 واإلجرائية النظرية البحث بمصطلحات التعريف -
 البحث في المستخدمة اإلحصائية القوانين -

 

 العربية الدراسات -أوالً 
 األجنبية الدراسات -ثانياً 
 السابقة الدراسات من الحالية الدراسة موقع و التعقيب  -ثالثاً 
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 الفصؿ الثاىي
 الدراسات السابقة

 
 الدراسات العربية: -أواًل 
 (.  1994دراسة أحهد ) .1

عىواف الدراسة: تػثثير تػدريب هدرسػي المغػة االىكميزيػة فػي أثىػاء الخدهػة عمػا هٍػارات المغػة االىكميزيػة 
 .في القاٌرةلتعميـ الكتابة اإلبداعية في اكتسابٍـ و استعهالٍـ لٍذي الهٍارات 

  ػػشرات هػػدفت هػػذه اكدراةػػ  كوقددػػؽ  ػػف قػػأثير اةػػقع شؿ بر ػػش ج كقػػدريب اك درةػػيف أث ػػشء اكلد ػػ  موػػل      
اكوة  ان اويزي  كقعوػيـ اكاقشبػ  اهبداميػ   فػن ااقةػشب ـ كاةػقع شك ـ كقوػؾ اك  ػشرات ال كقاك ػت مي ػ  اكدراةػ  

(  عو ػشن  ػ  ـ اػش كا 32 عو شن كوة  ان اويزي   ش زاكػكا فػن اكلد ػ  ألػذكا لػزءان  ػف هػذه اكدراةػ   ) (62 ف )
(    ـ فن أث شء اكلد ػ  كػـ يقودػكا  ثػؿ هػذا اكقػدريب ال 32) مول   شرات اهبداع فن اكاقشب  بي  ش  د قدربكا 

قاك ػػػت أدكات اكدراةػػػ   ػػػف القبػػػشر اقػػػشبن ك  ػػػذارات اك ػػػدرس اكقػػػن يدػػػيـ في ػػػش أداءه ك أداء  قال يػػػذه فػػػن 
 انلقبشر فن   شرات قعويـ اهبداع اكقعوي ن ك اقبع اكبشدث اك   ج اكقلريبن .

فر شن  ودكظشن ذا دنك  كصشكح اك ل كم  اكقلريبي  فن اك عرف  ال ك  أظ رت  قشئج هذه اكدراة  بأف ه شؾ   
فن  ةقكل األداء فن   شرات قعويـ اكاقشب  اهبدامي  ال فن  كء  قشئج هذه اكدراة  ا قرح اكبشدث 

 اكقكصيشت اكقن ققعوؽ ب  شرات قعويـ اكاقشب  .
 . (1998دراسة وزارة التربية ) .2

لهدارس هرحمة التعميـ االبتدائي في الجهٍورية العربية السورية في الواقع البيئي عىواف الدراسة: 
 الصؼ الخاهس والسادس.

اكقعػرؼ إكػل كا ػع اكقربيػ  اكبيئيػ  فػن اك ػدارس انبقدائيػ  كقدديػد لكا ػب : هدفت اكدراةػ  إكػل ٌدؼ الدراسة
اكدػرارات اك  شةػب  فػن  لػشؿ قدديد اك ؤررات األةشةي  كوكا ع اكبيئػن اكقػن ق يػد فػن اقلػشذ ال ك اك عؼ كاكدكة
 قدديد اك رشطشت اك طبد  فن قعويـ   ردات اكقربي  اكبيئي  ك دل قطبيد ش فن  دارة ش.ال ك اكقربي  اكبيئي 

: قػـ القيػشر إدػدل كمرػركف  درةػ  ابقدائيػ  كالقيػشر طوبػ  اكصػ يف اكلػش س ك اكةػشدس  ػف عيىة الدراسة
 اك ردو  انبقدائي .

 الكرصد اككا ع اكبيئن فػن اػؿ  درةػ  بطش    الدظ  كوبيئ  كاكةوكؾ اكبيئناكدراة  : اةقلد ت أداة الدراسة
 اةقبش   رصد األ رط  اكبيئي .ك 

أهـ  قشئج اكدراة : أف كا ع اكبيئ  اكقعوي يػ  فػن اك درةػ  انبقدائيػ  موػل اك ةػقكل اكعػشـ :  ف ىتائج الدراسة
 –اكدػػػت  ةػػػقكيشت م شصػػػر اكبيئػػػ  )اكصػػػ كؼ ر قك  ال( كهػػػن  ق شكقػػػ  بػػػيف اك دشفظػػػشت% 63اكاوػػػن ) شكػػػت 
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ال ا ػػػش قبػػػيف ا ل ػػػشض  ةػػػقكل   شرةػػػ  األ رػػػط  ( % 75ك  % 55بػػػيف  –اكةػػػال   اكصػػػدي   –اك رافػػػؽ
 اكبيئي .

أاػػدت  قػػشئج اكدراةػػ  صػػد  انفقػػراض اكػػذم ا طودػػت اكدراةػػ    ػػا ك  ػػشده كلػػكد  عيدػػشت بيئيػػ  قدػػكؿ دكف 
 ارس اك ردو  اكقعوي ي  اك بدكث .قطبيؽ   شهج اكقربي  اكبيئي  ب لشح فن  د

 .( 1999)دراسة العساسفة  .3

تحديد احتياجات التدريب التدريسية لهعمهي المغة االىكميزيػة هػف وجٍػة ىظػر الهدرسػيف  عىواف الدراسة:
 في هديريات تربية الكرؾ في األردف .

فػػن  ػػديريشت قربيػػ   دشفظػػ  هػػدفت  اكدراةػػ  إكػػل اةقدصػػشء اكدشلػػشت اكقدريبيػػ  ك عو ػػن اكوةػػ  ان اويزيػػ     
صػػ ن اكقدويوػػن. ا ػػش قاك ػػت اكعي ػػ  ك اكاػرؾ  ػػف كل ػػ   ظػػر اك درةػػيف أ  ةػػ ـ . اةػػقلدـ اكبشدػػث اك ػػ  ج اك

  ف  عو ن اكوة  ان اويزي  فن  ديريشت قربي  اكارؾ فن األردف .
ي  ك عو ػن اكوةػ  ( فدرة  ٌثوػت اػؿ فدػرة    ػش دشلػ  قدريبيػ  افقرا ػ117اةقلدـ اكبشدث اةقبش    ؤك    ف )

ان اويزيػػ  كيزمػػت موػػل ةػػق   لػػشنت هػػن : اهك ػػشـ بشك ػػشدة اكدراةػػي  ال ك األةػػشكيب كاكطرائػػؽ اكقدريةػػي  ال 
 كقلطيط اكقدريس ال كاهدارة اكص ي  ال اكقدكيـ ال كاككةشئؿ اكقعوي ي  (.

ك لشنت اكةق  قكصوت اكدراة  إكل  ل كم   ف اك قشئج أه  ش : دشل  اك درةيف إكل اكقدرب مول ا   
اك ق     فن انةقبش   ال كقبيف مدـ كلكد أم أثر ذم دنك  إدصشئي  فن قددير اك درةيف كدشلشق ـ 

 اكقدريبي  قبعشن نلقالؼ اكل س ال ك اك ؤهالت اكقربكي  ال اكلبرات اكقدريةي .

 .( 2222) ؿَالشمَ مطراَىةا دراسة  .4

ىظر الهعمهيو  َلا هو َجٍةألالثالثة ا دريبية لهعمهي الصفَفالتعىواف الدراسة: الحاجات 
 .في األردف الهدارس اءَالهشرفيو التربَييو َهدر

 و دراء اكقربويين واك ررفين اك عو ين  ظر ول    ن   كو عو ينػػػػػػػػػػػػػاكقدريبي شتػػػػػػػػػػػػػاكدشل  ػػػػػػػػػػػػػك عرف هدفت
 ديث. األردن ل وب فن واكوظي   واكلبرة ؿاك ؤه اكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ س ك  قةيرات  وء فن اكدكو ي  اك دارس
اةػػػػػػػػػػػػػػػػقلدـ  ال درة   دير( 99) و  قربويشً  رػػػػػػػػػػػػػػػػرفشن (  22)  و  عو شً( 386)   ن اكدراة  مي   قكو ت
 ال كبشك ةب  إكل أداة اكبدث اةقلدـ اكبشدثشف انةقبش   . ص ن اكقدويونك اك   ج اك شفاكبشدث
 اكقدريبي  شت اك عو ينػػػػادقيشل نػػػػف إدصػػػشئي  دنك  ذات فروق ولود مدم من اكدراة   قشئج لوصت و د

 اكوظي  .اكل س ك  قةيرات إكل قعزى
بة)الدجاىي  دراسة  .5  (.2001وٌو

 . الفمسطيىية في الهدارس تربوية كثداة االىترىت استخداـ تعيؽ التي الصعوبات عىواف الدراسة: 
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ان قر ػت  اةػقلداـ كبػيف بيػ  ـ كقدػكؿ اك عو ػيف قكالػا اكقػن كاكصػعكبشت اك رشاؿ بدث إكل اكدراة  هدفت
اك عو ػيف  كقأهيػؿ اكع ػؿ ككرش اكقدريبيػ  اكػدكرات مدػد م ػد اكقلطػيط موػل اك ةػشمدة فػن اكدراةػ  كقةػشهـ
اةشب ـ  . قربكي  ألغراض ان قر ت  ع اكقعش ؿ  ف ق ا  ـ اكقن اكالز   اك  شرات كا 
 كاك عو ػشت اك عو ػيف  ػف مي ػ   ػع اك دشبو  اكدراة  أداة كاش ت اكقدويون اككص ن اك   ج اكبشدثشف اةقلدـ

 اهلل راـ  ػدارس فػن يع وػكف ك عو ػ   عوػـ 19  ػف اكعي ػ  كقاك ػت ان قر ػت اةػقلداـ فػن قق ػشكت  عػرفق ـ
 ألغػراض ان قر ػت يةػقلد كف  عو ػيف كةػت اكقعوػيـ ألغػراض ان قر ػت يةػقلد كف ل ةػ   ػ  ـ ك راهػش
 .  ددكدة  عرفق ـ  ف اك عو يف كث ش ي  اكبدث

 :   ش اك قشئج بعض إكل اكدراة  كقكصوت
 فػن ك رػشاؿ ان قر ػت قػكفر مػدـ  ثػؿ ان قر ػت اةػقلداـ قعيػؽ اكقػن اكعدبػشت  ػف اكعديػد اك عو ػكف ذاػر

 اكوة   ف اكق اف كمدـ ةوبي  كقكل شت اك  ةن كاكدشلز اكدشةكب نةقلداـ اك عو يف  عرف  اكقأهيؿ كمدـ
 ان قر ت كقكظيؼ اك  شةب  األر ي  فيربقك  اكدراة  كأكصت اك عوك شتال إكل اككصكؿ ان لويزي  كصعكب 

مػداد اكقعوػيـ دكةػب   دػك كاكقكلػا اك  ػن اكػدمـ اكقعوػيـ كزيػشدة فػن  اك   ػشج بػيف كاكػد ج  بةػط   رػرات كا 
 ان قر ت. كاةقلداـ

  .( 2002جبر) دراسة .6
 في غزة الخدهة بهحافظات أثىاء األساسية الهرحمة هعمهي تدريب براهج تقويـ الدراسة: عىواف
 . هعاصرة عالهية اتجاٌات ضوء

 كل ػ  غػزة  ػف ب دشفظػشت اكلد ػ  أث ػشء األةشةػي  اك ردوػ   عو ػن قػدريب بػرا ج قدكيـ إكل اكدراة  هدفت
 . عشصرة مشك ي  اقلشهشت  كء فن اكقربكييف كاك ررفيف اك قدربيف اك عو يف  ظر
  ف قاك ت اكقن اكدراة  مي   مول طبد ش اةقبش ا أمد ديث اكقدويون اككص ن اك   ج اكبشدث اقبع ك د

ش ( 213 )    ـ فردنا  (535)  فن اكدراة  أداة قطبيؽ الكقـ قربكينش  ررفنش ( 80 ) ك  عو    ( 242 )ك  عو ن
 هن  لشنت ث ش ي  مول  كزم  فدرة ( 91 )  ف اكدراة  أداة كقاك ت.2001-2000 اكدراةن اكعشـ   شي 

 اكبر ػش ج  دقػكل – اكقػدريبن اكبر ػش ج أهػداؼ – اكقػدريبن اكبر ػش ج قلطػيط – اكقػدريب إكػل اكدشلػ  :
 كل ػ  – اكقػدريبن اكبر ػش ج قدػكيـ – اكقػدريبن اك راػز إ اش ػشت  -اكقعوي يػ  كاككةػشئؿ األةػشكيب – اكقػدريبن

 هيئ  اكقدريب أم شء فن اك قدربيف اك عو يف  ظر
 :    ش اك قشئج  ف  ل كم  إكل اكدراة  كقكصوت

 كاكدداثػ  اكلػدة لكهرهػش فػن قرامػن اكقدريبيػ  اكبػرا ج  ػف اك زيػد إكػل  شةػ  بدشلػ  اك عو ػيف أف -
 .كدشلشت اك عو يف

 .اك دوي  اكبيئ  ب راالت اكقدريبن اكبر ش ج أهداؼ ربط -
 .كو قدربيف كاألدبي  اك شدي  اكدكافز قكفير -
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 .اكقدريب ألثر  يدا ي   قشبع  ه شؾ قاكف أف  ركرة -
 . اقب  با  ودؽ  قلصص قدريبن  راز إ رشء -

 :يون ب ش اكدراة  أكصت ك د
 .اكقدريبي  كوبرا ج اكقلطيط م د اكقربكييف كاك ررفيف اك عو يف  رشرا   ركرة -
 .أا شء  دربيف اكقدريب  ةئككي  يقككل أف -
 .اكقدريبي  اكدشلشت كقوبي  ك ق كم   قعددة اكقدريبي  اكبرا ج قاكف أف -
 .اكقدريبي  كوبرا ج رش ؿ بقدكيـ انهق شـ  ركرة -
 .أمول كظي   إكل كوقر ي  أةشةنش اكقدريب امقبشر -
 موػل كا عاشةػا اكقػدريب أثػر ك يػشس اك يدا يػ  اكزيػشرات طريػؽ مػف اكقدريبيػ  اكبػرا ج  قػشئج  قشبعػ  -

  قشئج اكقال يذ.
 .( 2222دراسة الفرخ) .7

 هديىة دهشؽ.عىواف الدراسة: الفراغات الداخمية ألبىية التعميـ األساسي في 

هدفت اكدراة  إكل بيشف ك ع اك ظشـ اكقعوي ن اكقدويػدم فػن بعػض اك ػدارس انبقدائيػ  فػن ٌدؼ  الدراسة: 
 دي   د رؽال كدراة   دل قدديؽ هذه اك دارس كورركط اككالب قكافرهش  ف ألؿ  لشح اكع ويػ  اكقدريةػي . 

 . ي  اكقعويـ األةشةنا ش هدفت اكدراة  إكل إكدشء اك كء مول اكرركط األةشةي  ألب
اش ػػت اك ةػػشد  اك لصصػػ  كاػػؿ قو يػػذ أ ػػؿ  ػػف اك ةػػشد  اك طوكبػػ ال كاكدشمػػشت اكقدريةػػي  ىتػػائج الدراسػػة: 

اش ػت غيػر اشفيػ  كفدػشن  اكلشص  ن قددؽ اكرركط  ف ديث اك ةشد  كاكقكلياال ا ػش أٌف اك راغػشت اكقلدي يػ 
 كو عشيير األةشةي ال كاكرركط اك  ي  كاكقد ي  كاكصدي  ن قددؽ اكرركط كفدشن كو عشيير األةشةي 

  .( 2003) والبىا العاجز دراسة .8
 ضوء في حاجاتً الوظيفية وفؽ الفمسطيىي الهعمـ إعداد لبرىاهج هقترح تصور الدراسة:  عىواف
 .األداء هفٍـو

 أث ػشء اكلد ػ  اك وةػطي ن اك عوػـ همداد اككظي ي  اندقيشلشت يوبن  دقرح قصكر ك ع إكل اكدراة  هدفت
ادقيشلػشت  الكقو ػس كا ع ػش هػك ا ػش اكدشكيػ  اكقػدريب بػرا ج قدػكيـ لػالؿ  ػف كذكػؾ األداء    ػكـ  ػكء فػن

 اكقدويوػن اككصػ ن اك ػ  ج اكةػرض ك ذا اكبشدثشف اةقلدـ ك د اك دقرح اكقدريب ك لشنت اككظي ي  اك عو يف
 ال فدػرة ( 30 ) كيق ػ ف اكقدريبيػ  اكبرا ج قدكيـ  لشؿ ال  لشكيف  ف  اك   اةقبش ا إمداد لالؿ كذكؾ  ف

  .فدرة ( 40 ) كيق  ف اكلد   أث شء كو عو يف اك دقرح اكقدريبن ك لشؿ اكبر ش ج
ػش ( 275 ) اكدراةػ  مي ػ  كبوةػت اك ػدرب  كبعػد اك ئكيػ  اك ةػب  أف إكػل اكدراةػ  كقكصػوت ك عو ػ   عو ن

ك اشف  كاك قدرب اكقدريب ك ت  ةب  كأ و ش اكدشكي  اكقدريبي  اكبرا ج قدكيـ  لشؿ فن  رق ع  اش ت كاك قدرب
 (% 66.08) ) اكقدريب كبرا ج كاك عو شت اك عو يف كقدكيـ اك ئكي  اك ةب  بوةت ا ش ال كاه اش شت اكقدريب
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ػش  دبككػ   ئكيػ   ةػب  ك هػن  أهػـ  ػف كاػشف . اك دقػرح اكقػدريبن كبر ػش ج بشك ةػب    ل  ػ  أ  ػش إن  ػش  كمن
 :يون  ش اكدراة  إكي ش قكصوت اك قشئج اكقن

مداد بقلصيص كاكقعويـ اكقربي  كزارة قدكـ أف -  .كوقدريب اكالز   بشه اش شت ان  زكد كوقدريب ان  راز  كا 
 .اكقك يت ك رامشة كوقدريب كاهدارة كاكق ظيـ اكقلطيط قدةيف  ركرة -
 .كو قدربيف كأدبي   شدي  دكافز قدديـ -
 .اكقك يدي  اكدركس بقكظيؼ كانهق شـ اكقدريب أةشكيب ق كيع -
 (.2003) ٌجراف دراسة .9

 القادة ىظر وجٍة تدريبي هف برىاهج لبىاء هدخؿ ، لمهعمهيف التدريبية الحاجات تحديد عىواف الدراسة:
 " في الههمكة العربية السعودية التربوييف والهشرفيف والهختصيف التربوييف
 ظػر  كل ػ   ػف  دقػرح قػدريبن بر ػش ج كب ػشء كو عو ػيف اكقدريبيػ  اكدشلػشت قدديػد إكػل اكدراةػ  هػذه هػدفت
  .اكةعكدي  اكعربي  اك  وا  فن اكقربكييف كاك ررفيف كاك لقصيف اكقربكييف اكدشدة

  ػف كو عو ػيف اكقدريبيػ  اكدشلػشت قدديػد قػـ ديػث اكدراةػ  هػذه فػن اككصػ ن اك ػ  ج اكبشدػث اةػقلدـ ك ػد
 اكقػن اكدراةػ  مي ػ  موػل طبدػت اةػقبش ا ب ػشء قػـ الك ػد اك لقصػيف  ػف مي   مول اةقطالمي  لالؿ دراة 

 ( 27 )ك اك شلةػقير يد وػكف ( 55 )ك اكػداقكراه درلػ  يد وػكف ( 28 ) ك ػ  ـ فػردنا (110)  ػف قاك ػت
 كاكبػش كف قربكيػكف  رػرفكف كبع ػ ـ قربػكييف  ػشدة يع وػكف اكعي ػ  أفػراد كبعض درل  اكباشككريكس يد وكف

 كان درافػشت اك ئكيػ  اك ةػب اكبشدػث اةػقلدـ ك ػد .اكةػعكدي  بشكلش عػشت اكقربيػ  باويػشت  قلصصػكف
 .بيش شت اكدراة  كقدويؿ إدصشئي  اأةشكيب كاك قكةطشت اك عيشري 

 :اك يدا ي  اكدارة   قشئج أهـ  ف اشف ك د
 كقرػليع كدمػـ اهرػرافن كوع ػؿ اك ق يػزيف اك عو ػيف ق يئػ  إكػل ي ػدؼ  دقػرح قػدريبن بر ػش ج ب ػشء -

 . يدا ينش كقطبيدشق ش اكقربكم اهرراؼ فن األفاشر اكليدة
 .قلصصشق ـ  لشؿ فن لديدة ك   ي  مو ي   عشرؼ اك عو يف إاةشب- -
 :اكدراة  قكصيشت أهـ ك ف -
 مػف قدػؿ ن ك ػدة اك دقػرح اكبر ػش ج قلريػب أك اكقدريبيػ  ادقيشلػشق ـ قدديػد موػل اك عو ػيف قػدريب -

 .ثالث ة كات
 .كو ك كمشت اكالز   اك دررات قص يـ بعد اكقدريبن اكبر ش ج أثر  قشبع  -
دشلػشت  كقوبػن اك عػشرؼ كزارة ق  ذهش اكقن اكدشكي  اكقدريبي  اكبرا ج  دقكل فن اك ظر إمشدة  ركرة -

 .اك عو يف

 .اكقدريب إكل دشلشق ـ  دل ك عرف  اك عو يف  ظر كل    ف اكدراة  ك ذه   شثو  دراةشت إلراء -
 (.2224/2225دراسة الهعمولي والتوبي) .12
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عىواف الدراسة: دراسة تقويهية هقارىة لواقع التربية البيئية في هدارس التعميـ األساسي في كؿ هف 
 سمطىة عهاف والجهٍورية العربية السورية.

اكك كؼ موػل  ػدل  الء ػ  اكبيئػ  اك درةػي  كقدديػؽ أهػداؼ    ػشج اكقربيػ   ف أهداؼ هذه اكدراة  :   
 اكبيئي .

أفػػشدت  قػػشئج اكبدػػث أ ػػا فػػن اكك ػػت اكػػذم اش ػػت فيػػا بعػػض  ؤرػػرات اكبيئػػ  اك درةػػي   دبككػػ  اػػشك ك ع      
 اكعشـ كصالدي  اكب شء كياكف  درة  ال كرركط اكةال   اكعش  ال اشف ه شؾ ا ل شض فن  ةقكيشت مدد  ف
 اك ػػػػشت اكبيئػػػػ  ك   ػػػػش  ظشفػػػػ  اك ػػػػراديض كاك ك ػػػػشء كفدػػػػر اك ػػػػدارس فػػػػن  شمػػػػشت األ رػػػػط  كاك المػػػػب 

 كاكددائؽ.....
ك ػػػف  دقردػػػشت اكدراةػػػ : قكليػػػا انهق ػػػشـ كوبيئػػػ  اك درةػػػي  كاك دويػػػ  كقاػػػكف ب ثشبػػػ   صػػػشدر  عوك ػػػشت     

مػػػشدة اك ظػػػر بشكبيئػػػ  اك درةػػػي  كقصػػػبح بيئػػػ  لذ ايػػػ  كوطػػػالب ك الئ ػػػ  كقطبيػػػؽ ككةػػػشئؿ قعوي يػػػ  دديديػػػ ال كا 
 اك  شهج اكقربكي  كببيئ  اك رافؽ  ف ديث ا شيق ش ك ظشفق ش.

.(2005دراسة بركات) .11  طولكـر

 هٍىة ىحَ الهعمن َاتجاٌاتً بفعالية ذلك َعالقة الخدهة ءأثىاء التدريبية الدَراتعىواف الدراسة:  
  . التدريس

 نػف اكلد   أث شء اك عوم ب ش يوقدق اكقن اكقأهيوي  اكقدريبي  اكدورات قأثير ك عرف  اكدراة  هذه هدفت
 ثػاكبشد شرػالق دفػاك  هذا وكقدديق الاك      دو واقلشها كوقدريس اكالز   كوك شيشت و  شرةقا اػا قالك
  عو  ( 162)و ال عو شً( 185)     م الو عو    عو شً( 347)   ن  كو   مي   اكطبدي  اكعروائي   ػبطريد
 شتػاكك شي  شئ  : ه ش أداقين اكةرض ك ذا اةقلدم ا ش. طوككرم  دشفظ  فن اكدكو ي  اك دارس  ن

 اكالز   اكبيش شت ؿقدوي وكدى الاكبشدث إمداد  ن وه ش اكقدريس       و انقلشه شسػو دي الةي ػاكقدري
 ق ظ  ش اكقن اكقدريبي  اكدورات فن اك عو ين نكقدشق لوهري قأثير ولود دمػم إكل  ػاكدراة أرشرت
 أثر ولود اك قشئج بي ت بي  ش الاكقدريةي  كوك شيشت ا قالك م  دى فن  ػاكلد  أث شء واكقعويم اكقربي  وزارة

 فروق ولود مدم اك قشئج أظ رت ك ش. اكك شيشت ك ذه اك عو ين  ػ  شرة  دى فن اكدورات ك ذه لوهري
 اكدورات هذه فن اكقدش  م إكل مزوهش ي كن اكقدريس  ػ    وػ د ينػاك عو  اقلشهشت فن لوهري 
 و  شرة  ا قالك ك دى لوهري  فروق قولد ن أ ا اك قشئج بي ت لرىأ ل   و ن الاكلد   أث شء اكقدريبي 
  قشئج  و رت ك ش. اكقدريس       دو اقلشهشق م إكل شػمزوه نػي ك دريسػكوق اكالز   كوك شيشت اك عو ين
 .ذكك  وء فن اكقوصيشت بعض ا قراح وقم   اكةشب واكدراةشت اك ظري بإطشرهش مال ق ش فن اكدراة 

  .( 2226) صبا دراسة .12

 األساسية لهعمهي الهرحمة الحديثة الفمسطيىية الهىاٌج عما الخدهة أثىاء التدريب الدراسة: عىواف
 .  غزة بهحافظات والتعميـ التربية بوزارة
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ك عو ػن   ػدـ  ػش قديػيـ لػالؿ  ػف اكلد ػ  أث ػشء اكقػدريب بػرا ج قررػيد فػن اك ةػشه   إكػل اكدراةػ  هذه هدفت
كػل ةػ كات ثػالث آلػر فػن دكرات  ػف األةشةػي  اك ردوػ   قدديػؽ فػن اكػدكرات هػذه  لدػت  ػدل أم كا 

 قدديػؽ دكف دشكػت اكقػن كاكعدبػشت اكصػعشب ك ػش ؟ دددق ػش اكقػن اك لشدػشت ك ػش ؟    ػش األهػداؼ اك رلػكة
 .اكقدريب برا ج ق  يذ فن اك عؼ  دشط ؟أك األهداؼ بعض

ػش ( 506 )  ػف اكدراةػ  مي ػ  كقاك ػت  -  اكدراةػن) كوعػشـ كذكػؾ األةشةػن اكقعوػيـ  ردوػ  فػن  عو ػ   عو ن
 بإمػداد اكبشدػث  ػشـ اكدراةػ  أهػداؼ اقبػع اكبشدػث اك ػ  ج اككصػ ن اكقدويوػنال ككقدديػؽ2005- 2006)

 : اكقشكي  اك قشئج إكل لالك ش  ف كقكصؿ اكبشدث اكعي   أفراد إلشبشت قدويؿ كقـ اكةرض ك ذا اةقبش ا
 دشلػشت موػل ب ػشء قب ػن كن في ػش اك عو ػيف بػرأم اكةشكػب فػن يؤلذ كن كا د  غير اكقدريب لط  -

 .اك عو يف

 . دددة كغير كا د  غير بشن غشك اكقدريبي  اكدكرات أهداؼ -
 رػبا كاش ػت كاكدػكار اك  ش رػ  كأديش نػش كاهكدػشء اك دش ػرات موػل اكقػدريب كطرؽ أةشكيب ا قصشر -

 .كاكعركض اك  شذج ك األدكار ق ثيؿ  ثؿ اكدديث   ف األةشكيب لشكي 
 اك عوك ػشت قكصيؿ مول اكددرة ي واكف كن اكقدريب  ك كمشت  ف  ق ا يف غير اك درييف بعض -

 .اشفي  إي شح كةشئؿ كن يةقلد كف
 اشفيػ  غيػر ةػ كات ثػالث آلػر فػن قودكهػش اكقػن اكػدكرات فػن اك قػدربكف موي ػش دصػؿ اكقػن اك شئػدة -

 . دبكك  بصكرة اكدديث  اك  شهج  ف قدديـ كق اي  ـ
 أهػداف ـ دددػت بأ  ػش يػركف كن دكرات  ػف ك ػـ  ػدـ  ػش  ةػقكل مػف را ػيف غيػر اك قػدربيف  عظـ -

 . اكلكدة  ةقكل دكف بأ  ش يرم ك عظ  ـ كقك عشق ـ
 (.2227دراسة العهري) .13

 االىكميزية في الجهٍورية اليهىية واتجاٌات تطويري.الواقع العهمي لهادة المغة  عىواف الدراسة:

 : ي دؼ هذا اكبدث إكل  عرف  اككا ع اكع ون فن اك دارس اكي  ي  كةبؿ قطكيره.ٌدؼ الدراسة
 : ىتائج البحث

 إف قكافر  ةقوز شت اكقطبيؽ اكع ون ك ش أثر ابير فن إ قشلي  اك درس. -1

 قة ـ اكدكافز برفع إ قشلي  اك درس. -2

 البحث:هقترحات 
 انهق شـ بشك لشبر اكوةكي  كاك اقبشت مول  ةقكل  دارس اكل  كري  اكي  ي . -1

رصػػػػد انمق ػػػػشد اك ػػػػشكن اكػػػػالـز كقدػػػػديث اك اقبػػػػ  كرفػػػػدهش بػػػػشألطر اك ؤهوػػػػ  كقزكيػػػػدهش بشكاقػػػػب  -2
 كاك رالع كاكدكريشت كاك لالت اكعو ي  اك دوي  كاكعربي  كاكعشك ي .

  يشت اكعشك ي  اكقن قكفر قدديـ اكلد شت اكالز   كو درةيف.قزكيد اك اقب  كاك لبر اكوةكم بشكقد -3
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 قزكيد اك دارس بربا  اك عوك شت اكعشك ي . -4

 .(2227هعمولي )الدراسة  .14
دراسة هسحية هيداىية في  -عىواف الدراسة: جودة البيئة الهادية لمهدرسة وعالقتٍا باألىشطة البيئية

 هديىة دهشؽ.  -هدارس التعميـ األساسي
قعػػػرؼ كا ػػػع ال ك قعػػػرؼ كا ػػػع اكبيئػػػ  اك شديػػػ  ب ػػػدارس اكقعوػػػيـ األةشةػػػن: هػػػدفت اكدراةػػػ  إكػػػل الدراسػػػةٌػػػدؼ 

 ػػػف لػػػالؿ اةػػػقبش   كرصػػػد األ رػػػط   األ رػػػط  اكبيئيػػػ  اكقػػػن ي شرةػػػ ش اكطػػػالب بقكليػػػا ك رػػػشرا   عو ػػػي ـ
  رط  اكبيئي .اكقربكي ال كقعرؼ طبيع  اكعال   بيف  ةقكيشت اككا ع اكبيئن كو درة  ك ةقكيشت   شرة  األ

  :قشكي قشئج اكقكصوت اكدراة  إكل اك ىتائج الدراسة:
 بوةت اك دارس اكقن قدع فن   طد   ظي    ف اكقوكث ثوث اكعي  . -1

 %  ف مددهش.25كـ ققلشكز اك دارس اكقن دظيت ب ةقكل  ظشف  ليد  -2

  ع   ف اكعي  .إف  ؤرر ا شي  م شصر اك رافؽ اكعش   كقل يزاق ش كيس مول  ش يراـ فن  ةب   رق -3

اػػشف انرقبػػشط إيلشبيػػشن بػػيف  ةػػقكل اكبيئػػ  اك شديػػ  كو ػػدارس ك ةػػقكيشت   شرةػػ  اكطػػالب ك درةػػي ـ  -4
 كأل رط  اك قصو  بشكبيئ  اك درةي .

 ك ف  دقردشت اكدراة :
 اكب شء اك درةن. إمشدة اك ظر فن   شذج األب ي  اك درةي  ك رامشة لكدة -1

 اك قعددة األغراض.قأايد أه ي  قكفير  شمشت األ رط   -2

اكقكلا إكل اكب شء اك درةن اكدشبؿ كالةقلدا شت اك قعددة األغراض قدديدشن كالةقث شر األ ثؿ كقدويؿ  -3
 اكاو   اك شكي .

اكقرايػػز موػػل اكبعػػديف اكػػكظي ن كانلق ػػشمن كوبيئػػ  ال كانةػػق شدة  ػػف ل يػػع  اك شق ػػش فػػن قصػػ يـ  -4
 اكب شء كق  يذه كاةقلدا ا.

 ئ  اك رافؽ  ف ديث اكا شي  كاك ظشف  .إمشدة اك ظر فن بي -5

 قطبيؽ  ظشـ اكدشمشت اكدراةي  اكقلصصي . -6

 إيالء اكصيش   أه ي  لشص  درصش مول اةق رار اكصالدي . -7

 

 (.2228دراسة البجاري ) .15

حالة دراسية عف هدارس الحمقة الثاىية في  –عىواف الدراسة: الهروىة في التصهيـ الهعهاري 
 الجهٍورية العربية السورية.

ق دؼ اكدراة  إكػل إثبػشت أه يػ     ػـك اك رك ػ  اكةشئػب مػف اكع ػشرة اك دويػ  اك عشصػرة ٌدؼ الدراسة: 
 كألشبت مف األةئو  اكقشكي :
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اكعصػػر اكقد يػػ  هػػؿ أب يػػ  اك ػػدارس فػػن اكدطػػر اكعربػػن اكةػػكرم  ػػشدرة موػػل اكقػػأ وـ  ػػع  قةيػػرات  -1
 كاككظي ي  كانلق شمي ؟

هؿ  ةقطيع اككصكؿ إكل  كاص شت قةػشمد موػل ك ػع قصػش يـ ك ػدارس   كذليػ   ػف ديػث  -2
 اك رك  ؟

 وهف ىتائج الدراسة:
ن قػػػػرقبط اك رك ػػػػ  بشكقصػػػػ يـ فدةػػػػب ال بػػػػؿ قػػػػرقبط بقػػػػكافر  ػػػػكاد اكب ػػػػشء كاكطرائػػػػؽ اكقا كككليػػػػ   -1

 اك  شةب  كوب شء.

 كو رك    ف لالؿ ربط ل يع اكعوكـ الق شميشن كا قصشديشن كقد يشن.يأقن اكقطبيؽ اكصديح  -2

قةػػشمد اكقكميػػ  فػػػن    ػػكـ اك رك ػػ  بكصػػػ  ش مػػش الن  ػػػف مكا ػػؿ اكبيئػػ  اك ةػػػقدا   موػػل د ػػػظ  -3
 اك كارد كاكقدويؿ  ف اك در.

 وهف هقترحات الدراسة:
قعوي ػنال ك ةػب  اك ةػشد  قطكير األ ظ   كاكدكا يف اكقعوي يػ  اػن قةػشمد فػن قطػكير  كميػ  اكب ػشء اك

كعػػدد اكطػػالب ال ك ك ػػع اكب ػػشءال كمال ػػ  اكب ػػشء بػػشكقطكر اكقا ككػػكلن ال ك قطوبػػشت اكةػػال   اكعش ػػ ال 
 كا  اش ي  اكقكةع اك ةقدبون. 

 (.2229دراسة الحركاف ) .16

 عىواف الدراسة: البيئة الهادية لهراكز التدريب في الههمكة العربية السعودية.

 رااػز قدريبيػ   12هدفت اكدراة  إكل اكقطكير اكقد ن كاه رػشئن كقدةػيف اكبيئػ  اكقدريبيػ  ؿ  ٌدؼ الدراسة:
فن إدارات كزارة اكقربي  كاكقعويـ)ب يف/ب شت(كرفع ا شءة   ةكبي ش ال ا ش هدفت إكل قأهيؿ  رااز اكقدريب فن 

شت اكقعوي يػ  كقػكفير لػد شت اك  شطؽ كاك دشفظشت مول ق  ي   درات اكعش ويف في ػش  ػع قعزيػز  ػدرة اك ؤةةػ
 دمـ قربكم ك   ن ذات لكدة مشكي .

  رااز اكقدريب فن اك ا  اك ار   كاكريشض كاكرر ي  كمةير كاكددكد اكر شكي . عيىة الدراسة:
إمػػػشدة قأهيػػػؿ اكبيئػػػ  اك شديػػػ  كاكق ظي يػػػ  ك رااػػػز اكقػػػدريبال كب ػػػشء اكدػػػدرة اكذاقيػػػ  اندقرافيػػػ  ىتػػػائج الدراسػػػة: 

برػػري  إكػػل لش ػب قدةػػيف  ػػدراق ش اكقد يػػ  ب ػش ي ػػ ف قةػػ يؿ إلراءاق ػش اهداريػػ  كاك شكيػػ  كقطػػكير كاكادرهػش اك
 فشموي  م ويشت انقصشؿ اكدالوي  كاكلشرلي . 

 (.2229دراسة العاىي) .17

 عىواف الدراسة: التىهية الهستداهة إلدارة األبىية الهدرسية في هدارس التعميـ األساسي بسمطىة عهاف.
اكدراة  إكل اكارؼ مف اك  شرةشت اهداري  كقدديؽ اكق  ي  اك ةقدا   كألب ي  اك درةػي  فػن ق دؼ 

  دارس اكقعويـ األةشةن.
 وهف ىتائج الدراسة:
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قدقػػشج إدارة  ػػدارس اكقعوػػيـ األةشةػػن إكػػل   شرةػػشت إداريػػ  كقدديػػؽ اكق  يػػ  اك ةػػقدا   كوب ػػشء  -1
 كاكلد ي . اك درةن بدرل  مشكي  فن  لشؿ اك رافؽ اك درةي 

ه ػػشؾ فػػركؽ ذات دنكػػ  إدصػػشئي  بػػيف اةػػقلشبشت مي ػػ  اكدراةػػ  فػػن  لػػشؿ إدارة  ك ػػع اك ب ػػل  -2
 اك درةن ككصشكح اك عوـ  دشر   بشةقلشبشت  ديرم اك دارس ك ةشمدي ـ.

كػػػيس ه ػػػشؾ فػػػركؽ ذات دنكػػػ  إدصػػػشئي  بػػػيف اك قكةػػػطشت اكدةػػػشبي  نةػػػقلشبشت أفػػػراد مي ػػػ   -3
 ذكؾ فن ل يع  لشنت اكدراة .اكدراة  كدل  قةير اكل س ك 

 (.2229إرشيد) دراسة شديفات و .18

االحتياجات التدريبية لهعمهي وهعمهات المغة اإلىجميزية لهرحمة التعميـ األساسية  عىواف الدراسة:
ـ في الهدارس الحكوهية في هديرية التربية والتعميـ لقصبة الهفرؽ  .هف وجٍة ىظٌر

اندقيشلشت اكقدريبي  ك عو ن ك عو شت اكوة  ان لويزي  ك ردوػ  اكقعوػيـ  إكلهدفت هذه اكدراة  إكل اكقعرؼ 
األةشةي   ف كل    ظرهـ فن اك دارس اكداك ي  فن  ديري  اكقربيػ  كاكقعوػيـ كدصػب  اك  ػرؽ كوعػشـ اكدراةػن 

. قاػػػكف  لق ػػػع اكدراةػػػ   ػػػف ل يػػػع  عو ػػػن ك عو ػػػشت اكوةػػػ  ان لويزيػػػ  فػػػن  ديريػػػ  اكقربيػػػ  1008/1009
كالدقيشلشت  اةقبش ا(ال ككل ع اك عوك شت قـ قطكير   1008/1009)قعويـ كدصب  اك  رؽ كوعشـ اكدراةن كاك

ك ػػػػد قكصػػػػوت اكدراةػػػ  إكػػػػل أف اندقيشلػػػػشت  -بعػػػػد  رالعػػػ  األدب اك ظػػػػرم كاكدراةػػػػشت اكةػػػشبد -اكقدريبيػػػ  
اكقدريبيػػ  اكالز ػػ  ك عو ػػن ك عو ػػشت اكوةػػ  ان لويزيػػ  اش ػػت اػػشآلقن:  لػػشؿ   ػػشرة اك دشدثػػ  أاثػػر اك لػػشنت 

قدريبي  اشآلقن:  لشؿ   شرة اك دشدث  ثـ   شرة أه ي  كأ و ش  لشؿ   شرة اكدراءةال كاشف قرقيب اندقيشلشت اك
اكاقشب  ثـ   شرة انةق شع ثـ اكقلطيط ثـ اكقدكيـ ثػـ   ػشرة اكدػراءةال ك ػد أظ ػرت  قػشئج اكدراةػ  كلػكد فػركؽ 
بػيف  قكةػطشت إلشبػػشت أفػراد مي ػػ  اكدراةػ  قعػػزل ك قةيػرم اكلػػ س كاكلبػرةال ك ػػد لوصػت اكدراةػػ  إكػل مػػدد 

 .ك قشئج ف اكقكصيشت فن  كء ا
 (. 2212دراسة العىقري ) .19

 عىواف الدراسة: ىحو بىاء هعايير لمتدريب في الههمكة العربية السعودية.

 ٌدؼ الدراسة:
 .إكل أف ؿ اك عشيير كوقدريب  ف لالؿ اكقلشرب كاك ظـ اكقدريبي  اكدككي  اككصكؿ -1

إقشد  اك رص  أ شـ لبراء اكقدريب كاك قلصصيف فن قطػكير اك ػكارد اكبرػري  همػداد اكبدػكث   -2
 .كأكراؽ اكع ؿ كك ع  عشيير اكقدريب

 .إيلشد رؤي   رقرا  دكؿ  عشيير اكقدريب  ف  لقوؼ اك  ق يف بص شم  اكقدريب فن اك  وا  -3

كقدةػيف  ةػقكل م ويػشت إدارة انرقدشء ب ةقكل اكقدريب كفؽ  عشيير كأةس قدريبيػ  مشك يػ ال   -4
 .اكقدريب مول  ةقكل  رااز اكقدريب كاكعش ويف  قيل  قطبيؽ اك عشيير
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فػن  لػشؿ اكقػدريب كاكقػن  ػف  كاكدد  ف اك رػاالت اكدشكيػ   قيلػ  اك  شرةػشت اكقػن قػقـ دشكيػشن   -5
 .أه  ش اكقرايز مول اكلكا ب اك ظري 

 .كاك  ق يف بشكع وي  اكقدريبي اةقطالع آراء ككل شت  ظر اكلبراء أداة الدراسة: 
 لبراء مشك ييف ك دوييف بشكع وي  اكقدريبي . عيىة الدراسة:

ك ػػػع  عػػػشيير كوقػػػدريب ةػػػكاء موػػػل  ةػػػقكل اكدػػػشئ يف بشكقػػػدريب أك اك قػػػدربيف أك اكدديبػػػ  ىتػػػائج الدراسػػػة: 
  .كاكبر ش ج اكقدريبن
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   األجىبية: الدراسات -ثاىيًا 
 (أهريكا.1995)Hermanدراسة ٌيرهاف  .1

 تكىولوجيا تعميهية. –عىواف الدراسة: إدارة الجودة الشاهمة لمتعميـ 
Total Quality Management For Education, Educational Technology. 
ق ػػدؼ اكدراةػػ  إكػػل اهلشبػػ  مػػف اكةػػؤاؿ اآلقػػن: ايػػؼ ي اػػف إمػػشدة هياويػػ  اك ػػدارس اكدشئ ػػ  كاػػن ققكافػػػؽ 

 كاك قةيرات اكدشصو  فن اك لق ع األ ريان؟ك   ج اكلكدة اكرش و ال 
 لرل اكقرايز مول اآلقن بعد إلراء م وي  اكقدويؿ:

إمشدة هياو  اك دارس ب ش يقكافؽ كاكقطكرات اكلشري  فن اك لق عال كمول أةػس اكلػكدة اكرػش و   -1
 ك بشدئ ش.

كاك دػررات ر ككي  اهصالح ك  ظ   اكع ؿ اكقربكم فن اك دارس )اك ب ن اك درةنال اك  ػشهجال   -2
اكدراةػػي ال طرائػػؽ اكقػػدريسال اككةػػشئؿ اكقعوي يػػ ال إمػػػداد اك عو ػػيف كقػػأهيو ـال اكقػػدريب فػػن أث ػػػشء 

 اكلد  ال اكقدكيـ كاكديشسال قدكيـ األداءال اكل شز اهدارمال اكقةليؿال كغيرهش  ف اك لشنت(.
 قأايد  بدأ اك ةشءك  كقطبيد ش. -3

 
 (أهريكا.1997)  Brookhartدراسة بروكٍارت  .2

.  عىواف الدراسة: تثثير البيئة الصفية عما التحصيؿ في الرياضيات والعمـو
The Effect of Classroom Environment on the Achievement in Maths and 
Science. 

: هػدفت اكدراةػ  إكػل  عرفػ  قػأثير اكبيئػ  اكصػ ي  موػل اكقدصػيؿ فػن اكريش ػيشت كاكعوػـك فػن ٌدؼ الدراسة
 ب أ رياييف  ف  دارس أهوي .دراة  طككي  مول طال

( طشكبشن كطشكب ال ك ة ت اكعي   إكل  ل كمقيف  ف اكطػالب 290: قاك ت مي   اكدراة   ف )عيىة الدراسة
 ) ف اكصؼ اكةشبع دقل اكعشرر( ك ) ف اكعشرر دقل اكثش ن مرر(.

  .: اةقلد ت اكدراة   ديشس اكبيئ  اكص ي ال كالقبشرات اكطالب فن اك درةأداة الدراسة
أك دت  قشئج اكدراة  أف كوبيئ  اكص ي  أثر هشـ فن اكقدصيؿ كاكق كؽ اكدراةن فن  شدقن  :ىتائج الدراسة

اكريش ػػيشت كاكعوػػػكـال ا ػػػش أك ػػػدت أ ػػا او ػػػش اش ػػػت اكبيئػػػ  اكصػػػ ي    شةػػب ال كليػػػد بشك ةػػػب  كوطػػػالب ارق ػػػع 
ال ا ش أرشرت اكدراة  إكل مدـ كلكد فركؽ  فن إدراؾ اكطوب  كوبيئ  اكص ي  قدصيو ـ فن اكريش يشت كاكعوـك

 قبعشن نلقالؼ قلصص ـ اكدراةن.
 . Kang(1997)دراسة كاىغ  .3

 واف الدراسة: البراهج التدريبية لهعمهي المغة االىكميزية في كوريا الجىوبية.عى
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Training Programs of English language Teachers in Southern 
Korea. 

دفت اكدراة  إكل اكقعػرؼ إكل اكدشل  اك ود  كوبرا ج اكقدريبي  ك عو ن اكوة  اه لويزي  اك  ػش كةػ  أل بيػػ  ٌػ
اكقعوي يػ  ك عو ػن اك ػدارس.  اكل كبي ال بديث قـػ   ش رػ  اي يػ  قطػكير اكػكرشفن اك دارس اهمدادي  فن اكريش 

   اكدراة  اك رقرايف فن اككرش اكقعوي يػ  كاكبػشكغ  ف اةقبش   ك دشبو  رلصيػ  ألفراد مي قاك ت أداة اكدراة 
(  عوػػػـ ك عو ػػػ ال كأظ ػػػرت اكدراةػػػ  دشلػػػ  ابيػػػرة إكػػػل اكقلطػػػيط كوػػػكرش اكقدريبيػػػ  كق  يػػػذهشال 133مػػػددهـ )

     ك ركرة ان قدشؿ إكل اكبالد اك شطد  بشكوة  اه لويزي ال كاذكؾ اكدشل  كوقدريب فن  لشؿ انزدكاج اكثدشفن.
 ( والية فموريدا األهريكية.1998)Sulzerدراسة سيمزر  .4

 .عىواف الدراسة: دعـ تطوير الفاعمية الذاتية لهعمهي المغة اإلىجميزية الجدد في سىتٍـ األولا
Supporting the Developing of Self-Efficacy for English Language 
Teachers in their First Year. 

شلشت اكقدريبي  اكقن قؤدم إكل قطكير اك شموي  اكذاقيػ  ك عو ػن اكوةػ  هدفت اكدراة  إكل قدديد اككةشئؿ كاكد
اه لويزي  اكلدد فن ة ق ـ األككل فن  دي ػ  فوكريدا. اةقلػدـ اكبشدث اةقبش ا ك دش رات  ف لالؿ كرش 

( عوػػـ ك عو ػػ . كبي ػػت اكدراةػػ  كلػػكد دشلػػ   ودػػ  كقػػدريب  عو ػػن 78قعوي يػػ  .قاك ػػت مي ػػ  اكدراةػػ   ػػف )
اه لويزيػػ  في ػػش يقعوػػؽ بػػإدارة اكصػػؼ كاكقدػػكيـال كاكق شمػػؿ اكصػػ نال كأظ ػػرت اكدراةػػ  كلػػػكد فػػرؽ داؿ  اكوةػػ 

إدصشئيشن يعزل ك قةير اكلبرة في ش يقعوؽ ب لشؿ اك  ك اك   ن كو عوـال كأادت اكدراةػ   ػركرة كلػكد قػدريب 
 مول أةشكيب اكقدريس كاك  شرات اكقعوي ي . 

 واليات الهتحدة األهريكية.( ال1998)Walquiدراسة والكي   .5
 عىواف الدراسة: تطوير إدراؾ الهدرسيف: الىهو الهٍىي أثىاء الخدهة لهدرسي المغة االىكميزية.

 "The Development of Teachers' Perception: In -Service 
Professional  Growth for teachers of English language ". 
هدفت اكدراة  إكل قدديػد اندقيشلشت اكقدريبيػ  ك عو ن اكوةػ  اه لويزيػ  اكػذيف يقعػش وكف  ػع بػرا ج لشصػ  

اك دشبوػػ  اكرلصػػي  كاك الدظػػ   اككنيػػشت اك قدػػدة األ ريايػػ . اةػػقلد ت اكبشدثػػ بقػػدريس اكوةػػ  اه لويزيػػ  فػػن 
كقكصوت اكدراة  إكػل ـ ك عو   ال (  عو45ديث قاك ت مي   اكدراة   ف) ( أر رال 9ديث اةق رت  دة )

اكدراة   ركرة  اكع وػن كاكقطكر اكعو ن اكذاقػنال كبي ت كلكد دشلشت  ود  ك عو ن اكوة  اه لويزي  كولش ب
 إرراؾ اك عو يف فن م ويقن اكقلطيط كاكقدكيـ. 

  
 ( والية لويزياىا األهريكية.2000) Catchings دراسة كاتشىجز .6

 لمهعمـ . الهٍىي التطوير أساليب عىواف الدراسة: بعض
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The Models of Professional Development for Teacher: Factors Influencing 
Technology Implementation in Elementary Schools. 

اك ػدارس  بعػض فػن اك   ن اكقدريب فن اكقد ي  قطبيؽ فن قةشمد اكقن اكعكا ؿ ااقرشؼ إكل هدفت اكدراة 
 هػذه  ػف فدػط ابقدائيػ   ػدارس أربعػ  موػل اكدراةػ  قراػزت ك ػد األ ريايػ  ككيزيش ػش بكنيػ  انبقدائيػ 
 -:يون  ش اكدراة  هذه  قشئج  ف كاشف )دشك  ادراة (اككني 

 . اكلد   أث شء اك دارس دالؿ اك عو يف قدريب فن اكدديث  كاكقا كككليش اكقد ي  اةقلداـ  ركرة -
 .اكدديث  اك درةي  اهدارة قدريب فن اكدديث  كاكقا كككليش اكقد ي  اةقلداـ  ركرة -
 .اكدديث  اكقا كككلي  األل زة  ف اكاشفن اكعدد قكفير -
 .اكقا كككلي  األل زة مون اك عو يف كقدريب بلبراء انةقعش   -

 ( والية أريزوىا األهريكية.2000)Bramblett دراسة براهبمت  .7
 الجدد. الهعمهيف براهج عىواف الدراسة : تحميؿ

An Analysis of New Teachers' Programs. 
اك قدػدة  اككنيػشت فػن أريزك ػش كنيػ  فػن اكلديػد اك عوػـ قػدريب بر ػش ج  لػشح  ػدل قديػيـ إكػل هػدفت اكدراةػ 

اكقدويونال ك د اةقلدـ اكبشدث  اككص ن اك   ج اكبشدث كاةقلدـ اكقدريةي ال كقدديد اندقيشلشت ال األ رياي 
 اكعديػد اكدراةػ  أظ رت  عوـ ك عو   ك د  (186)   انةقبش   اأداة بدثال ديث قاك ت مي   اكدراة   ف

 : اك قشئج ك   ش  ف
    ػ  فػن ان لػراط  بػؿ كاكقدريبيػ  اكقدريةػي  كو  شرةػشت اكلديػد اك عوػـ قػدريب بر ػش ج ق ػ يف -

 .اكقعويـ
 بدايػ  م ػد كاػذكؾ دراةػق ـ أث ػشء اكلش عػ  فػن اكطػالب موػل اكقػدريبن اكبر ػش ج  دقػكل قطبيػؽ -

 .ب     اكقعويـ اكقدش  ـ
دارة ق ظيـ كير ؿ اكقدريبن اكبر ش ج قطكير -  . اكص ن اك ك ؼ كا 
 ( تايالىد.2000)  Pimparyon دراسة بيهباريوف  .8

 عىواف الدراسة: العالقة بيف إدراؾ الطالب لمبيئة التربوية والتحصيؿ األكاديهي.
The Relationship Between Students' Awareness of the Educational 
Environment and Academic Achievement. 

: هدفت اكدراة  إكل  عرف  اكعال   بيف إدراؾ اكطالب كبيئ  اكػقعوـ كقدصػيو ـ األاػشدي ن فػن ٌدؼ الدراسة
  دارس  دي   بش اكؾ.

    ف طالب اوي  اكق ريض فن بش اكؾ.( طشكبشن كطشكب256قاك ت مي   اكدراة   ف ) :عيىة الدراسة
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: اةػػقلد ت اكدراةػػ  انةػػقبش   اػػأداة كودراةػػ ال بشه ػػشف  إكػػل اكعال ػػشت اكقدصػػيوي  فػػن   شيػػ  أداة الدراسػػة
 اكعشـ.

: قكصػػوت اكدراةػػ  إكػػل كلػػكد مال ػػ  بػػيف  إدراؾ اكطػػالب كبيئػػ  اكػػقعوـ ك عػػدنت اكقدصػػيؿ ىتػػائج الدراسػػة
 األاشدي ن.

 ( أهريكا.Sattler ) 2001دراسة ساتمير .9
 عىواف الدراسة: دراسة االحتياجات التدريبية لمهعمهيف أثىاء الخدهة.

A Study of Training Needs of In- service  Teachers. 
واندقيشلشت اكقدريبي  كو عو ين أث شء اكلد    ن ول   ألةشةػػػي  شت اػػػػ  اك قطوبػػػػ عرفهػػػدفت اكدراةػػػ  إكػػػل 

فػػػن كنيػػػ  فوكريػػػدا األ ريايػػػ ال اةػػػقلدـ اكبشدػػػث   ألرى ػػػػن ل ػػػػو دراء اك دارس  ال  ظر اك عو ين  ن ل  
 عوػـ ك  47اك   ج اككص ن اكقدويون ال ا ش اةقلدـ انةقبش   اػأداة بدػث ديػث قاك ػت مي ػ  اكدراةػ   ػف 

بين أداء اك عو ين ؿ إدصػػػػػػشئيشن  قشئج هش      ش ولود فرق داإكػػػػػل و د ا ق ت اكدراة   ػػػػػدير  درةػػػػػػ   32
اهق ش ػػػػػػشن ديث أظ ر  دراء اك دارس ال ش يقعوق بشندقيشلشت اكقدريبي  كو عو ين أث شء اكلد  ػػػػػػػدرين في ػػػػػػػاك و

 أكبر ب رورة قدريب اك عو ين أث شء اكلد  .  
 (ألهاىيا.2002) Lizzioدراسة ليزيو  .10

 عىواف الدراسة: إدراؾ الطالب لبيئة التعمـ وعالقتً بتحصيمٍـ العمهي.
Recognizing the Students for the Learning Environment and its 
Relationship to Scientific Achievement. 

: هػػػدفت اكدراةػػػ  إكػػػل  عرفػػػ  اكعال ػػػ  بػػػيف إدراؾ اكطػػػالب كبيئػػػ  اكػػػقعوـ كاكقدصػػػيؿ اكعو ػػػن ٌػػػدؼ الدراسػػػة
 كاألاشدي ن فن لش ع   يك  .

    ف انلقصشصشت اكطبي .( طشكبشن كطشكب243:قاك ت مي   اكدراة   ف )عيىة الدراسة
: اةػػػقلدـ اكبشدػػػث بطش ػػػشت اك الدظػػػ ال كاك دػػػشبالت اكرلصػػػي ال بشه ػػػشف  إكػػػل  ديػػػشس بيئػػػ  أداة الدراسػػػة

 اكقعوـ.
 : بي ت  قشئج اكدراة  أف إدراؾ اكطالب كبيئ  اكقعوـ قعد   بئشن ليدان كوقدصيؿ اكلش عن.ىتائج الدراسة

 ( ألهاىيا.2002) Rudolphرَدَلف دراسة   .11
فعاليتٍن  َتػػثثير طريقػػة لعػػب األدوار فػػي دورات إدارة الصػػؼ عمػػا اتجاٌػػات الهعمهػػيف  :عىػػواف الدراسػػة

 .أثىاء الخدهة الهٍىية 
The Effect of Role-Play as a Method in Classroom Management- Courses 
on  
in –service Teachers' Attitudes and  Their Effectiveness.    
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ل اقلشهشت اك عو ين وك شءق م وفعشكيق م ػػػػػػ  موػػػػػػأثر اكقدريب أث شء اكلد إكػػػػػل اكقعرف راةػػػػػ  إكػػػػػل هػػػػػدفت اكد
الاةػػػػػقلدـ اكبشدػػػػػث اك ػػػػػ  ج اككصػػػػػ ن اكقدويوػػػػػن ك (  عو شً و عو  35قكو ت مي   اكدراة   ن ) ال اك   ي 

هري  فن قولد فروق لوأ ػػػػػا  قشئج مديدة كشن أه  ش إكػػػػػل وت اكدراة  ػػػػػػقوصانةػػػػػقبش   اػػػػػأداة بدػػػػػث ك 
برا ج اكقدريب أث شء اكلد   ك صود  اك عو ين اكذين إكػػػػػػػػػػػػػػػػػل اقلشهشت اك عو ين  دو      اكقدريس قعزى 

يلشبن ك ذه اكدورات اكقدريبي  فن هك ش أرشرت إكل اكقأثير اال اكقددوا بدورات قدريبي  أكثر  ن غيرهم
 فعشكي  اك عو ين اكقدريةي .

 ( أهريكا.2007)  Hughesدراسة ٌيغس  .12
دراؾ الطالب لبيئة التعمـ الصفية.  عىواف الدراسة: العالقة بيف التحصيؿ الدراسي وا 

The Relationship Between Academic Achievement and Students' 
Perceptions of the Classroom Learning Environment 

دراؾ الطالب لبيئة   التعمـ الصفية.عىواف الدراسة: العالقة بيف التحصيؿ الدراسي وا 
دراؾ ٌػػػدؼ الدراسػػػة : هػػػدفت اكدراةػػػ  إكػػػل  عرفػػػ  اكعال ػػػ  بػػػيف اكقدصػػػيؿ اكدراةػػػن فػػػن  ػػػشدة اكريش ػػػيشت كا 

طالب اك ردو  اكثش كي  كبيئػ  اكػقعوـ اكصػ ي  ةػكاء اكبيئػ  انفقرا ػي  مػف طريػؽ اكػقعوـ مػف بعػد أـ اكقدويديػ  
 كل شن ككلا فن اك دارس اكثش كي  فن كني  فرلي يش.

 ( طشكبشن كطشكب  فن اك ردو  اكثش كي .155: قاك ت مي   اكدراة   ف )ة الدراسةعيى
: امق ػػدت اكدراةػػ  موػػل انلقبػػشرات ك  قػػشئج انلقبػػشرات فػػن   شيػػ  اكعػػشـ بشك ةػػب  كوطػػالب فػػن أداة الدراسػػة

 اكبيئ  انفقرا ي  كاكطالب فن اكبيئ  اكقدويدي ال بشه شف  إكل اك دشبالت اكرلصي  كوطالب.
: بي ػػػت  قػػػشئج اكدراةػػػ  أف طػػػالب اك صػػػكؿ اكقدويديػػػ  أموػػػل فػػػن  عػػػدنت إدراا ػػػـ كوق شةػػػؾ ىتػػػائج الدراسػػػة

اكطالبنال كاك رشرا ال كاكقعشكفال بي  ش طالب اك صكؿ انفقرا ي  يدصوكف مول  عدنت أمول فن إدراا ـ 
كوبيئػػػ  اكصػػػ ي  كبػػػيف  كقػػػدميـ اك عوػػػـال ا ػػػش أرػػػشرت اكدراةػػػ  إكػػػل كلػػػكد مال ػػػ  ارقبشطيػػػا بػػػيف إدراؾ اكطوبػػػ 

 قدصيو ـ اكدراةن.
 ( أهريكا.2011)Biechدراسة بيتش  .13

 عىواف الدراسة: إعداد بيئتؾ التدريبية .
Preparing Your Training Environment. 

 ق دؼ هذه اكدراة  إكل:ٌدؼ الدراسة: 
اكقد يػػشت  عرفػػ  أثػػر اك ك ػػع اكقػػدريبن موػػل اك قػػدربيف  ػػف لػػالؿ قػػكفر بيئػػ   ريدػػ  ك ل ػػزة بأدػػدث  -1

 كودكرة اكقدريبي .
  عرف  أثر قك يت اكدكرة اكقدريبي   مول اك قدربيف. -2
  عرف  أثر    كف اكدكرة اكقدريبي  مول اك قدربيف كفؽ ادقيشلشق ـ اكقدريبي . -3
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  عرف   شهي  اك دربيف . -4
  . دل قكفر م شصر اكبيئ  اك شدي  اكالز   كوقدريب  ف أل زة كقد يشت كأل زة دشةكب.......اك -5

  درس  ف  لقوؼ انلقصشصشت اكدراةي . 213: عيىة الدراسة
 : بطش    الدظ  ككا ع اكبيئ  اك شدي  ك رااز اكقدريب. أداة الدراسة

 : كص ن قدويون قدكي ن.هىٍج الدراسة
 ىتائج الدراسة: 

 اكبيئػػػ  اك شديػػػ  اكقػػػن ي  ػػػذ في ػػػش اكقػػػدريب  ك ػػػش قػػػأثير ابيػػػر موػػػل فعشكيػػػ  اكقػػػدريب  ػػػف ديػػػث  ك عػػػا -1
 كقل يزاقا.

مػػدـ قكافػػؽ  كمػػد اكػػدكرة اكقدريبيػػ   ػػع ةػػشمشت اكع ػػؿ   ػػش يػػؤدم إكػػل ظ ػػكر مرا يػػؿ قعر ػػؿ آكيػػ   -2
 اكع ؿ.

 مدـ قكافؽ    كف اكدكرة اكقدريبي   ع ادقيشلشت اك قدربيف اكقدريبي .  -3
 ك ع  عشيير كوقدريب مول  ةقكل اكدشئ يف بشكقدريب . -4
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   :هىٍا ة وهوقع الدراسة الحاليةالتعقيب عما الدراسات السابق -ثالثًا 
ق شككػػػػػت بعػػػػػض اكدراةػػػػػشت اكبيئػػػػػ  اك شديػػػػػ  بكصػػػػػ  ش هػػػػػدفشن رئيةػػػػػيشن ا ػػػػػش فػػػػػن دراةػػػػػ  كزارة اكقربيػػػػػ   -

( ال 2004/2005( ال كدراةػػػػػ  اك عوػػػػػككن كاكقػػػػػكبن)2009( ال كدراةػػػػػ  اكعػػػػػش ن )1997/1998)
اكبيئػػػ  اكقعوي يػػػ  (ال فدػػػد قعرفػػػت إكػػػل كا ػػػع 2009( ال كدراةػػػ  اكدراػػػشف)2007كدراةػػػ  اك عوػػػككن) 

 اك شدي  ال ك ش ت بصيشغ  بطش    الدظ  كرصد اككا ع اكبيئن.

(  ػػركرة اك رك ػػ   فػػن األب يػػ  اكقعوي يػػ   ػػف ألػػؿ اكقػػأ وـ  ػػع 2008ا ػػش ق شككػػت دراةػػ  اكبلػػشرم) -
  قةيرات اكقطكر.

 ( بك ع  عشيير كوقدريب.2012ا ش  ش ت دراة  اكع درم ) -

( كذكؾ  ف لالؿ 2007شدي  هدفشن فرميشن ا ش فن دراة  اكع رم)كق شككت بعض اكدراةشت اكبيئ  اك  -
مػػػرض صػػػعكبشت اكقطبيػػػؽ اكع وػػػنال كبي ػػػت أف لصػػػشئص اكبيئػػػ  اكقعوي يػػػ  ك ػػػش أثػػػر فػػػن إ قشليػػػ  
اك درةيف اشك دص فن  رااز اك عوك شت كمدـ قزكيد اك اقب  كاك لشبر بشكقد يشت اكعشك ي  ال كدراةػ  

 ض اكصعكبشت اكقن قعيؽ اةقلداـ ان قر ت اأداة قربكي .(  ف لالؿ مر 2001اكدلش ن ككهب )

( ال كدراةػػػػػػػػ  رػػػػػػػػدي شت 2003( ال كدراةػػػػػػػػ  هلػػػػػػػػراف )2000أ ػػػػػػػػش دراةػػػػػػػػ  اكطراك ػػػػػػػػ  كاكرػػػػػػػػوكؿ ) -
رريد)  ( ق شككت أه ي  قدديد اندقيشلشت اكقدريبي  كو عو يف.2009كا 

 اك عوػـ أداء قطػكير فػن يوعبػا اكػذم كاكػدكر اكقػدريب أه يػ  بػإبراز اك دويػ  اهق ت بعض اكدراةشت -
 اكلد   أث شء اكقدرب كا ع درةت كاكقن (2226)  دراة  صبح  ثؿ ال اكطوب  أداء ثـ قدةيف ك ف
 ال غزة ب دشفظشت كاكقعويـ اكقربي  بكزارة األةشةي  اك ردو  ك عو ن اكدديث  اك  شهج اك وةطي ي  مول
 اكقةوػب كاي يػ  اكلد   أث شء اكقدريب م وي  قكالا اكقن كاكصعكبشت بعض اكعكائؽ اكدراة  كبي ت
 .اك عو يف آراء لالؿ ف  اك عك شت كأهـ اكلد   موي ش

 كاكقػن (3002)  كاكب ػش اكعشلز دراة   ثؿ ال اكقدريبي  اكبرا ج قص يـ مول اكدراةشت بعض رازت -
    ػكـ  كء فن اكقطبيدي  دشلشقا كفؽ اك عوـ اك وةطي ن إمداد كبر ش ج  دقرح قصكر دكؿ قدكر
  لػشنت ك اك عو ػيف كقو ػس ادقيشلػشت اكدشكيػ  اكقػدريب بػرا ج بقدػكيـ اكدراةػ  ك ش ػت األداء

 اكقدريب.

ندظػػت اكبشدثػػ  دداثػػ  دراةػػ  اكبيئػػ  اك شديػػ  كقػػدريب  درةػػن اكوةػػ  اه اويزيػػ  فػػن اكصػػؼ اكثػػش ف  -
 دشفزان كوبدث كاكدراة  . شاألةشةن كذكؾ اشف القيشره

  اك شدي  اكالز   كقدريب  درةن اكوةػ  اه اويزيػ  كمال ق ػش بػبعض يق شكؿ هذا اكبدث  ك كع اكبيئ -
 اك قةيرات )اكل سال قشبعي  اك درة ال مدد ة كات اكلبرة ال اك ةقكل اكعو ن ال اكدكرات اكقدريبي  (.

ق شككػت بعػض اكدراةػػشت األل بيػ  اك ةػػقلد   فػن هػػذا اكبدػث قػػأثير اكبيئػ  اكصػػ ي  موػل اكقدصػػيؿ  -
در  ( ال كدراةػ  بي بػشريكف 1997اؾ اكطالب كبيئ  اكػقعوـ  ثػؿ دراةػ  بركا ػشرت )اكدراةن اكص ي  كا 
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( 2011( . بي  ش رازت دراة  بيػقش )2007(ال كدراة  هيةس)2002( ال كدراة  كيزيك)2000)
 مول اي ي  إمداد اكبيئ  اكقدريبي .

دراةػػػػ  ا ػػػػش  ش ػػػػت بعػػػػض اكدراةػػػػشت األل بيػػػػ  بدراةػػػػ  اندقيشلػػػػشت اكقدريبيػػػػ  أث ػػػػشء اكلد ػػػػ   ثػػػػؿ  -
( فراػػػزت موػػػل  ػػػركرة 1995(.أ ػػػش دراةػػػ  هير ػػػشف)2001( ال كدراةػػػ  ةػػػشقور)1999اكعةشةػػػ  )

 إصالح   ظك   اكع ؿ اك درةن ك   ش اك ب ل اك درةن كفدشن ك عشيير اكلكدة.

 اةقلد ت اكدراةشت اكةشبد  اك   ج اككص ن اكقدويون. -

 قق ؽ هذه اكدراة   ع اكدراةشت اكةشبد  فن : -

  كهك اككص ن اكقدويون.اك   ج اك قبع 

 . اةقلداـ انةقبش   اأداة كودراة 

 . كلكد  راو  فن اكبيئ  اكقعوي ي  اك شدي 

 . ركرة إمداد برا ج قدريبي  كفؽ ادقيشلشت اك درةيف اكقدريبي  

 ( اكقن اةقلد ت    ج دراة  اكدشك   .2000القو ت هذه اكدراة   ع دراة  اشقر لز ) -

( ديث اةػقلد قش 1997( ال كدراة  اش غ )2001القو ت هذه اكدراة   ع دراة  اكدلش ن ككهب  ) -
( ال 2009( ال كدراةػػػػ  اكعػػػػش ن )1997/1998اك دشبوػػػػ  اػػػػأداة كودراةػػػػ  الك دراةػػػػ  كزارة اكقربيػػػػ  )

( ال كدراةػػػػػػػػػػػػ  2007( ال كدراةػػػػػػػػػػػػ  اك عوػػػػػػػػػػػػككن) 2004/2005كدراةػػػػػػػػػػػػ  اك عوػػػػػػػػػػػػككن كاكقػػػػػػػػػػػػكبن)
  ش ت بصيشغ  بطش    الدظ  كرصد اككا ع اكبيئن. ( ك اكقن 2009اكدراشف)

إف اكدراةػػ  اكدشكيػػ  هػػن دراةػػ  كصػػ ي  ال قق ػػشكؿ اكبيئػػ  اكقعوي يػػ  اك شديػػ  كةػػبؿ قطكيرهػػش ال كقعق ػػد  -
اك ػػػ  ج اككصػػػ ن اكقدويوػػػن ال كاألدكات اكقػػػن قةػػػقلد  ش هػػػن اةػػػقبش شت  كل ػػػ  إكػػػل  درةػػػن اكوةػػػ  

 ي يزهش أ  ش ق دؼ إكل : ان اويزي  ك ررفي ـ اكقربكييفال كأهـ  ش

 .عرف   ةقكل قوبي  م شصر اكبيئ  اك شدي  كدشلشت  درةن اكوة  ان اويزي  فن د رؽ  

 .ك ع  عيشر كوبيئ  اك شدي  اكالز   كوقدريب 
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 الفصؿ الثالث
 : هفٍوـ البيئة-3

ق دػػػكرت اكقعري ػػػشت اكقػػػن أكردق ػػػش اكدراةػػػشت دػػػكؿ اكبيئػػػ  فػػػن أغوبيق ػػػش أف اكبيئػػػ  قرػػػ ؿ ب   ك  ػػػش اكبيئػػػ  
اكطبيعي  كاكبيئ  انلق شمي ال ديث ق قـ األككل بدراةػ  اكعكا ػؿ اكطبيعيػ  كاك يزيشئيػ  كوطبيعػ ال كق ػقـ اكثش يػ  

كوبيئػ   الهعمػوليريػؼ (ال  ػف ه ػش لػشء قع8632ال ص1998شرال كصػ شمشقا )اكد ػبشه ةشف ب لقوػؼ لكا بػا 
مول أ  ش " ل كم  اكػ ظـ اكطبيعيػ  كانلق شميػ  كان قصػشدي  كاكثدشفيػ  اك قرابطػ  في ػش بي  ػش كقرػاؿ  كط ػشن 

عوػػككنال )اك  "كإل ةػػشف كاكاشئ ػػشت األلػػرل يةػػق دكف   ػػا )اك ػػكطف( زادهػػـ كيػػؤدكف فيػػا  رػػشط ـ قػػأثران كقػػأثيران 
 (.23ال ص2229-2212

 أىواع البيئة: 3-1
 كفؽ اكرؤي  اك ظ ي  قدةـ اكبيئ  إكل  ة يف اث يف اشآلقن:

كيطوػػػػؽ موي ػػػػش اكبػػػػشدثكف أةػػػػ شء  قعػػػػددة اشكبيئػػػػ  اك شديػػػػ  أك اك يزيديػػػػ  أك " البيئػػػػة الطبيعيػػػػة: -3-1-1
كاكةطح كأراشكا اكعديدة  ف لصكب  كقصدر كلبشؿ كه شب كقالؿ  األرضاكلةرافي : كقر ؿ هذه اكبيئ  

(. 15ال ص1997)ميةػكمال "ككديشف كة كؿ كأ  شر كبدشر ك ديطشت كبديرات ك ةق دعشت كاك  شخ أي شن 
" ك ةػوبيشن فػن اكبيئػ أف كاكديكاف كاكقن قؤثر إيلشبيػشن ا ش ق قـ بدراة  اكعكا ؿ اكديشقي  أك اكبيكككلي  اشه ةش"

 (.8632ال ص1998شرال )اكد 
كيةػ ل اك ظػشـ اكبيئػن اكبرػرمال كهػك اكػذم أكلػده اه ةػشف " الىظاـ البيئي الهشيد )الحضاري(:  -3-1-2

كاك ؤةةػػػػشت انلق شميػػػػ   اكقدش ػػػػشت فػػػػن اككةػػػػط اكطبيعػػػػنال ب ػػػػش فػػػػن ذكػػػػؾ اك بػػػػش ن كاكرػػػػكارع كاك صػػػػش ع ك
كان قصشدي  ... كغيرهشال ك ف اكصػعكب  فصػؿ اكػ ظـ اكطبيعيػ  مػف اكػ ظـ اكد ػشري ال إذ اةػقطشع اه ةػشف 
  ػػذ ظ ػػكره موػػل األرض كلػػالؿ  رادػػؿ قطػػكره اكد ػػشرم أف يػػؤثر فػػن ل يػػع اكػػ ظـ اكطبيعيػػ   ػػف لػػالؿ 

وػػػل اك ػػػكارد اكبيئيػػػ  اك لقو ػػػ  فػػػن قوبيػػػ  ق شموػػػا  ع ػػػش كقعػػػديؿ بع ػػػ شال كفػػػن اك دشبػػػؿ فػػػإف اه ةػػػشف يعق ػػػد م
 . كاك كاء اشك كء كاكةذاءال كاك أكل كاك يشهدشلشقا اكديشقي  

 يقاكف اك ظشـ اك ريد  ف ل ة   يظـ فرمٌي :
كاكل شمػػػشت كق ػػػشمو ـ  األفػػراد: هػػك ذكػػػؾ اكلػػزء اكػػػذم يرػػػ ؿ الىظػػػاـ االجتهػػػاعي -

كأ  ػػػشط اكعال ػػػشت انلق شميػػػ  اكدشئ ػػػ  بػػػيف اك ػػػرد كاكل شمػػػشت اكقػػػن يقػػػأكؼ    ػػػش 
 اك لق عال كقيراؿ  ش ييطوؽ مويا اك ظـ انلق شمي .
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: هك اك ظشـ اكذم ارق شه اك لق ػع كقدديػد ةػوطشت اكداػـ موػل الىظاـ السياسي -
يػػ  أك اك قدد ػػ  دكران    ػػشن ال كقػػؤدم اكػػ ظـ اكةيشةػػي  فػػن اك لق عػػشت اكقدويدأةشةػا

 فن م وي  اكق  ي  اك ةقدا   كاةقةالؿ اك كارد اكطبيعي .
: هػػػػك  ظػػػػشـ يق ػػػػ ف اةػػػػقع شؿ اك عرفػػػػ  فػػػػن اكقطبيػػػػؽ اكع وػػػػن الىظػػػػاـ التقػػػػاىي -

نةقث شر اك كارد اكبيئيػ   ػف ل ػ ال كدػؿ اك رػاالت اكبيئيػ  كاكقصػدم كأللطػشرال 
  ف ل   ألرل.

دػػدد فػػن أم  لق ػػع  ػػشال طبيعػػ  دراػػ  اك ػػكارد : هػػك اكػػذم يالىظػػاـ االقتصػػادي -
اكطبيعيػػػػػ  ك كميػػػػػ  اك ػػػػػكارد اك قدراػػػػػ ال ك ػػػػػش ي ػػػػػقج م  ػػػػػش  ػػػػػف  قػػػػػشئج ا قصػػػػػشدي  
كالق شمي ال كاذكؾ يرقبط بشك ظػشـ ان قصػشدم  عػدنت اكقةيػر فػن  كميػ  اكبيئػ ال 
ازيػشدة طػرح اك  شيػشت كاك لو ػشت كاك وكثػشت اك لقو ػ ال كفػن اك لق عػشت اكزراميػ  

ةػػ شـ األ رػػط  ان قصػػشدي  فػػن قػػدهكر اكبيئػػ   ػػئيالن  دشر ػػ  بشك لق عػػشت ياػكف إ
 اكص شمي  اك قدد  .

: قيعػػػد اكػػػ ظـ اكثدشفيػػػ  أك اكبيئػػػ  اكثدشفيػػػ  لػػػزءان  ػػػف اكبيئػػػشت اكقػػػن الىظػػػاـ الثقػػػافي -
أكلػػػدهش اه ةػػػشفال كقرػػػ ؿ اكثدشفػػػ   رابػػػشن  ق كمػػػشنال يرػػػق ؿ موػػػل اك عرفػػػ  كاكعدشئػػػد 

ا يف كاألمػراؼ اكقػن ياقةػب ش اه ةػشف بكصػ ا م ػكان فػن كاك  كف كاأللالؽ كاكدػك 
اك لق عال كي اف ق ييز  ػكميف  ػف اكثدشفػ  ه ػش اكثدشفػ  اك شديػ  كهػن  قػشج اكقدش ػ  
اكقن قيعٌد مش الن كةيطشن بيف اه ةشف كاككةط اكبيئن اكطبيعن اكذم يديط باال ك د 

 يػ  كوكلػكد كاكقدػػدـ كموػل درلػػ  بشكةػ   ػف األه دائ ػشن اش ػت اكقا كككليػش  ػركري  
اكبررم   ذ ظ ػكر اه ةػشف دقػل اآلفال أ ػش اك ػكع اآللػر  ػف اكثدشفػ  ف ػك اكثدشفػ  

 كاألفاػػػػشراكال شديػػػػ  اكقػػػػن قق ثػػػػؿ فػػػػن اكعػػػػشدات كاكقدشكيػػػػد اكقػػػػن قعبػػػػر مػػػػف اكدػػػػيـ 
 (.45-44ال ص2010-2009)اك عوككنال "كاك عقددات

 البيئة العهراىية: -3-2
 هفٍـو البيئة العهراىية: -3-2-1

 قيعد اكبيئ  اكع را ي   ف  اك شت اكبيئ  اكد شري  )اك ريدة( ذات اكطشبع اكثدشفن.
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( أف اكبيئػػ  اك ع شريػػ  يلػػب أف قرػػبع دشلػػشت )الصػػالاكيرػػيدهش اه ةػػشف كقوبيػػ  دشلشقػػا اك ق كمػػ ال كيػػذار 
 اك شس اشآلقن:
: ك ةػػػشدق ش قةطػػػن  قطوبػػػشت ديػػػشة اه ةػػػشف كبدشئػػػا  ثػػػؿ الحاجػػػة الىفعيػػػة"  -

 كاكراد  كاأل شف. اكد شي 
دي  : ك ةشدق ش اؿ رنء يعبر أك يعوف مف هكي  اكذات اك ر الحاجة الرهزية -

اكبةػػشط  أك اك عػػش ن اكقػػن يػػراد إبرازهػػش  ػػف لػػالؿ  أك اكل شميػػ  اشك لش ػػ  أك
 اكطرز كاكقرايالت اك لقو  .

: ك ةػػشدق ش اػػؿ  ػػش يددػػؽ ان ةػػلشـ كاكقكافػػؽ بػػيف ألػػزاء الحاجػػة الجهاليػػة -
ددال   ش يلعؿ اك  س قةقليب كا بشرقيشح كهػن قةػقكمب اكصػكر اكراؿ اككا

 (.89-87ال ص2004)اكصشكحال " ذكؾ اكراؿاكبصري  اكقن ق دؿ إكي ش  ف 
كأف اكل شكيػػ  ن ققعػػشيش بشك ػػركرة  ػػع  قطوبػػشت اكدػػكل كاكثبػػشت كاكرةػػكخ كانةػػقدرارال كاػػف كلػػكد اكعش ػػؿ " 

ف اكع ػػشر   "ة اكلال ػػ  اك بدمػػ  قد ػػؿ فػػن طيشق ػػش اكعشط ػػ  اه ةػػش ي اكعػػشط ن فػػن اكع ويػػ  اكب شئيػػ   ػػركرةال كا 
 (.428ال ص1991)اكلشدرلنال 

 البيئة العهراىية والتىهية الهستداهة: -3-2-2
( اكػػذم صػػدر مػػف انلق ػػشع اكثػػش ف مرػػر كالقدػػشد اكعػػشك ن كو ع ػػشرييف فػػن 1993ك ػػع إمػػالف رػػياشغك )

 دي   رياشغكال كفن هذا اهمالف مدت اكق  ي  اكبيئي  كانلق شمي   دكران رئيةػيشن فػن اك  شرةػ  اك ع شريػ ال 
وبػشت هػذا اك ػكع  ػف اكق  يػ . كطوب إكل  ع شرين اكعشكـ أف يطكركا   شرةشق ـ كآكيشق ـ كلعو ش ق ةلـ ك قط

 فشكدطشع اكع را ن يقرشبؾ  ع اكبيئ  كفؽ اك دشكر اكثالث :" 
 .قعديؿ اكبيئ  اك ديط  هيلشد بيئ  لشص  بشه ةشف 
 .اةقلداـ اك كارد اك قشد ال اكطبيعي  كاك ص ع ال ه قشج هذه اكبيئ  اك ص ع  كقرةيو ش كصيش ق ش 
  اكصػػػػشكحال  "اك صػػػػشدب  كع ويػػػػ  اه قػػػػشج كاكقرػػػػةيؿ كاكصػػػػيش  اكػػػػقلوص  ػػػػف اك  شيػػػػشت كان بعشثػػػػشت(

 (.93ال ص2004
ف   ك اكبيئ  اكع را ي  كقةيرهش ظشهرة دق ي  ك ةق رة ألةبشب مديدة هن: قةير  قطوبشت اك ػالؾ اعػدد "  كا 

ظ شر اكذات كدل اكبرػرال كقدػدـ قا كككليػش اكب ػشءال كقةيػر ا كك ػع األفراد كاكعال شت بي  ـال كغريزة اكقطكير كا 
 (.24ال ص1992)أابرال  "ان قصشدمال كقةير اكبيئ  اك ديط 
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ف  كي اف ك ع  ل كمػ   ػف اكدكامػد اكرئيةػي  اكقػن قلعػؿ  ػف اكدطػشع اكع را ػن  طشمػشن ق  كيػشن  ةػقدا شنال كا 
  يشـ اك ع شرم ب  شرةق ش ية ـ فن ق عيؿ اك ك كع اكبيئن فن اكدطشع اكع را نال كهذه اكدكامد هن:

 االستجابة:"  (1
إف اكةشيػػػػ   ػػػػف اك  ػػػػقج اك ع ػػػػشرم أك اه رػػػػشئن إرػػػػبشع  ل كمػػػػ   ػػػػف اكدشلػػػػشت 
اك قأصػػػو  فػػػن   ػػػس اه ةػػػشفال كهػػػن اكدشلػػػشت اككظي يػػػ  أكنن ك ػػػف ثػػػـ اكدشلػػػشت 
اكر زيػػ ال ف  ػػشؾ ق ػػكع فػػن دشلػػشت اه ةػػشفال ف   ػػش دشلػػشت ن ي اػػف انةػػقة شء 

كألػرل  ػد قألػذ م  ش كيعقبر كلكدهش  ػركريشنال كه ػشؾ دشلػشت ثش كيػ  كا شكيػ ال 
 صكرة اكدشل ال ككا  ش فن اكدديد  أ ش ن أك رغبشت.

كنبد أف يأقن اك  قج اك ع شرم  وبيشن ك ةقليبشن ك ذه اكدشلشت. كفػن هػذا اهطػشر 
ققأاػػػد أه يػػػ  اكػػػدكر اك طوػػػكب  ػػػف اك ع ػػػشرم فػػػن قكميػػػ  اك ةػػػق يد باي يػػػ  قدديػػػد 

ف ك ػـ مال ػ  بشك رػركع دشلشقاال ك ف ثـ اي ي  انةػقلشب  ك ػش. كم ويػ  قثديػؼ  ػ
اكع را ػػن  ػػف  بػػؿ اك ع ػػشرم ققطوػػب  ػػف اك ع ػػشرم   ةػػا أف ياقةػػب مػػددان  ػػف 

 اك  شرات اكقن ق ا ا  ف اكقأثير فن ذه ي  اك ةق يد كفاره.
 الديهوهة: (2

نبد ك ذا اك  قج أف يص ـ كيص ع باي ي  ق ا ا  ف اكبدشء طكيالن. كن يع ن هذا 
  ػش اةػق راري  م شصػره األةشةػي  كبدشؤهػش ك شبويقػا اكبدشء ثبشت كلكده ا ػش هػكال كا  

نةػػقيعشب م شصػػر كا  ػػشفشت لديػػدة قعاػػس ارقدػػشء  عرفػػ  اه ةػػشف كقطػػكر  ظػػـ 
ديشقػػػػاال ألف أم   رػػػػأة  ع شريػػػػ  هػػػػن فػػػػن اكدديدػػػػ   ل كمػػػػ   ػػػػف أ ظ ػػػػ  ب ػػػػشء 
 قدالوػػ  قرػػػاؿ  عػػػشن اك ياػػؿ اكػػػذم يدػػػيـ ب ػػشء قوػػػؾ اك  رػػػأةال ك ػػف هػػػذه األ ظ ػػػ ال 

رػػشئن كأ ظ ػػ  اكطش ػػ  كاكقاييػػؼ كاكلد ػػ  كاكةػػال   كغيرهػػش. كاكقطػػكير اك ظػػشـ اه 
اك طوػػػكب ه ػػػش هػػػك قطػػػكير هػػػذه األ ظ ػػػ  فػػػن اهطػػػشر اكبيئػػػن بكصػػػ  ش كدػػػدات 
 ةقدو  ك ل كمشت  قاش و  قؤدم فػن اك  شيػ  كظي ػ   رػقرا ال كهػن قػكفير بيئػ  

ش اكطبيعيػ  قوبن دشلشت اه ةشف اك شدي  كاك ع كي  كاكصدي ال كبأ ػؿ  ػرر كبيئق ػ
 ككوبيئ  اكدالوي  اكقن  عيش في ش.

 الجودة:  (3
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إف أهػػػـ  ػػػش قةػػػعل إكيػػػا فاػػػرة اكق  يػػػ  اك ةػػػقدا   هػػػك اكلػػػكدة في ػػػش يدد ػػػا اك  ػػػقج 
اك ع ػػػػشرم  ػػػػف بيئػػػػ  دالويػػػػ  كلشرليػػػػ  قع ػػػػن انرقدػػػػشء بديػػػػشة اه ةػػػػشفال فػػػػشك  قج 

در موػػػل اك ع ػػشرم اكػػذم ن ققػػكافر فيػػا  عػػشيير اكلػػػكدة اكعشك يػػ ال ياػػكف غيػػر  ػػش
قوبيػػ  دشلػػشت اك ةػػق يد بشكا ػػشءة اك طوكبػػ ال   ػػش يػػؤدم إكػػل اثيػػر  ػػف اكقعػػديالت 

 (.96ال ص2224)اكصشكحال "كاكقدةي شت مول هذا اك  قج 
 الترشيد: (4

يدصػػػؿ اكقررػػػيد بأةػػػشكيب مديػػػدة    ػػػش اك ػػػةط موػػػل قاو ػػػ  م شصػػػر اكب ػػػشء أم "
ةشد  اك لصص  اكدراة  كاكقرييد كاكصيش  ال كقرريد اك  مول قاشكيؼ األرض ك

 "كوطشكػػب كاػػذكؾ اك ةػػػشد  اهل شكيػػ  كو ب ػػلال كاةػػػقلداـ اك ب ػػل اةػػقلدا شن  اث ػػػشن 
 (.97ال ص2226)رد  ال 

اكػذم يعطي ػش أف ػؿ  ػش  األف ػؿكهك  دشككػ  كقأةػيس بيئػ  فاريػ  كم ويػ  قةػعل دك ػشن كوكصػكؿ إكػل اكدػؿ 
  ريد فن  دشبؿ ق اير أاثر ك كارد  شدي  أ ؿ. 

فن اك بش ن  كمشف: طش    لقز  ال كطش    رةو  ك صيب اك بش ن  ف اال اك كميف ابير  فشكطش   اك ةق وا 
كبدشل  إكل اك زيد  ف انهق شـ كقرريده. ك   كـ اكقرريد ن يع ن بشك ركرة اكقدويؿ  ف اةقلدا  ش بددر  ش 

كو  شرةػػػػ  هػػػػك قعزيػػػػز اكا ػػػػشءة فػػػػن إ قشل ػػػػش كاةػػػػقلدا  ش. كفػػػػن إطػػػػشر هػػػػذا اك   ػػػػـك ه ػػػػشؾ  ةػػػػشد  كاةػػػػع  
اك ع شري ال كدكر ابير كو ع شرم ي ا ا  ف لالكػا اهةػ شـ فػن م ويػ  اكقررػيد كدفػع  طػشع اكع ػراف إكػل أف 

 ياكف أاثر اةقلشب  كو طشكب اكبيئي .
 الكفاءة: (5

قع ػػػن اكا ػػػشءة ه ػػػش دةػػػف انلقيػػػشر  ػػػف اكليػػػشرات اك قعػػػددة هرػػػبشع اكدشلػػػشت " 
اك عشكػ  كع ويػ  انلقيػشر كاقلػشذ اكدػرار. اك طوكب  فن اك  قج اك ع شرمال أك اهدارة 

هذا اكدةػف فػن انلقيػشر كاهدارة اك عشكػ  يقطوبػشفال  شمػدة كاةػع   ػف اك عوك ػشت 
 ك  شهج  طكرة كع ويشت اكقدييـ كاك دشر  .

كقع ػػػن اكا ػػػشءة فػػػن قصػػػ يـ اك ػػػراغ اك ع ػػػشرمال كاك دصػػػكد بػػػشك راغ ه ػػػش هػػػك ذكػػػؾ 
بأبعشده اككظي ي  كاك اش ي  كاكل شكي ال كأف اكديز اكذم يقدرؾ فيا اه ةشف كيقأثر 

اكا ػػشءة فػػن انةػػقلشب  ك ػػذه األبعػػشد اكثالثػػ  هػػن اكقػػن قدػػدد دةػػف ذكػػؾ اكقصػػ يـ 
 كموك  ي قا:
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: كهك  ف اكديـ اكعويش فن ديشة اه ةشفال ككا دػظ ابيػر  ػف البعد الجهالي –أكنن 
عػن أه يػ  اكل ػشؿ اكقأثير فن ةوكؾ اه ةشف كقعش وا  ػع   ةػا كبيئقػا. كم ػد ش  

كدكره اكدديدن فػن ديشق ػشال ك ػف ثػـ قعزيػز  اش قػا فػن اك  شرةػ  اك ع شريػ ال فإ  ػش 
بػػػذكؾ  ةػػػقطيع أف  ةػػػ ـ فػػػن رفػػػع  ةػػػقكل اهدةػػػشس بشكل ػػػشؿ فػػػن  لق عشق ػػػشال 
 ك اكف  د أة   ش فن اكقصدم ألدد أ كاع اك ةشد اكبيئن كهك اكقوكث اكل شكن. 

رز  ك كمش اك ةشد  كانرق شمشت كغيره ػشال كه ػش : ف  ش يبالبعد الهكاىي –ثش يشن 
ياػػكف اك اػػشف اكصػػةير كاك كظػػؼ بصػػكرة ليػػدة هػػك األف ػػؿ ك ػػش كوق شمػػؿ إيلشبيػػشن 

  عا ك ع أبعشده اك ق كم  كاك قعددة.
اكبعػػد اكػػكظي ن: فػػإف اك دصػػكد بشككظي ػػ  ه ػػش هػػك اةػػقلشب  ذكػػؾ اك اػػشف  –ثشكثػػشن 

هذا اك رشط اه ةش ن اك عػيف كقدويوػا ك رشط إ ةش ن  عيفال  ف ه ش قاكف  عرف  
 ه ش اك دلؿ كا شءة قص يـ ذكؾ اك اشف.

 الحهاية: (6
 ف اك ركرم أف قأقن اك  شرة  اك ع شري  بشكاي ي  اكقن قدشفظ إكل دد  ش مول 
 عشكـ هذه اكبيئ  ك اك شق ش. كه شؾ لش ب آلر  ف اكد شي ال يق ثؿ فن اكدػد  ػف 

ك  ػػػػقج اك ع ػػػػشرم كقرػػػػييدهال ألف   ػػػػي  اك لو ػػػػشت اك صػػػػشدب  كع ويػػػػ  قصػػػػ يع ا
اك لو شت بصػكرة مش ػ  كطرائػؽ اكقعش ػؿ  ع ػش  ػف اكقدػديشت اكدشد ػ  بدػكةال ك ػف 
ألؿ قعزيز دكر اك ع شرم فن هػذا اك لػشؿ كاكقدويػؿ  ػف إ قػشج اك لو ػشتال فػال بػد 
 ػػػػف لعػػػػؿ  ك ػػػػكع اك لو ػػػػشتال دش ػػػػران فػػػػن اكع ويػػػػ  اكقصػػػػ ي ي ال كلعوػػػػا أدػػػػد 

 ك رركع.  دك شت قدييـ لكدة ا
كاكيكـ كـ قعد د شي  اكبيئ   دقصرة فدط مول  عشكل   ش يودؽ اكبيئ   ف  ػررال 
كا   ػش ققلػػشكز ذكػػؾ إكػػل اكد شيػػ  اهيلشبيػػ  اك ق ثوػػ  فػػن  بػػشدرة اه ةػػشف فػػن لعػػؿ 
 رشطا اكق  كم  عززان كوبيئ  ك ظ  شال كهذا اك   كـ اكػذم ق رػده اكق  يػ  اكع را يػ  

ال 2224)اكصػػػػػشكحال "كراػػػػػشئز اك   ػػػػػ  فػػػػػن  ةػػػػػيرق ش اك ةػػػػػقدا   كقعقبػػػػػره إدػػػػػدل ا
 (.111-122ص

 الهتطمبات الوظيفية لمتصهيـ الهعهاري: -3-2-3
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قق  ف اكلكا ػب األةشةػي  اكقػن قػ ظـ اكقصػ يـ اك ع ػشرم اكلش ػب اكػكظي ن كاك   عػنال كاكلش ػب اكل ػشكنال "
 (.84ال ص1995)دشا نال "كاكلش ب اه رشئن كاكقد نال كاكلش ب ان قصشدم 

ك ةػقطيع أف  ػذار أهػـ اك قطوبػشت كانرػػقراطشت اككظي يػ  اكقػن يلػب أف قؤلػػذ بعػيف انمقبػشر دػيف ك ػػع 
 اكقصش يـ اك ع شري  كأل كاع اك لقو    ف اك بش ن كاك  رآت بشك دشط اآلقي :

  رامشة اكلكا ب اكبيئي  بإةدشطشق ش كدل اك ك ع اك ددد كو رركع."  -
كاألرػػػاشؿ اكقصػػػ ي ي   كأبعشدهػػػشي  كاكثش كيػػػ  قدديػػػد اك اك ػػػشت اك ع شريػػػ  األةشةػػػ -

 األاثر  الء   ك شال كاكقل يزات اك ركري  اكقن يلب أف قدقكي ش.
 أكقدديػػد ديػػز اػػؿ  ػػف اكدراػػشت اككظي يػػ  اك قك عػػ   ػػ ف اك اػػكف اك ع ػػشرمال  -

اك  ػػػػردة اك ع شريػػػػ  اككادػػػػدةال كاكعال ػػػػشت اككظي يػػػػ  اك  قر ػػػػ   ػػػػش بػػػػيف م شصػػػػر 
 اكقاكيف ك  رداقا. 

اكثش كي  كو ب لال كالقيشر اك كا ع اك الئ   ك ش  أكديد صديح كو دالؿ اكرئيةي  قد -
 بشك ةب  كوقاكيف اك دقرحال كاك ك ع اكع را ن اك ددد. 

رػػػػش ككن ةػػػػويـ بػػػػيف أ ةػػػػشـ اك ب ػػػػل ك ةػػػػقكيشقا  قػػػػأ يف اقصػػػػشؿ كظي ػػػػن أفدػػػػن ك -
 اك لقو  .

كقطكيػػػع اكع شصػػػر القيػػػشر اك ظػػػشـ اه رػػػشئن اك الئػػػـ كوكظي ػػػ  اك دػػػددة كو ب ػػػلال  -
 اه رشئي  اكرئيةي  كاكثش كي  كألهداؼ اككظي ي  اك رةك  .

اكقكليا اكصديح كع شصر اك ب ل ك اك شقا اك ع شريػ  كػدل انقلشهػشت األةشةػي   -
 ا طال شن  ف اككظي   اك دددة اكقن قدق   ش هذه اك راغشت.

 قأ يف اكعزؿ اكصكقن كاكدرارم اكليد. -
   ي  كاكقد ي  اك ركري .قل يز اك ب ل بشألل زة اك -
اكقعش ػؿ اكصػػديح  ػع م شصػػر ق ةػيؽ اك ك ػػع كاككةػط اكع را ػػن اك دػيط بػػشك ب ل  -

)دػػشا نال  " كا ػػؼ كةػػشئط اك دػػؿ( – شصػػر ل ػػراء م –برػػاؿ  بشرػػر )أرصػػ   
 (.12ال ص1997/1998
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 البيئة التعميهية: -3-3
درلػػػ   ػػػف األه يػػ  أل  ػػػش أدػػػد أهػػػـ قعػػد اكبيئػػػ  اكقعوي يػػػ  لػػزءان أةشةػػػيشن  ػػػف اكبيئػػ  انلق شميػػػ ال كهػػػن موػػل 

مػداده بكصػ ا رأةػ شؿ برػريشنال يرػشرؾ  اك ػدلالت فػن اكع ويػ  اكقعوي يػ  كقةػ ـ فػن قدػديـ اك عرفػ  كإل ةػشف كا 
  رشرا  أةشةي  فن قطكير اك لق عال كقدديـ اكرفشهي  كوع صر اكبررم.

 هفٍـو البيئة التعميهية: -3-3-1
اككةػػط اكػذم قػػدكر فيػا اكع ويػػ  اكقعوي يػ  كقةػػكد بػيف أفػػراده "( أف اكبيئػ  اكقعوي يػػ  هػن 1987) رضػػوافيػرل 

دارق ػشال كاكدػرارات  اك درةيف كاهدارييف كاك قعو يف مال شت  لقو  ال يقداـ في ش دةقكر اك ؤةةػ  اكقعوي يػ  كا 
رػػػلصال كاكصػػػالديشت  كاكقعوي ػػػشت اكقػػػن قػػػ ظـ م ػػػؿ اك ؤةةػػػ ال اػػػذكؾ اكددػػػكؽ كاككالبػػػشت اك رقبطػػػ  باػػػؿ

كاك ةػػؤككيشت اك  كطػػػ  باػػػؿ فػػػرد أي ػػػشنال ي ػػػشؼ إكػػػل ذكػػػؾ اكلػػػك انلق ػػػشمن اكةػػػويـ اكةػػػشئد فػػػن اك ؤةةػػػ ال 
 (.51ال ص1987)ر كاف كآلركفال "كاك ب ن مول قاشفؤ اك رص أ شـ اكل يع 

بػػراٌيـا ػػش يػػرل  ربكيػػ   ػػف اككةػػط اكػػذم قػػدكر فيػػا اكع ويػػ  اكق"( أف اكبيئػػ  اكقعوي يػػ  هػػن 1993) الصػػياد وا 
لػػػالؿ ةيشةػػػشتال ك  شرةػػػشت إداريػػػ  ككةػػػشئؿ قعوي يػػػ . كق ػػػـ هػػػذه اكبيئػػػ  اك عو ػػػيف كاهداريػػػيف كاكطػػػالب. 

كقػػؤثر فػػػن ةػػوكا ـال كهػػػن  األفػػرادكقعاػػس اكبيئػػ  اكقعوي يػػػ   ل كمػػ   ػػف اكلصػػػشئص اكثشبقػػ  اكقػػن يػػػدرا ش 
ددػػػؽ أهػػػداؼ األفػػػراد هػػػن ذاق ػػػش اك يػػػداف اكػػػذم ي ػػػع فيػػػا األفػػػراد  ػػػراراق ـ اكلشصػػػ  بشكع ػػػؿال فشكبيئػػػ  اكقػػػن ق

قةشمدهـ مول إربشع دشلشق ـ  ف لالؿ قكليا ةوكا ـ  دك قدديػؽ أهػداؼ اكع ويػ  اكقربكيػ ال كاكبيئػ  اكقػن 
براهيـال " ن قددؽ أهداؼ أفرادهش قةبب ا ل شض ر شهـ كا  قشليق ـ  (.115ال ص1993)اكصيشد كا 

اككةط اكػذم قػدكر " ل أف اكبيئ  اكقعوي ي  هن ( مف اكرأييف اكةشبديف ف ك ير 1993) هرسيكن يلقوؼ رأم 
فيا اكع وي  اكقعوي ي  كق ـ اك عو يف كاهدارييف كاكطالبال كفي ش يع ؿ اكل يع  عشن مول ق ريط انقلشه إكل 
اكرمشي  كانهق شـال كهذا يقطوب بشك ركرة إدارة فعشك  قةق د فػن إدارق ػش موػل اكعال ػشت اه ةػش ي  كاك رػشرا  

 (.17ال ص1995) رةنال " درار  ف لش ب اك عو يف كاهدارييف  عشن فن اقلشذ اك
( قعري شن كوبيئ  اكقعوي ي  أر ؿ  ف اكقعري شت اكةشبد  أل ػا ي ػيؼ اكبيئػ  اك شديػ  إكي ػشال 2225) رحهةكيكرد 

 ػشؿ اكبيئ  اك شدي  اكقن قرق ؿ مول اكلصشئص اكبيئي  اشك ظشف  كاكق كيػ  كاك رافػؽ كل "فشكبيئ  اكقعوي ي  هن
اك ب ل كاكدػدائؽال كاػذكؾ اكبيئػ  انلق شميػ  اكقػن قرػق ؿ موػل اكعال ػشت اك قبشدكػ  بػيف اك عو ػيف في ػش بيػ  ـ 
 "ك ػػع اهدارة كاكطوبػػ  كاػػذكؾ اكعال ػػشت بػػيف اكطوبػػ  كيرػػقرط في ػػش أف قاػػكف صػػدي  ك ظي ػػ  كةػػوي   ك ريدػػ 

 (.22ال ص2226)رد  ال 
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ف اكبشدثيف فن أ كاع اكبيئ  كقص ي شق ش   د قلشهوكا اك رع اكلشص بع شرة اك رااز اكقدريبي  كرب ش يعكد ذكػؾ كا 
ألف اك راػػز اكقدريةػػػن هػػػن اك اػػشف اكػػػذم ققل ػػػع فيػػا القصشصػػػشت  لقو ػػػ  كاػػؿ    ػػػش قل يزاق ػػػش كقد يشق ػػػش 

 .(Edwards, 2000, p73)اكلشص  ب ش. 
 البىاء التعميهي: -3-3-2
ك عش ػؿ ك لػشبر كأ ػشاف كو رػشط كف ػشء كادػدان  ػف أهػـ  يعد اكب شء اكقعوي ن ب ش ي ػ ا  ػف  شمػشت دراةػي " 

 ػػدلالت اك  ظك ػػ  اكقعوي يػػ  كأةشةػػشن يةػػشمد موػػل اكقلديػػد اكقربػػكم كقدػػديث اكقعوػػيـال كفػػن اكك ػػت   ةػػا  ػػد 
 (.53ال ص2221)دلنال  "ياكف بقص ي ا مش الن  عك شن يدكؿ دكف ذكؾ

  كوقعويـال فيؤثر فن م ويشت اكقعويـ كيق شمػؿ  ػع بديػ  فشكب شء اكقعوي ن يكفر اكب ي  اك شدي  اكقدقي  األةشةي" 
اك ػػػدلالتال كػػػذكؾ قك ػػػع مػػػدد  ػػػف اكرػػػركط أث ػػػشء قصػػػ ي ا ققعوػػػؽ بعػػػدد فراغشقػػػا كقكزم ػػػش كفػػػؽ اكدشلػػػشت 
اككظي ي ال كاقصشف ش بصػ شت قالئػـ لصػشئص اكطوبػ  كدشلػشق ـ اكصػدي  كاكبيئيػ  كاكقربكيػ  كقوبػن  قطوبػشت 

لـ اكدشمشت كقكفر اكلد شت اكصدي  كاكريش ي  كاك  ي  كاؿ  ش يقعوؽ ب لشح م ويشت اكقربي ال ف الن مف د
اكع ويػػ  اكقعوي يػػ  ه قػػشج  لػػرج قعوي ػػن   شةػػب كةػػكؽ اكع ػػؿال ك ػػشدر موػػل قطػػكير  لق عػػا كان لػػراط فيػػا 

 (.19ال ص2226)رد  ال  "ب لشح
كػػؾال كهػػذه هػػن  صػػ  اكقعوػػيـ  دػػف  رػػاؿ أب يق ػػش أكننال ثػػـ قرػػاو ش هػػن بعػػد ذ " كػػوهبز كفػػن هػػذا اكصػػدد يدػػكؿ

(ال كاػػػف ذكػػػؾ ن يقددػػػؽ إن بقػػػكافر إدارة فعشكػػػ  كبيئػػػ  اكقعوػػػيـ قدػػػكد م ويػػػ  159ال ص1971اش وػػػ " )اػػػك بزال 
كيةػػػت  –موػػػل ةػػػبيؿ اك ثػػػشؿ  –فػػػإدارة اكصػػػؼ " اكق شمػػػؿ بػػػيف اكب ػػػشء اكقعوي ػػػن كاكع شصػػػر األلػػػرل ب لػػػشحال 
ر شبػ  موػل اكبيئػ  اكاويػ ال  ق ػ    قعوػيـ اكطػالب م وي     صو  مػف أ رػط  اكػقعوـ اكيك يػ ال بػؿ قق ػ ف اك

كقعو  ـ بطريد  قكفر   شلشن يلعؿ اكقعوـ كاأل رط  اكقن يدكـ ب ش اكطالب كأ  شط اكبيئ  اك شدي  كبيئ  اكػقعوـ 
 (.31ال ص2221)دلنال "كأ كام ش أ ران   ا شن كيةيران 

هػػك اكبيئػػ  اكقعوي يػػ ال كهػػذا اك ظػػشـ  ك ػػف لػػالؿ ذكػػؾ  لػػد أف اكب ػػشء اكقعوي ػػن  ظػػشـ فرمػػن  ػػف  ظػػشـ أرػػ ؿ
يرػػػق ؿ موػػػل م شصػػػر مديػػػدةال هػػػن  اك ػػػشت اك ب ػػػل اكقعوي ػػػنال قق شمػػػؿ في ػػػش بي ق ػػػش اػػػن قددػػػؽ األغػػػراض 

 اك طوكب قدديد ش فن اك  ظك   اكقعوي ي .
اكب ػشء اكقعوي ػن  ػد ياػكف  درةػ ال  ع ػدال لش عػ ال أك  راػز قػدريبنال كاكب ػشء اكقعوي ػن ي ػـ طوبػ  ك درةػيف 

دا  رييف.كا 
 هكوىات الهبىا التعميهي: -3-3-3
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قعػػد م ويػػ  إ رػػشء اك بػػش ن اكقعوي يػػ  م ويػػ  قاش ويػػ  إذ ق قػػزج في ػػش  دق يػػشت األصػػكؿ اك  دةػػي  كاكصػػدي  " 
ب  ػػكف اكقربيػػ  ك ةػػقكل  كميػػ  اكقعوػػيـ كوكصػػكؿ إكػػل أ ػػرب اكطرائػػؽ كأ ك  ػػش موػػل قدديػػؽ األهػػداؼ اكقربكيػػ  

اكاقػب كاك رالػع اك لقصػ  بشألب يػ  اكقعوي يػ  اكلكا ػب اكقػن يلػب أف ققػكافر اك طوكب قدديد شال ك د ص  ت 
 فن هذه األب ي  مول اك دك اآلقن:

 اك ك ع. -
 اكراؿ كاكقكليا. -
 غرؼ اكقدريس كو ل كمشت اكابيرة كاك ل كمشت اكصةيرة. -
 غرؼ اك رشط اكثدشفن كاك  ن كاكعو ن. -
 اك لشبر كاك عش ؿ كاك زارع كقكابع ش. -
 اك دش رات كاندق شنت. شمشت  -
  رااز  صشدر اكقعوـ )اك اقب  كقكابع ش(. -
 اكبشدشت كاك المب.  -
 غرؼ اهدارة. -
 غرؼ اك عو يف. -
 غرف  اك ررد اكقربكم. -
 غرف  اكدشرس. -
 اك طعـ كغرف  اكلد   اكةذائي . -
 اك ةقكدع. -
 غرف  اك ةقكصؼ كاكرمشي  اكصدي  كاهةعشؼ.  -
 كاك ةقلد يف كاكطوب .دكرات اك يشه كإلدارييف كاك عو يف  -
 اك  رات اكدالوي  كاكلشرلي . -
 غرف  اكدشرس كاك ةقلد يف. -

 (.26-25ال ص2226)رد  ال  "كق شؼ ك ذه اكلكا ب انثشث كاكقل يزات كأدكات اكقعويـ كاكقدريب
 شروط األبىية التعميهية: -3-3-4
قرير مبشرة "بيئ  كوقعويـ" إكل طيؼ كاةع  ف اكص شت اكقن قق يػز بلصػشئص اثيػرة  ػف قصػ يـ األب يػ ال " 

 ش يقعوؽ    ش بإدةشةشت اكلةـ اشكرؤي  كاكة ع كاكدرارة  –كي اف اكقداـ بشك ظشهر اكطبيعي  كوبيئ   ةبيشن 
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قػػؤثر فػػن اكعشط ػػ  كاكةػػوكؾ ف ػػن كذكػػؾ بكاةػػط  اكطرائػػؽ اك  دةػػي  اك عركفػػ ال أ ػػش اكصػػ شت اكبيئيػػ  اكقػػن  –
غيػر لش ػع  كصػيغ أك أ ظ ػ  ثشبقػ ال فشكب ػشء اكقعوي ػن  أل  ػشأاثر صعكب  فن اه لشز أث شء قص يـ اكب ػشء 

يلب أف ياكف  شدران مول قطكير اكاشئف اه ةش ن قطكيران فعشنن الق شميشن كفاريشن كلةديشن كمشط يشنال كذا يلب 
 "              اك اػػػػػػػػػػشف"  دطػػػػػػػػػػ  أةشةػػػػػػػػػػي  كأككيػػػػػػػػػػ  ن  لػػػػػػػػػػرد  دطػػػػػػػػػػ  ثش كيػػػػػػػػػػ أف قاػػػػػػػػػػكف م ويػػػػػػػػػػ  ق يئػػػػػػػػػػ  اكبيئػػػػػػػػػػ  "ن

(Chiara, 1980, p196). 
كيلب أف يقكافر فن األب ي  اكقعوي ي  مدد  ف اكرركط اػن قصػبح   شةػب  كوع ويػ  اكقعوي يػ  كهػذه اكرػركط 

 هن:
: أف يدػػػدـ اك ب ػػػل اك ػػػراغ كاكقةػػػ يالت اكالز ػػػ  كقطبيػػػؽ الهواءهػػػة لمهىػػػاٌج"  ( أ

 اك  شهج اككاردة فن اكبر ش ج اكقعوي ن. 
: أف قؤ ف اك بش ن اكقعوي يػ  اكد شيػ  كرػشغوي ش  ػف األهاف والحهاية السميهة ( ب

 األلطشرال كأف ياكف ك ش أي شن أثر إيلشبن فن قدةيف صد  اكطالب.
طػػط ك ػػش برػػاؿ ي اػػف األ رػػط  : أف قصػػ ـ اك بػػش ن كيلالتىسػػيؽ الػػوظيفي ( ت

 اك لقو    ف اكق شغـ  عشن كأف ق  ذ ب شموي  دكف اكقأثير فن بع  ش بع شن. 
: أف قلطػػػط اك بػػػش ن قلطيطػػػشن ييةػػػر اةػػػقلداـ اك ػػػكارد الكفػػػاءة واالسػػػتخداـ ( ث

 اك لقو   بة كك .
 : أف يةر راؿ اك بش ن اك شظر إكي شال  ع اكبةشط  كاهفشدة.الجهاؿ ( ج
قلطػػط اك بػػش ن اكقعوي يػػ  قلطيطػػشن برػػاؿ يلعو ػػش أف  دػػكؿ أف : أف االقتصػػاد ( ح

 ه شؾ إفشدة  ف اؿ  ش أ  ؽ مول إ رشئ ش.
: أف قص ـ اك بش ن اكقعوي يػ  قصػ ي شن يةػ ح بشكقكةػع اك ةػقدبون أك الهروىة ( خ

-55ال ص2001)دلػنال  "إمشدة ق ظي  ش ك كال   دشلػشت قربكيػ   قلػددة
62). 

اكقعوي ي   ر    در اه اشف  ف  شدي  اك اشفال فشأل ا   في ش يلب أف كيلب أف قاكف ل يع األب ي  "  
ققصؼ بدشبوي  مول اكقايؼ اكة ؿال كفؽ انةػقع شنت كاكقرقيبػشت اكلديػدة فػن اك ةػقدبؿال كػذا يلػب أن 
قر ؿ اكقدةي شت ك  شذج األ ا   فن اكبر ش ج إ رشءات صعب  موػل اكقعػديؿ كفػؽ اكدشلػشت اك ةػقدبوي  

 (.24ال ص1990)اك كةكم  اك  دةي  اك ع شري ال   " اك قةيرة
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ن بد أف قكااب انب ي  درا  قطكر اكد شرة اه ةػش ي ال  ػع  رامػشة " ( أ ا 2005) فتحيك د أاد 
ف اكقصػػ يـ يلػػب أف يرػػػ ؿ  أف اكع ػػشرة قرػػ ؿ اه ةػػشف كاكقا كككليػػش ككػػػيس اكقا كككليػػش كدػػدهشال كا 

 (.81ال ص2005)فقدنال  "اه ةشف كاكل شم  كاكقا كككليش
يق ػشكؿ هػذا اك ك ػكع دكر اكرػراشء )اكدككػ  كاك لق ػع كاألةػر( " توفير بيئػة العهػؿ )األرغوىػوهي(: ( د

فػػن ق ظػػيـ كق عيػػؿ )اكا ػػشءة اكقربكيػػ ( أم اكػػربط بػػيف اك  شرةػػشت كاك  ػػش يف اك   يػػ  كبػػيف كةػػشئؿ 
اكلش ػػب    كلشصػػ اكػػدمـ كاندقػػكاء كو رػػشط اكقعوي ػػن كاكقربػػكمال ب ػػش يق ػػ ف  ػػف  ػػيـ ك بػػشدئ كبيئػػ

 .(89ال ص2005)فقدنال "اك شدم كوع وي  اكقربكي 
ا ػش أف ه ػػشؾ أثػران غيػػر  بشرػر ك اػػشف اكع ػؿ كظركفػػا موػل اكع ػػؿ كاه قػشجال كك ػػش اػشف اكب ػػشء اكقعوي ػن هػػك 
 اػػشف اكع ػػؿ كوطػػالب ك درةػػي ـ كةػػشئر اك ػػكظ يفال اػػشف اػػؿ  ػػش ي اػػف م وػػا كيصػػبح هػػذا اك اػػشف ل ػػيالن 

اك  س ل دان فػن ةػبيؿ قػكفير ر ػش اكطػالب كاكعػش ويف مػف م و ػـ كهػك بشكقػشكن ل ػد فػن ةػبيؿ ك دببشن إكل 
 (.89ال ص1974قكفير صدق ـ اك  ةي  كزيشدة إ قشل ـ ) ةشريكسال 

أف اكبيئػ  اك شديػ  اك ديطػ  ب اػشف اكع ػؿ قػؤثر قػأثيران ابيػران فػن أداء اكع ػؿال ) ( 2222) هاؾ أىدروك د أاػد 
ف اكقصػ يـ غيػػر اك  ا ػػش أف اكبيئػػ   اكر ػش مػػف اكع ػػؿ كمػػدـ اكرغبػػ  فيػػا. شةػػب كوبيئػػ  اك شديػػ  يةػػبب مػػدـ كا 

قق  ف أي شن اكلكا ب غير اك رئي   ف اكبيئ  اك شدي   ف درل  اكدرارة كاك كء كاك ك شء كاكقن ك ش آثػشر 
رة قػأثيران ابيػػران  كيػ  فػن اكةػوكؾ كاك رػشمر اه ةػػش ي ال ك ػد قاػكف هػذه اآلثػشر ةػػوبي  أك إيلشبيػ ال أم إف كوع ػش

 (.324-133ال ص2222) شؾ أ دركال  (فن ةوكؾ األفراد فن بيئشت اكع ؿ

 البىاء التعميهي ودوري في تحقيؽ وظائؼ الهراكز التدريبية: 3-4
 البىاء التعميهي والتحصيؿ األكاديهي: -3-4-1
اكػذم ققػكافر فيػا اكرػركط يرقبط اكب شء اكقعوي ن كاك   ج اكذم ييػدرس فيػا بعال ػ  ق شمويػ ال فشكب ػشء اكصػشكح " 

اك ك ػػكمي  يةػػ ؿ قطبيػػؽ اك ػػ  جال كاكعاػػس صػػديحال أم إف اكب ػػشء اكػػذم ن ققػػكفر فيػػا اكرػػركط األةشةػػي  
يػػؤدم إكػػل مر وػػ  قطبيػػؽ اك ػػ  ج. كػػذكؾ نبػػد أف ياػػكف قصػػ يـ اكب ػػشء اكقعوي ػػن  الئ ػػشن ك قطوبػػشت اك ػػ  ج 

باي يػ  ق شمػؿ اكطشكػب  ػع اكرػركط اك ديطػ  بػاال كطرائؽ قدريس اػؿ  ػشدة  ػف  ػكادهال ك ب يػشن موػل اك عرفػ  
كأف ياػػكف اكب ػػشء  ػػزكدان بػػشألدكات اكالز ػػ  ك  شرةػػ  اكطػػالب  رػػشط ـ اكقعوي ػػن فػػرادل كل شمػػشتال  رػػق و  
مول اؿ  ش يكفر ك ـ دشلشق ـ األةشةي   ف لد شت طبي  ك  ةي ال فإذا اةقكفل اكب شء اكقعوي ن ل يع هذه 
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 " صشكدشن كقطبيؽ اك ػ  ج موػل اك دػك اكػذم ققطوبػا انقلشهػشت اكقربكيػ  اكدديثػ اكرركط أصبح ب شءن كظي يشن 
 (.62ال ص1968)صويبشال 

 كذكؾ ه شؾ مدد  ف اك دشط نبد  ف قأايد أه يق ش فن هذا اك لشؿ كهن: 
يلب أن ي ظػر كو ب ػل اكقعوي ػن موػل أ ػا صػرح قػشريلن غيػر  شبػؿ كوقطػكير كاكقةييػرال بػؿ يلػب "  -

بكصػػ ا كةػػيو  كلد ػػ  اك ػػشسال كهػػذه اك ظػػرة قكلػػب أف قك ػػع اك طشكػػب اكقربكيػػ  فػػن أف ي ظػػر إكيػػا 
 (.72ال ص1981)اكدكيرمال  "اك دشـ األكؿال بعد ذكؾ يل ع ك ش قص يـ اك ب ل اكقعوي ن

ال ا ػػش األب يػػ يلػػب اك ظػػر إكػػل اك ةػػقدبؿ في ػػش يلػػص اكقةيػػرات اكقربكيػػ  اك رقدبػػ  كقػػأثير ذكػػؾ فػػن "  -
 ع شرييف فن هذا اك لشؿ بشةق رارال ألف غيشب لبػرة اكقربػكييف  ػد قةػبب يلب قكليا اك   دةيف اك

قرالع األهداؼ اكقربكي  إكل لو ي  اكصكرة كا قصػشر األبدػشث موػل اككةػشئؿ اكقد يػ  كو رػركعال   ػش 
 (.89ال ص1976) د كدال "يؤدم إكل فرؿ األب ي  كمدـ قوبيق ش كوكظي   اكقربكي  

اكقعوي يػ  ن يدػؿ أه يػ   انةػقراقيلي ن بكص ا لزءان ن يقلزأ  ػف يلب اك ظر إكل اك ب ل اكقعوي "  -
. انةػػقراقيلي مػػف األهػػداؼ كاك دقكيػػشت كاأل رػػط  كاكطرائػػؽ كاككةػػشئؿ اك ةػػقع و  فػػن  طػػشؽ هػػذه 

ك ػف هػػذا اك  ظػػشر فػػال بػػد  ػػف أف يكظػػؼ قكظي ػشن م ويػػشن فػػن لد ػػ  هػػذه اكع شصػػر كأف يايػػؼ  ع ػػش 
كلصشئصػػػ ـ اكلةػػػدي  كاك  ةػػػي  كانلق شميػػػ  ككظي ػػػ  اكقرغيػػػبال كاػػػذكؾ  ػػػع دشلػػػشت اك ةػػػق يديف 
 (.5ال ص1991)اك  ظ   اكعربي  كوقربي  كاكثدشف  كاكعوكـال  "ككظي   قة يؿ األ رط  اكقربكي 

يلب أف يص ـ اك ب ل بل يع  اك شقا قص ي شن يلعوا يةػقليب اةػقلشب  كظي يػ  ألهػداؼ اكقعوػيـ " -
ككقػػػدريس  دػػػررات أاثػػػر "(. 54ال ص2001ال ن)دلػػػ "فيػػػا كأةػػػوكبا كأرػػػاشؿ اك رػػػشط اكقػػػن ق ػػػشرس

"        ق كمػػػػػػػػشن قلقوػػػػػػػػؼ اك بػػػػػػػػش ن  ػػػػػػػػف  ػػػػػػػػشديقن اكقلطػػػػػػػػيط كاكقل يػػػػػػػػزات اكقػػػػػػػػن يلػػػػػػػػب أف قػػػػػػػػزكد ب ػػػػػػػػش 
(Pierce, 1963, p25). 

يلػػب اك ظػػر إكػػل أف  ةػػقكل ق  يػػذ اك  ػػشهج يلقوػػؼ موػػل دةػػب  ةػػقكل قػػكافر اكدشمػػشت كاك لػػشبر " -
عوي ن فػن ق  يػذ اك ػ  ج دفػع مػددان  ػف اك ػربيف إكػل امقبػشر هػذا اكب ػشء كاكقل يزات. فقأثير اكب شء اكق

م صران  ف م شصر اك ػ  ج اكقعوي ػنال كذكػؾ موػل اكػرغـ  ػف الػقالؼ طبيعقػا مػف طبيعػ   دقػكل 
 (.23ال ص2006)رد  ال  "اك  شهج اكقعوي ي 

 البىاء التعميهي والبحث العمهي: -3-4-2
يعػػػد اكبدػػػث اكعو ػػػن اكدراةػػػ  اكعو يػػػ  اك ك ػػػكمي  فػػػن أم  ػػػف اك لػػػشنت اكطبيعيػػػ  أك اه ةػػػش ي  دراةػػػ  " 

قلريبيػ  قطبيديػ  أك دراةػ   ظريػػ   يدا يػ  أك  اقبيػ ال كمػف طريدػػا يعػد اكبػشدثكف كاك قلصصػكف اك ػػشهركف 
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 صػيوي  مػف اك رػاالت فن  لقوؼ  لشنت اكديشة اه ةش ي  كاكطبيعي ال كقددـ  عوك شت ك عشرؼ كا عي  كق
 (63ال ص1975) كزكنال "  اكقن  ف رأ  ش قدةيف  ةقكيشت اكديشة كدؿ  راالق ش اكيك ي 

كيدقػػػشج اكبدػػػث اكعو ػػػن إكػػػل مػػػدد  ػػػف اك ةػػػقوز شت اكبرػػػري  كاك شديػػػ  كغيرهػػػشال ف  ػػػشؾ  اك ػػػشت اك ب ػػػل " 
 ػف اقػب ك لػالت ك عػشلـ  اكقعوي ن  ف اك لقبرات كاكقل يزات كاك اقب  ك ش في ش  ف  رالع مو ي  دديثػ 

كدكريشت كبيش شت إدصشئي  كغيرهش  ف  صشدر اك عوك شتال ك ف  عك شت اكبدث اكعو ػن مػدـ قػكافر اكبيئػ  
 (.77ال ص2226)يكةؼال  "اكبدثي  اك  شةب  كمدـ قكافر اكقل يزات اكاشفي 

 البىاء التعميهي وخدهة الهجتهع: -3-4-3
بشك لق ع كهن مال   م كي ال فدد رػيد اكب ػشء اكقعوي ػن  ػف ألػؿ ه شؾ مال   كطيدة قربط اكب شء اكقعوي ن 

لد ػػػ  اك لق ػػػع كقػػػكفير اكقعوػػػيـ ألب شئػػػاال كاك لق ػػػع هػػػك  ػػػف يدػػػـك بإرػػػشدة هػػػذه اك بػػػش نال كػػػذكؾ يلػػػب موػػػل 
 اك ع شرم م د قص يـ اكب شء اكقعوي ن  عرف  اك لق ع اكذم يدكـ بلد قاال آلذان بشكدةبشف اك دشط اكقشكي :

 ط انلق شمن كةاش ا براؿ اش ؿ. طبيع  اككة" -
 ص   اكلكار اك ديط  بشك ك عال كقالفن بعض اك ؤثرات اكبيئي  اقوكث اك كاء كاك ليج. -
 " عػػػدؿ اك  ػػػك اك قك ػػػع  الدظقػػػا فػػػن اك رػػػركع بكصػػػ ا  ؤرػػػران كإل رػػػشء اك ردوػػػن كو ب ػػػل اكقعوي ػػػن -

 (.22ال ص1990)اك كةكم  اك  دةي  اك ع شري ال 
ك شديػػ  اك ع شريػ   ػػع اككةػػط اك ع ػشرم اك دوػػن كقػدميـ اكبيئػػ  انلق شميػػ  ق ػشغـ لصػػشئص اكبيئػ  ا" -

كبػػذكؾ ياػػكف اكب ػػشء اكقعوي ػػن ب ػػشء د ػػشريشن يعاػػس د ػػشرة اك لق ػػعال كي اػػف قكظيػػؼ  ػػكاد اكب ػػشء 
)اك  ظ ػػ  اكعربيػػ  كوقربيػػ   "اك قػػكافرة فػػن اك لق ػػع كلش شقػػا فػػن ب ػػشء اكبيئػػ  اك شديػػ  كوب ػػشء اكقعوي ػػن

 (.11ال ص2000كعوكـال كاكثدشف  كا
يلب أف يص ـ اكب شء قص ي شن يصوح كقوبي  دشلػشت اك لق ػع اك دوػنال كأف ن قاػكف ه ػشؾ فػركؽ " -

أةشةػػي  بػػيف اكب ػػشء كاكبيئػػ  ألف اكب ػػشء اكقعوي ػػن او ػػش اػػشف   ةػػل شن  ػػع اكبيئػػ  ا عاػػس إيلشبيػػشن موػػل 
 اكع وي  اكقعوي ي ال كددؽ  بدأ اك الء   بيف اكقربي  كاك لق ع.

إف اك ب ػػل اك الئػػـ هػػك اكػػذم يق شةػػب  ػػع اكبيئػػ  اكطبيعيػػ  كانلق شميػػ  كي ةػػلـ  ػػع ثدشفػػ  اك لق ػػع  -
كفوة قاال أل ا يراؿ اكبيئ  اكصشكد  اكقػن قةػشمد موػل اهبػداع كانبقاػشر كقػكفير األلػكاء اك  شةػب  

اك لق ػػػع كوق شمػػػؿ اك ث ػػػر كقاػػػكيف اكعال ػػػشت اه ةػػػش ي ال   ػػػش يلعػػػؿ اك لق ػػػع اكقعوي ػػػن لػػػزءان  ػػػف 
 (.71ص-69ال ص1981)اكدكيرمال  "اكابير
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إف ارقبشط  دلالت اكقعويـ بدطشمشت اك لق ع يةقدمن دراة  بدطشمشت اك لق ع يةقدمن دراة  "  -
لصػػشئص هػػذه اكدطشمػػشت كدشلشق ػػش ذات اكصػػو  بػػشكقعويـال كاةػػق قشج اك عوك ػػشت اكالز ػػ  كقلطػػيط 

ف إغ شؿ هذه اك   ػ    دلالت اكقعويـال كلعو ش  قكافد   ع لصشئص اك لق ع كدشلشقا اكقربكي ال كا 
 (.21ال ص2006)رد  ال "يلعؿ اكقعويـ كلططا    صويف مف اك لق ع 

 البىاء التعميهي الهستقبمي: 3-5
قةقدمن اكقطػكرات كاكقةيػرات اك قك عػ  فػن أهػداؼ اكقعوػيـ كفوةػ قا كاك  ػشهج اكقعوي يػ  كاكقكةػع اك قزايػد فػن 

قعوـ أف يعػػشد اك ظػػر فػػن اكقصػػ يـ اك ع ػػشرم كاك  دةػػن كوب ػػشء اكقعوي ػػن. اةػػقلداـ قد يػػشت لديػػدة كوقعوػػيـ كاكػػ
كا طال ػػػػشن  ػػػػف ذكػػػػؾ  ش ػػػػت اك  ظ ػػػػ  اكعربيػػػػ  كوقربيػػػػ  كاكثدشفػػػػ  كاكعوػػػػكـ بقصػػػػكر اك ال ػػػػح األةشةػػػػي  ك درةػػػػ  
اك ةػػػقدبؿ كقػػػرل اكبشدثػػػ  أف  ػػػف اك  اػػػف انةػػػق شدة  ػػػف هػػػذه اك ال ػػػح كاةػػػقلداـ  ػػػش ي شةػػػب    ػػػش اك رااػػػز 

 ي  ف الن مف  ال ح ألرلال مول اك دك اآلقن:اكقدريب
 رامػػشة لػػكدة اكب ػػشء اكقعوي ػػن  ػػف اك شديػػ  اك كميػػ  فػػن إطػػشر دراةػػ  اكاو ػػ  "  -

 ان قصشدي  كاةقلداـ اكبدائؿ اك  شةب ال كبلشص  اكلش شت اك دوي .
 قأايد أه ي  إة شـ اك لق ع اك دون فن قدديد  كا ع األب ي  اكقعوي ي . -
اكقعوي ػػػػن كاكقل يػػػػزات كفػػػػؽ   ػػػػشذج  قعػػػػددةال ب ػػػػش يكااػػػػب  اكق ػػػػكع فػػػػن اكب ػػػػشء -

اكع ويشت اكقن ق  ذ دالؿ اك ب ل كقبعشن ك كع اكقعويـ كاكبيئ  اك دوي  كاكظركؼ 
 اك  شلي .

قأايد أه يػ  قػكافر  شمػشت األ رػط  اك قعػددة األغػراضال ف ػالن مػف  ػركرة  -
 قػػػػكفير  شمػػػػشت قةػػػػ ـ فػػػػن اكقعوػػػػيـ اكقعػػػػشك ن موػػػػل رػػػػاؿ  ل كمػػػػشت قةػػػػ ح

 بشكدكار اك قبشدؿ.
قطبيؽ  ظشـ اكدشمشت اكدراةي  اكقلصصػي ال  ظػران ك ػش قػكفره  ػف بيئػ  قعو يػ   -

 كقعوي ي    شةب . كقة ح بشةقلداـ اكقد يشت اك قكافرة فن م وي  اكقعويـ. 
اكقكلا  دك اكب شء اكقعوي ن اكدشبؿ كوقطكير اك قعػدد انةػقع شنت ب ػش يػقالءـ  -

 الةقث شر األ ثؿ كقدويؿ اكاو   اك شكي . ع قطكر اك  شهج قدديدشن ك
 إيالء صيش   اك بش ن أه ي  لشص ال درصشن مول اةق رار صالديق ش. -
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اكقرايز موػل اكبعػديف اكػكظي ن كانلق ػشمن كوبيئػ ال كانةػق شدة  ػف  اك شق ػش  -
 اكدي  كاك  ي  كاك شدي  فن قص يـ اكب شء اكقعوي ن كق  يذه كاةقلدا ا.

اك  يػػػ  اك  شةػػػب  كوب ػػػشء اكقعوي ػػػنال كنةػػػي ش  ػػػش يقعوػػػؽ  اكقرايػػػز موػػػل اك عػػػشيير -
بشك ةشد  اك لصص  كوطشكب   ف  شمشت اكصؼ قل ي شن كواثشفػ  اكطالبيػ  

 اكعشكي .
)اك  ظ ػ   " رامشة اكب شء اكقعوي ػن ألك ػشع اكطػالب ذكم اكدشلػشت اكلشصػ  -

 (.61ال ص2000اكعربي  كوقربي  كاكثدشف  كاكعوكـال 
قكفير اه اش شت اكالز   ك رر اكقربي  اكبيئي  اكقن ق دؼ إكل قكمي  ةػاشف "  -

اكعػػػػػشكـ بشكبيئػػػػػ  اكاويػػػػػ ال كقدكيػػػػػ  اهق ػػػػػش  ـ ب ػػػػػش كاك رػػػػػاالت اك قصػػػػػو  ب ػػػػػشال 
كقزكيػػدهـ بشك عوك ػػشت كاكدػػكافز كاك  ػػشرات اكقػػن قػػؤهو ـال فػػرادل كل شمػػشتال 

لديػػػدةال  كوع ػػؿ موػػل دػػؿ  رػػاالت اكبيئػػ ال كاكديوككػػ  دكف ظ ػػكر  رػػاالت
كهػػذه اكع ويػػ   ةػػػق رة  ػػدل اكديػػشة دقػػػل يقػػكافر إةػػ شـ  قكاصػػػؿ كب ػػشء هػػػذه 

 (.8632ال ص1998)اكد شرال "اكبيئ  
قػػأ يف اكدشلػػشت  ػػف اك راغػػشت بشه ػػشف  إكػػل أدلش  ػػش كمػػددهش ب ػػش يالئػػـ "  -

دلػػػـ كمػػػدد اكرػػػشغويف فػػػن اػػػؿ فػػػراغال كمػػػدد اك رااػػػز اكقعوي يػػػ  ك ةػػػقوز شت 
ف األةػػس اك عق ػػدة األل ػػزة كمال شق ػػش ككظشئ   ػػشال كاك الدظػػشت اكلشصػػ . كا 

م ػػػػػد إلػػػػػراء اكدةػػػػػشبشت هػػػػػن مػػػػػشدة مػػػػػدد اكطػػػػػالب فػػػػػن اك راػػػػػز اكقعوي ػػػػػنال 
كاك ةػػػػشد  كاػػػػؿ طشكػػػػب كاػػػػؿ  ػػػػكع  ػػػػف أ ػػػػكاع اك راغػػػػشتال كاأل قػػػػشر اك ربعػػػػ  

)اك كةػػػػكم   "اهل شكيػػػػ  كاػػػػؿ طشكػػػػبال كاكاو ػػػػ  اكقدديريػػػػ  كاػػػػؿ طشكػػػػب أي ػػػػشن 
 (.25ال ص1990اك  دةي  اك ع شري ال 
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 رابعالفصؿ ال
 التخطيط لتدريب الهدرسيف أثىاء الخدهة

 الخدهة: أثىاء الهدرسيف لتدريب التخطيط -4
 ػكادن   ػف اثيػر يقلوو ػش كاكاويػشت اك عشهػد فػن قػقـ كاكقػن اكلد ػ   بػؿ  ػش اك درةيف قدريب برا ج إف      
 أث ػشء اك درةػيف قػدريب فػإف الككػذكؾ ( اكع ويػ  اكقربيػ  ) اكع ويػ  اك  شرةػشت لش ػب فػن كلشصػ  اكػ دص
 اهق ػشـ  ػف اكػرغـ كموػل لشصػ  أه يػ  موػل ي طػكم اكقعوػيـ    ػ    شرةػ  فػن اكدديدػن كبعد اكبدء اكلد  
  بػؿ  ػف كػا اك لطػط اكقػدريب  رقبػ  إكػل يصؿ ن ذكؾ فإف ك   ينش ذاقينش أ  ة ـ اك درةيف بق  ي   ف اثير
 اك  شةب اكك ت يلد ن  د انلق شمي  اكديشة كه كـ اكقدريةن كالبا فن ي رةؿ اكذم الكاك عوـ اكقربي  كزارة
 اكر ػن  دػك اك درةػيف بيػد كأللػذ بع شيػ  ك ػش اك لطػط اكقدريبيػ  اكبػرا ج دكر يػأقن ه ش ال ك ف اك   ن كو  ك
 اكديػشة   ػشدن ل يػع أصػشب فػشكقةير ال  ديػشه اكػذم اكعصر ة شت أهـ  ف اكةريع فشكقةير. اك   ن كاك  ك

  اكقلطيط. أه ي  ق بع ه ش ك ف اكقةير ك ذا اك  شةب  رةـ اكةيشةشت ذكؾ كيدق ن
 التخطيط: هفٍوـ 4-1

كوكصكؿ  اك  ا   اكدوكؿ أدةف نلقيشر كامي    ظ   م وي  اك ا مف يلرج ن لكهره فن اكقلطيط "    
 كاكبرػري  اك شديػ  اه اش يػشت  ػكء فػن األككيػشت قرقيػب م ويػ  هػك ألػرل بعبػشرة أك ال  عي ػ  أهػداؼ إكػل

 ك ػع ف ػن اكلطػ  أ ػش  ةػق رة م ويػ  فػشكقلطيط الكاكلطػ  اكقلطػيط بػيف   ػرؽ أف ه ػش اك قشدػ  كي بةػن
 طكيػؿ ياػكف  ػد كاكقلطػيط ك اػش ن ز ػش ن كقدديػد كلطػكات ب رادػؿ  ك ػكت صػكرة بر ػش ج فػن اكقلطػيط
 لشصػشن  أك لزئيػشن  أك كانلق شميػ  ان قصػشدي  اكدطشمػشت كاػؿ رػش الن  ياػكف اك ػدل ك ػد  صػير أك اك ػدل
 أك اه وي ػن أك اكدػك ن اك ةػقكل موػل ياػكف ك ػد اكلػد شت أك أك اكقعوػيـ اكصػ شم  ادطػشع  عػيف بدطػشع
 .(541ال 1977 ال  رةن ("اك دون
 فػن اكبدايػ   دطػ  هػك أك اك باػرة اككظي ػ  كهػك اك ةػقدبؿ  ػع اكقعش ؿ فف " بأ ا( 2000 ) هصطفا كيعرفا

  ػف بوكغ ػش اي يػ  الكقدديػد    ػش اك  شةػب كالقيػشر كقديي  ػش األهداؼ قص يـ كيق  ف ال إداري  أم م وي 
 ا يػ  اش ػت إف ةػي ش ن األهػداؼ كقعػد ال  عي ػ   ػكارد  ػدارهش موػل قكظػؼ ز  يػ  كلػداكؿ لػالؿ بػرا ج

 .(88 )ص "اك عون األداء موي ش  عشيير يدشس ب ثشب 
 اكقعوي ن بطريد  اككا ع كقدويؿ دراة  بعد ك قلصصكف لبراء ب ش يدكـ  ةقدبوي  رؤي  بأ ا الباحثة كقعرفا
 .أف ؿ ك ع إكل اكدشئـ بشكك ع ق قدؿ  ةقدبوي    شرةشت همداد كذكؾ مو ي 
 اكقةييػر إدػداث إكػل ي ػدؼ اكلد ػ  أث ػشء اك عو ػيف قػدريب بر ػش ج قلطػيط "أف ( 1994 )توفيػؽ  كيبػيف

 اكق بػؤ إكػل ق ػدؼ اك ةػقدبؿ إكػل  ظػرة يق ػ ف كهػك اك ديطػ  اكظػركؼ كفػن اك قدربيف ا شءة انيلشبن فن
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 قدديػؽ  دػك اك ػشدؼ اكع ػؿ يق ػ ف ا ػش اكدش ػرة اك وةػطي ن اك لق ػع إ اش يػشت فػن  ػكء بشدقيشلػشق ـ
 .(544ال 1994 ال قكفيؽ)"اك ةقدبؿ ذكؾ ادقيشلشت

  :ه ش رئيةييف أةشةيف قق  ف اكقلطيط م وي  فإف ه ش ك ف"
 .اكلد   أث شء اك ةق دفيف كو درةيف اكقدريبن اكبر ش ج قلطيط 1-
 "اك قدربيف كو درةيف اكقدريبي  اندقيشلشت كقدديؽ اك  شةب اكقدريبن اكبر ش ج قص يـ 2-

 .(123ال1998ال كاكعيو  ال اكلطيب (
  :   ش ك ذار اكقدريب كبرا ج اكقلطيط م د اك دشط بعض  رامشة  ف بد كن هذا" 

 . اكقلطيط فن اك رك   1-
 في ػش اكقػدريب قطبيػؽ اك ػراد اك  طدػ  فػن رػش و   ةػح دراةػ  إلػراء ي بةػن بر ػش ج أم فػن اكبػدء  بػؿ 2-

 .  عوـ اؿ  ةقكل ك عرف 
 كبعػد األكككيػشت أةػشس كموػل اك درةػيف ادقيشلػشت أةػشس موػل اكقػدريب بر ػش ج ك ػع اك ركرم  ف 3-

 .انبقاشر طشبع كا اشف  ش كلشص   ةقلدة ألرل برا ج فن  د شن  اك  ن ي اف األكككيشت إقبشع هذه
 . اك   ي  اكلبرة   ك قددؽ اكقن اك رص  ف أ  شطنش اكقدريب بر ش ج ير ؿ أف ي بةن 4-
فػن  األطػراؼ ل يػع  رػشرا   ػركرة  ػع ث شئيػ  بصػكرة قدػيـ ثػـ كق  ػذ اكقػدريب بػرا ج قعػد أف ي بةػن 5-

 .(571ال 1975 ال يكةؼ ال اكدشدر مبد" (قعشك ن  دك مول اكقدريبي  كوبرا ج كاهمداد اكقلطيط
 دي  ػش فشمويق ػش ق دػد اكبػرا ج هػذه أف اكلد ػ  أث ػشء اكقػدريب بػرا ج بقلطػيط اك ع يػكف ي  ػـ أف ي بةػن 6-"

 .(37ال 2005 ال لشكد اكدشدرال مبد " (اكدةر طريؽ مف في ش قاكف اك رشرا 
 دشلػ  فػن ف ػك اك قػدرب بدشلػشت اكقػدريب يػرقبط أف في بةػن ال كو ػدرس اك  ةػن اهرػبشع مول اكددرة"  7-
ربشع قدديؽ ألؿ  ف كاأل ف بشك لشح اكقددير كاكرعكر إكل  قلديديػ  بػرا ج القيػشر كيلػب اكدشلػشت هذه كا 

 . اك قدرب اك عوـ قرليع ألؿ  ف ك ع كم  شدم  صدكب  بقددير  عي  
 فػن يةػ  كف اكػذيف األفػراد كاػؿ اقبعػت اكقػن اككةػشئؿ كاػؿ قدػكيـ إلػراء اكقلطػيط يق ػ ف أف يلػب 8-

 ذكػؾ اػؿ ال كبرػري   شديػ  اك لقو ػ  اه اش شت با أة  ت  ش ك ددار ك    ـ اؿ با  شـ ل د اكقدريب ككاؿ
 .(15ال1976 ال األف دم "(اك رةك   اك دددة  كء األهداؼ فن

 كوقػدريب كي بةػن اكقلطػيط م ويػ  فن األةشس هن اكقدريبي  اندقيشلشت قدديد م وي  أف اكبشدث  كق يؼ
 ي بةػن إرػراؾ ككػذا إكي ش بدشل  بأ  ـ اك درةكف يرعر كأف اك يداف ك ف كا عي  قاكف أف اندقيشلشت ك ذه

قاػكف  أف ي بةػن كاػذكؾ  شلدػ  اكقلطػيط م ويػ  كقاػكف اكقدريبيػ  كوبػرا ج اكقلطػيط م ويػ  فػن اك درةػيف
 .كاك قدرب اك درب  ف كاؿ كاك ع كي  اك شدي  اكدكافز قكفير اكقلطيط يق  ف كأف كوق  يذ  شبو  اكلطط

 الخدهة: أثىاء الهعمهيف تدريب براهج تخطيط خطوات4-2
 :    ش  ذار اكلطكات  ف بشكعديد اكقدريبي  اكبرا ج قلطيط م وي  ق ر
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 : التدريبية االحتياجات تحديد 4-2-1
 كفدػشن  اكدػك ن اك طػشؽ موػل اكقػدريب كلطػ  اكعش ػ  األهػداؼ كقدديػد اكقدريبيػ  اندقيشلػشت قدديػد يػقـ"    

 فػن اك لق ػع يرغػب اكقػن اكصػكرة إطػشر كفػن كاكةيشةػي  كان قصػشدي  انلق شميػ  كظركفػا ك وةػ   اك لق ػع
 .(508ال1998القدديد ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػش  فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن اك ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقدبؿ") اكلطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب كاكعيوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

بػيف  اكق ةػيؽ يػقـ ديػث كو درةػيف اكقدريبيػ  اكبػرا ج قلطػيط دائػرة  بؿ  ف اندقيشلشت هذه قدديد كيقـ هذا"
  كء كمول . قدريبي  ادقيشلشت  ف نز شن  يراه  ش    ش اؿ يددد كان اكعال   ذات اهداري  األل زة ل يع
 ق شزكيشن  قرقيبشن  اك لقو   كقرقيب ش اك دقردشت دارة  فن اك قلصصكف يبدأ اندقيشلشت هذه  ف قل يعا يقـ  ش

 اكقدريبيػ  مػدد اكػدكرات قدديػد يػقـ ثػـ ك ػف اك قشدػ  كاه اش يػشت اكلطػ  ادقيشلػشت  ػكء فػن أه يق ػش كفؽ
   "اكلطػ  اكقدريبيػ  كق  يػذ اكػالـز اكز  ػن اكلػدكؿ كقدديػد اكقدريبيػ  اكلطػ  قةقكمب ـ اكذيف اك قدربيف كمدد

 .(2ال 1989 ال كبوديس اكرطن)
اندقيشلػشت  قدديػد موػل األرػلشص أ ػدر  ػف هػك شن يػأاشدي  كاك ؤهػؿ اكلبيػر اك ػدرس أف اكبشدثػ  كقػرل

 اكػرئيس اك صػدر كهػك اك يػداف فػن اك قكالػد هك فشك درس ال اكلد   أث شء اك درةيف قدريب كبرا ج اكقدريبي 
 أك اك الدظػ  الانةػقبش   ؟ اآلراء اةػقطالع لػالؿ  ػف ذكػؾ يػقـ أف كي اػف اندقيشلػشت هػذه كوقعػرؼ موػل

 . اندقيشلشت هذه قدديد فن كوةشي  هشـ دكر اكقربكييف اذكؾ كو ررفيف ال اك دشبو 
 :التدريبي البرىاهج أٌداؼ تحديد 4-2-2

 اكبر ػش ج أهػداؼ قدديػد اكقػدريب  لططػن موػل يةػ ؿ ال اكقدريبيػ  اندقيشلػشت قدديػد م ويػ  بعػد"     
 ال األداء ك عيػشر كاككةػشئؿ كاك ػكاد اك رػشطشت قدػدد اكقػن هػن الفشألهػداؼ كد يدػشن  كا ػدشن  اكقػدريبن قدديػدان 

 بشك ػدؼ ي ػقـ  ػش ب دػدار كاككةشئؿ اكاقب أك اكدراةي  بشك شدة ي قـ ن فشك قدرب ال  رقبط بشألهداؼ كاهقدشف
 .(4ال1983 ال الكآلركف )لرادات "مول قدديدا يقدرب اكذم

 قدػكـ موػل الكأف كانلق شميػ  اكقربكيػ  اك ؤةةػ  فوةػ   إكػل األهداؼ اةق شد  ركرة ه ش ذاره اكلدير ك ف"
قدديػدهش  فػن فعشكػ   ةػشه   بػشأل ر اك ع يػكف كيةػشهـ ال اكقدديػؽ   ا ػ  كا عيػ  كقاػكف ةػوي     ةػي  أةػس

"  بشكرػ كؿ ققصػؼ اكك ػت   ػس كفػن قعػشرض بي  ػش ياػكف كأن كوديػشس  شبوػ  قلعو ػش بصػكرة كصػيشغق ش
 .(508ال 1977 ال )م يرة
 . ددد ك ت كك ش ككا عي  كوقدديؽ ك شبو  كوديشس ك شبو   دددة قاكف أف يلب األهداؼ أف اكبشدث  كقرل

 : الهتدربيف الهعمهيف هف الهستٍدفة الفئة تحديد 4-2-3
 اك ػراد اك درةػيف رػريد  قدديػد يػقـ اكقػدريب لطػ  إطػشر فػن اكقػدريبن اكبر ػش ج أهػداؼ قدديػد بعػد"     

 قق شرػل كاكقػن اك قشدػ  اه اش ػشت  ػكء فػن يػقـ الكاكػذم كاألاشدي يػ  اك   يػ  ادقيشلشق ـ إطشر قدريب ـ فن
 أك إمػداد اكقدريبيػ  اكػدكرات  ػف اهاثػشر يقطوػب األ ػر كهػذا كل ةػا كا شءقػا ال اك قػدرب اك عوػـ م ػر  ػع

 اكبر ػش ج يددػؽ كاػن اك ةقدةػف ك ػف ابيػرة اكرػريد  هػذه أمػداد اش ػت إذا كقػدريب ـ اك ػدل طكيوػ  لطػ 
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 اكرػعب فػن  قػدربشن  25إكػل  20اك درةػيف اك قػدربيف  ػف  مػدد يقلػشكز أن ب شمويػ  أهدافػا اكقػدريبن
 اك قدربيف  كمي  مول م وي  اكقعرؼ ف ييةراك قدربي اك درةيف  كمي  مول اكقعرؼ أفى  ا ش . انلقصشصي 
 ال زيػشدة ( "    ك ػـ اكالز ػ  اكدكرات كبشكقشكن إمداد دصرهـ ية ؿ كهؤنء قربكيشن  اك ؤهويف غير اشك درةيف

 .(210-325ال1985
هػدر  كمػدـ اك قػدربيف كا  بشؿ اكقدريب فشموي  فن ابير براؿ يةشهـ اك ةق دف  اك ئ  قدديد أف اكبشدث  كقرل
 .  ا طشئؿ ن  ش فن كاك شؿ كاكل د اكك ت

 : التدريبية الهادة هحتوى تحديد 4-2-4
كاكدػكا يف  كاك بػشدئ كاك  ػشهيـ اكددػشئؽ  ػف ل وػ  موػل اكقػدريبن اكبر ػش ج  دقػكل يرػق ؿ أف يلػب"     

ققب شهػش  اكقػن كاه ةػش ي  كاكدي يػ  انلق شميػ  كاكدػيـ كانقلشهػشت كاك اريػ  كاكعدويػ  اكع ويػ  األدائي  كاك  شرات
 اكبر ػش ج أهػداؼ اك قػدربيف كاك درةػيف اك ػدربيف ك ػع  ع ػش اكق شمػؿ يددػؽ كاكقػن اكقعوي يػ  اك ؤةةػشت
 ).ةبدنش  كاك دددة اك  ركدة اكقدريبن)

 :يون  ش لالؿ  ف اكقدريبن اكبر ش ج  دقكل قدديد كيقـ
 . اك عشكـ كاك دددة اككا د  األهداؼ -ا
 .كو عو يف كاك   ن كاكثدشفن األاشدي ن اك ةقكل كا ع-ب
 .(14ال1990 ال بوديس "(إكيا اككصكؿ اك طوكب كاك   ن كاكثدشفن األاشدي ن اك ةقكل -ج

 :التدريبي البرىاهج هحتوى اختيار هعايير
 .اك درب كظي    ع اك دقكل يرقبط أف -"
 .اك طوكب األداء كق  ي   ي   ذا اك دقكل ياكف أف -
 .لدكل كذا م ويشن  اك دقكل ياكف أف -
 . انةق راري  مول اك دقكل يؤاد أف -
 .(348ال1994 ال قكفيؽ " (كو قدربيف اكقدريبي  بشندقيشلشت اككفشء إكل اكقدريبن اك   ج ي دؼ -
 :التدريب أساليب تحديد 4-2-5

 يوػـز كػذكؾ ال إكػي ـ يدػدـ ك ػش اكدارةػيف اةػق شدة قةػ يؿ فػن اك عشك  اكع شصر أدد اكقدريب أةوكب يعد"      
 بػيف اكصػو  كثيػؽ ارقبػشط كه ػشؾ قػدريبن بر ػش ج اػؿ  ػع يق شةػب اكػذم األ ثػؿ األةػوكب قدديػد كالقيػشر

ذا اكقػدريبن كوبر ػش ج اكديػشة ي ػ ح اكػذم ال اك ةػقلدـ اكقػدريب كأةػوكب اك دقػكل اكقػدريبن  أةػوكب ياػف كػـ كا 
 يػؤدم   ػش   ػا اك رلكة األهداؼ قدديؽ مدـ إكل كرب ش اكبر ش ج ل كد إكل ذكؾ يؤدم   شةبشن فدد اكقدريب

 ك ك كمشت اك  شةب  اكقدريبي  األةشكيب القيشر اكقدريبن اك دقكل  لططن مول ككذكؾ يلب ال فروا إكل
 .(509ال1980 ال كقاال ال دركيش)"اكقدريبن اك دقكل

 :الهستخدهة التعميهية الوسائؿ تحديد 4-2-6
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كاكقػن  اك قػكفرة اكقعوي يػ  كاككةػشئؿ اك شديػ  اه اش ػشت دصػر  ف بد ن اكقدريبن اك دقكل قلطيط م د"     
 اكقعوي يػ  اككةػشئؿ إكػل اكقػدريب  صػ ـ ي بػا أف يلػب كاػذكؾ اكقدريبيػ  اكبػرا ج ق  يػذ فػن اةػقلدا  ش ي اػف

 :يون  ش اككةشئؿ أهـ ك ف اةقع شك ش ك ت كقدديد اككالب اةقلدا  ش
 كل ػشز ك   ػش اكقعوي ػن اكقػدريب م وي  فن قةشمد اكقن اكقا كككلي  األل زة  ف اكعديد ف  شؾ :األل زة -ا

 . كاك يديك اكقو زيكف أل زة ك اكررائح مرض
 كاكاي يشء(. كو يزيشء ) اكعو ي  اك لقبرات-ب
 اكقعوي ي (. اكددشئب ال كاك لة شت كاكلرائطال اكبطش شتال ال اكصكر ) اهي شح كةشئؿ -ت
 (.123ال ص2228" )  دالن مف أبك مطكافال  كاك رالع اك اقبشت  -ث
 :البشرية اإلهكاىات 4-2-7
 موػل  ػدرق ـ ك ػدل اك رػشط هػذا موػل اكدػشئ يف ا ػشءة ب ػدل بشك  رػأة اكقػدريبن اك رػشط  اش ػ  ققػأثر "     

 اكقػدريب إدارة موػل اكدػشئ كف ياػكف فأديش ػشن  ال ك قشئلا كق ظي ا اكقدريب قلطيط فن اكعو ن إقبشع األةوكب
 ) "كاكرلصي  اهداري   دراق ـ  عؼ بةبب اك  رأة دالؿ اكق ظي ي   اش قا ا  يشر فن اكةبب اكرئيةن هـ

 .(575ال 1994 ال قكفيؽ
 فيػا أف ققػكافر ي بةػن ككػذا اكقػدريب بق  يػذ يدػكـ اكػذم ف ػك اك ػدرب اكقدريبي  اكع وي  م شصر أهـ ك ف هذا"

 : اكلصشئص هذه كأهـ اكعشدم اكرلص فن ققكافر ن رئية  ك دك شت لصشئص
 اكقػدريب يقػككل اكقػن اكقلصػص ب ك ػكمشت اك ديطػ  اكعو يػ  اك عرف  - أ

 .في ش
 كاألةػس اك عوك ػشت قوػؾ اةػقلداـ بأةػشكيب كاكقطبيديػ  اكع ويػ  اكلبػرة - ب

 . اكع ون اكقطبيؽ فن كك ع ش اكعو ي 
 لػالؿ  ػف اك قػدربيف إكػل كاك  ػشهيـ اك عػش ن قكصػيؿ اكدػدرة موػل - ت

  اهي شح اك  شةب . ككةشئؿ كوة  اكةويـ انةقلداـ
 كاةػب ةػوي    ػدكة اك قػدربيف همطػشء كقكاز  ػش اكرلصػي  قاش ػؿ - ث

 .  ف  عوك شت ك ـ يدد ا ب ش كثدق ـ ادقرا  ـ
 . اكل شمن كاكع ؿ اكل شمشت  ع اكق شمؿ مول اكددرة - ج
 "اآللريف ةوكؾ مول اكةيطرة كا  اش ي  اكديشدي  اكددرة - ح

 .(293ال5891  ال اكةو ن (
 اك قػكفرة اكبرػري  اه اش ػشت ل يػع قدديػد موػل يرق ؿ أف بد ن كوقدريب اك شلح اكقلطيط أف اكبشدث  كقرل

 كػدي ـ ك قػدربكف أا شء ك دربكف ك قلصص  فشمو  إداري  هيئ  قكفر  ف فالبد اكقدريب م وي  ف ن أةشس
 .ك ث رنا فشمالن  اكبر ش ج كياكف كذكؾ كوقدريب اكرغب  كاكد شة 
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 : الهادية اإلهكاىات 4-2-8
 ي بةن اكقن اه اش شت هذه ك ف اكقدريب  لشح فن بعيد دد إكل قةشهـ اك قشد  اك شدي  اه اش شت إف "    

 : قكفرهش
 . كقة يالقا اك  شةب اكقدريب  اشف -
 .اك قدربيف دشلشت يرامن ك اك ك كع ي شةب أف يلب كاكذم اكبر ش ج ك ت -
اكػدكؿ   ػف  ػ ح هيئػ  موػل قاكف ك د اك ديريشت أك اكقربي  كزارة لالؿ  ف اك يزا يشت كققـ اك يزا ي  -

 (128الص 2008")  دالن مف أبك مطكافال اك ش د 
 :التدريبي البرىاهج تىفيذ 4-2-9
 :هن ألزاء ثالث  إكل اكقدريبن اكبر ش ج ق  يذ  ردو  ق دةـ" 
 : اكبر ش ج ق  يذ  بؿ  ش إلراءات -أ

 : كقر ؿ اكبر ش ج كق  يذ إمدادهش قـ كاكقن كاهداري  اك  ي  اهلراءات ققـ كه ش
 .اكقدريب كأيشـ  كاميد قدديد -
 . اك يدا ي  اكزيشرات ك كا ع اكدشمشت القيشر -
 .  كاميدهش كقدديد انلقبشرات إمداد -
 : اهلراءات هذه قر ؿ اكق  يذ أث شء ققـ إلراءات-ب

 . اكبرا ج كق  يذ اكيك ي  اك قشبع  -
 .ةشبدنش اك عدة اكدكائـ دةب اك قدربيف د كر  قشبع  -
 . د كرهـ  ف كاكقأاد اك دربيف  قشبع  -
 . اك ظشف   قشبع  بشكدشم  اكع شي  -
 . ك ش اكقعرض فكر اكطشرئ  اك راالت دؿ -
 .اكبر ش ج   شي  م د اكرأم كاةقطالع اكقدييـ اةق شرات قكزيع -
 . اك قدربيف مف اك دربيف قدشرير قل يع -
 .كلدت أف اكبر ش ج   شي  القبشرات إلراء -

 : كقر ؿ اكق  يذ بعد  ش إلراءات -ج
 . كو قدربيف اكرأم اةقطالع اةق شرات فن اككاردة اكبيش شت ق ريغ -
 . كاك عؼ اكدكة  دشط مول كوقعرؼ اك قشئج قدويؿ -
 . كلدت إف ان قدش شت أكراؽ قصديح -
 .اكقدريب كأةشكيب اك قدربيف مف اك دربيف قدشرير ق ريغ -
 .اكقدريب  دقردشت ذار  ع اكبر ش ج مف رش ؿ قدرير إمداد -
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 . اك شكي  األ كر إ لشز -
 .(57-52ال1978ال بشرشت(" اكقدريب ب راز اكلشص اكةلؿ فن اكبر ش ج بيش شت قدكيف -

 : التقييـ هرحمة 4-2-10
 اك قػدربكف اك درةكف ااقةب ش كاكقن قدديد ش قـ اكقن ك اك قشلشت األهداؼ مول اكقدييـ م وي  ققراز "     

 اكقػدريبن اكبر ػش ج لطػ  فػن كاك دػددة اك  رػكدة األهػداؼ  كء فن اكقدريبن اكبر ش ج فن  قيل  نرقراا ـ
 يون:  ش أةشس مول اكقدريبن اكبر ش ج قدييـ أةوكب كيقـ قدديد

 .اكقدريب لط  فن اك دددة اكقدريبن اكبر ش ج أهداؼ - أ

 . اكقدريبن اكبر ش ج طبيع  - ب
 .اك قدربيف  كمي  - ت
 :ف ن اكقدييـ  لشنت أ ش
 . اك قدربيف قدييـ - أ
 .اكقدريبن اكبر ش ج قدييـ - ب
 (.133ال ص 2008" )  دالن مف أبك مطكافال اك دربيف قدييـ - ت

 : الهتابعة هرحمة 4-2-11
 اك رلػكة ال اك كائػد قدديػؽ  ػف اكقأاػد إكػل ق ػدؼ كهػن اكقػدريبن اكبر ػش ج فػن م  ػش غ ػل ن  ردوػ  كهػن"   

أثػر  موػل كوك ػكؼ اك يػداف فػن اك قشبعػ  فقػقـ ال ذكػؾ  ػف أبعػد إكػل ق قػد بػؿ اكبر ػش ج بش ق ػشء ق ق ػن ن كهػن
 .األداء فن اكقدةف ك ةقكل اكبر ش ج

ال  اكصػ ي  اكزيػشرات لػالؿ  ػف اكقربػكييف اك رػرفيف أك اك ػدارس  ػدراء بكاةػط  اك قشبعػ  كقػقـ هػذا
 . اكطالب قدصيؿ القبشرات اك الدظ  ال اكودشءاتال انلق شمشت

 اك ةشنة كاكقلبط مف بعيدة مو ي  بطريد   دركة   رادؿ إكل كقدةي ا كوقدريب اكقلطيط أف اكبشدث  كقرل
 كقدديػؽ أهدافػا اكقػدريب  لػشح إكػل يػؤدم ذكػؾ فاػؿ  ق يػزال م ػؿ فريػؽ كقػكفر اك قشدػ ال اه اش ػشت ككفػؽ

 . (135ال ص 2008" )  دالن مف أبك مطكافال اك  ركدة
 تقييـ التدريب: 4-3
 ؟ اكقربكم اكقدريب قدييـ يقـ ايؼ"

 .)كف ن إدارم ) لش بيف إكل اكقدييـ  دةـ اكةؤاؿ هذا مف كإللشب 
 : ويتضهف اإلداري الجاىب تقييـ 1-
 . كاك قدربيف اك دربيف ا قظشـ -
 .كك ق ش اكدكرة  دة   شةب  -
 . اكقدريب ك ك كع اكقدريبي  اك شدة   شةب  -



 {التخطيط لتدريب المدردين أثناء الخدمة  }                                                       الرابعالفصل 
 

55 

 . كفشمويق ش اك درب ي  ذهش اكقن اكقدريب أةشكيب   شةب  -
 . كق شمو ـ اك قدربيف  رشرا  -
 . ك ةقوز شقا اكقدريب كةشئؿ قكفر -
اكالز ػ   كاك رافػؽ اكقة يالت ال اه شرة ال األثشث ال اكق كي  ال اك ك ع ديث  ف اكقدريب  راز   شةب  -

 .كوقدريب
 . اكدكرة أهداؼ قدديؽ  دل -
 . اكقدريب كال ت اكقن اكصعكبشت  -

 . اكصعكبشت مول كوقةوب اقلشذهش قـ اكقن كاكدوكؿ اهلراءات  -
 .اكقدريب كقدةيف كقكصيشت ا قرادشت -

 تقييـ الجاىب الفىي ويتضهف:-2
 اكقن قعق د مول اكق اير كاكع ؿ.قلطيط اك درةيف كأل رط  اكقربكي   -

 اةقلداـ اك ٌدرس ألةوكب اكقعوـ اكذاقن. -

 قكافر اككةشئؿ اكقعوي ي  اك ق كم  بأةعشر رليص . -

-226الص 2221)مطػكمال "  قكافر اكبيئ  اكقا كككلي  فػن اك ػدارس  ػف لػالؿ قػكفر اكا بيػكقرات -
227). 
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 الفصؿ الخاهس
 االحتياجات التدريبية لهدرِّسي المغة اإلىكميزية 

 هقدِّهة:  5-1
ق ثؿ اندقيشلشت اكقدريبيَّ  اكدود  األككل كاألةشةيَّ   ف ةوةو  دودشت  قرابط  قاكف اكع ويػ  اكقدريبيَّػ ال 

ػػػوَّ شت األاثػػػر  بػػػكنن فػػػن األكةػػػشط إذ ييعىػػػدح قدديػػػد اندقيشلػػػشت اكقدريبيػػػ  ك درنةػػػن اكوةػػػ  اه اويزيػػػ   ػػػف  اك يةى
ـى ك كال ػػػػػ  اندقيشلػػػػػشت اكقدريبيَّػػػػػ ال كأفَّ هػػػػػذه اندقيشلػػػػػشت ق ثػػػػػؿ  ػػػػػ َّ اكقدريبيػػػػػ ال كأفَّ اكقػػػػػدريب يلػػػػػب أف ييصى
اك يٍدلىالت األةشةيَّ  كو ظػشـ اكقربػكمال ا ػش أفَّ قدديػد هػذه اندقيشلػشت كدصػرهش ي ثنػؿ  دػكر انرقاػشز كب ػشء 

اكقدريبيَّػػ  كقوبيػػ  هػػذه اندقيشلػػشتال ككاػػن ياقةػػب اكقػػدريب اك شمويػػ  اك  رػػكدةال يقدػػقـ أف  اكلطػػطال كاكبػػرا ج
ييٍةػػػبىؽى ب رػػػشط مو ػػػن هػػػشدؼال يعق ػػػد اكدراةػػػ  اكعو يَّػػػ  كاكع ويَّػػػ   ػػػف ألػػػؿ اكارػػػؼ اكػػػد يؽ مػػػف اندقيشلػػػشت 

قك ػيح    ػكـ اندقيشلػشت اكقدريبيَّ  بةرض قصديح اكبرا جال كاكدكرات اكقدريبيَّ  اكالدد . كهذا يدكد ػش إكػل 
 ال صشدرهشال كصعكبشق ش.  اكقدريبي  كقعري شق ش اك قعددةال أه يق شال   شهي  شال  شهيق شال قص ي  ش

 ، وتعريفاتٍا الهتعددة:Training Needsهفٍوـ االحتياجات التدريبيَّة  5-2
كالدقيشلشت اكقدريبيَّػ  أه يػ  ابيػرة فػن  لػشح اكقػدريب اكةػويـ أث ػشء اكلد ػ  اكػذم قدػكـ بػا أمح   ظ ػ  أك 
ل ػ  كقدةػػيف أداء اكعػش ويف في ػػشال كنةػٌي ش م ػػد ش يقعوػؽ األ ػػر ب درنةػن اكوةػػ  اه اويزيػ  فػػن  ردوػ  اكقعوػػيـ 

 ,Clark)اكػػكا عن ندقيشلػػشت اك عو ػػشت" فشكقػػدريب اكلينػػد يلػػب أف يدػػكـ موػػل أةػػشس اكقدديػػد " األةشةػن. 

1992, p.168)  كػػذا فػػإفَّ مػػدـ اكقعػػرحؼ  ةػػبدنش موػػل اندقيشلػػشت يػػؤدنم إكػػل  ػػيشع اكل ػػد كاك ػػشؿ كاكك ػػت
 اك بذكؿ فن اكقدريب.

 وتتعدد تعريفات االحتياجات التدريبية:
ػػػػػدي ب ػػػػػش Martin(1996) هػػػػػارتف ديػػػػػث يػػػػػرل : "اكػػػػػ دص فػػػػػن إف ادقيشلػػػػػشت اك عو ػػػػػيف اكقدريبيػػػػػ  ييدصى

 (.p.4)ء"األدا
ه ػػش: اكبيعػػد اك ػػكمنال كهػػك  لتعريػػؼ االحتياجػػات التدريبيػػةأف ه ػػشؾ بيٍعػػدىيف " Leonard ليوىػػاردا ػػش يػػرل 

يعاػس  دقكيػػشت اككظػػشئؼ اهداريػػ  كاكا ػشءات كاكقةييػػرات اك طوػػكب إدػػداث شال كهػن قدػػدند اك رػػاو  اكرئيةػػيَّ  
ش قوؾ اه ػشف  اك طوكبػ   ػف اك عوك ػشت كاك  ػشرات اكقػن يلػب أف قطػكَّر أك  ك  شطؽ اكع ؿ اك لقو  ال كأي ن

ش اكبيعػد اكا نػن ي ثػؿ اندقيشلػشت اكا يَّػ ال كهػن ن قكلػد  ةػقدو  مػف انقلشهشت كاكةوكؾ اك ػراد قةييػرهال بي  ػ
اندقيشلػػشت اك كميػػ ال كقرػػير إكػػل اػػـ مػػدد اك ػػراد قػػدريب ـ ككظػػشئ  ـال كاكك ػػت اك ةػػقةرىؽ كاك ػػكاد اك طوكبػػ ال 

ش اك صشدر اك شكي  كاأل رط  اك لقو   اكالز   كع وي  اكقدريب  .(Leonard,   1999, P.P.11-13)  "كأي ن
قوػػؾ اكلطػػكات اك  ظَّ ػػ  اك  طديػػ  اكقػػن يقبع ػػش  "بأ َّ ػػش: عهميػػة تحديػػد االحتياجػػات التدريبيػػة ا ػػش قيعىػػرَّؼ

اك ػػدرنبال أك اك ةػػؤكؿ فػػن ق  يػػ  اكدػػكل اكبرػػريَّ  فػػن اك  ظ ػػ  كوارػػؼ مػػف اكػػ دصال أك اكق ػػش ضال أك اك لػػكة 
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فيػػاال كقرػػليص ذكػػؾ اوَّػػا كقدويوػػاال بػػيف ك ػػعال أك أداء  ػػشئـ كبػػيف ك ػػعال أك أداء  رغػػكب فيػػاال أك  ػػأ كؿ 
) ع ػػد اهدارة األرد ػػنال  "كاكلػػركج ب قػػشئج  عي ػػ  ققعوػػؽ باي يػػ   ػػدرة اكقػػدريب موػػل قالفػػن اكػػ دصال أك اك لػػكة

 (.19ـال ص1995
اك دلؿ اكعو ػن كدػؿن اثيػر  "هك تحديد االحتياجات التدريبيةإكل أفَّ Beaudoin (2224) بيودويف كيرير

 ػػف  رػػاالت قػػدريب اك عوػػـال ككلعػػؿ اكقػػدريب ذا فشئػػدة دديديػػ  فػػن قاػػكيف اك عوػػـال إذ أفَّ قدديػػد اندقيػػشج 
اكقدريبن كو عوـ يليب مف ل ة  أةئو  هش   هن: أيف اكقدريب؟  ف يلب قدريبا؟ ك ش اك دقكل اكقدريبن؟ 

 .(P.P21-29)"؟ و كةشن  ج اكقدريب كا عشن كاآلثشر اك قك ع   ف اكقدريب؟ ايؼ  لعؿ  قشئ
أ َّ ش قؤاند  عرف   ش يراد ق  يقػا م ػد اك عوػـ  ػف  عػشرؼ ك ػدرات ك عوك ػشت كفدنػش  وىالحظ هف التعريفات

ك عرفػػػػ   ػػػػكادن اك ػػػػعؼ أك  ظػػػػشهر اكػػػػ دص كديػػػػاال ك ػػػػد قاػػػػكف اك لػػػػكة فػػػػن األداء فػػػػن لش ػػػػب  عوك ػػػػشقن 
(Knowledge)  أك لش ػػػػػب   ػػػػػشراقن(Skills) ك لش ػػػػػب اقلػػػػػشهن أ(Attitudes) ال كأفَّ اكقػػػػػدريب اك ػػػػػ ظـ

كاكدػػػشئـ موػػػل ادقيشلػػػشت ياػػػكف م ويػػػ   ةػػػق رة أث ػػػشء اكلد ػػػ  كو عو ػػػ ال   ػػػش يػػػؤدنم إكػػػل قدديػػػؽ اكلػػػكدة فػػػن 
كذا يهكف أف ىصوغ تعريًفا لالحتياجات التدريبية لهدرِّسي المغػة اإلىكميزيػة فػي هرحمػة التعمػيـ اكقعوػيـ.  ٌو

ل وػ  اكقةيػرات اك طوػكب إدػداث ش فػن  عػشرؼ ك  ػشرات  درنةػن اكوةػ  اه اويزيػ  فػن  آلتي:األساسي َوْفَؽ ا
ـي ك ػـ كرفػع  ةػقكل أدائ ػـ   ردو  اكقعويـ األةشةػن كاكقػن ي بةػن أف قدقػكم موي ػش اكبػرا ج اكقدريبيػ  اكقػن قيدىػدَّ

 اك   نال كاكةيطرة مول اك راالت اكقن قعقرض األداء.
 التدريبية لهدرسي المغة االىكميزية:هاٌية االحتياجات  5-3

كعوَّا  ف أةشةيشت إمداد اكبرا ج اكقدريبي  ك درنةن اكوة  اه اويزي  كوقدريب فػن أث ػشء اكلد ػ  أف ققكافػؽ 
 برا ج اكقدريب  ع اندقيشلشت اكقدريبيَّ  كو قدربيف دقل ققددؽ أهداؼ اكبر ش ج.

ػػؿ إكػػل  عرفػػ  ادقيشلػػشت اك قػػدرن  بيفال فدػػد أرػػشر اكركيوػػن إكػػل  ػػش ييٍعػػرىؼي بع ويػػ  قدػػدير ك ػػف ألػػؿ اكقكصح
 "م وي    ظَّ   قد ن إكل  عرف  اك لكة بيف  ش يعرفا اك قدرنب فعالن ك ش يلب أف يعرفا"اندقيشلشت كهن 

 .(137الص1992)اكركيونال
ال ص 2226) ؽتوفيػػكك ػػذا ن بيػػدَّ  ػػف اكقرايػػز موػػل  ػػش ييٍعػػرىؼي ب شهيػػ  اندقيشلػػشت اكقدريبيػػ  ك ػػد دػػدَّد 

  شهي  اندقيشلشت اكقدريبيَّ  بشآلقن:( 48-47ص
     قدديػػػػػػد  شهيَّػػػػػػ  اككدػػػػػػدات أك اك لػػػػػػشنت  هوقػػػػػػع االحتيػػػػػػاج التػػػػػػدريبي: -1

 اككظي يَّ  كاكق ظي يَّ  اكقن ةكؼ قةق يد  ف اكقدريب.
إفَّ قدديػد اندقيشلػشت اكقدريبيَّػ  يك ػح  ػف هػـ  حجـ الفجوة التدريبيَّػة: -2
اك طوكب قدريب ـال ك كع اكقدريب اك طوػكب  ػ  ـال كاك قػشئج اك قك عػ ال كاػـ األفراد 

ـح قدريب ـ لالك ش.  مدد اك رات أك األةشبيع اكقدريبيَّ  اكقن ةيق
قدديػػػػد اك عوك ػػػػشت ك لػػػػشنت اكلبػػػػرة كاك  ػػػػشرات  الهحتػػػػوى التػػػػدريبي: -3
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بيف.  كاك عشرؼ اكالـز إاةشب ش كو قدرن
 بية لهدرِّسي المغة اإلىكميزية واألسس التي تقوـ عميٍا:تصىيؼ االحتياجات التدري 5-4

قكلد مدة أةس ك كامد يلب  رامشق ش م د قدويؿ اندقيشلشت اكقدريبي  كو درنةيف ك ف هذه األةس أف 
قػػقـ م ويػػ  قدديػػد اندقيشلػػشت اكقدريبيػػ  بشرػػقراؾ ل يػػع اك ئػػشت اك ع يػػ  فػػن اكقػػدريب كبصػػكرة قعشك يػػ ال ا ػػش 

را ج اكقدريب ك اش  ش كاك دة اكز  ي  اكقن قةقةر  ش اؿ دكرة مول ددا ب قػرة ز  يػ  كققػيح قددد  ك كمشت ب
كل يػع اك ئػػشت اك ع يػػ  انةػػقعداد كاقلػػشذ اكدػػرارات اكالز ػػ  ك لػشح اكػػدكرة. كييعىػػدح ارػػقراؾ اك درنةػػيف فػػن قدديػػد 

هػذه اندقيشلػشت  شبعػ ن  ػف  اندقيشلشت اكقدريبي  "أةشس هشـ  ف األةس اكقن يلب األلذ ب ػش دقػل قاػكف
 .(326الص2224)د شدةال كا ع اك درنس اكدديدن ككيس  ف كا ع اكقل يف أك انفقراض"

مول أف ارقراؾ اك درنةيف فن قدديػد ادقيشلػشق ـ اكقدريبيػ  " (1983 )ك د أك دت دراة  لشؾ هكليف 
 .(p.116")ةكؼ يةشمد مول  عرف  اقلشهشق ـ كرغبشق ـ اكدديدي 

 كيرل اكبعض أف ه شؾ طرؽ كقص يؼ اندقيشلشت اكقدريبي   ذار    ش: 
 :Regular Needsاالحتياجات العاديَّة الهتكررة  -

كهػػن اكقػػن ققصػػؿ بشدقيشلػػشت اك قػػدربيف اكلػػددال كاكقػػن قق ثَّػػؿ فػػن دشلػػشق ـ إكػػل 
ااقةػػػشب: اك عوك ػػػشت كاك  ػػػشرات كانقلشهػػػشت األةشةػػػيَّ ال اكقػػػن يدقشلك  ػػػش ألداء 

 ك ـ ك ةؤككيشق ـ اكقن ققصؿ بكظشئ  ـ.أم ش
 :Problem Solving Needsاالحتياجات الهتَّصمة بهشكالت العهؿ  -

كهػػػػػن اندقيشلػػػػػشت ذات اكعال ػػػػػ  ب رػػػػػاالت اكع ػػػػػؿال اك شرػػػػػئ  مػػػػػف  دػػػػػص فػػػػػن 
اك عوك شت أك اك  شرات أك انقلشهشت اكلشصػ  ب  ػشـ اكع ػؿال كاك ق ثنوػ  فػن أداء 

ن ي قج م  ش  دص فن اه قشلي  أك  عؼ فن األداء اك قدربيف كقصرفشق ـال كاكق
 اك  ركد.

 :Developmental Needsاالحتياجات التطورية  -
كهػػػن اندقيشلػػػشت اك قعودػػػ  بإدلػػػشؿ م شصػػػر لديػػػدة " عػػػشرؼ أك   ػػػشرات" موػػػل 
م ػػؿ ك  ػػشـ اك قػػدربيفال قوبيػػ ن كدشلػػشت اك ةػػقدبؿ كاكقطوحعػػشت اكقطكريػػ  كو ؤةةػػ  

بوكغ شال اةقلشب ن ك قطوبػشت اكبيئػ  أك اكقدػدـ اكعو ػن اكدشصػؿ  دك آفشؽ كـ يةبؽ 
 .(212ـال ص2223 عكض كآلركف ال دالن مف فن  لشنت اكقربي  كاكقعويـ )

 : أٌهيَّة تحديد االحتياجات التدريبية لهدرِّسي المغة اإلىكميزية 5-5
قيعىػدح اندقيشلػػشت اكقدريبيَّػػ  ك درنةػن اكوةػػ  اه اويزيػػ   ػػف األ ػكر اك ش ػػ  اكقػػن قػدفع اك رػػشط اكقػػدريبن إكػػل 
قدديػػؽ أهدافػػا. كاو ػػش أ اػػف اكقعػػرحؼ موي ػػش كقدديػػدهش أ اػػف قوبيق ػػش كرفػػع ا ػػشءة اك درنةػػيف في ػػش مػػف طريػػؽ 

ف أمَّ اكقدريب. كييدشس  لشح أم قص يـ قدريبن ب دل قعرحؼ اندقي شلػشت اكقدريبيػ  كدصػرهش كقل يع ػشال كا 
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بر ػػػش ج قػػػدريبن ن ييؤىةَّػػػس موػػػل  يػػػشس مو ػػػن كالدقيشلػػػشت اكقدريبيَّػػػ  ن يػػػؤدنم دكره برػػػاؿ   شةػػػب. كمويػػػا 
ي بةن  يشس اندقيشلشت اكقدريبيَّ  بشألةوكب اكعو ن اك  ظَّـ كقدديد ادقيشج اك قدرنب ا ًّش كاي نشال كاك عوك شت 

ك شدفػػػ  إكػػػل إدػػػداث اكقةييػػػر كرفػػػع اكا شيػػػ ال ألفَّ إه ػػػشؿ  يػػػشس اندقيشلػػػشت اكقدريبيَّػػػ  بشألةػػػوكب كاك  ػػػشرات ا
كل فرؿ اكبر ش ج  اكعو ٌن أك مدـ قدديدهش بد   ك  شرة يؤدنم إكل إهدار فن اه اش شت اك شدي  كاه ةش ي ال كا 

   يع ن كوك ت كاكل د كاك شؿ. اكقدريبن لزئيًّش أك اويًّش كيصبح اكقدريب  رشطنش غيرى ذم لدكلال فيا
 ولالحتياجات التدريبية أٌهية كبرى في ىجاح التدريب:

ديػػث قيعىػػدح اندقيشلػػشت اكقدريبيَّػػ  األةػػشس اكػػذم يدػػكـ مويػػا أم  رػػشط قػػدريبنال ف ػػن قػػأقن  بػػؿ قصػػ يـ 
 اكبرا ج اكقدريبي  كق  يذهش. 

م إكل  يشع اكل ػد كاك ػشؿ كاكك ػت اك بػذكؿ فػن إفَّ مدـ اكقعرحؼ مول اندقيشلشت اكقدريبي   ةبدنشال يؤدن 
 اكقدريب.

برػػاؿ مػػػشـ  ػػف  بػػػؿ اكدػػشئ يف موػػػل  كقػػزداد أه يَّػػ  اندقيشلػػػشت اكقدريبيَّػػ  م ػػػد ش  لػػد أفَّ ه ػػػشؾ ق كي ػػشن "
 ,Clark) "اكقربي  مف مكا ب اك رؿ فن إرػبشع اندقيشلػشت اكقدريبيػ  كو درنةػيف كأثػره فػن اكع ويػ  اكقعوي يػ 

1992, P.168). 
فع وي  قدديد اندقيشلشت اكقدريبيَّ  ك درنةن اكوة  اه اويزي  قيعىدح اكلطكة اك      بؿ اك بشررة بإمداد أمن 
بر ش ج قدريبن. ف ن األةػشس اكػذم يرقاػز مويػا اكقػدريب اكةػويـ  ػف ألػؿ قدديػؽ اكا ػشءةال كقدةػيف األداءال 

 هشت.كانرقدشء بشك عوك شت كاك  شراتال كقدةيف انقلش
   :هصادر تحديد االحتياجات التدريبية لهدرِّسي المغة اإلىكميزية 5-6

ن يكلػػػػد  صػػػػدر كادػػػػد كقدديػػػػد اندقيشلػػػػشت اكقدريبيػػػػ  ك درنةػػػػن اكوةػػػػ  اه اويزيػػػػ  فػػػػن  ردوػػػػ  اكقعوػػػػيـ 
 :األةشةنال إ َّ ش ققعدد اك صشدرال كيق كع قدديد اندقيشلشت اكالز   ك ـ

األةشةٌن: إذ قيدىٌدـ ككا عن برا ج اكقدريب بكص  ش  ؤرػرنا مش ًّػش مػف أهداؼ  ردو  اكقعويـ "  -5-6-1
 اندقيشلشت اكالز   كل يع اكعش ويف فن اكقعويـ األةشةن.

ػػش  -5-6-2 رهػػش اهدارة اكقربكيػػ  ف ػن قاػػكف  ؤرنػػرنا مش ًّ األهػداؼ اكعش ػػ  كلطػػ  اكقػػدريب اكعش ػ  اكقػػن قدرن
 دؼ يددند اكع ؿ اك طوكب ق  يذه.إكل اندقيشلشت اكقدريبي  اكالز  ال فشك 

قدويؿ اكع ؿ كقكصيؼ اككظشئؼ كقدديد كالبشق ش ك ةؤككيشق ش كاك قطوبشت األةشةي  كرػةو ش  -5-6-3
 كاكقعرحؼ مول  ؤٌهالت كلبرات رشغوي شال ف ك  ف أه نؿ اك صشدر كوقعرؼ مول اندقيشلشت اكقدريبيَّ .

اك دشبوػػػ  اكرلصػػػي : كهػػػن مبػػػشرة مػػػف  دشبوػػػ  كا ػػػعن اكبػػػرا ج اكقدريبيػػػ  ك عوػػػـ اكوةػػػ  ب ػػػدؼ  -5-6-4
ػً  كػاال كهػذه اكطريدػ  كةػيو  ليػدة كل ػع اك عوك ػشت ألف  قعرؼ آبشئا كاقلشهشقا دكؿ اكبرا ج اكقدريبي  اك يدىدَّ ى

 "ت ابيرقدقشج إكل ك اك عوك شت قل ع في ش براؿ رلصن  ف اؿن  عوـال إنَّ أ  ش 
North Center Regional Education Laboratory,1994,p.1).) 
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أفَّ كوقكصػػيؼ اكػػكظي ن ك   ػػ   "إكػػل Robyn Peterson (1993)كيرػػير ركبػػف بقرةػػكف  -5-6-5
 درنس اكوة  اه اويزي  فن  ردو  اكقعويـ األةشةن مال   بػشكبرا ج اكقدريبيػ  اكقػن يدقػشج إكي ػشال كيدػكـ بع وػا 

كب ش أفَّ أمَّ م ؿ يدقشج إكل قدكيـ  ةق ٌرال فإفَّ  قشئج قدكيـ م ؿ  درنس اكوةػ  اه اويزيػ  يدػدـ براؿ ليدال 
ػػػػران  إكػػػػل ادقيشلشقػػػػا اكقدريبيػػػػ ال كذكػػػػؾ  ػػػػف لػػػػالؿ  الدظػػػػ  أدائػػػػا ك دشر قػػػػا بػػػػشألداء األ ثػػػػؿ اك طوػػػػكب   ؤرن
 (.15)ص"  ا

ش فػن قدديػد اندقيشلػشت اكقدريبيػ . كذكػؾ ا ش كييعىدح اك عوـ اكػذم يػؤدنم اكع ػؿ  صػدرنا أةشةػيًّ " -5-6-6
أل َّا اكرلص اكذم يعرؼ ق شصيؿ اكع ؿ كلزئيشقاال كيكالا  راالقاال ف ف اك ركرم أف يرقرؾ اك قدربكف 
بصػػػػػػكرة إيلشبيَّػػػػػػ  كفٌعشكػػػػػػ  فػػػػػػن قدديػػػػػػد اندقيشلػػػػػػشت اكقدريبيػػػػػػ ال كذكػػػػػػؾ بإقشدػػػػػػ  اك رصػػػػػػ  ك ػػػػػػـ فػػػػػػن إبػػػػػػداء 

 .(59الص1996ال شصر)"اكرأم
 الدظػػػ  م ػػػؿ  ػػػدرنس اكوةػػػ  اه اويزيػػػ  فػػػن  ردوػػػ  اكقعوػػػيـ األةشةػػػن كقةػػػليؿ " : اك الدظػػػ -5-6-7

 عوك ػشت م ػػاال كييعىػػدح هػذا األةػػوكب لينػػدنا أل َّػػا يي ىانػفي  ػػف اكدصػػكؿ موػل  عوك ػػشت ذات  صػػدا ي ال إن أ َّػػا 
ًبٍيفى موي ش براؿ ليدال إ شف ن إك ذي مول اك الدظ  أ َّ ش قدقشج ألرلشص  يدىرَّ ل أ  ش قدقشج كك ت طكيؿال ييٍؤلى

كييعىػػدح أةػػوكب  الدظػػ  اك درنةػػيف فػػن غرفػػ  األ رػػط   ػػف  بػػؿ اكػػز الء كاك ػػكل يف كاك ػػدراء  ػػف األةػػشكيب 
 "اكبشرزة فن قدديد اندقيشلشت اكقدريبي 

(North Center Regional Education Laboratory, 1994, P.1). 

  "القبشر ك درنس اكوة  ب دؼ قدديد ادقيشلشقاانلقبشرات كذكؾ مف طريؽ قدديـ " -5-6-8
(Liphoto, 1995, P.6). 

إ ػػػػشف ن كػػػػذكؾ فدػػػػد أكرد  ةػػػػـ اكقربيػػػػ  فػػػػن إ اوقػػػػرا أفَّ اكدػػػػكائـ اكلشصػػػػ  بقدديػػػػد اندقيشلػػػػشت " -5-6-9
 ػػف اكقدريبيَّػ  ك درنةػػن اكوةػػ  اه اويزيػػ   ػف األةػػشكيب اك شلدػػ  فػػن قدديػػد اندقيشلػشت. ف ػػن إ اوقػػرا ا طال نػػش 

بيف كوكصػػكؿ فػػن   شيػػ  قػػدريب ـ إكػػل  ةػػقكل   ػػ كف  ػػف اك عػػشرؼ كاك  ػػشرات اكقػػن  اكػػكمن بدشلػػ  اك قػػدرن
قرقبط بقلصصشق ـ كيةقطيعكا   شرة  هػذه اكقلصصػشت برػاؿ ليػدال قدػـك كاشكػ  قػدريب اك عو ػيف بقػكفير 

بإ اش يػػ  اةػػقلدا  ش   شئ ػػ   ػػف اك صػػشدر اكقػػن غشكبنػػش  ػػش يدػػددهش لبػػراء ك كل ػػكف قربكيػػكف ك ػػدربكفال ققةػػـ
ـح قدديػدهش ةػكاء موػل اك ةػقكل اكرلصػن  ب رك   مشكي  فن  كء اندقيشلشت اك ق كم  كو قػدربيف كاكقػن يػق

 "ك ـ أك مول  ش يقعوؽ ب ةقكل األداء
(Department of Education And Employment, 2000, P.20). 

دريبيػػػ  اكالز ػػػ  كو درنةػػػيف  ػػػف لػػػالؿ إذ ي اػػػف اكارػػػؼ مػػػف اندقيشلػػػشت اكق"انةػػػقبيش شت:  -5-6-12
إمػػداد اةػػقبيشف يق ػػ ف ا ػػشءات اكقػػدريس اكقربكيػػ  كاكقلصصػػي  اكالز ػػ  كو درنةػػيف كمر ػػا موػػل  ل كمػػ  

 .(Plake, 1993, p.10-12)" ف اك عون يف كاك كلن يف ب دؼ قدديد اندقيشلشت اكقدريبي  
ندقيشلػػشت اكقدريبيػػ  ك درنةػػن اكوةػػ  اه اويزيػػ  فػػن كةقةػػقلدـ اكدراةػػ  اكدشكيػػ  انةػػقبش   اػػأداة كقدديػػد ا

 ردوػػ  اكقعوػػيـ األةشةػػٌنال ديػػث قيعطػػل كو درنةػػيف كاك ػػكلن يف اكقربػػكييف ك ةػػشمدق ـ فػػن قدديػػد اندقيشلػػشت 
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 اكقدريبي  مف طريؽ اهلشب  مف األةئو  بك ع إرشرة قدت درل  اندقيشج.
الهعموهػػات عػػف االحتياجػػات  الخصػػائص التػػي يجػػب أف تتػػوافر فػػي طرائػػؽ جهػػع 5-7

 التدريبية ووسائمٍا:
ه ػػػػشؾ  ل كمػػػػ   ػػػػف اكلصػػػػشئص اكقػػػػن يلػػػػب أف ققػػػػكافر فػػػػن طرائػػػػؽ ل ػػػػع اك عوك ػػػػشت ككةػػػػشئو ش  ػػػػف 

 ( بشآلقن:35ـال ص2222) الطعاىياندقيشلشت اكقدريبي ال ك د ذارهش 
كييدصػػد بشك ك ػػكمي  أن قعق ػػد اك عوك ػػشت : Objectivityالهوضػػوعية  -

ـح   ل ع ش مول داـال أك رأم اكرلص اكذم يدـك بل ع ش. اكقن يق
أف ققصػػػػؼ اك عوك ػػػػشت  اكقػػػػن يػػػػقـح ل ع ػػػػش بشكد ػػػػ ال : Validityالصػػػػدؽ  -

كاك ك ػػكمي ال كأف قعبنػػر بد ػػ  مػػف اندقيشلػػشت اكقدريبيَّػػ  اكدديديَّػػ  كوعػػش ويف فػػن 
 اك ؤةةشت اكقن يقـح  ةد ش.

ـح : Reliabilityالثبػػػات  - ل ع ػػػش هػػػن اك عوك ػػػشت  أم اك عوك ػػػشت اكقػػػن يػػػق
َـّ    ةػػ ش مػػف اكعػػش ويف فػػن اك ؤةةػػ ال كقعبنػػر مػػف ادقيشلػػشق ـ اكقدريبيػػ  في ػػش كػػك قػػ

 ل ع اك عوك شت فن ك قيف  لقو يف.
ر هػػػػػف عواهػػػػػؿ التحي ػػػػػز "اإلفسػػػػػاد"  -  Freedom Fromالتحػػػػػر 

Contamination : ه شؾ بعض اكعكا ؿ اك قدالو  "اككةيط "ال اكقػن ي اػف أف
د ػػػ  اك عوك ػػػشت اكقػػػن يػػػقـح ل ع ػػػشح كاك قعودػػػ  بشندقيشلػػػشت اكقدريبيػػػ ال  قػػػؤثنر فػػػن

ككػػذكؾ يلػػب أف يػػقـ  ػػبط هػػذه اكعكا ػػؿال كأن ييٍ ةىػػحى ك ػػش اك لػػشؿ هفةػػشد صػػدؽ 
 اك عوك شت كد ق ش اكقن ةقدـك بل ع ش.

َـّ قكزيػع اك عوك ػشت : Distribution of Resultsتوزيػع الىتػائج  - أف يػق
 قػػػػدربيفال كاك قعودػػػػ  بشدقيشلػػػػشق ـ اكقدريبيػػػػ ال كأف قبػػػػيف ك ػػػػـ بعػػػػد قدويو ػػػػش موػػػػل اك

 أكككيشت اندقيشلشت اكقدريبيَّ .
ـح موػل : Practicabilityالعهمية  - أف قاكف اهلراءاتال كاألدكات اكقػن يىػًق

 أةشة ش اكل ع ة و  اهدراؾ كاك  ـ.
 كمويػػػػا فػػػػإفَّ طرائػػػػؽ ككةػػػػشئؿ ل ػػػػع اك عوك ػػػػشت مػػػػف اندقيشلػػػػشت اكقدريبيَّػػػػ 
ك درنةن اكوة  اه اويزي  يلب أف قعبنر بد ػ  مػف اندقيشلػشت اكقدريبيَّػ  اكدديديَّػ  
َـّ ل ع ػش فػن ك قػيف  لقو ػيفال كأف ن قعق ػد موػل  ك ـال كأف قاكف ثشبق  في ش كػك قػ

 رأم اكرلص اكذم يدكـ بل ع ش  ف لالؿ أدكات ة و .
اإلىكميزيػة فػي هرحمػة التعمػيـ  صعوبات تحديد االحتياجات التدريبية لهدرِّسي المغػة 5-8

 األساسي:
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إفَّ اككصكؿ إكل قدديػد اندقيشلػشت موػل درلػ  ابيػرة  ػف اكصػعكب ال ف  ػشؾ بعػض اك رػاالت اكقػن  ػد 
قكالا  ؤةةشت اكقدريب فن  لشؿ قدديد اندقيشلشت اكقدريبي ال كذكؾ يرلع إكل اكعديد  ف األةػبشب  ػذار 

 آلقن:( كفؽ ا64ـال ص1996) ىاصر   ش  ش أكرده 
مػػػدـ كلػػػكد اك صػػػشدر اكليػػػدة كاكقػػػن ي اػػػف انمق ػػػشد موي ػػػش فػػػن قدديػػػد  -1

اندقيشلشت اكقدريبي ال  ثؿ:  عدنت ةوي   كػألداءال قدػشرير ا شيػ  أداء اك درنةػيف 
 كثكؽ ب شال لط  م ؿ كا د  ك دددةال بطش ػشت كصػؼ كظػشئؼ ق صػيوي ال... 

 ػػػد قاػػػكف   قدػػػرة إكػػػل: كغيرهػػػش  ػػػف اك صػػػشدرال كهػػػذه اك صػػػشدر إف كلػػػدت فإ َّ ػػػش 
إذ  ػػػػش زاكػػػػت كل ػػػػ  اك ظػػػػر اكرلصػػػػي   اكد ػػػػ  بديػػػػث يصػػػػعب انمق ػػػػشد موي ػػػػش.

كو رػػرفيف هػػن األةػػشس فػػن قدديػػد اندقيشلػػشت اكقدريبيػػ  فػػن دػػيف أف اك صػػشدر 
اككثشئديػػػ  )قدػػػشرير األداءال كصػػػؼ اككظػػػشئؼال  عػػػدنت األداء...(  ويوػػػ  األه يػػػ  

 صشدر اكليدة  ف اكصعكبشت اكقن كال ػت أديش نش كي اف اكدكؿ إفَّ مدـ كلكد اك
اكبشدث  فن قدديد اندقيشلشت اك عوي  ك درنةن اكوة  اه اويزي  فن  ردو  اكقعويـ 

 األةشةن.
مػػدـ ك ػػكح اندقيشلػػشت اكقدريبيَّػػ : إفَّ اثيػػرنا  ػػف  ظػػشهر اكةػػوكؾ  ثػػؿ  -2

قطيع ا ل شض اكركح اك ع كي ... كغيرهػش يصػعب قدديػد  ػش إذا اػشف اكقػدريب يةػ
أف يعػػػشكج هػػػذه اك ظػػػشهر أـ أف اكعػػػالج يلػػػػب أف ياػػػكف فػػػن اقلػػػشه آلػػػر  ثػػػػؿ: 
قدديث  عدنت األداءال كرفع  ةقكل األلكر...إك ال ككاف بشكطبع ه ػشؾ دػشنت 
قاكف في ش اكدشل  إكل اكقدريب كا د   ثؿ: اكقعييف ألكؿ  ػرةال اكقرفيػعال إدلػشؿ 

 أةشكيب لديدة فن اكع ؿ...(.
قيشلػػػػػػشت اكقدريبيػػػػػػ : كذكػػػػػػؾ م ػػػػػػد ش يصػػػػػػعب قدديػػػػػػد اكقػػػػػػدالؿ فػػػػػػن اند -3

 األرلشص بد  ال أي  ش يدقشج أاثر إكل اكقدريب؟
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 وأمهيتلللللل   انبحللللللث مبىضلللللل  انتعريللللللف: األول انفصللللللم

 انسلللللللللللبب    اندراسلللللللللللب : انثلللللللللللب   انفصلللللللللللم

 انللللللللللتعهى  ويصللللللللللب ر املعهللللللللللى: انثبنللللللللللث انفصللللللللللم

 انلللللللللللتعهى  يصلللللللللللب ر يراكللللللللللل : انرابللللللللللل  انفصلللللللللللم

 

 انسب سانفصم 
 األسبس  انتعهيى يرحه  يف  اإل كهي ي   انهغ  يدرس

 
 مقدمة -
 البحث مشكلة -
 البحث أهمية -
 البحث فرضيات -
 البحث منهج -
 البحث حدود -
 البحث أدوات -
 واإلجرائية النظرية البحث بمصطلحات التعريف -
 البحث في المستخدمة اإلحصائية القوانين -

 
 هدرس المغة اإلىكميزية في هرحمة التعميـ األساسي  -6
  درس اكوة  اه اويزي  فن  ردو  اكقعويـ األةشةن كاألدكار اكقن يدكـ ب ش. 6-1
 أه ي  إمداد  درس اكوة  اه اويزي  فن  ردو  اكقعويـ األةشةن.6-2
 ا شيشت  درس اكوة  اه اويزي  فن  ردو  اكقعويـ األةشةن. 6-3
و ػػػكف اكوةػػػ  اةػػػقراقيليشت  درةػػػن اكوةػػػ  اه اويزيػػػ  كػػػدمـ اكقال يػػػذ اكػػػذيف يقع 6-4

 فن  ردو  اكقعويـ األةشةن. أل بي اه اويزي  كة  
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 الفصؿ السادس
 هدرس المغة اإلىكميزية في هرحمة التعميـ األساسي: - 6

 هدرس المغة اإلىكميزية، واألدوار التي يقوـ بٍا في هرحمة التعميـ األساسّي: 6-1
اكقعوػػيـ األةشةػػٌن  ػػف اكع شصػػر اك شموػػ ال كذكػػؾ بػػشك ظر كػػدكره ب ػػش أفَّ  ػػدرنس اكوةػػ  اه اويزيػػ  فػػن  ردوػػ  

اكابير فن إاةشب اكطالب اك عشرؼ كاكلبرات كاكةوكايشتال ةكاء  ف لالؿ أةػشكيب اكقعش ػؿ  ع ػـال أك  ػف 
 لالؿ األ رط  اكقن ييًعدحهش كيي  نذهش  ع اكطالب.

دىرنس اكوةػ  اه اويزيػ  أاثػر أه يػ  يرير في ش إكل أف  ي  (Drummand, 1991)كفن دراة  كػ درا ش د " 
فَّ هػػذا اكػػدكر كو ػػدرنس هػػك  ػػقنـي فعشكيق ػػش موػػل  ةػػشمدة اكطػػالب فػػن اكػػقعوـال كا   ػػف اكطريدػػ  أك اك ػػشدة اكقػػن قيدى

يف كػػيس كػػدي ـ اكدػػدرة موػػل ةػػبب  ػػف أةػػبشب  قشمػػب قعوػػيـ اه اويزيػػ  اكيػػكـال ديػػث أف اكعديػػد  ػػف اك درنةػػ
 قعوي  ش"

( from Aran, 1993, P.47). 

يعقددك ػػاال ك عرفػػ  اك عوػػـ كق ايػػره يرػػانالف اكب يػػ   ف ػػش يدػػكـ بػػا اك درنةػػكف هػػك ا عاػػشس ك ػػش يعرفك ػػا ك" 
 .(Richards & Lockhart, 1994, P.29) "اكقدقي  كطريد  اكقعويـ كاكقعوـ فن غرف  األ رط 

األةشةػن بأ ػا: اك ػدرس اكػذم يدػـك ك  ش ةبؽ  ةق قج قعري نش ك درس اكوة  اه اويزيػ  فػن  ردوػ  اكقعوػيـ 
بإاةشب اكطالب فن دالؿ غرف  اكصؼ كلشرل ش اك عشرؼ كاك  شرات كاك عوك شت اكقن قي ى نن أداء اكطػالب 

 اكوةكٌم فن اكوة  اه اويزي .
أٌ ش في ش يقعوؽ بأدكار  يدىرنس اكوة  اه اويزي  فإٌ  ش قق كع  ف ديث ادقيشلشت اكطػالبال ك بػؿ أف  ق ػشكؿ 

 هذه األدكارال ن بيدَّ  ف قدديد    كـ دكر  عونـ اكوة  اه اويزي  فن اك دارس.
 فها ٌو ٌذا الدور؟

إفَّ  ػدرس اكوةػػ  اه اويزيػ  يدػػكـ بػػأدكار مديػدة ك قدالوػػ ال كييػؤدم   ػػشـ اثيػػرة ك ق كمػ ال ققطوػػب   ػػشرات 
 ف ي   لقو  . كة ق شكؿ في ش يون أهَـّ األدكار كفؽ اآلقن:

قطكير دود   قعددة األبعشد  ف اكقلطيط كاقلشذ اكدرار لػالؿ اكقػدريسال ديػث  Woodsككدز كيدقرح " 
ي ػػر اك ػػدرس بثالثػػ   رادػػؿ  ػػف اكقلطػػيط كاكقطبيػػؽ كاكقديػػيـال قع ػػؿ برػػاؿ  قاػػرر كقاػػكيف  ةػػقكيشت هر يػػ  

 .(Woods, 1996, P. 139) " لقو   فن اكع وي  اكقعوي ي 
ػش فػن اػؿن  ردوػ و  ػف  رادػؿ اكع ويػ  اكقعوي يػ  اكقعوح يػ  اكقلطػيط ك  ش ن رٌؾ فيا أٌف كو ػدرنس " دكرنا هش ًّ

 ك ذه اكع ويشت. كاكق ظيـ كاكق  يذ كاكقدكيـ بص قا  ديران 
كذكػػػؾ  ػػػف ديػػػث اكدػػػدرة موػػػل طػػػرح األةػػػئو  بطريدػػػ  فشموػػػ  كانةػػػقلشب  ألةػػػئو  اكطػػػالبال كاكدػػػدرة موػػػل 

قن ق شةب اك ك ؼ اكقعوي نال كاكددرة مول قكظيؼ اةػقراقيليشت اةقلداـ  صشدر اكقعوـ اك لقو   بشكطريد  اك
 "قعو يػ    شةػب  كآ  ػ  كطػالب-اكقدريس اك لقو ػ  كاك  شةػب ال بشه ػشف  إكػل اكدػدرة موػل قػكفير بيئػ  قعوي يػ 
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(Janice, 1994,p.34). 

كط اكالز ػػ ال كه ػػشؾ دكر هػػشـ كو ػػدرنس باك ػػا    ػػذ كبػػرا ج اكقربيػػ  ف ػػن اكعش ػػؿ اك ٌعػػشؿ فػػن قػػكفير اكرػػر 
 كق يئ  بيئ  اكقعويـ كاكقعوـ اك  شةب  كق  يذ اكبرا ج اكقربكي  ب ةقكيشق ش ل يعنش.

إ شف ن كذكؾ فوو درنس دكره فن إاةشب اكطالب  درات ك  شرات اكق اير اكعو نال كاكقن ةكؼ قة ـ فػن "
ش   شرات أاشدي يػ  إمدادهـ كوديشة اكع وي ال ف  شؾ   شرات مدوي ال ك  شرات يدكي ال ك  شرات الق ش مي  كأي ن

 .(67-66ال ص 1992ال)صشكح"ال   شرة انةق شع كاكقددث()  شرة اكدراءة كاكاقشب 
ا ش كيعد اكدكر اكلشص بشهدارة أدد أهـن أدكار  درس اكقعويـ األةشةن بعش  ال ك درنس اكوة  اه اويزي  "

ء اك ؤهَّؿ اكػذم يقػككَّل اهدارةال األ ػر اكػذم بلشص ال ديث يرقبط ارقبشطنش كثيدنش بقكافر اكع صر اكبررم اكاؼ
يرير إكل  ركرة قكافر اكعديد  ف اك  شرات اكرلصي  اكدالوي  كديا اكقن  ف بي  ش:   شرة إدارة اكل شمػشت 
"كذكػػؾ  ػػف ألػػؿ إمطػػشء   ػػكذج كوديػػشدة  ػػشئـ موػػل اكقعػػشكف كاك رػػشرا  بػػيف اك ػػدرنس كاكطػػالبال ك رػػر ركح 

ك  شرة إدارة اكك ػت كق ظػيـ ك ػت اك  شرػط ال " (Bellon, 1992, P.128) "اك ريؽاكقعشكف كاكع ؿ فن  طشؽ 
 .(Evans, 1994, P.17) "فن إدارة اكبر ش ج اكيك ٌنال كدصر األكككيشت اك طوكب اكديشـ ب ش

كفن  كء اك ةقددثشت اكعو ي  اك قشبع  فن  لشنت اكعوكـ اك لقو  ال قظ ػر اكدشلػ  إكػل  ػدرنس كامػن 
اك ةػػق ر موػػل اكقطػػكرات اكعو يػػ  اك ددثػػ  فػػن  لػػشؿ    قػػا كقلصصػػا.  انطػػالعح بأه يػػ  ك ثدػػؼ ك ق ػػق

كاػػذكؾ اكقعش ػػؿ  ػػع اك ةػػقددثشت اكقا كككليػػ  اك ةػػقلد  ال كي ا ػػا اػػذكؾ  ػػف اك رػػشرا  اك ٌعشكػػ  فػػن قطػػكير 
 اكع وي  اكقعوي ي  اكقعو ي  ب دقردشقا ك الدظشقا اكبٌ شءة.

ويزي  فن  ردو  اكقعويـ األةشةن أف يدـك بػأدكار مديػدة ك قدالوػ  كيػؤدم كمويا ي شط ب درنس اكوة  اه ا
  ػػشـ اثيػػرة ك ق كمػػ  قطوػػب ا شيػػشت ك  ػػشرات يصػػعب قدديػػدهش برػػاؿ د يػػؽال ك ل كمػػ   ػػف اك ةػػؤككيشت 
ػػن أداء اكطػػالب  كاككالبػػشت اكقػػن يلػػب أف يدػػكـ ب ػػش  ػػدرنس اكوةػػ  اه اويزيػػ  دالػػؿ غرفػػ  اك رػػشط كاكقػػن قي ى ن

 م فن اكوة  اه اويزي . اكوةك 
 أٌهية إعداد هدرِّس المغة اإلىكميزية في هرحمة التعميـ األساسي: 6-2

َـّ قل يػػػز أف ػػػؿ اك بػػػش ن كبأف ػػػؿ  ييعىػػػدح اك ػػػدرس اكػػػريٍافى األةشةػػػنَّ فػػػن  ردوػػػ  اكقعوػػػيـ األةشةػػػنال فػػػإذا قػػػ
َـّ إمداد أف ؿ اك  شهجال كن يكلد اك درنس اكقربكم  اك ق انف كاكدشدر مول اةقةالؿ هذه األدكات كاألل زةال كق

اه اش ػشت كقػدريس هػػذه اك  ػشهجال فػػإف هػذه اك ؤةةػػشت ةػكؼ قعلػز مػػف أداء    ق ػشال كيقك ػػؼ ذكػؾ موػػل 
 إمداد اك درنس.

إكػػل    ػػ  اك ػػدرنس بدككػػا: "إفَّ  ػػدرنس اكوةػػ  اه اويزيػػ  اك ػػا  Williams, 1992) )كػػذكؾ يرػػير ككي ػػز
هش ػػ  كق لػػزال ف ػػك يد ػػؿ اك ةػػؤككي  اك ػػل   هررػػشد اكطػػالب كقاػػكيف مػػشدات قعوػػـ كةػػ  أل بيػػ  كديػػا    ػػ  

 (.11" )صصديد  كوة 
كيلػػب أٌن يك ػػؼ إمػػداد  ػػدرنس اكوةػػ  اه اويزيػػ  موػػل اهمػػداد اكلػػش عٌنال بػػؿ يةػػق ر قدريبػػا طيوػػ   ػػدة 
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ػػػش  "انهق ػػػشـ قكالػػػده فػػػن اكلد ػػػ ال كذكػػػؾ كوك ػػػكؼ موػػػل اػػػؿن لديػػػدال ككقبػػػشدؿ اكلبػػػراتال  ػػػف ذكػػػؾ اػػػشف نز ن
 ,MacDonald)بشك ػػدرنسال كي اػػف قرػػليع اك عو ػػيف لػػالؿ اكػػدكرات كاػػن يكثدػػكا لبػػرق ـ ا درنةػػن كةػػ " 

2001, P.690) 
َـّ إن بقطكير ا شيشت اكدشئ يف مول قكلي اال كهـ اك عو كفال فلكدة  ك ف اكبدي ن أف قطكير اكقعويـ كف يق

قطوػػػب إمػػػداد فئػػػ  مشكيػػػ  اكا شيػػػ  رفيعػػػ  اك ةػػػقكل اكقعوػػػيـ يرفػػػدهش  عوػػػـ اػػػؼءال كطبيعػػػ  اكعصػػػر كقدديشقػػػا 
 أم فئ  فشمو  فن إطشر م ويشت قطكير اكقعويـ. -أاشدي يًّش ك   يًّش كثدشفيًّش كألال يًّش-كقدريب ش 
 كفايات هدرِّس المغة اإلىكميزية في هرحمة التعميـ األساسي: 6-3

ـح إاةػشب هػذه قكلد مال   دي ش ي   قبشدك  بيف اكا شيشت اك   يػ  كأدكار  ػد رنس اكوةػ  اه اويزيػ  ديػث يػق
اكا شيشت  ف اهمداد اكليد كو عو يف  بؿ اكلد  ال كاكقدريب فن أث شئ ش ب ش يق شةػب  ػع اندقيشلػشت اك عويػ  

  ف ألؿ اك لشح فن    قا.
وةػ   بؿ اكدديث مف اكا شيشت اككالب قكافرهش فن  درنس  ردو  اكقعويـ األةشةن براؿ مػشـال ك ػدرنس اك

 .Competency اه اويزي  براؿ لشص كيؤدنم م وا اكقربكٌم ن بيدَّ  ف قعريؼ اكا شي 
 "اكددرة مول القيشز م ؿ دكف هدر فن اكك ت أك اكقاشكيؼ"كقيعىرَّؼي اكا شي ي بأ َّ ش:  

(Oxford Advanced Learners Dictionary, 1995, p.p.332, 370).  

 ش يدكـ بػا اك ػدرنس  ػف األداء اكػالـز كقعوػيـ اكوةػ  "مول أ َّ ش:  مغة اإلىكميزيةكفاية هدرٍّس الا ش قيعىرَّؼي 
 "اه اويزيػػػػ   ػػػػف قلطػػػػيط كق  يػػػػذ كقدػػػػكيـ ك الدظػػػػ  ةػػػػوكؾ اكطػػػػالب أث ػػػػشء قعو  ػػػػـ دالػػػػؿ اك صػػػػؿ اكدراةػػػػن

 .(21ال ص1993)برديةنال 
بشكا ػػشءة كاك شمويػػ  ةػػكاء أاػػشف فػػن ك الدػػظ  ػػف اكقعري ػػشت اكةػػشبد  أ َّ ػػش قؤانػػد موػػل اكع ػػؿ بػػأداء يق قػػع 

  لشؿ اكقلطيط كاكق  يذ كاكقدكيـ كنةٌي ش م د ش يقعوؽ األ ر بقعويـ اكوة  اه اويزي .
 ل كمػ   وعميً يهكف صوغ تعريؼ لكفاية هدرِّس المغة اإلىكميزية في هرحمة التعميـ األساسّي بثىٍَّػا:

ػػػف اك عػػػشرؼ كاك  ػػػشرات اكدشبوػػػ  كو الدظػػػ  كاكديػػػشسال كاك لصػػػشئص اكعدويػػػ  كاألدائيػػػ  كانلق شميػػػ ال اكقػػػن ق ان
اك عوـ  ف أداء أ رط  اكوة  اه اويزيػ  بػأداء يق قػع بشكا ػشءة كاك شمويػ   ػف لػالؿ أدكات  عػدَّة ك ػذا اكةػرض 

 دكف هدر فن اكك ت أك اكقاشكيؼ ب ش يددؽ األهداؼ اك طوكب .
 اكا شيشت إكل أربع  أ ةشـ أةشةي :كبشكرلكع إكل مدد  ف اكدراةشت كاك رالعال ي اف قص يؼ 

 اكا شيشت اك عرفي . - ن 1
 اكا شيشت ان  عشكي . - ن 2
 اكا شيشت األدائي . - ن 3
 .(55-43ص1998) د كدال اكا شيشت اكلةدي  - ن 4

 كفي ش يون مرضه  ةكعي ك ذه اكا شيشت كاكص شت اك قعود  ب ش:
 الكفايات الهعرفية: - ً 1
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ااقةشب  ل كم   ف اك عشرؼ كاك عوك شت اكقن ك ش مال   بشهدارة كاكقعش ؿ  ع كقظ ر هذه اكا شي  فن 
 اكطالب بشه شف  إكل قلطيط األ رط  كق  يذهش ب ش يق شةب كاك ردو  اكع ري  كوقال يذ.

 ب ش يون: ويهكف إجهاؿ ٌذي الهعارؼ
 دراؾ دشلػػشق ـ كقدػػدير إ اش ػػشق ـال كا كع ػػؿ موػػل  ػػش  عرفػػ  لصػػشئص اكطػػالب فػػن هػػذه اك ردوػػ ال كا 

 يددؽ اكقاش ؿ بيف لكا ب اك  ك اك لقو  .
 .عرف  اك ركؽ اك ردي  بيف اكطالب  ف ديث  درق ـ كا  اش شق ـ كأةشكيب قعو  ـ  
  قعػػرحؼ اكطرائػػؽ اكلشصػػ  ب را بػػ  ةػػوكؾ اكطػػالب كاةػػقلداـ أدكات  الدظػػ    شةػػب  دقػػل يةػػقطيع

ػػػدىرنس اكقعػػػرؼ موػػػل لصػػػشئص اػػػؿ طشكػػػب ك دراقػػػاال كبشكقػػػ شكن قدػػػدير دشلشقػػػا كقدديػػػد اككةػػػشئؿ اك ي
كاكطرائؽ اك  شةب  كا.  ع اكددرة مول إدارة غرف  اك رػشط با ػشءة ديػث اكػربط بػيف  لقوػؼ اك  شرػط 

 ,Glover & Law, 1997)فػن آفو كادػدال  ػع اكدػدرة موػل ابقاػشر كا  قػشج كةػشئؿ لذابػ  كرػشئد . 

P.11) 

 "  اك عرفػػػػ  اككظي يػػػػProfessional Understanding  ـح اك عرفػػػػ  بػػػػشك كا ؼ اكقعوي يػػػػ -كق ػػػػ
اكقعو يػػ  كوةػػ ال ك عرفػػ  اكقطػػكر اكدػػشدث فػػن موػػـ قعوػػيـ كقعوػػـ اكوةػػ  كف  ػػا بدديدػػ  كالبػػا اك   ػػن 

 (Fanselow and light, 1977, P.37) "كقطكير ا شءقا اك   ي  طكاؿ ديشقا اككظي ي 

كالز ػ  ك ػدرنس اكوةػ  اه اويزيػ  ( بعػض اكصػ شت كاك  ػشرات ا79ال ص1996ك ػد دػدَّدت دراةػ  اك عػيـ )
 ف ديث انةق شع ب  ـ إكل اكوة  اه اويزي  كقددث شال كاكدراءة كاكاقشب  بشكوة  اه اويزي  كاهك شـ ب عوك ػشتو 
مػػف اكوةػػ  اه اويزيػػ  ك كامػػدهش كقراايب ػػش كاي يػػ  م و ػػش  ػػف ديػػث اكبالغػػ  كاكصػػكقيشتال كاي يػػ  قعوػػيـ اكوةػػ  

 اه اويزي .
 ايات االىفعالية:الكف - ً 2
كقظ ػػر هػػذه اكا شيػػ  فػػن  ل كمػػ   ػػف اكصػػ شت اكقػػن قعبنػػر مػػف انقػػزاف اكرلصػػن م ػػد اك ػػدرنس فػػن "

 اكعديد  ف اك كا ؼ اكقن ققطوب    ش اكاثير  ف اكصبرال كاك زيد  ف اك رك   ك بط اك  س.
درااػا أله يقػاال إذ ديث أف ثد  اك درنس ب  ةا كقدديره كذاقاال كاكرن ش اكذاقن مف اكع ؿ اكػذم ي دػكـ بػا كا 

إفَّ اك رػػػشمر اهيلشبيػػػ  اكقػػػن يد و ػػػش اك ػػػدرنس قلػػػشه   ةػػػاال أك قلػػػشه م وػػػاال قػػػؤثر قػػػأثيرنا ابيػػػرنا فػػػن  رػػػشمر 
 ,Robert) "اكطػػالب قلػػشه أ  ةػػ ـ  ػػف ل ػػ ال كقلػػشه    ػػ  اكقعوػػيـ مشٌ ػػ  كاكػػقعوحـ بلشصػػ   ػػف ل ػػ  ألػػرل

1988, P.30). 

اك عوػػـ هػػشدئ اكصػػكت كاكطبػػشع كاكػػذم قاػػكف رلصػػيقا فػػن غرفػػ   فػػشكطالب يقعو ػػكف برػػاؿ أف ػػؿ  ػػف
اكصؼ  قكاز  . فشك عوـ اك شلح هػك اكػذم ي ػ د ـ انهق ػشـ كيرػشرا ـ فػن اك قعػ ال كيعطػي ـ فرصػ  كوقعبيػر 

 مف  ود ـ اكعشط ن.
 الكفايات األدائية: - ً 3

ه اويزيػػػػ  ألداء م وػػػػا كقرػػػػ ؿ  ل كمػػػػ  اكلبػػػػرات كاك  ػػػػشرات األةشةػػػػي  اكقػػػػن يدقشل ػػػػش  ػػػػدرنس اكوةػػػػ  ا
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 ب شموي ال كقدديؽ األهداؼ اكقن قةعل إكي ش  ردو  اكقعويـ األةشةن.
 كق دصر اكا شيشت األدائي  فن:

 قق ثَّؿ فن  درة اك درنس مول: كفاية التخطيط: -1
 قدديد األهداؼ اكةوكاي . -أ
 قدديد اكلبرات اك ق شةب   ع دشلشت اكطالب ك دراق ـ. -ب
اكطرائػػػؽ كاأل رػػػط  كاألةػػػشكيب اك ق شةػػػب  ػػػع لصػػػشئص اكطػػػالب  ػػػف ل ػػػ ال كطبيعػػػ  قدديػػػد  -ج

 اكلبرات اك ددَّ   كوطالب  ف ل   ألرل.
 قق ثَّؿ فن  درة اك درنس مول: كفاية التىفيذ: -2

 اةقثشرة دافعي  اكطالب ب ش يق شةب  ع اكلبرات كلصشئص اكطالب. -أ
 د شس  دك اك رشرا .اك دشفظ  مول ا قبشه اكطالب كاةقثشرة اك -ب
 ق  يذ اكلبرات بشكطرائؽ اك  شةب . -ج
 اةقلداـ اككةشئؿ كاكقد يشت بشكك ت اك  شةبال كمر  ش بك كح كقدديؽ اك شئدة اك رلكة    ش. -د
رػػراؾ أابػػر مػػدد  -هػػػ قشدػػ  اك رصػػ  كو رػػشرا  اهيلشبيػػ ال كا   رامػػشة اك ػػركؽ اك رديػػ  بػػيف اكطػػالبال كا 

 كاكلبرات.  اف  ف اكطالب فن األ رط  
 اةقلداـ أةشكيب اكقعزيز اك  شةب ال كاةقلداـ اهيدشءات اكو ظي  كغير اكو ظي . -ك

 قق ثَّؿ فن  درة اك درنس مول: كفاية التقويـ: -3
 اكقلطيط ألةشكيب اكقدكيـ اك لقو   كق  يذهش. -أ
 ق كيع أةشكيب اكقدكيـ. -ب
 .(63ال ص1993ةنال ي)برد ـاكقكصؿ إكل اةق قشلشت   كم   قيل  ك عطيشت اكقدكي -ج

 الكفايات الجسدية: -ًً 4
هؿ يق قع اك درنس بص شت صدي  كلةدي  قلعوا  شدرنا مول اكديشـ بدكره اكقربكمال كاكقن قق ػح  ػف 

 لالؿ   شرات  عيَّ    ف أه ن ش:
اكق قحع بشكصد  اكلةػدي  اكليػدة  ػف ديػث ةػال   األطػراؼ كاكدػكاسال كاكلوػك  ػف األ ػراض أك  -أ 

اكعشهشت اكقن قيرىػكنه  ػف رػاوا اكعػشـال أك قعك ػا مػف اكع ػؿال كهػذا رػرط   ػـ ك ػركرم ك ػ شف 
 مدـ قارار غيشب اك درنس.

 األ ش   كاكقرقيب فن اك ظ ر اكعشـال كاكررش   كاك رشط كل   اكدرا . -ب
 ػكح اكةال    ف اكعيكب اكوةكي  كاكو ظي  كاكد   فػن  طػؽ األدػرؼ كاكاو ػشت بشه ػشف  إكػل ك  -ج

 اكصكت.
إفَّ امقبػػػشر اكوةػػػ  أداة قعبيػػػر كقكاصػػػؿ يقطوػػػب قػػػدريب اكطشكػػػب موػػػل دكر اك رًةػػػؿ كدكر اك ةػػػقدًبؿ " 
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ػػشال أم قدريبػػا موػػل   ػػشرات اكاػػالـ كاهصػػةشءال كذكػػؾ  ػػف لػػالؿ كةػػ  ةػػوي    ػػف ديػػث اك طػػؽ ك لػػشرج  أي ن
لػالؿ اك دشدثػ  بػيف اكطػالب اكدركؼ كد   اكدنك ال  ع قكفير ديز  ف اكك ت نةقلداـ اكوة  اكةػوي    ػف 

                             .(45-44الص1993)برديةنال " في ش بي  ـ فن أث شء اك رشط
اسػػتراتيجيات هػػدرس المغػػة اإلىكميزيػػة لػػدعـ الطػػالب الػػذيف يتعمهػػوف المغػػة اإلىكميزيػػة  6-4

 في هرحمة التعميـ األساسي: أجىبيةكمغة 
ك ةش دة اكطالب اكػذيف يقعو ػكف اكوةػ  اه اويزيػ  اوةػ  ثش يػ ال ك ػد أكردهػش ه شؾ  ل كم   ف انةقراقيليشت 

 (مول اك دك اآلقن:121الص2225ةيراج كاالرؾ)
) اكقدريب مول اكقددث بشكوة   استخداـ أساليب عهؿ روتيىية يهكف التىبؤ بٍا وتوقعات سموكية  -1

 اه اويزي (

م ػػػؿ ركقي يػػػ  ي اػػػف اكق بػػػؤ ب ػػػش كقك عػػػشت  يلػػػب موػػػل اك ػػػدرس أف يع ػػػؿ ب ثػػػشبرة  ػػػف ألػػػؿ ك ػػػع أةػػػشكيب
ةوكاي   كو قعو يفال كير ؿ ذكؾ قدي  اكطالب م د كصكك ـ كاةقلداـ كة  ركقي يػ  اػؿ يػـك ال  ثػؿ : اكيػـك 

 هك ..... كاأل س اشف....... أك اكةؤاؿ مف اكطدس كاكك ت. كي بةن مول اك درةيف اكديشـ ب ش يون:
 مول مدـ اكلكؼ  ف اةقلداـ اكوة . إاةشب اكطالب إدةشةشن بشكثد  يرٌلع ـ -

 إمطشء اكطالب ك قشن اشفيشن كيعقشدكا مول اكبيئ  اكلديدة. -

 إدراؾ أف اكطالب  د ن يرغبكف اكقاوـ فن اكدشؿ. -

قلطػػػيط  ل كمػػػ   ق كمػػػ   ػػػف اك ل كمػػػشت كاةػػػقلداـ أةػػػشكيب  لقو ػػػ  كوقعوػػػيـ كاكػػػقعوـ  ثػػػؿ اكػػػقعوـ  -
 .Team Teaching  (Mackay and Scarino ,1991,p.28)بشك ريؽ 

 استخداـ تغذية راجعة إيجابية: -2

 ديث يؤثر  ةقكل ثد  اكطالب فن درل  اةقعدادهـ كو لشزف  م د اةقلداـ اكوة  اه اويزي .
 تىهية هٍارات االستهاع: -3

يعػػٌد انةػػق شع لػػزءان ن يقلػػزأ  ػػف أم بر ػػش ج  ٌكلػػا كوطػػالب ال كي ثػػؿ قعوػػـ انةػػق شع رػػيئشن لكهريػػشن ال فواػػن 
اكطػػػالب يدقػػػشلكف إؿ اه صػػػشت إكػػػل  ػػػش يدػػػشؿال كق ةػػػير اك ع ػػػل اكػػػذم يكصػػػوا اك ػػػقاوـال كصػػػيشغ   يق شمػػػؿ

 .(Jalongo,1996,p.21) اهلشب  كانةقلشب 
كي اف قطبيؽ انةقراقيليشت اآلقي   ف لش ب اك درةيف  ػف لػالؿ قدػديـ   ػشذج ك  ػشرات انةػق شع اكليػدة  

 ةي ش م د قرةيؿ رريط اكاشةيت نةق شع ق شريف انةق شع:كقرليع اكطالب مول انةق شع ب شموي  كن 
 اةقلداـ قكلي شت ة و  اك  ـال كقارار اكوة  كقدديـ   شذج ك ش. -

اةقلداـ   ردات كةكي  لديدة بشكقدرجال ك رامشة اكبةشط  فن اكقراايب اك دكي ال كاةقلداـ مدد  ويػؿ  -
  ف اكعبشرات انصطالدي .

 كا د   ثؿ اكصكر اك رةك   كاكصكر اك كقكغرافي  كاكوعب. انةقعش   ب عي شت ك كاد بصري  -
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 إمطشء اكطالب ك قشن كان يةقكمبكا اك عوك  . -

رصػػد مال ػػشت كدنئػػؿ اك  ػػـ  ثػػؿ انةػػقعداد كإلصػػةشء كانةػػقعداد كو رػػشرا ال كاػػذكؾ انةػػقلشبشت  -
اج )ةػػػػير   ثػػػػؿ اك ػػػػدؾ م ػػػػد ةػػػػ شع اكداشيػػػػشت كان  ػػػػ شـ كألغػػػػش ن كاألكعػػػػشب اك  شةػػػػب  كوةػػػػيشؽال

 .(59الص2225كاالرؾال 

إذ ي اف كو درة  أف قدـك بدكر  ؤثر فن ق  ي    شرات اكطشكب اكوةكي ال كفن  دد ق ش   شرات اكقدػدث 
كانةق شعال ككان يقددث اكطشكب بوة  ةػوي   ك ةػ كم  ليػدان كبةػيط  فػن اكك ػت   ةػا دقػل يةػقطيع 

 اكطشكب ف   ش.
 التدريب عما الىطؽ:  -4

فرص انةق شع إكل اكوة  اه اويزي   اوة  أل بي يلب أف ققشح كوطالب اكذيف يقعو كف اكوة  ان اويزي  
يدشمشق ػػػش اكصػػػكقي  ثػػػـ اكػػػقاوـ ب ػػػش  ك  شرةػػػق ش  بػػػؿ أف يػػػأك كا  طػػػؽ اكوةػػػ  اكلديػػػدة كأصػػػكاق ش ك برق ػػػش كا 

 بطال  . كقر ؿ اةقراقيليشت اك ةش دة ب ش يون:
ةػػػ عكا أصػػػكاقشن كأ  شطػػػشن  كةكيػػػ   ػػػف أرػػػلشص كةػػػق ـ األصػػػوي  هػػػن قػػػكفير اك ػػػرص كوطػػػالب كاػػػن ي -

 اه اويزي .

اةػػػػػقلداـ اكاػػػػػالـ اك ةػػػػػ كع كأ رػػػػػط  اكقصػػػػػ يؽ كاألغػػػػػش ن كاأل شرػػػػػيد هاةػػػػػشب اكطػػػػػالب اكطال ػػػػػ   -
 كاهدةشس بشهيدشع اكصكقن.

 .Tongue Twistersاةقلداـ أةشكيب قةيير طريد   طؽ اكاالـال -

 ش يون:كيلب مول اك درةيف اكديشـ ب  
 إمطشء اكطالب ك قشن ك  شرة  اكوة  بصكرة غير رة ي . -

اةػػػقلداـ أ رػػػط  اك كةػػػيدش كاهيدػػػشع اكصػػػكقن كطبدػػػ  اكصػػػكتال كاكقصػػػ يؽ كقك ػػػيح  بػػػرة اكصػػػكت  -
 كارق شما كا ل ش ا.

قصػػػكيب ألطػػػشء اكطػػػالب بقاػػػرار اكل ػػػؿ فػػػن رػػػاو ش اكصػػػديحال أك قدػػػديـ    ػػػشذج كوةػػػ  اكصػػػديد   -
 .(122الص2225رؾال)ةيراج كاال بطريد  ألرل

 التدريب عما الكتابة: -5

فرص اكقدريب مول اكاالـ كانةق شع  و كف اكوة  اه اويزي  اوة  أل بي بعد أف ققشح كوطالب اكذيف يقع
 كاكدراءةال نبد  ف أف ي قدؿ اكطالب إكل  ردو  قطبيؽ  ش قـ قعو ا اقشبيشن.

األط شؿ مول قعوـ األدرؼ كاألر ػشـ ثػـ ديث يدقصر قعويـ اكطالب م د قعوـ اكاقشب  فن  ردو  ريشض 
ي قدؿ قدريليشن إكػل د ػظ او ػشت  دػددة كذكػؾ فػن اك ردوػ  انبقدائيػ  ال أ ػش فػن  ردوػ  اكقعوػيـ األةشةػن 
)اكدود  اكثش ي ( يقعوـ اكطشكب ايؼ ياقب ل و  اش و  كذكؾ كيقعوـ ايؼ ياقب  ك كمشن دكؿ  ك ػكع 

  ش.



 {األدادي التعليم مرحلة في اإلنكليزية اللغةمدرس }                                                             دسالداالفصل   
 

72 

 استخداـ  هسهيات هحسوسة)هجسهة(: -6

أف اةػػػقلداـ  ةػػػ يشت  دةكةػػػ   ثػػػؿ اهرػػػشرات كاكقو يدػػػشت غيػػػر اكو ظيػػػ  ك اهي ػػػشءات كاك عي ػػػشت إذ 
 اكبصري  فن  ةش دة كدمـ اكقعوـ اكوةكمال  ف اكقو يدشت اكوةكي  اك ش   كلذب ان قبشه كاك دشفظ  مويا.

ر اكليػػشؿ " اػػذكؾ قعػػد اكصػػكر اك رئيػػ  فػػن اقػػب اكطػػالب اك صػػكرة اكطش ػػ  اك دراػػ  كوطػػالبال ف ػػن قثيػػ
كػػدي ـ كق  ػػن اكق ايػػرال ديػػث أ  ػػش ن قصػػؿ بػػشكطالب إكػػل ف ػػـ اك عػػش ن اك ػػ  ي   ػػف دالػػؿ اك صػػكص 
فدطال بؿ قةشمد اكطالب أي ػشن موػل اككصػكؿ إكػل  ةػقكل مػشؿو  ػف اكاقشبػ  كاكدػراءة كزيػشدة  دصػكك ـ 

 .(Johnson,1998,p.67اكوةكم")
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 الببة الثبني
 نتبئج البحث

 

 :    ج اكبدث كأدكاقا.اكةشبعاك صؿ 

 ك  ش رق ش.اك صؿ اكثش ف:  قشئج اكبدث 
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 وأمهيتلللللل   انبحللللللث مبىضلللللل  انتعريللللللف: األول انفصللللللم

 انسلللللللللللبب    اندراسلللللللللللب : انثلللللللللللب   انفصلللللللللللم

 انللللللللللتعهى  ويصللللللللللب ر املعهللللللللللى: انثبنللللللللللث انفصللللللللللم

 انلللللللللللتعهى  يصلللللللللللب ر يراكللللللللللل : انرابللللللللللل  انفصلللللللللللم

 

 انسبب انفصم 
 ينهج انبحث وأ وات 

 
 مقدمة -
 البحث مشكلة -
 البحث أهمية -
 البحث فرضيات -
 البحث منهج -
 البحث حدود -
 البحث أدوات -
 واإلجرائية النظرية البحث بمصطلحات التعريف -
 البحث في المستخدمة اإلحصائية القوانين -

 
  البحث منهج 7-1
  أدوات البحث 7-2
 وعينته البحث مجتمع 7-3
 البحث حدود 7-4
 إجراءات تنفيذ البحث 7-5
 البحث في المستخدمة اإلحصائية الوسائل 7-6
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 الفصؿ السابع
 هىٍج البحث وأدواتً

 :  البحث هىٍج7-3
يعق د هذا اكبدث اك   ج اككص ن اكقدويونال ف ك يةشمد فن اكديشـ بكصؼ اكبيئ  اك شدي  كو رااز     

اكقدريبي  فن د رؽال فن ك ع ش اكدشكن  ف لالؿ ل ع اك عوك شت مف هذه اكبيئ  اك شدي   ف اكدراةشت 
عوك شت كاكقعبير م  ش اكةشبد  كاألدب اك ظرم ك ف ثـ قص ي  ش كق ظي  ش. ك ف ثـ قدويؿ اك عطيشت كاك 

ا يشن كاي يشنال ك عشكلق ش إدصشئيشن ال كاككصكؿ إكل اةق قشلشت قةشمد فن قدديـ  دقردشت قة ـ فن قطكير 
 اكبيئ  اك شدي  كقدريب  درةن اكوة  اه اويزي  فن  دي   د رؽ.

كاك قةيرات ( ال كذكؾ دةب أفراد اكعي   Excelقـ ق ريغ انةقبش شت بكاةط  اكدشةكب مول بر ش ج )
 (.Spssك ل كمشت األةئو ال كق ت  عشكل  اك قشئج بشةقلداـ اكبر ش ج اهدصشئن )

 أدوات البحث:  7-2
  ف ألؿ قدديؽ أهداؼ اكبدث كاهلشب  مف أةئوقاال اشف نبد  ف قص يـ األداة اآلقي :

 ػف كل ػ   اكوةػ  ان اويزيػ اكػدكرات اكقدريبيػ  ك ػشدة ةقبش   قدديد اندقيشلشت اكقدريبيػ  كوةػ   ػف ا  7-2-1
قصػ يـ هػذه انةػقبش   بعػدة لطػكات  تديػث  ػر   ظر  درةن ك كل ن اكوة  اه اويزيػ  فػن  دي ػ  د رػؽ.

 :اآلقنمول اك دك 

 إعداد استباىة تحديد االحتياجات التدريبية بصورتٍا األولية: - أ
 قي :قـ إمداد انةقبش   فن صكرق ش األككي   ف لالؿ اكديشـ بشهلراءات اآل   

 اكوة   درةن كقدريب اكالز   اك شدي  اكبيئ  ب قطوبشت اك رقبط  اكةشبد  كاكدراةشت اك ظري  األدبيشت  رالع 
ررػػػػيد رػػػػدي شت كدراةػػػػ  ال(1999) اكعةشةػػػػ   دراةػػػػ : اكقشكيػػػػ  كاكدراةػػػػشت األدبيػػػػشت ةػػػػي ش كن اه اويزيػػػػ   كا 

 ( .2010) قريش ن كدراة  ال( 2009)
   اكقربي  كاكقعويـ اك وةطي ي  فن قدريب اك عو يف أث شء اكلد  .قلرب  كزارة  رالع 
 د رؽ لش ع   ف اكقربي  اوي  فن اكقدريةي  اك يئ  أم شء  ف مدد اةقرشرة. 
 .قدديد اكعي   كلصشئص ش 
 .قدديد أهداؼ انةقبش   بشةقدصشء آراء مي   اكبدث في ش يقعوؽ ب راو  اكبدث 
   مطػػشء م ػػكاف كاػػؿ  لػػشؿ قدويػػؿ م شصػػر اكبيئػػ  اك شديػػ كو رااػػز اكقدريبيػػ  كقصػػ ي  ش إكػػل  لػػشنتال كا 

  الئـ كوب كد اكقن يدقكي ش.
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 .  قدويؿ أةئو  اكبدثال كقدديد األةئو  اكقن ةققـ اهلشب  م  ش بكاةط  انةقبش 
 . اكربط بيف م شصر اكبيئ  اك شدي  كوقدريب كأةئو  اكبدثال كقدديد  لشؿ اهلشب 

 انةقبش   فن صكرق ش األككي   رق و ن مول لزئييف مول اك دك اآلقن:كبعد ذكؾ ك عت 
: يدقػػكم موػػل  عوك ػػشت مش ػػ  مػػف اك درةػػيف كاك ػػكل يفال كلصكصػػشن اك عوك ػػشت اكقشكيػػ : الجػػزء األوؿ

)انةـال اك درة  اكقن يدرس في شال اك ؤهػؿ اكعو ػنال كةػ كات اكلبػرةال كاكل ػ  اكقػن يعػكد إكي ػشال كاكدطػشع 
 اك درة ال كاكدكرات اكقدريبي  اكقن ل ع ك ش(.اكقشبع  ك ش 
: ها درجة حاجتؾ كهدرس/ة لغة إىكميزية إلػا التػدريب فيهػا : يدقكل مول اكةؤاؿ اكقشكنالجزء الثاىي

 يتعمؽ باألبعاد اآلتية: 
 ( ب كد.5:   شرات أاشدي ي  ذات مال   بقعويـ اكوة  اه اويزي  كيق  ف )اكبعد األكؿ -
 ( ب دان.5شرات األةشةي  بشكوة  كيق  ف): اك  اكبعد اكثش ن -
 ( ب دان. 3: اكبيئ  اكقربكي  كيق  ف )اكبعد اكثشكث -
 ( ب دان.6قلطيط اكلبرات كاأل رط  كيق  ف)اكبعد اكرابع:  -
 ( ب كد.11: اكق  يذ كيق  ف)اكبعد اكلش س -
 ( ب كد.4: اكقدكيـ كيق  ف )اكبعد اكةشدس -
 ( ب كد.6كيق  ف): اندقيشلشت اكقدريبي  اكبعد اكةشبع -
ك ػد قػـ صػيشغ   ا ش قـ  رامشة اكق كع فن القيػشر ب ػكد انةػقبش  ال كأف ياػكف كاػؿ مبػشرة هػدؼ  دػدد.      

 فدرات انةقبش   كفؽ  ش يون:
  رامشة لد   هذه اك درات كألهداؼ اك طوكب  قدديد ش. .1
2. .  صيشغ  فدرات انةقبش   مول أف قاكف براؿ كا ح ك   ـك
صيشغ  اهلشب  مف فدرات انةقبش   كفؽ اكقدرج اكل شةن)بدرل  ابيػر لػدانال بدرلػ  ابيػرةال بدرلػ   .3

  قكةط ال بدرل    عي  ال بدرل   عي   لدان(. 
كاذكؾ قـ صيشغ  قعوي شت انةقبش   بةرض قعريؼ أفراد مي   اكبدث إكػل اك ػدؼ  ػف أداة اكدراةػ ال       

  ك   ك   ك الئ   ك ةقكاهـال ا ش ق   ت اكقعوي ػشت اكقأايػد موػل كركمن فن ذكؾ أف قاكف اكب كد كا د
اقشبػػػ  اكبيش ػػػشت اكلشصػػػ  ب قةيػػػرات اكدراةػػػ ال كاػػػذكؾ طيوػػػب  ػػػف اك درةػػػيف كاك ػػػكل يف   ػػػراءة اكب ػػػكد بد ػػػ  
كم شيػػ ال ك عرفػػ  اك دصػػػكد  ػػف اػػػؿ فدػػرةال كأ  ػػش كةػػػرض لد ػػ  اكبدػػػث اكعو ػػنال  ػػع قػػػدكيف انةػػقلشب   ػػػف 

 ال كمدـ قرؾ أم فدرة  ف دكف إلشب .اك اشف اك لصص ك ش
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 عرض االستباىة عما عدد هف السادة الهحكهيف)الصدؽ الظاٌري(: -ب
ك قر ؿ  لقصيف فن أصكؿ اكقربي ال  (1)اك ودؽ   دا يف( 12 ش ت اكبشدث  بعرض انةقبش   مول )   

 ف لش ع   فن اوي  اكقربي  ال كاكديشس كاكقدكيـ اك  ةن كاكقربكم  ف  درةيف كأةشقذةاك  شهج كطرؽ اكقدريس
د رػػؽال كذكػػؾ كوك ػػكؼ موػػل ةػػػال   اك دػػرات ك ػػدل ارقبشط ػػش بشك ػػدؼ اكعػػػشـ كالةػػقبش  ال إ ػػشف  إكػػل إبػػػداء 
 الدظشت ألرل  د يراهش اك دا كف  ركري   ف ديث قددير  دل صدؽ اكب كد كوةػرض اكػذم أمػدت  ػف 

 ألوا.
ةػػقبش  ال بعػػد ذكػػؾ اةػػقلشبت اكبشدثػػ  آلراء اكةػػشدة كبعػػد ذكػػؾ أبػػدل اكةػػشدة اك دا ػػيف آراءهػػـ فػػن فدػػرات ان

اك دا ػػيفال ك ش ػػت بػػإلراء  ػػش يوػػـز  ػػف دػػذؼ كقعػػديؿ كا  ػػشف  فػػن  ػػكء  دقردػػشق ـ. ديػػث دػػذفت كمػػدكت 
%(  ف اك دا يف. كييبٌيف اكلدكنف 82(  دا يف إم ب ةب  ققلشكز )8اك درات اكقن كافؽ موي ش أاثر  ف )

 زم ش مول اك دشكر  بؿ كبعد اكقدايـ.( مدد فدرات انةقبش   كقك 2( )1)
 ( عدد فقرات االستباىة وتوزعٍا عما األبعاد قبؿ عرضٍا عما الهحكهيف1الجدوؿ)

 البىود عدد االستباىة هحاور

 5 اه اويزي  اكوة  بقعويـ مال   ذات أاشدي ي    شرات 2

 5 بشكوة  األةشةي  اك  شرات 1

 3 اكقربكي  اكبيئ  3

 6 كاأل رط  اكلبرات قلطيط 4

 22 اكق  يذ 5

 4 اكقدكيـ 6

 6 اكقدريبي  اندقيشلشت 7

 40 ااؿ انةقبش   

 
بعػػػد األلػػػذ بػػػآراء اكةػػػشدة اك دا ػػػيفال قػػػـ ك ػػػع انةػػػقبش   فػػػن بعػػػديف رئيةػػػييفال كاػػػؿ بيعػػػد يقػػػأكؼ  ػػػف      

  شرات كلكا ب فرمي  ققعوػؽ بشندقيشلػشت اكقدريبيػ  اك ػركري  كقػدريب  درةػن اكوةػ  اه اويزيػ  فػن  دي ػ  
لعؿ انةقبش   مي    د رؽال ا ش قـ إ شف  اكعديد  ف اكلكا ب اك  شرات األلرل  ف  بؿ اك دا يف ب دؼ

( يبػػػيف اكبعػػػدييف اكرئيةػػػييف كاك  ػػػشرات كاكلكا ػػػب اكقػػػن يق ػػػ   ش اػػػؿ 2  ثوػػػ  كو دقػػػكل اك دػػػيس كاكلػػػدكؿ )
 (أ -2)اك ودؽ .عدبي 
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 ( عدد فقرات االستباىة وتوزعٍا عما األبعاد  بعد عرضٍا عما الهحكهيف2الجدوؿ)

 البىود عدد االستباىة هحاور

 التدريبية لمدورة الهعرفي الجاىب: األوؿ البعد

 5 اه اويزي  اكوة  بقعويـ مال   ذات أاشدي ي    شرات 2

 5 انةق شع   شرات 1

 5 اكدراءة   شرة 3

 5 اك دشدث    شرة 4

 5 اكاقشب    شرة 5

 8 كاأل رط  اكلبرات قلطيط 6

 8 اكق  يذ 7

 8 اكقدكيـ 8

 49 األوؿ البعد هجهوع 

 اإلىكميزية المغة هدرسي لتدريب الهادي الجاىب: الثاىي البعد

 3 اكقدريبن اك راز 2

 3 اكقدريبي  اكبرا ج قك يت 1

 3 اكقدريبي  اكبرا ج أهداؼ 3

 3 اكقدريبي  اكبرا ج  دقكل 4

 3 اك دربيف 5

 3 اكقدريبي  اندقيشلشت 6

 3 كاك ع كي  اك شدي  اكدكافز 7

 3 اك شدي  اكص ي  اكبيئ  8

 14 الثاىي البعد هجهوع 

 71 ككؿ لالستباىة الكمي الهجهوع 
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 الدراسة االستطالعية: -ج 
(  درةػشن ك كل ػشن  ػف 32بعد ذكؾ  ش ػت اكبشدثػ  بقطبيػؽ انةػقبش   موػل مي ػ  اةػقطالمي  قاك ػت  ػف )   

 دي ػػ  د رػػؽ ةػػدبت بطريدػػ  )اكعي ػػ  اكعرػػكائي ( كهػػن غيػػر مي ػػ  اكدراةػػ  األةشةػػي ال كأميػػد قطبيد ػػش موػػل 
   انةقطالمي  اآلقن:اكعي   ذاق ش بعد   ن أةبكميف  ف اكقطبيؽ األكؿال كاشف اك دؼ  ف إلراء اكدراة

 .اكقأاد  ف   شةب  اكب كد كوقطبيؽ كك كح اكعبشرات بشك ةب  كو درةيف كاك كل يف 
  .  اكقددؽ  ف ثبشت انةقبش 
   .ارقدشؽ اك عيشر اك  شةب كوبيئ  اك شدي  اكالز   كوقدريب 

 ( خصائص عيىة الدراسة االستطالعية3الجدوؿ)

 الهجهوع اإلىكميزية المغة هوجٍي اإلىكميزية المغة هدرسي الجىس

 25 2 24 ذكور

 25 2 24 إىاث

 30 1 18 الهجهوع
 

 التحقؽ هف ثبات االستباىة: -د
امق دت اكبشدث  فن دراةػق ش كثبػشت اةػقبش   قدديػد اندقيشلػشت اكقدريبيػ  اكالز ػ  كقػدريب  درةػن اكوةػ      

اه اويزي  بعدة طرائؽ كذكؾ كوقأاد  ف أف انةقبش   قق قع ب ةقكل ثبػشت  كثػكؽ بػا. ديػث دةػب انقةػشؽ 
(. كيق ػح   ػش 2891( )2886قػكاكن: )كاش ت اك قشئج موػل اك الاكدالون ب عشدك  أك ش ارك بشخ كثبشت اهمشدة

 ةةبؽ أف اةقبش   قدديد اندقيشلشت اكقدريبي  اكالز   كقدريب  درةن اكوة  اه اويزيػ ال ققصػؼ بدرلػ  ليػد
 (ث -2) ودؽ  ف اكصدؽ كاكثبشت.

 

 إعداد هعيار البيئة الهادية الالزهة لمتدريب: 7-2-2   
كب ػػشءن موػػل  قػػشئج اةػػقبش   قدديػػد اندقيشلػػشت اكقدريبيػػ  اكالز ػػ  كوقػػدريب قػػـ اكقكصػػؿ إكػػل  عيػػشر اكبيئػػ      

اك شدي  اكالز   كوقدريب كاكذم قـ ارقدش ا ب شء مول اكدشلػشت اكقدريبيػ  كوةػ  )انةػق شعال اك دشدثػ ال اكدػراءةال 
قدديد اندقيشلشت اكقدريبي   ف م شصر اكبيئ   كاكاقشب (ال كذكؾ كوقكصؿ  ف لالؿ هذا اك عيشر إكل اةقبش  

ـى ب ػشء اك عيػشر اةػق شدان إكػل اك شدي  كوقدريب.  (  في ػش يلػص اك لػشنت اكقشكيػ ) 2212قريػش ن) دراةػ ديػث قػ
ال أ ػش  ػش يلػص اك لػشنت اك ك ع اكعشـ كو ب لال اكةال   اكعش  ال اكصد  اكعش  ال اك رافؽ اكعش ػ ال اكلػد شت(

األلػرل  ػػف) اككةػشئؿ اكقعوي يػػ ال أل ػزة اكعػػرض كاهةػػدشطال اك دشمػدال   صػػشت اك ػدربيفال اك اقبػػ ال اك ػػدربيف 
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اكدػػػكافز اك شديػػػ  كاك ع كيػػػ ال اك   ػػػشج( فدػػػد ب قػػػا اكبشدثػػػ  اةػػػق شدان إكػػػل اةػػػقطالع رأم اك درةػػػيف كاك ػػػكل يف 
ل  قػػػشئج اةػػػقبش   قدديػػػد اندقيشلػػػشت اكقدريبيػػػ  ك درةػػػن اكوةػػػ  اةػػػق شدان إكػػػاكقربػػػكييفال ا ػػػش قػػػـ ب ػػػشء اك عيػػػشر 

 : قكصوت اكبشدث  إكل اك عيشر اكقشكنديث اه اويزي ال 
 

 ( هعيار البيئة الهادية لمتدريب4الجدوؿ)

 الهعيار                       الرقـ

 الهوقع العاـ لمهبىا -أوالً 
 سٍولة الوصوؿ لمهركز التدريبي 3
 الهركز التدريبيتٍوية  2
 تشهيس الهركز التدريبي 1

 السالهة العاهة -ثاىياً 
 الخروج هف الهركز التدريبي 4
 قرب الىقطة الطبية هف الهركز التدريبي 5
 شبكة إىذار عف الحريؽ 6
 أجٍزة إطفاء الحريؽ 7
 صياىة أجٍزة إطفاء الحريؽ 8
 سالهة األدراج 9
 سالهة شبكة الكٍرباء 31

 الصحة العاهة -ثالثاً 
 اإلىارة الطبيعية 33
 اإلىارة االصطىاعية 32
 الىظافة 31
 التدفئة  34
 التبريد 35
 الصوت)الضجيج( 36

 الهرافؽ العاهة -رابعاً 
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 الهعيار                       الرقـ
 توافر هياي الشرب 37
 الهراحيض 38
 توافر الهياي في الهراحيض 39
 الهغاسؿ 21
 تعقيـ خزاىات الهياي 23
 الهٍهالت سالت 22
 حاويات القهاهة 21

 خاهسًا: الخدهات
 الهصاعد 24
 هولدات كٍربائية 25
 شبكة االتصاؿ الٍاتفي داخؿ الهركز 26
 شبكة االتصاؿ الٍاتفي خارج الهركز 27
 لوحات الداللة في الهركز 28
 لوحات اإلعالف في الهركز 29

 الوسائؿ التعميهية -سادساً 
 آالت التسجيؿ 11
 أشرطة الكاسيت  13
12 CDs 

 أجٍزة الحاسوب 11
 البطاقات 14
 الموحات 15
 دليؿ الهعمـ 16
 الهخبر المغوي 17
 السهاعات 18
 السبورة 19
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 الهعيار                       الرقـ
 أجٍزة العرض واإلسقاط 41

 أجٍزة العرض واإلسقاط -سابعاً 
 القاعات التدريسية 43
 الهدرجات 42
 ةيصالقاعات التخص 41

 الهقاعد -ثاهىاً 
 القاعات التدريسية 44
 الهدرجات 45
 القاعات التخصصية 46
 الهكتبة 47
 الهخبر المغوي 48
 قاعة الحاسوب 49

 هىصات الهدربيف -تاسعاً 
 القاعات التدريسية 51
 الهدرجات 53
 القاعات التخصصية 52
 الهخبر المغوي 51
 قاعة الحاسوب 54

 الهكتبة -عاشراً 
 هوقع الهكتبة 55
 سٍولة وصوؿ إلا الهكتبة 56
 عدد الكتب 57
 ىظاـ اإلعارة 58
 هكتبة الكتروىية 59
 شبكة اإلىترىت 61
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 الهعيار                       الرقـ

 الهدربيف -إحدى عشر
 هتخصصيف ذو كفاءة عالية 63
 هتخصصيف وفؽ هعايير واضحة 62
 إلهاهٍـ باحتياجات الهدرسيف 61

 الحوافز الهادية والهعىوية -إثىا عشر
 الدورةشٍادة حضور  64
 هكافثة هادية 65

 الهىٍاج -ثالثة عشر
 كتاب الطالب 66
 كتاب األىشطة 67
 دليؿ الهعمـ 68
 األٌداؼ التعميهية 69
 تخطيط الدرس 71
 تىظيـ الوقت 73
 دفتر التحضير 72

إعداد استباىة )تحديد احتياجات هدرسي المغة اإلىكميزية هف عىاصر البيئة  7-2-3
 الهادية الالزهة لمتدريب( في صورتٍا الىٍائية بىاًء عما الهعيار السابؽ:

 ك د أمدت اكبشدث  هذه انةقبش   مول اك دك اكقشكن:
 اكبيئ  اك شدي  اكالز   كوقدريب اةقبش   قدديد ادقيشلشت  درةن اكوة  اه اويزي   ف م شصر صكغ ب كد 

 . عيشر اكبيئ  اك شدي  كوقدريب إكل ب كداةق شدان 
  ش ػػت اكبشدثػػ  بق ظػػيـ اةػػقبش قيفال كادػػدة  كل ػػ  كو درةػػيفال كألػػرل  كل ػػ  كو ػػكل يف اكقربػػكييف بديػػث 

قرػػػقرؾ انةػػػقبش قيف بػػػ  س اكب ػػػكدال ككا   ػػػش قلقو ػػػشف فػػػن اكقعوي ػػػشت اك كل ػػػ  إكػػػل اػػػؿ  ػػػف اك درةػػػيف 
 كاك كل يف.

  ت انةقبش قيف اك قةيرات اكقن امق دت فػن اكبدػثال كهػن:) اكلػ سال اك ؤهػؿ اكعو ػنال مػدد ةػ كات  
 اكلبرةال اكدكرات اكقدريبي  فن  لشؿ اكوة  اه اويزي ال قشبعي  اكل   اكقن يقبع ك ش اك درس أك اك كلا(.
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  ةط ال  عي   ال  عي   لدان. ق   ت انةقبش قيف ل س ليشرات كإللشب ال ابيرة لدانال ابيرة ال  قك 
  ق   ت اةقبش   قدديد ادقيشلشت  درةن اكوة  اه اويزي   ف اكبيئ  اك شديػ  اكالز ػ  كوقػدريب بصػكرق ش

( بيعػد 13اك  شئي  بعد صكغ ش  ػف اك عيػشر اكةػشبؽ )اك كل ػ  إكػل اػؿ  ػف اك درةػيف كاك ػكل يف(  ػف )
 ت( -2ودؽ )  ( ب دان كاكلدكؿ اآلقن يك ح ذكؾ.72 كزم  مول )

( أبعاد استباىة تحديد االحتياجات التدريبية لمغة هف عىاصر البيئة الهادية وعدد البىود في كؿ بعد )بعد 5الجدوؿ )
 صوغٍا هف هعيار البيئة الهادية لمتدريب(

 عدد البىود أبعاد االستباىة                
 3 الهوقع العاـ لمهبىا 1
 7 السالهة العاهة  2
 6 العاهةالصحة  3
 7 الهرافؽ العاهة 4
 6 الخدهات  5
 11 الوسائؿ التعميهية 6
 3 أجٍزة العرض واإلسقاط 7
 6 الهقاعد 8
 5 هىصات الهدربيف 9
 6 الهكتبة 12
 3 الهدربيف  11
 2 الحوافز الهادية والهعىوية 12
 7 الهىٍاج 13
 72 الهجهوع الكمي لالستباىة ككؿ 

 

  ( 1 دا ػػيف( كهػػـ   ػػس اك دا ػػيف اكةػػشبديف )اك ودػػؽ  12 ل كمػػ   دا ػػيف )مػػرض انةػػقبش   موػػل
كذكػػؾ كوك ػػكؼ موػػل ةػػال   اك دػػرات ك ػػدل قةطيق ػػش ك عيػػشر اكبيئػػ  اك شديػػ  اكةػػشبؽال إ ػػشف  إكػػل إبػػداء 
 الدظشت ألرل  د يراهش اك دا كف  ركري   ف ديث قددير  دل صدؽ اكب ػكد كوةػرض اكػذم أمػدت 

اكةػػشدة اك دا ػػيف آراءهػػـ فػػن فدػػرات انةػػقبش  ال ككػػـ يطوبػػكا أم قعػػديؿ أك   ػػف ألوػػا. كبعػػد ذكػػؾ أبػػدل
دػػذؼ أك إ ػػشف  كأرػػشركا إكػػل صػػالدي  انةػػقبش   كقةطيق ػػش اكليػػدة ك لػػشنت اك عيػػشر اكةػػشبؽ كا  اش يػػ  

 قطبيد ش مول اك درةيف كاك كل يف.
 ف انةػػقبش   قق قػػع ب ةػػقكل ق ػػت دراةػػ  ثبػػشت انةػػقبش   بصػػكرق ش اك  شئيػػ  بطػػريدقيف كذكػػؾ كوقأاػػد  ػػف أ

ثبػػشت  كثػػكؽ بػػا. ديػػث دةػػب ثبػػشت انقةػػشؽ اكػػدالون ب عشدكػػ  أك ػػش ارك بػػشخال كثبػػشت اكقلزئػػ  اك صػػ ي  
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(  كهػن  عػش الت 2881( )2884مول   س اكعي   انةقطالمي  اكةشبد  كاش ت اك قػشئج موػل اكقػكاكن: )
 (ث -2)  ودؽ .ثبشت ليدة كصشكد  كودراة  اكدشكي 

    يعطل اك درس أك اك كلػا ل ػس درلػشت إذا اػشف القيػشره )بدرلػ  ابيػرة لػدان( كأربػع درلػشت إذا اػشف
القيػػػشره )بدرلػػػ  ابيػػػرة( كثػػػالث درلػػػشت إذا اػػػشف القيػػػشره )بدرلػػػ   قكةػػػط ( كدرلقػػػشف إذا اػػػشف القيػػػشره 

درلػ  يدصػؿ اشف القيشره )بدرل   عي   لدان( كبذكؾ قاكف أموػل  إذا)بدرل   عي  (  كدرل  كاددة 
( درل ال كأد ل درل  يدصؿ 362موي ش اك درس أك اك كلا م د إلشبقا مول ل يع ب كد انةقبش   هن)
 .( درل 72موي ش اك درس أك اك كلا م د إلشبقا مول ل يع ب كد انةقبش   هن )

  ظػػر كل ػػ   ػػف كوقػػدريب اكالز ػػ  اك شديػػ  اكبيئػػ  م شصػػر  ػػف كوةػػ  اكقدريبيػػ  اندقيشلػػشت درلػػ  كقدديػػد  
قػـ إمطػشء إلشبػشت أفػراد مي ػ  اكدراةػ  موػل انةػقبش    ي ػشن  قدرلػػ   ،اه اويزيػ  اكوةػ  ك ػكل ن  درةػن

 1درلػشت/  ويوػ = 3درلػشت/  قكةػط = 4درلشت/ ابيرة= 5كفدشن ك ديشس كيارت اكل شةن )ابيرة لدان=
 درل ( ثـ دةبت طكؿ اك ئ  مول اك دك اآلقن: 2درلقشف/  ويو  لدان=

 (. 4=1-5ل كذكؾ بطرح أابر  ي   فن اك ديشس  ف أصةر  ي   )دةشب اك د 
 ( 5( مول أابر  ي   فن اك ديشس كهن )4دةشب طكؿ اك ئ  كذكؾ بقدةيـ اك دل كهك) 
 4 ÷5  =288 .) طكؿ اك ئ( 
 ( ال كذكػػؾ كودصػػكؿ موػػل اك ئػػ  1( إكػػل أصػػةر  ةػػ   فػػن اك ديػػشس كهػػن )288إ ػػشف  طػػكؿ اك ئػػ  كهػػن)

(ال ثػػػـ إ ػػػشف  طػػػكؿ اك ئػػػ  إكػػػل اكدػػػد األموػػػل  ػػػف اك ئػػػ  188 -1ئػػػ  األككػػػل  ػػػف )األككػػػلال كػػػذا اش ػػػت اك 
 األككلال كذكؾ كودصكؿ مول اك ئ  اكثش ي  كهاذا كوكصكؿ إكل اك ئ  األليرة.

كاةػػق شدان إكػػل  شمػػدة اكقدريػػب اكريش ػػن ي اػػف اكقعش ػػؿ  ػػع  ػػيـ اك قكةػػطشت اكدةػػشبي  اكرقبيػػ  هلشبػػشت أفػػراد 
  بيف فن اكلدكؿ اآلقن:ة  ا ش هك مي   اكدرا

 ( فئات قيـ الهتوسط الحسابي)الرتبي( ودرجة التقدير الهوافقة لٍا6الجدوؿ)
 التقدير في االستباىة فئات قيـ الهتوسط الحسابي الرتبي

 درل  ابيرة لدان  5 – 4821
 درل  ابيرة 4822 – 3841
 درل   قكةط  3842 – 2861
  عي  درل   2862 – 1881
 لدان   عي  درل   188 – 1

 :وعيىتً البحث هجتهع  7-1
 :البحث هجتهع 7-1-3

 األةشةػن اكثػش ف كوصػؼ اه اويزيػ  اكوةػ  ك ػكل ن  درةػن ل يع  ف كوبدث األصون اك لق ع يقاكف
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 اكقربيػػ  كزارة فػن كاهدصػشء اكقلطػيط ك ديريػ  اهدصػشئي  اكدػكائـ دةػب قعػدادهـ كاكبػشكغ د رػؽال  دي ػ  فػن
  درةػػػشن ( 262) إكػػػل  دةػػػ يف ك كل ػػػشنال  درةػػػشن ( 272) د رػػػؽ  دي ػػػ  فػػػن( 1023) اكدراةػػػن اكعػػػشـ لػػػالؿ

 كلصشئصػػػا كوبدػػػث األصػػػون اك لق ػػػع أفػػػراد مػػػدد يك ػػػح( 7)كاكلػػػدكؿ ك كل ػػػ   كل ػػػشن ( 20)ك ك درةػػػ ال
 .غرافي ك اكدي 

 غرافيةو الديه وخصائصً لمبحث األصمي الهجتهع أفراد عدد( 7)الجدوؿ
 الهجهوع اإلىكميزية المغة هوجٍي اإلىكميزية المغة هدرسي الجىس
 78 7 72 ذاكر
 93 3 90 إ شث

 272 20 262 اك ل كع
ؿ     العمهي الهٌؤ
 33 1 32 إ اويزي  كة   ع د

 91 5 87 إلشزة
 46 3 43 دبوـك

 373 31 363 الهجهوع

    الخبرة سىوات عدد

 34 - 34 ة كات( 3) ف أ ؿ

 43 1 42 ة كات( 5دقل 3)  ف
 47 5 41 ة كات( 8 دقل 6)  ف
 47 3 44 فأاثر ة كات( 9)  ف

 373 31 363 الهجهوع
    اإلىكميزية المغة هجاؿ في التدريبية الدورات
 49 6 43 اه اويزي  اكوة   لشؿ فن دكرات اقبع
 211 4 228 اه اويزي  اكوة   لشؿ فن دكرات يقبع كـ

 373 31 363 الهجهوع
    الهدرس لٍا يتبع التي الجٍة

 214 - 214 مشـ  طشع
 37 - 37 لشص  طشع

 363 - 363 الهجهوع
    الهوجً لٍا يتبع التي الجٍة
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 الهجهوع اإلىكميزية المغة هوجٍي اإلىكميزية المغة هدرسي الجىس
 6 6 - اكقربي   ديري 
 4 4 - اكقربي  كزارة

 31 31 - الهجهوع

 عيىة البحث: 2 -7-1
( انةقطالمي  اكعي  ) بشةقث شء كوبدث األصون اك لق ع أفراد ل يع مول اكدراة  بإلراء اكبشدث   ش ت    
( 242)بػػػػ األةشةػي  اكبدػث مي ػ  بوةت كبشكقشكن. اكبدث ألداة اكةياك قري  اكدراة  هلراء   ا ةدبت اكقن

( 8)ك ك درةػػ ال  درةػػشن ( 233) إكػػل  دةػػ يف األصػػونال اك لق ػػع أفػػراد  ػػف%( 83) ب ةػػب  ك كل ػػشنال  درةػػشن 
 . اكدي ةرافي  كلصشئص ش األةشةي  اكبدث مي   أفراد ك ةب مدد قبيف اكقشكي  كاألراشؿ كاكلداكؿ  كل يفال

 الجىس هتغير  وفؽ لمبحث األساسية العيىة أفراد توزع( 8)الجدوؿ

 الهئوية الىسبة الهجهوع اإلىكميزية المغة هوجٍي اإلىكميزية المغة هدرسي الجىس

 %45 63 6 57 ذكور

 %55 78 1 76 إىاث

 % 200 242 8 233 الهجهوع

                 
 (الجىس) هتغير وفؽ( اإلىكميزية المغة هدرسي)البحث عيىة ألفراد الهئوية الىسب( 3) الشكؿ

 
 (الجىس) هتغير وفؽ( اإلىكميزية المغة هوجٍي)البحث عيىة ألفراد الهئوية الىسب( 2) الشكؿ

 المدرسٌن
43% 

 المدرسات
57% 
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ؿ هتغير وفؽ لمبحث األساسية العيىة أفراد توزع( 9)الجدوؿ  العمهي الهٌؤ

ؿ  الهئوية الىسبة الهجهوع اإلىكميزية المغة هوجٍي اإلىكميزية المغة هدرسي العمهي الهٌؤ

 %28 15 1 13 إىكميزية لغة هعٍد

 %57 82 4 77 إجازة

 %15 35 1 33 دبموـ

 %200 242 8 233 الهجهوع

 
ؿ) هتغير وفؽ( اإلىكميزية المغة هدرسي)البحث عيىة ألفراد الهئوية الىسب( 1) الشكؿ  (العمهي الهٌؤ

 
 

 الموجهٌن
75% 

 الموجهات
25% 

 معهد لغة إنكلٌزٌة
17% 

 إجازة
58% 

 دبلوم
25% 
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ؿ) هتغير وفؽ( اإلىكميزية المغة هوجٍي)البحث عيىة ألفراد الهئوية الىسب( 4) الشكؿ  (العمهي الهٌؤ

 
 التدريسية الخبرة سىوات عدد هتغير  وفؽ لمبحث األساسية العيىة أفراد توزع( 31)الجدوؿ

 الهئوية الىسبة الهجهوع اإلىكميزية المغة هوجٍي اإلىكميزية المغة هدرسي التدريسية الخبرة سىوات عدد

 %29 16 - 16 سىوات( 1)هف أقؿ

 %15 35 1 33 سىوات( 5حتا 1) هف

 %18 40 4 36 سىوات( 8 حتا 6) هف

 %18 40 1 38 فثكثر سىوات( 9) هف

 %200 242 8 233 الهجهوع

 (الخبرة سىوات) هتغير وفؽ( اإلىكميزية المغة هدرسي) البحث عيىة ألفراد الهئوية الىسب( 5) الشكؿ

 
 

 

 معهد لغة إنكلٌزٌة
25% 

 إجازة
50% 

 دبلوم
25% 

 سنوات( 3)أقل من
19% 

(  5حتى 3)من 
 سنوات

25% 
( 8حتى  6)من 

 سنوات
27% 

سنوات ( 9)من 
 فأكثر

29% 
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 (الخبرة سىوات) هتغير وفؽ( اإلىكميزية المغة هوجٍي)البحث عيىة ألفراد الهئوية الىسب( 6) الشكؿ

 
 

 التدريبية الدورات هتغير وفؽ لمبحث األساسية العيىة أفراد توزع( 33)الجدوؿ

 الهئوية الىسبة الهجهوع اإلىكميزية المغة هوجٍي اإلىكميزية المغة هدرسي التدريبية الدورات

 %14 34 5 19 تدريبية دورة ابتع

 %76 207 3 204 تدريبية دورة يتبع لـ

 % 200 242 8 233 الهجهوع

 

 (التدريبية الدورات) هتغير وفؽ( اإلىكميزية المغة هدرسي)البحث عيىة ألفراد الهئوية الىسب( 7) الشكؿ

 
 

(  5حتى 3)من 
 سنوات

25% 

( 8حتى  6)من 
 سنوات

50% 

سنوات ( 9)من 
 فأكثر

25% 

 ابتع دورة تدرٌبٌة
22% 

 لم ٌتبع دورة تدرٌبٌة
78% 
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 (التدريبية الدورات) هتغير وفؽ( اإلىكميزية المغة هوجٍي)البحث عيىة ألفراد الهئوية الىسب( 8) الشكؿ

 
 

 الهدرس لٍا يتبع التي الجٍة هتغير وفؽ لمبحث األساسية العيىة أفراد توزع( 32)الجدوؿ

 الهئوية الىسبة الهجهوع اإلىكميزية المغة هدرسي الهدرس لٍا يتبع التي الجٍة

 %77 203 203 عاـ قطاع

 %13 30 30 خاص قطاع

 % 200 233 233 الهجهوع
 

 

 (إليٍا يىتهي التي الجٍة) هتغير وفؽ( اإلىكميزية المغة هدرسي)البحث عيىة ألفراد الهئوية الىسب( 9) الشكؿ

 
 

 

 اتبع دورة تدرٌبٌة
62% 

 لم ٌتبع دورة تدرٌبٌة
38% 

 قطاع عام 
77% 

 قطاع خاص
23% 
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 الهوجً لٍا يتبع التي الجٍة هتغير وفؽ لمبحث األساسية العيىة أفراد توزع( 31)الجدوؿ

 الهئوية الىسبة الهجهوع اإلىكميزية المغة هوجٍي الهوجً لٍا يتبع التي الجٍة

 %61 5 5 التربية هديرية

 %38 3 3 التربية وزارة

 % 200 8 8 الهجهوع
 

 (إليٍا يىتهي التي الجٍة) هتغير وفؽ( اإلىكميزية المغة هوجٍي)البحث عيىة ألفراد الهئوية الىسب( 31) الشكؿ

 
 

  

 مدٌرٌة التربٌة 
62% 

 وزارة التربٌة
38% 
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 حدود البحث:  7-4
 اكوةػػ  اه اويزيػ  فػػن اكصػػؼ اكثػػش ف األةشةػن فػػن  دي ػػ  د رػػؽ كاك كل ػػكف :  درةػػك حػػدود بشػػرية

 (  درةشن ك كل شن.141اكقربكيكف مول  شدة اكوة  اه اويزي  كاكبشكغ مددهـ )
  فػػن  ػػف اكػػدكرات اكقدريبيػػ   اةػػقبش   قدديػػد اندقيشلػػشت اكقدريبيػػ  : قػػـ ل ػػع بيش ػػشت حػػدود زهىيػػة

ال أ ش بيش شت اةقبش   قدديػد اندقيشلػشت اكقدريبيػ   ػف (2213-2212اكثش ن كوعشـ اكدراةن)اك صؿ 
-2213م شصػػر اكبيئػػ  اك شديػػ  اكالز ػػ  كوقػػدريب فدػػد قػػـ ل ع ػػش فػػن اك صػػؿ اكثػػش ن كوعػػشـ اكدراةػػن)

2214) 
  قػػػـ قطبيػػػؽ اكدراةػػػ  فػػػن اكصػػػؼ اكثػػػش ف األةشةػػػن فػػػن  دي ػػػ  د رػػػؽال كذكػػػؾ فػػػن حػػػدود هكاىيػػػة :

 .فن د رؽ  اك دارس اكداك ي  كاكلشص 
 قدديػػد ادقيشلػػشت  درةػػن اكوةػػ  اه اويزيػػ  اكقدريبيػػ   ػػف م شصػػر اكبيئػػ  اك شديػػ  حػػدود الهضػػهوف :

 كوقدريب  ف كل    ظر اك درةيف كاك كل يف اكقربكييف.

 إجراءات تىفيذ البحث:  7-5
اقشبػػػ  اهطػػػشر اك ظػػػرم )كوبدػػػث اكدػػػشكن( بػػػشكعكدة إكػػػل األدبيػػػشت اكقربكيػػػ  اكةػػػشبد  اك قعودػػػ  بشكبيئػػػ   .1

  اك شدي  اكالز   كوقدريبال كاةقعراض اكدراةشت اكةشبد  اكدريب   ف اكدراة  اكدشكي .
مداد اةقبش   )قدديد اندقيشلشت اكقدريبي   ف م شصر  .2 ب شء  عيشر اكبيئ  اك شدي  اكالز   كوقدريب كا 

ةػػقلدا  ش اكبيئػػ  اك شديػػ  اكالز ػػ  كقػػدريب  درةػػن اكوةػػ  اه اويزيػػ ( كاكقددػػؽ  ػػف صػػد  ش كثبشق ػػشال كا
اأداة كوقعرؼ مول أهـ اك قطوبشت كاندقيشلشت اكالز   كقدريب  درةن اكوة  اه اويزي   ػف كل ػ  

  ظر  درةن ك كل ن اكوة  اه اويزي  فن  دي   د رؽ.
قدديد  لق ع اكبدث كمي قاال ديث ددد اك لق ع األصون كوبدث اكدشكن بل يع  درةن ك ػكل ن  .3

(  درةػشن ك كل ػشنال 171األةشةن فن  دي   د رػؽال كاكبػشكغ مػددهـ ) اكوة  اه اويزي  كوصؼ اكثش ف
(  درةػشن ك كل ػشن 32ديث قـ اةقث شء  ف اك لق ع األصون )اكعي ػ  انةػقطالمي ( كاكبػشكغ مػددهش )

 (  درةشن ك كل شن.141ال كبذكؾ قدددت اكعي   األةشةي  كوبدث اكدشكن )
ككةشيػػػػػػػػ   15/5/2213ككا عػػػػػػػػ  بػػػػػػػػيف )قطبيػػػػػػػػؽ أداة اكبدػػػػػػػػث موػػػػػػػػل مي ػػػػػػػػ  اكبدػػػػػػػػث فػػػػػػػػن اك قػػػػػػػػرة ا .4

 (ال كذكؾ كوقعرؼ مول اكبيئ  اك شدي  اكالز   كقدريب  درةن اكوة  اه اويزي .15/7/2213/
إلراء اك عشكلشت اهدصشئي  كوبيش شت اكقن قـ اكدصكؿ موي ش  ف  بؿ اك درةػيف كاك ػكل يف )أفػراد  .5

 مي   اكبدث(. 
ك يػػدا ن اكػػذم أدػػشط بل يػػع  رادػػؿ قصػػ يـ كق  يػػذ   ش رػػ   قػػشئج اكبدػػث اكدػػشكن فػػن  ػػكء اككا ػػع ا .6
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كقطبيؽ أداة اكبدثال كفن  كء اك دشر ػ   ػع  قػشئج اكدراةػشت اكةػشبد ال كاكقكصػؿ إكػل  ل كمػ   ػف 
 اك دقردشت.

 الوسائؿ اإلحصائية الهستخدهة في البحث: 6 -7
ألداة اكبدث كفن قدويؿ  قشئج أةئو  اكبدػث كفر ػيشقا موػل  امق دت اكبشدث  فن اكدراة  اكةياك قري      

(. كبعػػد اكقأاػػد  ػػف أف اكعي ػػ  ققػػكزع قكزمػػشن طبيعيػػشن اةػػقلد ت اكبشدثػػ  األةػػشكيب Spssاكبر ػػش ج اكدشةػػكبن )
 اهدصشئي  اآلقي :

.عش ؿ انرقبشط بيرةكف  
 براكف. –ك عش ؿ ثبشت اكقلزئ  اك ص ي  بشةقلداـ  عشدك  ةيبر شف   عشدك  أك ش ارك بشخ 
اك قكةطشت اكدةشبي  كان درافشت اك عيشري . الكإللشب  مف أةئو  اكبدث اةقلد ت اكبشدث  اكقارارات 
( كإللشبػػػ  مػػػف فر ػػػيشت اكبدػػػث اةػػػقلد ت اكبشدثػػػ  القبػػػشر ت ةػػػقكد تT- Test كقدويػػػؿ اكقبػػػشيف )

 ك  اك ركؽ بيف  قةيرات اكبدث.األدشدم كوقعرؼ مول دن
 اكبر ش ج(Excel) . كقك يح  قشئج اكبدث مف طريؽ اكرةـك اكبيش ي 
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 وأمهيتلللللل   انبحللللللث مبىضلللللل  انتعريللللللف: األول انفصللللللم

 انسلللللللللللبب    اندراسلللللللللللب : انثلللللللللللب   انفصلللللللللللم

 انللللللللللتعهى  ويصللللللللللب ر املعهللللللللللى: انثبنللللللللللث انفصللللللللللم

 انلللللللللللتعهى  يصلللللللللللب ر يراكللللللللللل : انرابللللللللللل  انفصلللللللللللم

 

 انثبينانفصم 
  تبئج انبحث وينبقشتهب

 
 مقدمة -
 البحث مشكلة -
 البحث أهمية -
 البحث فرضيات -
 البحث منهج -
 البحث حدود -
 البحث أدوات -
 واإلجرائية النظرية البحث بمصطلحات التعريف -
 البحث في المستخدمة اإلحصائية القوانين -

 
 .ومناقشتها البحث بأسئلة المتعلقة النتائج  8-1
 :ومناقشتها البحث بفرضيات المتعلقة النتائج 8-2
 .البحث مقترحات 8-3
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 الفصؿ الثاهف
 ىتائج البحث وهىاقشتٍا

 اكقػػن األهػػداؼ قددػػؽ  ػػدل ك عرفػػ  كذكػػؾ ك  ش رػػق شال اكبدػػث  قػػشئج مػػرض موػػل اك صػػؿ هػػذا يرػػق ؿ
 بأةػػػئو  اك قعودػػػ  اك قػػػشئج اكبشدثػػػ  ةػػػقعرض كاك عشكلػػػ  اكعػػػرض ةػػػ كك  ألػػػؿ ك ػػػف اكبدػػػثال هػػػذا إكي ػػػش ةػػػعل
 :اآلقن كفؽ ك  ش رق ش اكبدث ب ر يشت اك قعود  اك قشئج بعرض قدكـ ثـ ق ش ر شال ثـ ك ف اكبدث

 :وهىاقشتٍا البحث بثسئمة الهتعمقة الىتائج عرض  8-3
 :وهىاقشتً األوؿ البحث بسؤاؿ الهتعمقة الىتائج –8-3-3
هستوى احتياجات هدرسي المغة اإلىكميزية هف عىاصر البيئة الهادية الالزهة لمتدريب هف وجٍة ها   

 ؟ىظر هدرسي المغة اإلىكميزية وها ترتيبٍا 

كوقددؽ  ف ةؤاؿ اكبدث األكؿال قًـّ دةشب اكقارارات كاك ةب اك ئكي  ك ش كاك قكةطشت اكدةشبي    
كان درافشت اك عيشري ال ك ةقكل ادقيشلشت  درةن اكوة  ان اويزي   ف اكبيئ  اك شدي  اكالز   كوقدريبال 

بش   كأبعشدهش اك رمي ال كذكؾ كقرقيب هذه اندقيشلشت  ف األاثر دشل  إكل األ ؿ مول اكدرل  اكاوي  كالةق
                                   (.  14 ف كل    ظر اك درةيف أ  ة ـ ا ش  ك ح بشكلدكؿ ر ـ )

( التكرارات والىسبة الهئوية لٍا والهتوسطات الحسابية)الرتبية( واالىحرافات الهعيارية وهستوى االحتياجات 14الجدوؿ )
 البيئة الهادية الالزهة لمتدريب ورتب ٌذي االحتياجات في كؿ بعد هف أبعاد االستباىةالتدريبية لدى الهدرسيف هف 

ترتيب 

انبؼذ في 

 االستببنت

أبعاد 

 االستبانة
 بنىد

المتوسط  درجت انًىافقت انتكرار

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
مستوى 
 االحتياجات

 الرتب
 اننسبت

كبير 

 جذا  
 ضؼيف يتىسط كبير

ضؼيف 

 جذا  

32 

انحىافز 

انًبديت 

وانًؼنىيت 

 نهًتذربين

2 

 0 2 24 121 119 ك

 2 ابيرة لدان  0.470 4.34
% 45 45 9 1 0 

3 

انًىقغ انؼبو 

نهًركز 

 انتذريبي
3 

 0 3 52 291 53 ك
 2 ابيرة 0.366 3.99

% 13 73 13 1 0 

 3 انًذربين 33
 3 0 140 148 108 ك

 3 ابيرة 0,563 3.89
% 27 37 35 0 1 

1 
انصحت 

 6 انؼبيت
 6 0 262 483 47 ك

 4 ابيرة 0.133 3.71
% 6 60 33 0 1 

4 
انًرافق 

 7 انؼبيت
 7 11 302 577 34 ك

 5 ابيرة 0.129 3.67
% 4 62 32 1 1 

 6 انخذيبث 5
 6 25 409 358 0 ك

 6  قكةط  0.230 3.40
% 0 45 51 3 1 

 7  قكةط  0.301 3.17 7 102 547 275 0 ك 7انساليت  2
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ترتيب 

انبؼذ في 

 االستببنت

أبعاد 

 االستبانة
 بنىد

المتوسط  درجت انًىافقت انتكرار

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
مستوى 
 االحتياجات

 الرتب
 اننسبت

كبير 

 جذا  
 ضؼيف يتىسط كبير

ضؼيف 

 جذا  

 1 11 59 29 0 % انؼبيت

6 

انىسبئم 

انتؼهيًيت في 

 انًركز

11 
 11 281 764 407 0 ك

 8  قكةط  0,266 3.07
% 0 28 52 19 1 

9 
ينصبث 

 انًذربين  
5 

 5 268 309 84 0 ك
 9  قكةط  0.271 2.70

% 0 13 46 40 1 

 7 انًنهبج 31
 25 491 354 61 0 ك

 10  عي   0.283 2.48
% 0 6 38 53 3 

 6 انًكتبت 31
 52 486 227 27 6 ك

 11  عي   0.233 2.30
% 1 3 28 61 7 

 6 انًقبػذ 8
 132 472 166 17 11 ك

 12  عي   0.333 2.12
% 1 2 21 59 17 

7 

أجهزة 

انؼرض 

 واالسقبط

3 
 266 83 17 16 17 ك

1.58 0.631 
 عي   
 لدان 

13 
% 4 4 4 21 67 

 72 انًجًىع
انًتىسط انكهٍ ألفراد عُنت انًذرسُن حىل يذي  

  قكةط  0.187 3.04 احتُبجبتهى ين عنبصر انبُئت انًبدَت
 (يذرسب  ويذرست.311حجى ػينت انًذرسين  ) 

 ػذد انبنىد في كم بؼذ. ( × 311) يجًىع انتكراراث في كم بؼذ = ػذدػينت انًذرسين 

  يجًىع انتكراراث.÷     311×  اننسبت انًئىيت = انتكرار في كم درجت يىافقت 

يالدظ  ف اكلدكؿ اكةشبؽ أف اك ةقكل اكعشـ ندقيشلشت  درةن اكوة  ان اويزي   ف م شصر اكبيئ       
بن )اكرقبن( كودرل  اكاوي  نةقبش   اك شدي  اكالز   كوقدريب اش ت  قكةط  ال ديث بوغ اك قكةط اكدةش

كهك يدع   ف اك ةقكل  (3004)قدديد اندقيشلشت اكقدريبي   ف م شصر اكبيئ  اك شدي  اكالز   كوقدريب 
اك قكةط . أ ش مول  ةقكل األبعشد فدد قـ قرقيب إدقيشلشت  درةن اكوة  ان اويزي   ف م شصر اكبيئ  
اك شدي  اكالز   كوقدريب  ف األاثر دشل  إكل األ ؿ دةب  قشئل ـ مول اةقبش   اكبدث. ديث أرشر 

ال اكقن قددـ ك ـ أث شء اكدكرات اكقدريبي ي  كاك ع كي  دكافز اك شدكواك درةكف إكل دشلق ـ اكػػػػػ)ابيرة لدان( 
. ا ش أرشر اك درةكف إكل دشلق ـ (4034)ديث دصوت هذه اكدشل  مول  قكةط دةشبن رقبن  دره 

 ف  ركرة قكفر بعض اكرركط اك يزيدي  اك  شةب  كا  ف )ق كي    ك ع اكعشـ كو راز اكقدريبنكو اكػػػػػػػ)ابيرة(
ال ا ش مٌبر (3099)ئ  كا  شرة(ال ديث دصوت هذه اكدشل  مول  قكةط دةشبن  دره كقر يس كقبريد كقدف

اك درةكف مف دشلق ـ )اكابيرة( إكل قكفر اك دربيف ذكم اكلبرة كاكا شءةال ك ركرة قكفر رركط اكصد  
 اك  شةب  فن اك رااز اكقدريبي ال ك ركرة قدةيف لكدة اك رافؽ اكعش   كو رااز اكقدريبي ال ديث دصوت هذه

 (30670( )3072( )3089) اندقيشلشت اكثالث  مول  قكةطشت دةشبي  مول اكقكاكن
أ ش اندقيشلشت اك قعود  ب ركرة قكفر اكلد شت اك  شةب  فن اك رااز اكقدريبي ال كرركط اكةال  ال    

كاككةشئؿ اكقعوي ي  اكاشفي ال كقكفر   صشت   شةب  كو دربيف فدد دصوت مول  ةقكل  قكةطال ديث اش ت 
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ال (3027)اكةال   اكعش   ال كبيعد (3040)اك قكةطشت اكدةشبي  ك ذه األبعشد مول اكقكاكن: بيعد اكلد شت 
 (10700)ال كبيعد   صشت اك دربيف (3007)كبيعد اككةشئؿ اكقعوي ي  

ا ش أف اندقيشلشت اك قعود  ب ركرة قكفر اك   شج اك  شةب فن اك رااز اكقدريبي ال ك ركرة قكفر     
شةب  فن اكدشمشت  اقب   ل زة ي اف  ف لالك ش قدديؽ أهداؼ اكع وي  اكقدريبي ال ككلكد  دشمد  ريد  ك  

اكقدريبي ال  فإ  ش دصوت مول  ةقكل  عيؼ  ف اكدشل  كدل اك درةيفال ديث اش ت اك قكةطشت 
. (1021) ال كبيعد اك دشمد(1030)ال كبيعد اك اقب  (1048)اكدةشبي  ك ذه األبعشد مول اكقكاكن: بيعد اك  شهج 

ةد شط فن اكدشمشت اكقدريبي  مول  ةقكل كأليران دصوت اندقيشلشت اك قعود  ب ركرة قكفر أل رة مرض كا 
. كاكراؿ اآلقن يك ح قدرج ادقيشلشت  درةن اكوة  (2058) عيؼ لدان كذكؾ ب قكةط دةشبن  دره 

 ان اويزي   ف م شصر اكبيئ  اك شدي   ف األاثر دشل  إكل األ ؿ.
ي ( تدرج احتياجات هدرسي المغة االىكميزية هف عىاصر البيئة الهادية الالز 11الشكؿ) هة لمتدريب هف األقؿ حاجة ٌو

ي )الحوافز الهادية والهعىوية لمهتدربيف( وذلؾ هف وجٍة ىظر الهدرسيف أىفسٍـ.  )أجٍزة العرض( إلا األكثر حاجة ٌو

 
     

)اكدػػػكافز اك شديػػػ  كي اػػػف ق ةػػػير اندقيشلػػػشت اكابيػػػرة كاكابيػػػرة لػػػدان ك درةػػػن اكوةػػػ  ان اويزيػػػ  موػػػل أبعػػػشد 
إكػػل رغبػػ   / اكصػػد  اكعش ػػ / اك رافػػؽ اكعش ػػ (اك ػػدربيف كو قػػدربيف/اك ك ع اكعػػشـ كو راػػز اكقػػدريبن/كاك ع كيػػ  

هؤنء اك درةػيف بقػكفر م شصػر اكبيئػ  اك شديػ  اك  شةػب  اك قعودػ  ب ػذه األبعػشد دقػل يقػشح ك ػـ ق  يػ   ػدراق ـ 
كف يدراكف أف اكقدريب اكليد يقطوػب ك  شراق ـ اشف  )األاشدي ي ال كاك   ي ال كاكرلصي ال كاكثدشفي (ال فشك درة

قكفر اكبيئ  اك  شةب  كاكقن ققلول بقكفر اكبيئ  اكص ي  اكصدي  اك  شةػب ال كقػكفر اكدػكافز اك شديػ  كاك ع كيػ  
كاكدشدريف مول قدديـ اك شدة اكقدريبي  بدرل  مشكي   ػف  )قربكيشن( ا شءاك دربيف األاكقن ق  ن دافعيق ـال كقكفر 

ف أغوبيػػ   درةػػن اكوةػػ  ان اويزيػػ  يػػركف أف أاكبدػػث  كاتدأث ػػشء قطبيػػؽ أظػػت اكبشدثػػ  ديػػث ند. اكا ػػشءة
ق  ػػؿ برػػاؿ ابيػػر ادقيشلػػشق ـ  ػػف اكدػػكافز   ػػش اكػػدكرات اكقدريبيػػ  اكقػػن قلري ػػش كزارة اكقربيػػ  غيػػر فعشكػػ  أل

0

1

2

3

4

5



 {ومناقذتكانتائج البحث  }                                                                                                                      الثامنالفصل 
 

122 
 

مػػف مػػدـ  اك شديػػ  كاك ع كيػػ ال بشه ػػشف  إكػػل امق شدهػػش غشكبػػشن موػػل اػػكادر غيػػر  ؤهوػػ  برػػاؿ اػػشفن  شهيػػؾ
كو قػدربيف. كهػذا  ػش لعػؿ دشلػ  انهق شـ اكاػشفن ب ك ػع اك رااػز اكقدريبيػ  كبيئق ػش اك يزيديػ  ك ػدل   شةػبق ش 

 اكعػػشلز كيػػا دراةػػ إ كقق ػػؽ هػػذه اك قيلػػ   ػػع  ػػش أرػػشرتهػػذه اكع شصػػر اك شديػػ .   إكػػلاك درةػػيف ابيػػرة 
ف كو لشح فػن م ويػ  اكقػدريب هػك قػكفر اندقيشلػشت ك أهـ  ش يدقشج إكيا اك درة ف إكل أف   (2003)كاكب ش

 اكرئيةي  اآلقي : 
مداد بقلصيص كاكقعويـ اكقربي  كزارة قدكـ أف  -  .كوقدريب اكالز   بشه اش شت ان  زكد كوقدريب ان  راز  كا 
 .اكقك يت ك رامشة كوقدريب كاهدارة كاكق ظيـ اكقلطيط قدةيف  ركرة  -
 .و قدربيفك كأدبي   شدي  دكافز قدديـ  -
 قكفير اك دربيف اك ؤهويف قربكيشن كاكدشدريف مول قدديـ اكلد شت اك  شةب . -
اك  شةػب  كوقػدريب  ػركرة قػكفر اشفػ   ةػقوز شت اكبيئػ  اك شديػ  إكل  (1997)اش غ دراة   كاذكؾ أرشرت   

ا ػش انةػق شدة   ػش يدػدـ ك ػـ.  ك ػـكيقةػ ل  ف دكافز ك دربيف كغيرهش ك ػركرة قدديػد ادقيشلػشت اك درةػيف 
اكقدريبي  األاثر أه ي  كو درةػيف دقػل يػقـ ب ػشء  اكدشلشت قدديد إكل  ركرة( 2003أادت دراة  هلراف )

 ف ـ ك  شراق ـ. اكقن قة ح بقطكير  عشر  اكبرا ج اكقدريبي 

اكلػػد شتال ك اكةػػال   اك قكةػػط  ك درةػػن اكوةػػ  ان اويزيػػ  موػػل أبعػػشد ) دشلػػ  اك درةػػيفكي اػػف ق ةػػير    
كوبشدثػ  أث ػشء قطبيػؽ كيا اك درةكف إأرشر   ش ءفن  ك  اكعش  ال ك اككةشئؿ اكقعوي ي ال ك   صشت اك دربيف(.

 أ  ػػش قدقػػػشج إكػػل ق عيػػػؿ  ػػف أف هػػػذه اندقيشلػػشت  قػػػكفرة  كمػػشن  ػػػش فػػن اك رااػػز اكقدريبيػػػ  إنأدكات اكبدػػث 
قػػػكافر اك ػػػكاد اهةػػػعشفي  كاكصػػػيدن ي   ػػػ ف ب مػػػدـ كاهق ػػػشـ أاثػػػر  ػػػف  بػػػؿ اك ةػػػؤككيف موي ػػػشال كذكػػػؾ بةػػػب

اك راز اكقدريبن ال كمدـ قكافر لط  كود شي  كاكطكارئ م د ا دنع دريؽ أك أم لطر آلر. بشه شف  إكػل 
 ػػػعؼ قل يػػػزات اكصػػػكت فػػػن اكدشمػػػشت كاك ػػػدرلشت بةػػػبب ارق ػػػشع مػػػدد اك قػػػدربيف فػػػن اكدشمػػػ  اكقدريةػػػي .  

فن اك راز  ػف أل ػزة دشةػكب كآنت قةػليؿ ال كمػدـ كلػكد  لبػر كةػكم   شهيؾ مف  و  اككةشئؿ اكقعوي ي 
  ل ز بأددث اكقد يشت اكالز   ك  شرات اكوة   ف )اةق شع ك دشدث  ك راءة كاقشب (ال 

إكػػل  ػػركرة انهق ػػشـ بشك لػػشبر اكوةكيػػ  كاك اقبػػشت ال كرصػػد انمق ػػشد اك ػػشكن  (2007ديػث أرػػشر اكع ػػرم )
هش بػػشألطر اك ؤهوػػ  كقزكيػػدهش بشكاقػػب كاك رالػػع كاكػػدكريشت كاك لػػالت اكعو يػػ  اكػػالـز كقدػػديث اك اقبػػ  كرفػػد

اك دويػػ  كاكعربيػػ  كاكعشك يػػ  ال كقزكيػػد اك اقبػػ  كاك لبػػر اكوةػػكم بشكقد يػػشت اكعشك يػػ  اكقػػن قػػكفر قدػػديـ اكلػػد شت 
 اكالز   كو درةيف.

 
شدي  اكالز   كقدريب اك درةيف ( إكل أف ه شؾ بعض اك راالت اك قعود  بشكبيئ  اك 2006ا ش أرشر صبح )

 كقدقشج إكل األلذ بعيف انمقبشر  ف  بؿ اك ع ييف ب شال ك   ش:
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 مول أةشس قب ل كن في ش اك درةيف برأم اكةشكب فن يؤلذ كن كا د  قدريب اك درةيف غير لط  -
 .اك درةيف كاهق ش شق ـ دشلشت

 . دددة كغير كا د  غير غشكبشن  اكقدريبي  اكدكرات أهداؼ -
 رػبا كاش ػت كاكدػكار اك  ش رػ  كأديش ػشن  كاهكدػشء اك دش ػرات موػل اكقػدريب كطرؽ أةشكيب ا قصشر -

 .كاكعركض اك  شذج ك األدكار ق ثيؿ  ثؿ اكدديث   ف األةشكيب لشكي 
 اك عوك ػشت قكصيؿ مول اكددرة ي واكف كن اكقدريب  ك كمشت  ف  ق ا يف غير اك دربيف بعض -

 .اشفي  إي شح كةشئؿ كن يةقلد كف
  و  اكقل يزات اك شدي  اك  شةب  كودكرات اكقدريبي   ف كةشئؿ كأل زة كأدكات نز   كوقدريب. -
 اشفيػ  غيػر ةػ كات ثػالث آلػر فػن قودكهػش اكقػن اكػدكرات فػن اك درةػيف موي ػش دصػؿ اكقػن اك شئػدة -

 . دبكك  بصكرة  ف ااقةشب اك  شرات  كق اي  ـ
 أهػداف ـ دددػت بأ  ػش يػركف كن دكرات  ػف ك ػـ  ػدـ  ػش  ةػقكل مػف را ػيف غيػر اك درةػيف  عظـ -

 . اكلكدة  ةقكل دكف بأ  ش يرل كقك عشق ـال ك عظ  ـ
 2003)) ( كدراةػػػػ  هلػػػػراف2002كهػػػػذا اكقكلػػػػا يق ػػػػؽ  ػػػػع مػػػػدة دراةػػػػشت ةػػػػشبد   ػػػػف دراةػػػػ  لبػػػػر )

رريد )(ال كدراة  2005براشت)  (. 1009ردي شت كا 
أ ػػش في ػػش يقعوػػؽ بكلػػكد  ةػػقكيشت  ػػعي   ك ػػعي   لػػدان  ػػف اكدشلػػ  كػػدل  درةػػن اكوةػػ  ان اويزيػػ ال موػػل   

فإ  ػػش )بيعػػد اك  ػػشهجال كبيعػػد اك اقبػػ ال كبيعػػد اك دشمػػدال كبيعػػد أل ػػرة اكعػػرض كاهةػػدشط فػػن اكدشمػػشت اكقدريبيػػ (. 
ء  ػػف قػػكافر  دشمػػد  ريدػػ  كقدػػديـ قرلػػع إكػػل قػػكفر هػػذه اندقيشلػػشت ب ةػػب  ليػػدة فػػن اك رااػػز اكقدريبيػػ  ةػػكا

  ػػػشذج م ويػػػ  كقطبيػػػؽ اكػػػدركس دةػػػب  ػػػش أرػػػشر إكيػػػا اك درةػػػيف كا   ػػػش ن قرػػػاؿ مشئدػػػشن فػػػن  لػػػشح اكع ويػػػ  
اكقدريبي ال بشةقث شء مدـ كلكد  اقب  اكاقرك ي  كربا  ا قر ت كو قدربيف   ف اك راز اكقدريبنال كمدـ قكافر 

.أل زة اكعرض كاهةدشط فن اكدشمشت أك اك   درلشتال ف ن ق دؿ إكل اكدشمشت م د اكوزـك
:اوهىاقشتٍ الثاىي البحث سؤاؿ ىتائج 8-3-2  

هستوى احتياجات هدرسي المغة اإلىكميزية هف عىاصر البيئة الهادية الالزهة لمتدريب هف وجٍة ها     
   ؟ىظر هوجٍي المغة اإلىكميزية وها ترتيبٍا 

كوقددؽ  ف ةؤاؿ اكبدث اكثش نال قًـّ دةشب اكقارارات كاك ةب  اك ئكي  كاك قكةطشت اكدةشبي  كان درافشت    
اك عيشري ال ك ةقكل ادقيشلشت  درةن اكوة  ان اويزي   ف اكبيئ  اك شدي  اكالز   كوقدريبال كقرقيب هذه 

الةقبش   كأبعشدهش اك رمي ال كذكؾ  ف اندقيشلشت  ف األاثر دشل  إكل األ ؿ كذكؾ مول اكدرل  اكاوي  ك
 (.15كل    ظر  كل ن اكوة  ان اويزي  ا ش هك  ك ح بشكلدكؿ ر ـ )
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واالىحرافات الهعيارية وهستوى االحتياجات التدريبية  ( التكرارات والىسبة الهئوية لٍا والهتوسطات الحسابية15الجدوؿ )
 ةبعد هف أبعاد االستباى لمتدريب ورتب ٌذي االحتياجات في كؿ الالزهة هف البيئة الهادية  هدرسي المغة االىكميزيةلدى 

 وذلؾ هف وجٍة ىظر هوجٍي المغة االىكميزية في هديىة دهشؽ

ب 
ترتي

ستبانة
ال
ا

 

أبعاد 

 االستبانة
 انبنىد

المتوسط  درجت انًىافقت انتكرار

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى 
حاجة 

 المدرسين

 الرتب
 اننسبت

 كبير

 جذا  
 ضؼيف يتىسط كبير

ضؼيف 

 جذا  

 3 انًذربين 33
 1 2 1 3 17 ك

4.38 0.547 
كبُرة 

 جذا  
1 

% 71 13 4 8 4 

3 

انًىقغ 

انؼبو 

نهًركز 

 انتذريبي

3 

 1 2 1 6 14 ك

4.25 0.584 
كبُرة 

 جذا  
2 

% 58 26 4 8 4 

32 

انحىافز 

انًبديت 

وانًؼنىيت 

 نهًذربين

2 

 1 1 1 8 5 ك

 3 كبُرة 0.623 3.94
% 32 50 6 6 6 

 6 انخذيبث 5
 1 3 7 24 14 ك

 4 كبُرة 0.526 3.93
% 29 50 13 6 2 

1 
انصحت 

 6 انؼبيت
 2 3 15 21 7 ك

 5 كبُرة 0.218 3.58
% 15 44 31 6 4 

4 
انًرافق 

 7 انؼبيت
 4 3 18 27 4 ك

 6 كبُرة 0.418 3.42
% 7 48 33 5 7 

2 
انساليت 

 7 انؼبيت
 2 15 12 20 7 ك

 7 يتىسطت 0.392 3.26
% 12 36 21 27 4 

 7 انًنهبج 31
 2 13 16 23 2 ك

 8 يتىسطت 0.436 3.18
% 4 41 28 23 4 

9 
ينصبث 

 انًذربين
5 

 3 12 10 13 2 ك
 9 يتىسطت 0.377 2.97

% 5 32 25 30 8 

6 

انىسبئم 

انتؼهيًيت 

 انًركزفي 
11 

 8 32 21 22 5 ك
 10 يتىسطت 0.340 2.82

% 6 25 24 36 9 

 6 انًقبػذ 8
 2 0 22 16 8 ك

 11 ضعُفت 0.556 2.41
% 17 33 46 0 4 

 6 انًكتبت 31
 17 20 7 1 3 ك

 12 ضعُفت 0.626 2.02
% 6 2 15 42 35 

7 

اجهزة 

انؼرض 

 واالسقبط
3 

 12 6 4 1 1 ك
 13 ضعُفت 0.640 1.87

% 4 4 17 25 50 

 72 انًجًىع

حىل يذي  انًىجهُنانًتىسط انكهٍ ألفراد عُنت 

احتُبجبث يذرسٍ انهغت االنكهُسَت ين عنبصر انبُئت 

 انًبدَت

 يتىسطت 0.228 3.21

 ( يىجهين.8حجى ػينت انًىجهين  ) 

 ػذد انبنىد في كم بؼذ. ( × 8)ًىجهين يجًىع انتكراراث في كم بؼذ = ػذدػينت ان 

  يجًىع انتكراراث.÷     311×  اننسبت انًئىيت = انتكرار في كم درجت يىافقت 



 {ومناقذتكانتائج البحث  }                                                                                                                      الثامنالفصل 
 

123 
 

يالدظ  ف اكلدكؿ اكةشبؽ أف اك ةقكل اكعشـ ندقيشلشت  درةن اكوة  ان اويزي   ف م شصر اكبيئ       
د رؽ اش ت  قكةط  ال ديث  اك شدي  اكالز   كوقدريب  ف كل    ظر  كل ن اكوة  ان اويزي  فن  دي  

بوغ اك قكةط اكدةشبن )اكرقبن( كودرل  اكاوي  نةقبش   قدديد اندقيشلشت اكقدريبي   ف م شصر اكبيئ  
كهك يدع   ف اك ةقكل اك قكةط . أ ش مول  ةقكل األبعشد فدد قـ  (3012)اك شدي  اكالز   كوقدريب 

اكبيئ  اك شدي  اكالز   كوقدريب  ف األاثر دشل  إكل قرقيب ادقيشلشت  درةن اكوة  ان اويزي   ف م شصر 
األ ؿ دةب  قشئج  كل ن اكوة  ان اويزي  مول أبعشد اةقبش   اكبدث. ديث بيَّف اك كل كف أف  درةن 
اكوة  ان اويزي  كدي ـ دشلشت )ابيرة لدان( ككلكد  دربيف ذكم ا شءة مشكي ال كاذكؾ كقكالد اك راز اكقدريبن 

ككبيعد اك ك ع اكعشـ كو راز  (4038)ديث اشف اك قكةط اكدةشبن كبيعد اك دربيف ب  ك ـ. فن   طد    شة
( كهذه اك قكةطشت قعبر مف دشل  )ابيرة لدان( كدل اك درةيف مول هذه األبعشد .  ا ش 4.25اكقدريبن )

بيَّ ت  قشئج اك كل يف بأف  درةن اكوة  ان اويزي  يدقشلكف بدرل  )ابيرة( كقكفر اكدكافز اك شدي  كاك ع كي  
ر اكلد شت اك  شةب  فن اك رااز اكقدريبي ال كقكفر أةشةيشت اكصد  أل  ش قرفع إ قشلي  اك درس ال كقكف

ديث اش ت اك قكةطشت اكعش  ال كاذكؾ ك ركرة أف قاكف  رافؽ اك راز ةوي   كاشفي  كدشلشق ـ ال 
(ال كبيعد 3.93(ال كبيعد اكلد شت )3.94اكدةشبي  ك ذه األبعشد مول اكقكاكن: بيعد اكدكافز اك شدي  كاك ع كي  )

 (.3.42(ال كبيعد اك رافؽ اكعش   )3.58عش   )اكصد  اك
أ ش اندقيشلشت اك قعود  ب ركرة قكفر اكةال   اكعش   فن اك رازال كاك   شجال ك  صشت   شةب       

كو دربيفال كقكفر اككةشئؿ اكقعوي ي  اكاشفي ال فدد بٌي ت  قشئج اك كل يف بأ  ش قدع فن اك ةقكل اك قكةط ال 
ال (3028)ال كبيعد اك   شج (3016)بي  ك ذه األبعشد مول اكقكاكن: بيعد اكةال   ديث اش ت اك قكةطشت اكدةش

 (10810)كبيعد اككةشئؿ اكقعوي ي  0  (1097)كبيعد   صشت اك دربيف 
ا ش أف اندقيشلشت اك قعود  ب ركرة قكفر  دشمد  ريد  ك  شةب  فن اكدشمشت اكقدريبي ال ك اقب      

ةدش ل زة ي اف  ف لالك ش قدديؽ أه ط ال فإ  ش داؼ اكع وي  اكقدريبي ال كاذكؾ قكفر أل رة مرض كا 
ف مول  ةقكل  عيؼ  ف اكدشل  كدل اك درةيفال ديث اش ت دصوت دةب  قشئج اك كل يف اكقربكيي

بيعد أل رة  (1001)بيعد اك اقب   (1042) اك قكةطشت اكدةشبي  ك ذه األبعشد مول اكقكاكن: بيعد اك دشمد
ةدشط فن اكدشمشت اكقدريبي   . كاكراؿ اآلقن يك ح قدرج ادقيشلشت  درةن اكوة  (2087)مرض كا 

األ ؿ كذكؾ  ف كل     ظر  ان اويزي   ف م شصر اكبيئ  اك شدي  اكالز   كوقدريب  ف األاثر دشل  إكل
 ف.اك كل يف اكقربكيي
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ي ألاالىكميزية هف عىاصر البيئة الهادية الالزهة لمتدريب هف اتدرج احتياجات هدرسي المغة ( 12الشكؿ) قؿ حاجة ٌو
ي )احتياجات ال  ف.هدربيف( وذلؾ هف وجٍة ىظر الهوجٍيف التربويي)احتياجات أجٍزة العرض( إلا األكثر حاجة ٌو

 
كقعزل هذه اك قيل  إكل أف  كل ن اكوة  ان اويزي  يركف أ ا  ف اك ركرم قكفير اندقيشلشت اكقدريبي    

اك  شةب   ف م شصر اكبيئ  اك شدي  اكالز   ك درةن اكوة  ان اويزي  )كذكؾ كفدشن ك ش رقبت ةشبدشن( نمقبشرهش 
( إكل أه ي  دكر اك كل يف 2003) هلراف ف األريشء اك ركري  ك لشد ـ فن م و ـال ديث يرير 

اكقربكييف فن قدديد اندقيشلشت اكقدريبي  كو درةيف كفن  لشح برا ج اكقدريب اكقن يدك كف فن اهرراؼ 
موي ش. أل  ـ يدراكف ليدان دشلشت  درةن اكوة  ان اويزي  ك ش ي قواك ا  ف   شرات ك درات كذكؾ  ف 

رس اكقعويـ األةشةن. كهذا يق ؽ  ع اكعديد  ف اكدراةشت لالؿ اكلكنت اك يدا ي  اكقن يلرك  ش ك دا
 (.2001)اة  ةشقوير رد ك (2003)كاكب ش   اكعشلزاكةشبد  دراة

كمول اكرغـ  ف أف ه شؾ القالفشن فن قددير قرقيب دشلشت اك درةيف اكقدريبي   ف م شصر اكبيئ     
 اك شدي  اكالز   كوقدريب بيف إلشبشت  درةن اكوة  ان اويزي  كبيف إلشبشت اك كل يف اك ررفيف موي ـ ال

ك شدي  اكالز   كوقدريب.    ديث إن أف ه شؾ قرشب شن ابيران بي  ـ فن قددير  ةقكل اكدشل  كع شصر اكبيئ  ا
أرشر اؿ  ف  درةن ك كل ن اكوة  ان اويزي  بأف ادقيشلشت  درةن اكوة  ان اويزي   ف م شصر اكبيئ  
اك شدي  اكالز   كوقدريب قدع فن اك ةقكل )اكابير كاكابير لدان( مول اؿ  ف األبعشد اآلقي  )اك دربيف/ 

اكعشـ كو راز/ اكصد  اكعش  / اكةال   اكعش  /اكلد شت/ اك رافؽ اكدكافز اك شدي  كاك ع كي / كاك ك ع 
اكعش  (. ك ةقكل  قكةط مول اؿ  ف األبعشد اآلقي  )اكةال   اكعش  /اك   شج/   صشت اك دربيف/اككةشئؿ 

0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
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)اك دشمد/ اكاقب / أل زة  :اكقعوي ي  فن اك راز(. ك ةقكل  عيؼ ك عيؼ لدان مول اؿ  ف األبعشد اآلقي 
 كاهةدشط(.اكعرض 

( اكقن أادت إكل كلكد قدشرب بيف كل شت اك ظر 2002كي اف ق ةير ذكؾ فن  كء دراة  لبر )    
بيف اك درةيف كاك ررفيف موي ـ فن قدديد  ةقكل اندقيشلشت اكالز   ال كأادت هذه اكدراة  إكل  ركرة 

اك لشح فن قدديد اندقيشلشت  كلكد قعشكف بيف اك درةيف كاك ررفيف موي ـ )اك كل كف اكقربكيكف( كقدديؽ
 اكقدريبي  اكالز   كو درةيف براؿ   شةب.

ا ش قرل اكبشدث   ف لالؿ  ش ندظقا مول أرض اككا ع أف اك كل يف اكقربكيكف غشكبشن  ش يدقصركف     
كية وكف غشكبشن مول كل شت  ظرهـ اكرلصي  فن قدديد اندقيشلشت اكقدريبي  اك ركري  كو درةيف 

)قدشرير األداءال ك عدؿ األداءال ككصؼ األداء(ال كهذا األ ر  د يلعؿ  ف قدديد هذه  أللرل اػاك صشدر ا
ف فن م و ـال كهذا شت اك ركري  اكقن يدقشل ش اك درةك اندقيشلشت م وي  غير د يد  كن قعبر مف اكدشل

 ف م شصر اكبيئ    ش ي ةر القالؼ اك درةيف كاك كل يف فن قرقيب أه ي  اندقيشلشت اكقدريبي  اك  شةب 
 اك شدي  اكالز   كوقدريب. 

 :وهىاقشتٍا البحث بفرضيات الهتعمقة الىتائج  8-2
 :وهىاقشتٍا األولا الفرضية ىتائج 8-2-3
( بيف هتوسطات درجات أفراد عيىة البحػث 1.15)داللة إحصائية عىد هستوى داللة  فروؽ ذاتوجد تال 

هػف عىاصػر البيئػة  اإلىكميزيػة فػي الصػؼ الثػاهف األساسػيفي تحديد هسػتوى احتياجػات هدرسػي المغػة 
 لهتغير الجىس.تبعًا الهادية الالزهة لمتدريب 

( كوعي ػػػشت اك ةػػػقدو ال ديػػػث دةػػػبت اك ػػػركؽ بػػػيف Tكوقددػػػؽ  ػػػف اك ر ػػػي  األككػػػل قػػػـ اةػػػقلداـ القبػػػشر )  
ث موػػل اكدرلػػ   قكةػػطشت درلػػشت أفػػراد مي ػػ  اكبدػػث اكػػذاكر ك قكةػػطشت درلػػشت أفػػراد مي ػػ  اكبدػػث اه ػػش

اكاويػػ  هةػػقبش   )قدديػػد اندقيشلػػشت اكقدريبيػػ   ػػف م شصػػر اكبيئػػ  اك شديػػ  اكالز ػػ  كوقػػدريب( كفػػن أبعشدهػػش 
   (.16اك رمي ال ا ش هك  ك ح فن اكلدكؿ ر ـ )
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عما  ( الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية وداللة الفروؽ بيف هتوسطات درجات أفراد عيىة البحث16الجدوؿ )
 الدرجة الكمية لالستباىة وأبعادٌا الفرعية وفقًا لهتغير الجىس.

الهتوسػػػػػػط  العيىة الجىس االستباىة
 الحسابي

االىحػػػػػراؼ 
 الهعياري

قيهػػػػػػػػػػػػة 
(T) 

القيهػػػػػػػػػػػػػة  د.ح
 االحتهالية

 القرار

الهوقع العاـ لمهركز 
 التدريبي

 0.683 11.87 63 اكذاكر
2.081 139 0.039 

داؿ كصشكح 
 0.477 12.07 78 اه شث اه شث

 السالهة العاهة
 2.182 22.30 63 اكذاكر

 غير داؿ 0.738 139 0.335
 2.130 22.17 78 اه شث

 الصحة العاهة
 0.910 22.09 63 اكذاكر

 غير داؿ 0.166 139 1.392
 0.791 22.29 78 اه شث

 الهرافؽ العاهة
 1.270 25.33 63 اكذاكر

2.180 139 0.031 
كصشكح  داؿ

 1.034 25.75 78 اه شث اه شث

 الخدهات
 1.580 20.38 63 اكذاكر

 غير داؿ 0.176 139 1.360
 1.764 20.76 78 اه شث

الوسائؿ التعميهية في 
 الهركز التدريبي

 2.915 32.95 63 اكذاكر
2.385 139 0.018 

كصشكح  داؿ
 3.076 34.16 78 اه شث اه شث

العرض أجٍزة 
 واإلسقاط

 1.956 4.90 63 اكذاكر
 غير داؿ 0.563 139 0.580

 1.857 4.71 78 اه شث

 الهقاعد
 2.277 12.80 63 اكذاكر

 غير داؿ 0.666 139 0.432
 1.998 12.65 78 اه شث

 هىصات الهدربيف
 1.543 13.52 63 اكذاكر

 غير داؿ 0.519 139 0.647
 1.314 13.67 78 اه شث

 الهكتبة
 2.167 14.30 63 اكذاكر

 غير داؿ 0.618 139 0.499
 1.949 14.12 78 اه شث

 الهدربيف
 1.702 11.80 63 اكذاكر

 غير داؿ 0.822 139 0.225
 1.746 11.74 78 اه شث

الحوافز الهادية 
 والهعىوية لمهتدربيف

 0.942 8.60 63 اكذاكر
 غير داؿ 0.690 139 0.399

 0.935 8.66 78 اه شث

 الهىٍاج
 2.372 17.82 63 اكذاكر

 غير داؿ 0.471 139 0.723
 2.317 17.53 78 اه شث

 الدرجة الكمية
 7.482 218.71 63 اكذاكر

 غير داؿ 0.208 139 1.226
 7.918 220.37 78 اه شث
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( أف اكدي   اندق شكي  كودرل  اكاوي  نةقبش   )قدديػد اندقيشلػشت اكقدريبيػ   ػف 16يالدظ  ف اكلدكؿ )   
( 0.05( كهػػن أابػػر  ػػف  ةػػقكل اكدنكػػ  انفقرا ػػن ك ػػش )0.208اكبيئػػ  اك شديػػ  اكالز ػػ  كوقػػدريب( بوةػػت )

اد مي ػػػ  اكبدػػػث اكػػػذاكر كهػػػذا يرػػػير إكػػػل مػػػدـ كلػػػكد فػػػركؽ ذات دنكػػػ  إدصػػػشئي  بػػػيف  قكةػػػط درلػػػشت أفػػػر 
ك قكةط درلشت أفراد مي   اكبدػث اه ػشث موػل اكدرلػ  اكاويػ  كالةػقبش  . كبشكقػشكن  دبػؿ اك ر ػي  اكصػ ري  

( بػيف هتوسػطات درجػات 1.15)داللػة إحصػائية عىػد هسػتوى داللػة  فػروؽ ذات بعػدـ وجػود: اكقن قدكؿ
هػف  إلىكميزية في الصؼ الثاهف األساسػيأفراد عيىة البحث في تحديد هستوى احتياجات هدرسي المغة ا

 لهتغير الجىس عما الدرجة الكمية لالستباىة.تبعًا عىاصر البيئة الهادية الالزهة لمتدريب 
كبشكرلكع إكل أبعشد اةقبش   )قدديد اندقيشلشت اكقدريبي   ف اكبيئػ  اك شديػ  اكالز ػ  كوقػدريب(  الدػظ أف    

(ال كهػذا يرػير إكػل مػدـ 0.05د أابػر  ػف  ةػقكل اكدنكػ  انفقرا ػن ك ػش)اكديـ اندق شكي  كل يع هذه األبعش
اك ك ع كلكد فركؽ بيف أفراد مي   اكبدث اكذاكر كاه شث مول هذه األبعشد بشةقث شء ثالث  أبعشد    ش كهن )

اكدػػيـ  ( اكقػػن اش ػػت في ػػشاككةػػشئؿ اكقعوي يػػ  فػػن اك راػػز اكقػػدريبنك اك رافػػؽ اكعش ػػ ال ك اكعػػشـ كو راػػز اكقػػدريبنال 
( كهػذا يرػير إكػل كلػكد فػركؽ بػيف أفػراد مي ػ  0.05اندق شكي  أصػةر  ػف  ةػقكل اكدنكػ  انفقرا ػن ك ػش)

اكبدث اكذاكر كاه ػشث موػل هػذه األبعػشد اكثالثػ . كبػشكرلكع إكػل اك قكةػطشت اكدةػشبي  ك ػذه األبعػشد اكثالثػ  
ي ػػ  اكبدػػث يلػػدف أف ه ػػشؾ دشلػػشت  الدػػظ أف اك ػػركؽ اش ػػت كصػػشكح اه ػػشثال أم أف اه ػػشث  ػػف أفػػراد م

قدريبي  أاثر كدل  درةن اكوة  ان اويزي  مول هذه األبعػشد اكثالثػ   ػف أفػراد مي ػ  اكبدػث اكػذاكر. كاكرػاؿ 
يك ح طبيع  اك ركؽ بيف أفػراد مي ػ  اكبدػث اكػذاكر كاه ػشث موػل اكدرلػ  اكاويػ  كالةػقبش   كأبعشدهػش  اآلقن

 اك رمي .
الفروؽ بيف هتوسطات درجات أفراد عيىة البحث الذكور واإلىاث عما الدرجة الكمية لالستباىة ( طبيعة 13الشكؿ )

 وأبعادٌا الفرعية.
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يالدظ  ف اكراؿ اكةشبؽ مدـ كلكد فركؽ بيف أفراد مي   اكبدث اكػذاكر ك اه ػشث فػن قدديػد  ةػقكل     
اندقيشلػػشت اكقدريبيػػ   ػػف م شصػػر اكبيئػػ  اك شديػػ  اكالز ػػ  كوقػػدريب موػػل اكدرلػػ  اكاويػػ  كالةػػقبش   كأبعشدهػػش 

اكقدريبنال كاك رافؽ اكعش ػ ال كاككةػشئؿ اك رمي  بشةقث شء بعض اك ركؽ اكط ي   فن أبعشد )اك ك ع اكعشـ كو راز 
 اكقعوي ي ( كاكقن اش ت في ش اك ركؽ كصشح اه شث.

كق ةر اكبشدث  مدـ كلكد فركؽ بيف أفراد مي   اكبدث اكذاكر ك اه شث فن قدديػد  ةػقكل ادقيشلػشت      
قبش   كفػن  عظػـ أبعػشد  درةن اكوة  ان اويزي   ف اكبيئػ  اك شديػ  اكالز ػ  كوقػدريب موػل اكدرلػ  اكاويػ  كالةػ

اك رمي  إكل  كلكد أفراد مي   اكبدػث )اكػذاكر كاه ػشث( فػن اكبيئػ  اكقعوي يػ    ةػ ش كقبعيػق ـ كػ  س اكل ػشت 
)اكداك ي  كاكلشص ( كقودػي ـ كػدكرات قدريبيػ   رػقرا ال لعوػق ـ يعيرػكف كا عػشن  رػشب شن كيعبػركف  ػف لالكػا 

الئ ػ  ق ػن بشدقيشلػشق ـ اكقدريبيػ .  ك ػد اق دػت هػذه اك قيلػ  مف دشلق ـ إكػل م شصػر بيئػ  قعوي يػ   شديػ   
 ؿواكروو وطراو  كدراةػػػ  ا (2005كدراةػػػ  براػػػشت ) (1999 ػػػع مػػػدة دراةػػػشت    ػػػش دراةػػػ  اكعةشةػػػ   )

ال كاكقػػن أرػػشرت ل يع ػػش إكػػل مػػدـ كلػػكد فػػركؽ بػػيف اكػػذاكر كاه ػػشث فػػن قدػػدير درلػػ  ادقيشلػػشق ـ (2222)
ررػػيد ) هػػذه اك قيلػػ   ػػع دراةػػ  اػػؿ  ػػفاكقدريبيػػ . كا  ػػش القو ػػت  كاكقػػن أرػػشرت بكلػػكد ( 1009رػػدي شت كا 

 فركؽ بيف  درةن ك درةشت اكوة  ان اويزي  فن قددير درل  دشلق ـ كوقدريب.

 :وهىاقشتٍا الثاىية الفرضية ىتائج 8-2-2
عيىة البحث ( بيف هتوسطات درجات أفراد 1.15)داللة إحصائية عىد هستوى داللة  فروؽ ذاتوجد تال 

هف عىاصر البيئة  في تحديد هستوى احتياجات هدرسي المغة اإلىكميزية في الصؼ الثاهف األساسي
ؿ العمهيلهتغير تبعًا الهادية الالزهة لمتدريب   .الهٌؤ

ـٌ دةػػشب اك قكةػػطشت اكدةػػشبي  كان درافػػشت اك عيشريػػ  نةػػقلشبشت أفػػراد      كوقددػػؽ  ػػف اك ر ػػي  اكثش يػػ  قػػ
بػػشلقالؼ  ػػؤهالق ـ اكعو يػػ  موػػل اكدرلػػ  اكاويػػ  نةػػقبش   )قدديػػد اندقيشلػػشت اكقدريبيػػ   ػػف مي ػػ  اكبدػػث 

 .  (17اكبيئ  اك شدي  اكالز   كوقدريب( كأبعشدهش اك رمي . ا ش هك فن اكلدكؿ )

التٍـ 17الجدوؿ ) العمهية (  الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية الستجابات أفراد عيىة البحث باختالؼ هٌؤ
 عما الدرجة الكمية الستباىة )تحديد االحتياجات التدريبية الالزهة لمتدريب( وأبعادٌا الفرعية

والدرجة الكلية  المجاالت
 لالستبانة

 العينة المؤهل العلمي
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الموقع العام للمركز 
 التدريبي

 

 1.053 12.12 25 يعهذ نغت انكهُسَت

 0.497 11.95 81 إجبزة جبيعُت

 0.169 11.97 35 دبهىو تأهُم تربىٌ

 0.585 11.98 141 انكهٍ

 السالمة العامة

 1.955 22.64 25 انكلٌزٌة لغة معهد
 2.303 22.08 81 جامعٌة إجازة

 1.903 22.28 35 تربوي تأهٌل دبلوم

 2.146 22.23 141 الكلً
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والدرجة الكلية  المجاالت
 لالستبانة

 العينة المؤهل العلمي
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الصحة العامة
 

 0.597 22.24 25 انكلٌزٌة لغة معهد

 0.923 22.14 81 جامعٌة إجازة
 0.832 22.31 35 تربوي تأهٌل دبلوم

 0.849 22.20 141 الكلً

 المرافق العامة

 1.159 25.52 25 انكلٌزٌة لغة معهد

 1.108 25.51 81 جامعٌة إجازة
 1.296 25.71 35 تربوي تأهٌل دبلوم

 1.160 25.56 141 الكلً

 الخدمات

 2.388 20.96 25 انكلٌزٌة لغة معهد

 1.533 20.48 81 جامعٌة إجازة
 1.438 20.60 35 تربوي تأهٌل دبلوم

 1.690 20.59 141 الكلً

الوسائل التعليمية في 
 المركز التدريبي

 3.220 33.04 25 انكلٌزٌة لغة معهد

 3.073 33.58 81 جامعٌة إجازة
 2.891 34.14 35 تربوي تأهٌل دبلوم

 3.055 33.62 141 الكلً

 أجهزة العرض واإلسقاط

 

 1.936 4.80 25 انكلٌزٌة لغة معهد

 1.882 4.79 81 جامعٌة إجازة
 1.962 4.82 35 تربوي تأهٌل دبلوم

 1.898 4.80 141 الكلً

 المقاعد

 

 1.968 12.96 25 انكلٌزٌة لغة معهد

 2.219 12.85 81 جامعٌة إجازة
 1.975 12.25 35 تربوي تأهٌل دبلوم

 2.121 12.72 141 الكلً

 منصات المدربين

 1.154 13.60 25 انكلٌزٌة لغة معهد

 1.532 13.56 81 جامعٌة إجازة
 1.341 13.71 35 تربوي تأهٌل دبلوم

 1.418 13.60 141 الكلً

 المكتبة

 

 2.709 14.44 25 انكلٌزٌة لغة معهد

 1.874 14.09 81 جامعٌة إجازة
 1.918 14.28 35 تربوي تأهٌل دبلوم

 2.044 14.20 141 الكلً

 المدربين

 

 1.800 12.36 25 انكلٌزٌة لغة معهد

 1.736 11.69 81 جامعٌة إجازة
 1.578 11.54 35 تربوي تأهٌل دبلوم

 1.721 11.77 141 الكلً

الحوافز المادية والمعنوية 
 للمتدربين

 0.912 8.80 25 انكلٌزٌة لغة معهد

 0.960 8.56 81 جامعٌة إجازة
 0.900 8.68 35 تربوي تأهٌل دبلوم

 0.935 8.63 141 الكلً
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والدرجة الكلية  المجاالت
 لالستبانة

 العينة المؤهل العلمي
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 انًنهبج

 2.764 17.84 25 انكلٌزٌة لغة معهد

 2.405 17.62 81 جامعٌة إجازة
 1.864 17.62 35 تربوي تأهٌل دبلوم

 2.338 17.66 141 الكلً

 الدرجة الكلية

 11.664 221.32 25 انكلٌزٌة لغة معهد

 7.057 218.96 81 جامعٌة إجازة
 5.511 219.97 35 تربوي تأهٌل دبلوم

 7.743 219.63 141 الكلً

 أفراد مي   اكبدث( كلكد فركؽ بيف اك قكةطشت اكدةشبي  نةقلشبشت 17يق ح  ف اكلدكؿ ر ـ )    
بشلقالؼ  ؤهالق ـ اكعو ي ال مول اكدرل  اكاوي  هةقبش   )قدديد اندقيشلشت اكقدريبي  اكالز   كوقدريب( 

 ( يك ح طبيع  هذه اك ركؽ .  14كفن أبعشدهش اك رمي ال كاكراؿ )

التٍـ العمهية عما الدرجة 14الشكؿ) الكمية ( يبيف الفروؽ بيف هتوسطات درجات أفراد عيىة البحث باختالؼ هٌؤ
 الستباىة )تحديد االحتياجات التدريبية هف البيئة الهادية الالزهة لمتدريب( وأبعادٌا الفرعية

( أف ه شؾ فركؽ ط ي   بيف  قكةطشت درلشت 14يالدظ  ف لالؿ ققبع اك ركؽ اكبيش ي  فن اكراؿ )  
)قدديد اندقيشلشت  اك درةيف بشلقالؼ  ؤهالق ـ اكعو ي  فن إلشبشق ـ مول اكدرل  اكاوي  نةقبش  

اكقدريبي   ف اكبيئ  اك شدي  اكالز   كوقدريب(  كأبعشدهش اك رمي ال ككوارؼ مف اكدنك  اهدصشئي  ك ذه 
 اك ركؽ قـ اةقلداـ قدويؿ اكقبشيف األدشدم ا ش هك  ك ح فن اكلدكؿ اآلقن:
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ؿ العمهي 18الجدوؿ ) استجابات أفراد عيىة البحث عما الدرجة عما ( ىتائج تحميؿ التبايف األحادي ألثر هتغير الهٌؤ

 .الكمية إلستباىة)تحديد االحتياجات التدريبية هف البيئة الهادية الالزهة لمتدريب( وفي أبعادٌا الفرعية
 أبعاد االستبانة

متوسط  د.ح مجموع المربعات مصدر التباٌن
 المربعات

مستوى  )ف(
 الداللة

 القرار

الموقع العام 
للمركز 
 التدرٌبً

 279. 2 558. المجموعات بٌن
.812 

 

.446 

 

غُر 

 دال
 344. 138 47.414 المجموعات داخل

  140 47.972 الكلً

 
 السالمة العامة

 2.989 2 5.979 المجموعات بٌن
.645 

 

.526 

 

غُر 

 دال
 4.633 138 639.298 المجموعات داخل

  140 645.277 الكلً

 
 الصحة العامة

 

 355. 2 710. المجموعات بٌن
.489 

 

.615 

 

غُر 

 دال
 727. 138 100.325 المجموعات داخل

  140 101.035 انكهٍ

المرافق 
 العامة

 502. 2 1.005 المجموعات بٌن
.370 

 

.692 

 

غُر 

 دال
 1.359 138 187.605 المجموعات داخل

  140 188.610 انكهٍ

 الخدمات

 2.188 2 4.375 المجموعات بٌن
.763 

 

.468 

 

غُر 

 دال
 2.867 138 395.582 المجموعات داخل

  140 399.957 انكهٍ

الوسائل 
التعلٌمٌة فً 

المركز 
 التدرٌبً

 9.052 2 18.104 المجموعات بٌن
.969 

 

.382 

 

غُر 

 دال
 9.340 138 1288.974 المجموعات داخل

  140 1307.078 انكهٍ

 
أجهزة 
العرض 
 واإلسقاط

 018. 2 036. المجموعات بٌن
.005 

 

.995 

 

غُر 

 دال
 3.655 138 504.404 المجموعات داخل

  140 504.440 انكهٍ

 المقاعد
 

 5.172 2 10.345 المجموعات بٌن
1.152 

 

.319 

 

غُر 

 دال
 4.492 138 619.868 المجموعات داخل

  140 630.213 انكهٍ

 
منصات 
 المدربٌن

 263. 2 527. المجموعات بٌن
.129 

 

.879 

 

غُر 

 دال
 2.036 138 281.019 المجموعات داخل

  140 281.546 انكهٍ

 
 المكتبة

 

 1.261 2 2.523 المجموعات بٌن
.299 

 

.742 

 

غُر 

 دال
 4.221 138 582.513 المجموعات داخل

  140 585.035 انكهٍ

 المدربٌن

 

 5.504 2 11.008 المجموعات بٌن
1.881 

 

.156 

 

غُر 

 دال
 2.926 138 403.730 المجموعات داخل

  140 414.738 انكهٍ
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 أبعاد االستبانة
متوسط  د.ح مجموع المربعات مصدر التباٌن

 المربعات
مستوى  )ف(

 الداللة
 القرار

الحوافز 
المادٌة 

والمعنوٌة 
 للمتدربٌن

 567. 2 1.134 المجموعات بٌن
.644 

 

.527 

 

غُر 

 دال
 880. 138 121.419 المجموعات داخل

  140 122.553 انكهٍ

 المنهاج

 457. 2 913. المجموعات بٌن
.082 

 

.921 

 

غُر 

 دال
 5.539 138 764.420 المجموعات داخل

  140 765.333 انكهٍ

 الدرجة الكلٌة

 55.761 2 111.522 المجموعات بٌن
.929 

 

.397 

 

غُر 

 دال
 60.024 138 8283.300 المجموعات داخل

  140 8394.823 انكهٍ

( أف  ةقكيشت اكدنك  كودرل  اكاوي  نةقبش   )قدديد اندقيشلشت اكقدريبي   ف 18) يالدظ  ف اكلدكؿ     
( كهذا 0.05أابر  ف  ةقكل اكدنك  انفقرا ن ك ش ) اكبيئ  اك شدي  اكالز   كوقدريب( كأبعشدهش اك رمي 

درل  اكاوي  يرير إكل مدـ كلكد فركؽ ذات دنك  إدصشئي  بيف  قكةط درلشت أفراد مي   اكبدث مول اك
نةقبش   )قدديد اندقيشلشت اكقدريبي   ف اكبيئ  اك شدي  اكالز   كوقدريب( كأبعشدهش اك رمي  كفدشن ك قةير 

داللة إحصائية عىد  فروؽ ذاتبعدـ وجود  :اك ؤهؿ اكعو ن كهذا يلعو ش  دبؿ اك ر ي  اكص ري  اكقن قدكؿ
البحث في تحديد هستوى احتياجات هدرسي  ( بيف هتوسطات درجات أفراد عيىة1.15)هستوى داللة 

لهتغير تبعًا هف عىاصر البيئة الهادية الالزهة لمتدريب  المغة اإلىكميزية في الصؼ الثاهف األساسي
ؿ العمهي كقعزل هذه اك قيل  إكل أف قدديد اندقيشلشت اكقدريبي   ف م شصر اكبيئ  اك شدي  اكالز    .الهٌؤ

ن ققأثر ب ؤهالق ـ اكعو ي ال  أل ا غشكبشن  ش قاكف هذه اندقيشلشت كا د  كدل  درةن اكوة  ان اويزي  
( 1999ك ود  كدل غشكبي  اك درةيف بشلقالؼ  ؤهالق ـ اكعو ي  ال كهذا  ش يق ؽ  ع دراة  اكعةشة   )

كاكقن أرشرت إكل مدـ كلكد فركؽ بيف اك درةيف قبعشن ك ؤهالق ـ  (1000) ؿواكروو وطراو  اكدراة  
ي  فن قدديد ادقيشلشق ـ كدكرات قدريبي  فن  لشؿ قلصص ـ  ظران أله ي  هذه اندقيشلشت كل يع اكعو 

 اك درةيف.
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 :وهىاقشتٍا الثالثة الفرضية ىتائج 8-2-1
( بيف هتوسطات درجات أفراد عيىة البحث 1.15)داللة إحصائية عىد هستوى داللة  فروؽ ذاتوجد تال 

هف عىاصر  هدرسي المغة اإلىكميزية في الصؼ الثاهف األساسي درجة تحديد هستوى احتياجات حوؿ
 .الخبرة الوظيفية عدد سىوات لهتغيرتبعًا البيئة الهادية الالزهة لمتدريب 

ـٌ دةػػشب اك قكةػػطشت اكدةػػشبي  كان درافػػشت اك عيشريػػ  نةػػقلشبشت أفػػراد       كوقددػػؽ  ػػف هػػذه اك ر ػػي  قػػ
مي ػػػ  اكبدػػػث بػػػشلقالؼ مػػػدد ةػػػ كات لبػػػرق ـ اككظي يػػػ  موػػػل اكدرلػػػ  اكاويػػػ  نةػػػقبش   )قدديػػػد اندقيشلػػػشت 

 .  (19اكلدكؿ )اكقدريبي   ف اكبيئ  اك شدي  اكالز   كوقدريب( كأبعشدهش اك رمي . ا ش هك فن 

 
( الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية الستجابات أفراد عيىة البحث باختالؼ عدد سىوات خبرتٍـ 19الجدوؿ ) 

 الوظيفية عما الدرجة الكمية لالستباىة وأبعادٌا الفرعية
والدرجة الكلية  األبعاد

 لالستبانة
 العينة سنوات الخبرة الوظيفية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الموقع العام للمركز  
 التدريبي

 

 0.815 11.76 26 ( سنىاث3أقم ين)

 0.513 11.97 35 ( سنىاث5حتً 3ين )

 0.316 11.95 40 ( سنىاث8حتً  6ين )

 0.662 12.15 40 ( سنىاث فأكثر9ين )

 0.591 11.97 141 انكهٍ

 السالمة العامة

 1.702 21.53 26 ( سنىاث3أقم ين)

 2.380 22.25 35 ( سنىاث5حتً 3ين )

 2.241 22.27 40 ( سنىاث8حتً  6ين )

 2.059 22.62 40 ( سنىاث فأكثر9ين )

 2.146 22.23 141 انكهٍ

 الصحة العامة
 

 0.485 22.34 26 ( سنىاث3أقم ين)

 1.211 21.85 35 ( سنىاث5حتً 3ين )

 0.723 22.20 40 ( سنىاث8حتً  6ين )

 0.675 22.42 40 ( سنىاث فأكثر9ين )

 0.849 22.20 141 انكهٍ

 المرافق العامة

 0.752 25.61 26 ( سنىاث3أقم ين)

 1.196 25.25 35 ( سنىاث5حتً 3ين )

 1.373 25.40 40 ( سنىاث8حتً  6ين )

 1.025 25.97 40 ( سنىاث فأكثر9ين )

 1.160 25.56 141 انكهٍ

 الخدمات 

 1.361 20.42 26 سنىاث( 3أقم ين)

 1.633 20.51 35 ( سنىاث5حتً 3ين )

 1.535 20.50 40 ( سنىاث8حتً  6ين )

 2.065 20.87 40 ( سنىاث فأكثر9ين )

 1.690 20.59 141 انكهٍ
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والدرجة الكلية  األبعاد
 لالستبانة

 العينة سنوات الخبرة الوظيفية
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوسائل التعليمية في 
 المركز التدريبي

 2.831 32.50 26 ( سنىاث3أقم ين)

 3.039 34.22 35 ( سنىاث5حتً 3ين )

 2.926 33.47 40 ( سنىاث8حتً  6ين )

 3.230 33.97 40 ( سنىاث فأكثر9ين )

 3.055 33.62 141 انكهٍ

 أجهزة العرض واإلسقاط 

 

 1.998 4.92 26 ( سنىاث3أقم ين)

 1.884 4.74 35 ( سنىاث5حتً 3ين )

 1.853 4.72 40 ( سنىاث8حتً  6ين )

 1.955 4.85 40 ( سنىاث فأكثر9ين )

 1.898 4.80 141 انكهٍ

 المقاعد

 

 2.189 13.07 26 ( سنىاث3أقم ين)

 2.170 12.62 35 ( سنىاث5حتً 3ين )

 2.044 12.77 40 ( سنىاث8حتً  6ين )

 2.160 12.52 40 ( سنىاث فأكثر9ين )

 2.121 12.72 141 انكهٍ

 منصات المدربين 

 1.242 13.23 26 ( سنىاث3أقم ين)

 1.248 13.82 35 سنىاث( 5حتً 3ين )

 1.753 13.52 40 ( سنىاث8حتً  6ين )

 1.276 13.75 40 ( سنىاث فأكثر9ين )

 1.418 13.60 141 انكهٍ

 المكتبة

 

 1.242 13.76 26 ( سنىاث3أقم ين)

 1.721 13.91 35 ( سنىاث5حتً 3ين )

 2.275 14.47 40 ( سنىاث8حتً  6ين )

 2.428 14.47 40 ( سنىاث فأكثر9ين )

 2.044 14.20 141 انكهٍ

 المدربين

 

 1.598 11.92 26 ( سنىاث3أقم ين)

 1.784 12.14 35 ( سنىاث5حتً 3ين )

 1.738 11.45 40 ( سنىاث8حتً  6ين )

 1.715 11.67 40 ( سنىاث فأكثر9ين )

 1.721 11.77 141 انكهٍ

الحوافز المادية والمعنوية 
 للمتدربين

 0.908 8.76 26 سنىاث( 3أقم ين)

 0.942 8.62 35 ( سنىاث5حتً 3ين )

 0.984 8.42 40 ( سنىاث8حتً  6ين )

 0.891 8.77 40 ( سنىاث فأكثر9ين )

 0.935 8.63 141 انكهٍ

 انًنهبج

 2.120 17.53 26 ( سنىاث3أقم ين)

 2.398 17.68 35 ( سنىاث5حتً 3ين )

 2.428 17.47 40 ( سنىاث8حتً  6ين )

 2.390 17.92 40 ( سنىاث فأكثر9ين )

 2.338 17.66 141 انكهٍ
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والدرجة الكلية  األبعاد
 لالستبانة

 العينة سنوات الخبرة الوظيفية
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة الكلية

 7.494 217.42 26 ( سنىاث3أقم ين)

 5.190 219.65 35 ( سنىاث5حتً 3ين )

 8.068 218.67 40 ( سنىاث8حتً  6ين )

 8.984 222.01 40 ( سنىاث فأكثر9ين )

 7.743 219.63 141 انكهٍ

أفراد مي   ( كلكد فركؽ ط ي   بيف اك قكةطشت اكدةشبي  نةقلشبشت 20يق ح  ف اكلدكؿ ر ـ )     
بشلقالؼ مدد ة كات لبراق ـ اككظي ي  مول اكدرل  اكاوي  هةقبش   )قدديد اندقيشلشت اكقدريبي   اكبدث

 ( يك ح طبيع  هذه اك ركؽ.15اكالز   كوقدريب( كفن أبعشدهش اك رمي ال كاكراؿ )
( الفروؽ بيف هتوسطات درجات أفراد عيىة البحث باختالؼ عدد سىوات الخبرة الوظيفية لديٍـ عما الدرجة 15كؿ)الش

 الكمية الستباىة )تحديد االحتياجات التدريبية هف البيئة الهادية الالزهة لمتدريب( وأبعادٌا الفرعية
 

 
( أف ه شؾ فركؽ ط ي   بيف  قكةطشت درلشت 15يالدظ  ف لالؿ ققبع اك ركؽ اكبيش ي  فن اكراؿ )     

أفراد مي   اكبدث بشلقالؼ مدد ة كات لبرق ـ اككظي ي  فن إلشبشق ـ مول اكدرل  اكاوي  نةقبش   )قدديد 
هش اك رمي ال ككوارؼ مف اكدنك  اندقيشلشت اكقدريبي   ف م شصر اكبيئ  اك شدي  اكالز   كوقدريب( كأبعشد

 اهدصشئي  ك ذه اك ركؽ قـ اةقلداـ قدويؿ اكقبشيف األدشدم ا ش هك  ك ح فن اكلدكؿ اآلقن:
عما استجابات أفراد عيىة البحث عما الدرجة  الخبرة الوظيفية( ىتائج تحميؿ التبايف األحادي ألثر هتغير 20الجدوؿ )

 .التدريبية هف عىاصر البيئة الهادية الالزهة لمتدريب( وعما أبعادٌا الفرعيةالكمية إلستباىة )تحديد االحتياجات 

 سنوات( 3)أقل من

 سنوات( 5حتى 3)من 

 سنوات( 8حتى  6)من 

 سنوات فأكثر( 9)من 
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مجموع  مصدر التباين 
 المربعات

متوسط  د.ح
 المربعات

 القرار الداللة )ف(

الموقع العام 
للمركز 
 التدريبي

 

 783. 3 2.349 المجموعات بٌن
2.303 

 

.080 

 

غُر 

 دال
 340. 137 46.587 المجموعات داخل

  140 48.936 الكلً

 
 السالمة العامة

 6.260 3 18.779 المجموعات بٌن
1.369 

 

.255 

 

غٌر 
 دال

 4.573 137 626.497 المجموعات داخل

  140 645.277 الكلً

 
 الصحة العامة

 

 2.230 3 6.690 المجموعات بٌن
3.238 

 

.024 

 
 689. 137 94.345 المجموعات داخل دال

  140 101.035 انكهٍ

 المرافق العامة

 3.732 3 11.195 المجموعات بٌن
2.882 

 

.038 

 
 1.295 137 177.415 المجموعات داخل دال

  140 188.610 انكهٍ

 الخدمات

 1.498 3 4.493 المجموعات بٌن
.519 

 

.670 

 

غٌر 
 دال

 2.887 137 395.464 المجموعات داخل

  140 399.957 انكهٍ

الوسائل 
التعليمية في 

 المركز التدريبي

 17.152 3 51.457 المجموعات بٌن
1.871 

 

.137 

 

غٌر 
 دال

 9.165 137 1255.621 المجموعات داخل

  140 1307.078 انكهٍ

 
أجهزة العرض 

 واإلسقاط

 

 278. 3 833. المجموعات بٌن
.076 

 

.973 

 

غٌر 
 دال

 3.676 137 503.607 المجموعات داخل

  140 504.440 انكهٍ

 المقاعد

 

 1.748 3 5.245 المجموعات بٌن
.383 

 

.765 

 

غٌر 
 دال

 4.562 137 624.968 المجموعات داخل

  140 630.213 انكهٍ

 
منصات 
 المدربين

 2.161 3 6.484 المجموعات بٌن
1.077 

 

.361 

 

غٌر 
 دال

 2.008 137 275.062 المجموعات داخل

  140 281.546 انكهٍ

 
 المكتبة

 

 4.576 3 13.727 المجموعات بٌن
1.097 

 

.353 

 

غٌر 
 دال

 4.170 137 571.308 المجموعات داخل

  140 585.035 انكهٍ

 المدربين

 

 3.310 3 9.931 المجموعات بٌن
1.120 

 

.343 

 

غٌر 
 دال

 2.955 137 404.807 المجموعات داخل

  140 414.738 انكهٍ

الحوافز المادية 
والمعنوية 
 للمتدربين

 1.005 3 3.016 المجموعات بٌن
1.152 

 

.330 

 

غٌر 
 دال

 873. 137 119.537 المجموعات داخل

  140 122.553 انكهٍ
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مجموع  مصدر التباين 
 المربعات

متوسط  د.ح
 المربعات

 القرار الداللة )ف(

 المنهاج

 1.526 3 4.579 المجموعات بٌن
.275 

 

.843 

 

غٌر 
 دال

 5.553 137 760.754 المجموعات داخل

  140 765.333 انكهٍ

 الدرجة الكلية

 129.272 3 387.816 المجموعات بٌن
2.212 

 

.090 

 

غٌر 
 دال

 58.445 137 8007.007 المجموعات داخل

  140 8394.823 انكهٍ

( أف  ةقكيشت اكدنك  كودرل  اكاوي  نةقبش   )قدديد 20يالدظ  ف لالؿ قدويؿ    كف اكلدكؿ )   
اندقيشلشت اكقدريبي   ف م شصر اكبيئ  اك شدي  اكالز   كوقدريب( أابر  ف  ةقكل اكدنك  انفقرا ن ك ش 

أفراد مي   اكبدث مول  ( كهذا يرير إكل مدـ كلكد فركؽ ذات دنك  إدصشئي  بيف  قكةط درلشت0.05)
اكدرل  اكاوي  نةقبش   )قدديد اندقيشلشت اكقدريبي   ف م شصر اكبيئ  اك شدي  اكالز   كوقدريب( كفدشن 

فروؽ بعدـ وجود  :ك قةير مدد ة كات اكلبرة اككظي ي . كهذا يلعو ش  دبؿ اك ر ي  اكص ري  اكقن قدكؿ
درجة  بيف هتوسطات درجات أفراد عيىة البحث حوؿ( 1.15)داللة إحصائية عىد هستوى داللة  ذات

هف عىاصر البيئة الهادية  تحديد هستوى احتياجات هدرسي المغة اإلىكميزية في الصؼ الثاهف األساسي
 .الوظيفية الخبرة عدد سىوات لهتغيرتبعًا الالزهة لمتدريب 

ئ  اك شدي  اكالز   كوقدريب(  الدظ أف كبشكرلكع إكل أبعشد اةقبش   )قدديد اندقيشلشت اكقدريبي   ف اكبي   
(ال كهذا يرير إكل مدـ 0.05اكديـ اندق شكي  كل يع هذه األبعشد أابر  ف  ةقكل اكدنك  انفقرا ن ك ش)

كلكد فركؽ بيف أفراد مي   اكبدث مول هذه األبعشد كفدشن كعدد ة كات اكلبرة اككظي ي  كدي ـ بشةقث شء بعديف 
( اكقن اش ت في  ش اكديـ اندق شكي  أصةر  ف  ةقكل اكدنك    ال كاك رافؽ اكعش      ش كه ش )اكصد  اكعش

( كهذا يرير إكل كلكد فركؽ بيف أفراد مي   اكبدث كفدشن كعدد ة كات اكلبرة 0.05انفقرا ن ك ش )
ـن اةقلراج  ل  ككوارؼ مف  صدر أك اككظي ي  مول هذيف اكبعديف.  هذه اك ركؽ فن هذيف اكبعديف ق

  (.21شئج القبشر )ري يا( كو دشر شت اكبعدي  كوعي شت اك قلش ة  ا ش هك  ك ح فن اكلدكؿ ر ـ ) ق
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 ( ىتائج اختبار شيفيً لمهقارىات البعدية لمعيىات الهتجاىسة  21الجدوؿ)                   

 عدد سنوات الخبرة الوظٌفٌة ألفراد عٌنة البحث  األبعاد
الفرق بٌن 
 المتوسطات

مستوى 
 الداللة

 القرار

 
الصحة 
 العامة

( سنىاث3أقم ين)  

 غُر دال 00264 00489 ( سنىاث5حتً 3ين )

 غُر دال 00912 00246 ( سنىاث8حتً  6ين )

 غُر دال 00986 -00078 ( سنىاث فأكثر9ين )

( سنىاث5حتً 3ين )  

 غُر دال 00367 00341 ( سنىاث8حتً  6ين )

 00037 -00567* ( سنىاث فأكثر9ين )

سنىاث دال نصبنح 

 ( سنىاث9)ينانخبرة 

 فأكثر

( سنىاث8حتً  6ين )  غُر دال 00690 00115 ( سنىاث فأكثر9ين ) 

المرافق 
 العامة

 ( سنىاث3أقم ين)

 

 غُر دال 00688 00358 ( سنىاث5حتً 3ين )

 غُر دال 00962 00125 ( سنىاث8حتً  6ين )

 غُر دال 00666 -00359 ( سنىاث فأكثر9ين )

 ( سنىاث5حتً 3ين )

 

 غُر دال 00962 -00241 ( سنىاث8حتً  6ين )

 غُر دال 00064 -00727 ( سنىاث فأكثر9ين )

 غُر دال 00270 -00575 ( سنىاث فأكثر9ين ) ( سنىاث8حتً  6ين )

( كلكد فركؽ غير داك  إدصشئيشن مول بيعد اكصد  اكعش   بيف  قكةطشت 21يالدظ  ف اكلدكؿ ر ـ )    
أفراد مي   اكبدث ( ة كات ك قكةطشت درلشت 3درلشت أفراد مي   اكبدث ذكم ة كات اكلبرة األ ؿ  ف )

  .( ة كات فأاثر9ك ف ) ال( ة كات8دقل  6)  ف ال( ة كات5دقل 3 ف )اآلقي : ة كات اكلبرة  مذك 
( كلكد فركؽ غير داك  مول بيعد اكصد  اكعش   بيف  قكةطشت درلشت 21اذكؾ يالدظ  ف اكلدكؿ ر ـ )

 كأفراد مي   اكبدث ذك ك قكةطشت درلشت  ( ة كات5دقل 3 ف )أفراد مي   اكبدث ذكم ة كات اكلبرة 
إحصائيًا بيف هتوسطات درجات أفراد إال أىً يوجد فروؽ دالة . ( ة كات8دقل  6)  فة كات اكلبرة 

أفراد عيىة البحث ذوي وهتوسطات درجات  ( سىوات5حتا 3هف )سىوات الخبرة عيىة البحث ذوي 
( 9وكاىت ٌذي الفروؽ لصالا األفراد ذوي سىوات الخبرة هف ) ( سىوات فثكثر9هف )سىوات الخبرة 

ث بشقكا  شدريف مول قدديد ادقيشلشق ـ د كرهـ ألاثر  ف دكرة قدريبي  ديسىوات فثكثر، وذلؾ بسبب 
( كلكد فركؽ غير داك  إدصشئيشن مول بيعد 21اكقدريبي  براؿ أدؽ.  اذكؾ يالدظ  ف اكلدكؿ ر ـ )

 ( ة كات8دقل 6 ف )اكصد   اكعش   بيف  قكةطشت درلشت أفراد مي   اكبدث ذكم ة كات اكلبرة 
 فأاثر. ( ة كات9)  فة كات اكلبرة  مأفراد مي   اكبدث ذك ك قكةطشت درلشت 

( كلكد فركؽ غير داك  إدصشئيشن مول بيعد اك رافؽ اكعش   بيف 21ا ش يالدظ  ف اكلدكؿ ر ـ )   
أفراد ( ة كات ك قكةطشت درلشت 3 قكةطشت درلشت أفراد مي   اكبدث ذكم ة كات اكلبرة األ ؿ  ف )

( 9ك ف ) ال( ة كات8دقل  6)  ف ال( ة كات5دقل 3 ف )اآلقي : ة كات اكلبرة  ممي   اكبدث ذك 
كيالدظ أي شن كلكد فركؽ غير داك  إدصشئيشن مول )بيعد اك رافؽ اكعش  ( بيف  قكةطشت   .ة كات فأاثر
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أفراد مي   اكبدث ك قكةطشت درلشت  ( ة كات5دقل 3 ف )درلشت أفراد مي   اكبدث ذكك ة كات اكلبرة 
( 9 ف )كاذكؾ  قكةطشت درلشت األفراد ذكك ة كات اكلبرة  .( ة كات8دقل  6)  فة كات اكلبرة  كذك 

( كلكد فركؽ غير داك  إدصشئيشن مول )بيعد اك رافؽ 21اذكؾ يالدظ  ف اكلدكؿ ر ـ ).   ة كات فأاثر
ك قكةطشت  ( ة كات8دقل 6 ف )اكعش  ( بيف  قكةطشت درلشت أفراد مي   اكبدث ذكك ة كات اكلبرة 

 فأاثر. ( ة كات9)  فة كات اكلبرة  كأفراد مي   اكبدث ذك درلشت 
يالدظ مول اك ةقكل اكعشـ مدـ كلكد فركؽ بيف أفراد مي   اكبدث فن قدديد ادقيشلشت  درةن اكوة      

ان اويزي   ف اكبيئ  اك شدي  اكالز   كوقدريب كفدشن ك قةير مدد ة كات اكلبرة اككظي ي  كرب ش يعكد ذكؾ إكل 
  كوقدريب هن  قطوبشت  ركري  كاؿ أف قدديد اندقيشلشت اكقدريبي   ف م شصر اكبيئ  اك شدي  اكالز 

 اك درةيف بشلقالؼ مدد ة كات لبرق ـ اككظي ي  ك لشد ـ فن أم م وي  قدريب.
رريد ) دراة  كهذا  ش أرشرت إكيا اكاثير  ف اكدراةشتال    ش       ةيوزر(  كدراة  1009ردي شت كا 

(  ف  ركرة قأ يف اندقيشلشت اكقدريبي  كو عو يف  ف م شصر اكبيئ  اك شدي  كل يع اك عو يف 1998)
 بشلقالؼ مدد ة كاق ـ اككظي ي . 

   :وهىاقشتٍا الرابعة الفرضية ىتائج 8-2-4
( بيف هتوسطات درجات أفراد عيىة البحث 1.15)داللة إحصائية عىد هستوى داللة  فروؽ ذاتوجد تال 

هف عىاصر  درجة تحديد هستوى احتياجات هدرسي المغة اإلىكميزية في الصؼ الثاهف األساسي حوؿ
 .(لـ يتمقوا تدريب –)تّمقوا تدريب لهتغير الدورات التدريبية تبعًا البيئة الهادية الالزهة لمتدريب 

اك ركؽ بيف ( كوعي شت اك ةقدو ال ديث دةبت Tكوقددؽ  ف اك ر ي  اكرابع  قـ اةقلداـ القبشر )    
 قكةطشت درلشت أفراد مي   اكبدث مول اكدرل  اكاوي  هةقبش   )قدديد اندقيشلشت اكقدريبي   ف م شصر 
اكبيئ  اك شدي  اكالز   كوقدريب( كأبعشدهش اك رمي ال كفدشن ك قةير اكدكرات اكقدريبي  ا ش هك  ك ح فن اكلدكؿ 

  (.22ر ـ )
  



 {ومناقذتكانتائج البحث  }                                                                                                                      الثامنالفصل 
 

122 
 

واالىحرافات الهعيارية وداللة الفروؽ بيف هتوسطات درجات أفراد عيىة البحث عما ( الهتوسطات الحسابية 22الجدوؿ )
 الدرجة الكمية لالستباىة وأبعادٌا الفرعية وفقًا لهتغير الدورات التدريبية.

ذوراث ان االستببنت

 انتذريبيت

N  انًتىسط

 انحسببي

االنحراف 

 انًؼيبري

قيًت 

(T) 

انقيًت  د.ح

 االحتًبنيت

 انقرار

الموقع العام 
 للمركز التدريبي

 0.790 12.26 34 تهقىا تذرَب
 دال 0.001 139 30354

 0.482 11.88 107 نى َتهقىا تذرَب

 السالمة العامة
 1.920 23.35 34 تهقىا تذرَب

 دال 0.000 139 30638
 2.099 21.87 107 نى َتهقىا تذرَب

 الصحة العامة
 0.880 22.20 34 تهقىا تذرَب

 غُر دال 0.999 139 00001
 0.843 22.22 107 نى َتهقىا تذرَب

 المرافق العامة
 1.436 25.76 34 تهقىا تذرَب

 غُر دال 0.257 139 20239
 1.058 25.50 107 نى َتهقىا تذرَب

 الخدمات
 2.034 21.73 34 تهقىا تذرَب

 دال 0.000 139 40864
 1.391 20.23 107 نى َتهقىا تذرَب

الوسائل التعليمية 
في المركز 

 التدريبي

 3.126 34.50 34 تهقىا تذرَب
 2.994 33.34 107 نى َتهقىا تذرَب غُر دال 0.055 139 20938

أجهزة العرض 
 واإلسقاط

 1.875 5.23 34 تهقىا تذرَب
 غُر دال 0.126 139 20537

 1.893 4.66 107 نى َتهقىا تذرَب

 المقاعد
 2.497 13.26 34 تذرَبتهقىا 

 غُر دال 0.088 139 20710
 2.001 12.55 107 نى َتهقىا تذرَب

 منصات المدربين
 1.475 14.05 34 تهقىا تذرَب

 دال 0.034 139 10246
 1.375 13.46 107 نى َتهقىا تذرَب

 المكتبة
 3.171 15.00 34 تهقىا تذرَب

 دال 0.009 139 10657
 1.456 13.95 107 تذرَبنى َتهقىا 

 المدربين
 1.572 11.79 34 تهقىا تذرَب

 غُر دال 0.935 139 00081
 1.772 11.76 107 نى َتهقىا تذرَب

الحوافز المادية 
والمعنوية 
 للمتدربين

 0.863 8.73 34 تهقىا تذرَب
 0.959 8.60 107 نى َتهقىا تذرَب غُر دال 0.490 139 00693

 المنهاج
 2.962 19.20 34 تهقىا تذرَب

 دال 0.000 139 40732
 1.867 17.17 107 نى َتهقىا تذرَب

 انذرجت انكهيت
 8.664 227.11 34 تهقىا تذرَب

 دال 0.000 139 70701
 5.668 217.25 107 نى َتهقىا تذرَب

( أف اكدي   اندق شكي  كودرل  اكاوي  نةقبش   )قدديد اندقيشلشت اكقدريبي   ف 22يالدظ  ف اكلدكؿ )   
( 0.05( كهن أصةر  ف  ةقكل اكدنك  انفقرا ن ك ش )0.000اكبيئ  اك شدي  اكالز   كوقدريب( بوةت )

ي   اكبدث مول اكدرل  اكاوي  كهذا يرير إكل كلكد فركؽ ذات دنك  إدصشئي  بيف  قكةط درلشت أفراد م
كالةقبش   كفدشن ك قةير اكدكرات اكقدريبي . كهذه اك ركؽ اش ت كصشكح أفراد مي   اكبدث اكذيف قودكا دكرات 
قدريبي  لشص  بشكوة  ان اويزي ال كهذا يلعو ش  رفض اك ر ي  اكص ري  ك دبؿ اك ر ي  اكبديو  ك ش اكقن 
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( بيف هتوسطات درجات أفراد عيىة 1.15)داللة إحصائية عىد هستوى داللة  فروؽ ذات بوجود: قدكؿ
هف عىاصر  البحث في تحديد هستوى احتياجات هدرسي المغة اإلىكميزية في الصؼ الثاهف األساسي

 لهتغير الدورات التدريبية عما الدرجة الكمية لالستباىة.تبعًا البيئة الهادية الالزهة لمتدريب 
إكل أبعشد اةقبش   )قدديد اندقيشلشت اكقدريبي   ف اكبيئ  اك شدي  اكالز   كوقدريب(  الدظ أف كبشكرلكع     

اكديـ اندق شكي  كألبعشد اكقشكي :)بيعد اك ك ع اكعشـ كو رازال بيعد اكةال   اكعش  ال بيعد اكلد شتال بيعد   صشت 
ال كهذا يرير إكل (0005)انفقرا ن ك ش اك دربيفال بيعد اك اقب ال بيعد اك   شج( أصةر  ف  ةقكل اكدنك  

كلكد فركؽ بيف أفراد مي   اكبدث كفدشن ك قةير اكدكرات اكقدريبي  مول هذه األبعشد كهذه اك ركؽ اش ت 
 .كصشكح أفراد مي   اكبدث اكذيف قودكا دكرات قدريبي 

ال اكقعوي ي  فن اك راز اكقدريبن اككةشئؿكبيعد أ ش بدي  األبعشد )بيعد اكصد  اكعش  ال كبيعد اك رافؽ اكعش  ال    
كبيعد أل زة اكعرض كاهةدشطال كبيعد اك دشمدال كبيعد اك دربيفال كبيعد اكدكافز اك شدي  كاك ع كي  كو دربيف( 

( كهذا يرير إكل مدـ كلكد فركؽ 0005اش ت  ي  ش اندق شكي  أابر  ف  ةقكل اكدنك  انفقرا ن ك ش)
ك قةير دكراق ـ اكقدريبي  مول هذه األبعشد. كاكراؿ اآلقن يبيف طبيع  اك ركؽ بيف أفراد مي   اكبدث كفدشن 

 بيف أفراد مي   اكبدث كفدشن ك قةير اكدكرات اكقدريبي  مول اكدرل  اكاوي  كالةقبش   كأبعشدهش اك رمي .
التدريبية عما الدرجة الكمية ( طبيعة الفروؽ بيف هتوسطات درجات أفراد عيىة البحث وفقًا لهتغير الدورات 16الشكؿ )

 لالستباىة وأبعادٌا الفرعية

 
يالدظ  ف اكراؿ اكةشبؽ كلكد فركؽ بيف أفراد مي   اكبدث كفدشن ك قةير اكدكرات اكقدريبي  فن قدديد     

 ةقكل اندقيشلشت اكقدريبي   ف م شصر اكبيئ  اك شدي  اكالز   كوقدريب مول اكدرل  اكاوي  كالةقبش   

 لم ٌتلقوا تدرٌبً تلقوا تدرٌب
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عشدهش اك رمي  )بيعد اك ك ع اكعشـ كو رازال بيعد اكةال   اكعش  ال بيعد اكلد شتال بيعد   صشت كبعض أب
 اك دربيفال بيعد اك اقب ال بيعد اك   شج(.

يالدظ مول اك ةقكل اكعشـ أف  درةن اكوة  ان اويزي  اكذيف كـ يقودكا قدريب فن  لشؿ قلصص ـ        
ريبي   ف م شصر اكبيئ  اك شدي  أ ؿ  ف اك درةيف اكذيف ةبؽ كأف اش ت  درق ـ فن قدديد ادقيشلشق ـ اكقد

ألركا دكرات قدريبي ال كرب ش يعكد ةبب ذكؾ إكل أف اك درةيف اكذيف قودكا دكرات قدريبي   د ااقةبكا 
اكلبرات كاك عشرؼ كطكركا  ف لالك ش   شراق ـ كأصبدكا أاثر لبرة ك درة فن قدديد ادقيشلشق ـ اكدديد  

 الIshar  (2990 )اكبيئ  اك شدي  اكالز   كوقدريبال كهذا اكقكلا يق ؽ  ع دراة  اؿ  ف دراة    ف م شصر
قدريب اةق رار ه ي  أمول ل يع ش  ادتأكاكقن ( 2005(ال كدراة  براشت )2002)رودوكف دراة  ك 

فن  لشؿ قلصص ـ دقل يقـ إاةشب ـ اك  شرات اكالز   ك قشبع  م و ـ. كأادت أي شن إكل أف اك درةيف 
اك درةيف اكذيف يقودكا دكرات قدريبي  كدي ـ  درة أاثر فن قدديد ادقيشلشق ـ اكقدريبي   ف م شصر اكبيئ  

 اكقعوي ي   ف اك درةيف اكذيف كـ يقودكا أم دكرات قدريبي . 

 :وهىاقشتٍا الخاهسة الفرضية ىتائج 8-2-5
( بيف هتوسطات درجات أفراد عيىة 1.15)داللة إحصائية عىد هستوى داللة  فروؽ ذاتوجد تال 

هف  درجة تحديد هستوى احتياجات هدرسي المغة اإلىكميزية في الصؼ الثاهف األساسي الهدرسيف حوؿ
 .قطاع خاص( – حكوهي)قطاع تبعية عهؿ الهدرس  لهتغيرتبعًا عىاصر البيئة الهادية الالزهة لمتدريب 

( كوعي شت اك ةقدو ال ديث دةبت اك ركؽ بيف Tكوقددؽ  ف اك ر ي  اكلش ة  قـ اةقلداـ القبشر )   
 قكةطشت درلشت اك درةيف اكقشبعيف كودطشع اكعشـ ك قكةطشت درلشت اك درةيف اكقشبعيف كودطشع اكلشص 

ادقيشلشت  درةن اكوة  ان اويزي   ف م شصر اكبيئ  اك شدي  اكالز   مول اكدرل  اكاوي  )هةقبش   قدديد 
  (.23كوقدريب( كأبعشدهش اك رمي ال ا ش هك  ك ح فن اكلدكؿ ر ـ )
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( الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية وداللة الفروؽ بيف هتوسطات درجات أفراد عيىة الهدرسيف 23الجدوؿ )
 لالستباىة وأبعادٌا الفرعية وفقًا لهتغير تبعية عهؿ الهدرس.عما الدرجة الكمية 

تبؼيت ػًم  االستببنت

 انًذرس

N  انًتىسط

 انحسببي

االنحراف 

 انًؼيبري

قيًت 

(T) 

انقيًت  د.ح

 االحتًبنيت

 انقرار

الموقع العام للمركز 
 التدريبي

 0.019 12.01 103 قطبع حكىيٍ
4.056 131 0.000 

دال نصبنح 

 0.844 11.66 30 خبص قطبع انحكىيٍ

 السالمة العامة
 2.097 22.40 103 قطبع حكىيٍ

2.178 131 0.031 
دال نصبنح 

 2.029 21.46 30 قطبع خبص انحكىيٍ

 الصحة العامة
 0.873 22.22 103 قطبع حكىيٍ

 غٌر دال 0.510 131 0.660
 0.479 22.33 30 قطبع خبص

 المرافق العامة
 0.951 25.67 103 قطبع حكىيٍ

 غٌر دال 0.673 131 0.423
 0.723 25.61 30 قطبع خبص

 الخدمات
 1.454 20.50 103 قطبع حكىيٍ

 غٌر دال 0.159 131 1.417
 1.061 20.10 30 قطبع خبص

الوسائل التعليمية 
 في المركز التدريبي

 2.979 34.05 103 قطبع حكىيٍ
2.023 131 0.045 

دال لصالح 
 2.692 32.83 30 قطبع خبص الحكومً

أجهزة العرض 
 واإلسقاط

 1.887 4.81 103 قطبع حكىيٍ
 غٌر دال 0.474 131 0.717

 1.925 4.53 30 قطبع خبص

 المقاعد
 2.039 12.80 103 قطبع حكىيٍ

 غٌر دال 0.622 131 0.494
 1.886 12.60 30 قطبع خبص

 منصات المدربين
 1.367 13.59 103 قطبع حكىيٍ

 غٌر دال 0.360 131 0.919
 1.321 13.33 30 قطبع خبص

 المكتبة
 1.423 13.95 103 قطبع حكىيٍ

 غٌر دال 0.150 131 1.447
 1.279 13.53 30 قطبع خبص

 المدربين
 1.740 11.66 103 قطبع حكىيٍ

 غٌر دال 0.693 131 0.396
 1.562 11.80 30 قطبع خبص

المادية الحوافز 
والمعنوية 
 للمتدربين

 0.901 8.71 103 قطبع حكىيٍ
 0.897 8.56 30 قطبع خبص غٌر دال 0.418 131 0.813

 المنهاج
 1.923 17.57 103 قطبع حكىيٍ

 غٌر دال 0.050 131 1.976
 2.112 16.76 30 قطبع خبص

 انذرجت انكهيت
 6.354 219.99 103 قطبع حكىيٍ

3.835 131 0.000 

دال لصالح 
القطاع 
 الحكومً

 4.656 215.20 30 قطبع خبص

( أف اكدي   اندق شكي  كودرل  اكاوي  نةقبش   )قدديد اندقيشلشت اكقدريبي   ف 23يالدظ  ف اكلدكؿ )    
( 0.05( كهن أصةر  ف  ةقكل اكدنك  انفقرا ن ك ش )0.000اكبيئ  اك شدي  اكالز   كوقدريب( بوةت )

مي   اك درةيف كفدشن كقبعي  كهذا يرير إكل كلكد فركؽ ذات دنك  إدصشئي  بيف  قكةط درلشت أفراد 
م و ـ ) طشع داك ن/  طشع لشص( مول اكدرل  اكاوي  كالةقبش  . كهذا يلعو ش  رفض اك ر ي  اكص ري  

( بيف 1.15)داللة إحصائية عىد هستوى داللة  فروؽ ذات بوجود: ك دبؿ اك ر ي  اكبديو  ك ش اكقن قدكؿ
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توى احتياجات هدرسي المغة اإلىكميزية في الصؼ هتوسطات درجات أفراد عيىة الهدرسيف في تحديد هس
)قطاع حكوهي/ لتبعية عهؿ الهدرس  هف عىاصر البيئة الهادية الالزهة لمتدريب وفقاً  الثاهف األساسي
أم أف  كهذه اك ركؽ اش ت كصشكح  درةن اكدطشع اكعشـال عما الدرجة الكمية لالستباىة. قطاع خاص(

ثر كع شصر اكبيئ  اك شدي  اكالز   كوقدريب  ف  درةن اكدطشع  درةن اكدطشع اكعشـ يلدكف دشل  أا
 .اكلشص

كبشكرلكع إكل أبعشد اةقبش   )قدديد اندقيشلشت اكقدريبي   ف اكبيئ  اك شدي  اكالز   كوقدريب(  الدظ أف    
ل مدـ (ال كهذا يرير إك0.05اكديـ اندق شكي  كل يع هذه األبعشد أابر  ف  ةقكل اكدنك  انفقرا ن ك ش)

اك ك ع اكعشـ كلكد فركؽ بيف أفراد مي   اك درةيف مول هذه األبعشد بشةقث شء ثالث  أبعشد    ش كهن )
( اكقن اش ت في ش اكديـ اككةشئؿ اكقعوي ي  فن اك راز اكقدريبنك ال كاكةال   اكعش  كو راز اكقدريبنال 

( كهذا يرير إكل كلكد فركؽ بيف أفراد مي   0.05اندق شكي  أصةر  ف  ةقكل اكدنك  انفقرا ن ك ش)
اك درةيف مول هذه األبعشد اكثالث . كبشكرلكع إكل اك قكةطشت اكدةشبي  ك ذه األبعشد اكثالث   الدظ أف 

أم أف  درةن اكدطشع اكداك ن يلدكف دشل  أاثر  اك ركؽ اش ت كصشكح اك درةيف  ف اكدطشع اكداك نال
كع شصر اكبيئ  اك شدي  اكالز   كوقدريب  ف  درةن اكدطشع اكلشص. كاكراؿ األقن يك ح طبيع  اك ركؽ 

 بيف أفراد مي   اك درةيف مول اكدرل  اكاوي  كالةقبش   كأبعشدهش اك رمي .
ىة الهدرسيف وفقًا لهتغير تبعية عهؿ الهدرس عما الدرجة ( طبيعة الفروؽ بيف هتوسطات درجات أفراد عي17الشكؿ )

 الكمية لالستباىة وابعادٌا الفرعية

 
يالدظ  ف اكراؿ اكةشبؽ كلكد فركؽ بيف أفراد مي   اك درةيف كفدشن ك قةير قبعي  م ؿ اك درس فن     

قدديد  ةقكل اندقيشلشت اكقدريبي   ف م شصر اكبيئ  اك شدي  اكالز   كوقدريب مول اكدرل  اكاوي  
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اككةشئؿ اكقعوي ي  فن ك ال كعش  كاكةال   ااك ك ع اكعشـ كو راز اكقدريبنال كالةقبش   كبعض أبعشدهش اك رمي  )
 .(اك راز اكقدريبن

يالدظ مول اك ةقكل اكعشـ أف  درةن اكوة  ان اويزي  اكقشبعيف كودطشع اكلشص اش ت  درق ـ فن        
قدديد ادقيشلشق ـ اكقدريبي   ف م شصر اكبيئ  اك شدي  أاثر  ف اك درةيف اكذيف يقبعكف كودطشع اكداك ن 

كل أف اك درةيف فن )اكدطشع اكداك ن( يدقشلكف كوقدريب فن  لشؿ قلصص ـ أاثر كقعزل هذه اك قيل  إ
 ف اك درةيف اكذيف يع وكف فن )اكدطشع اكلشص( ال ككعؿ ةبب ذكؾ يعكد إكل اهق شـ  عظـ اك دارس 
اكلشص  ب درةن اكوة  ان اويزي ال كقأ يف اكدكرات اكقدريبي  ك ـال كاأللذ بعيف انمقبشر ادقيشلشق ـ 

ريبي ال كاكع ؿ دائ شن مول رفع  عشرف ـ ك  شراق ـ فن اكلكا ب اشف  أاشدي يشن ك   يشن كرلصيشن كثدشفيشنال اكقد
كقدديـ اكدكافز اك شدي  ك ـال كقكفير اككةشئؿ اكقعوي ي  اكدديث  ك ـ كاكقن قةشمدهـ مول قطبيؽ اك  شهج 

شميف اكعشـ كاكلشص فن قدديـ إكل كلكد فركؽ بيف اكدط (1000كيبةقر)براؿ فعشؿ أاثرال فدد أرشر 
ف اك درةيف فن  اكلد شت كقدديـ اكدكافز)اك شدي  كاك ع كي ( كو درةيف كذكؾ كصشكح اكدطشع اكلشص كا 

ف اك دارس اكدطشع اكلشص غشكبشن  ش يقـ قوبي  ادقيشلشق ـ كوقدريب.  اشف اك عيؼ اك درةن اكق ظيـ ذات كا 
  عي نش. في ش اك درةيف أداء قطكر
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 :البحث هقترحات  8-1
 فن  كء اك قشئج اكةشبد  قدقرح اكبشدث :

لػػزءان  ػػف اك ظػػشـ اكقعوي ػػن كو رااػػز اكقدريبيػػ  ققاش ػػؿ فيػػا  ػػع بديػػ   اك ػػشت هػػذا  دريبيػػ كاػػن قةػػدك اكبيئػػ  اكق
اك ظػػػشـ )األهػػػداؼ كاكطوبػػػ  كاك  ػػػشهج.......( كقاػػػكف بيئػػػ   ق شموػػػ   ػػػع بػػػش ن اك اك ػػػشت كقةػػػ ـ فػػػن لد ػػػ  
اك لق ػػػع ب ػػػش ي ةػػػلـ  ػػػع دشلػػػشت اك درةػػػيف ال  ػػػع األلػػػذ بشكدةػػػبشف إ اش ػػػشت قطػػػكير رػػػركط هػػػذه اكبيئػػػ  

   ش بصكرة  ةق رة.كقدةي
 ككان يقددؽ ذكؾ ي اف قالفن اكاثير  ف اكعيكب كاك كا ص فن اكبيئ  اكقعوي ي ال كقدقرح اكبشدث   ش يون:

ب ػػشء  عػػشيير ك رااػػز اكقػػدريب فػػن اكل  كريػػ  اكعربيػػ  اكةػػكري ال كن ةػػي ش  عػػشيير اكبيئػػ  اكقعوي يػػ  ب اك شق ػػش 
 اك شدي  اك لقو  .

ئج اكبدث اكدشكن ي اف قدديد  ل كم   ف اك دقردشت اكقن  ف اك  اف أف كفن  كء  ش أة رت م ا  قش
 قاكف ذات فشئدة فن  لشؿ قدريب اك درةيف.

 الهقترحات الُبعد

انحىافز انًبديت 

 وانًؼنىيت نهًتذربين

 قدديـ دكافز  شدي    شةب  كل يع اك قدربيف. -
   ح ر شدات بشكدكرات اكقدريبي  كل يع اك قدربيف. -
 اك قدربيف كقر يق ـ فن  لشؿ م و ـ.قاريـ  -

الهوقع العاـ لمهركز 
 التدريبي

 قكفير  رااز قدريبي    شةب  فن  ك ع ش كل يع اك قدربيف. -
قكفير بيئ  فيزيدي    شةب  كو رااز اكقدريبي ) ف ق كي  كقر يس ك و   -

 اك ليج(.
 إلراء اكدراة  اكالز   كد شي  اك ب ل  ف اكزنزؿ. - سالهة البىاء

 قرايب األل زة اكالز   كود شي   ف اكصكامؽ. -

 قكفير  دربيف  قلصصيف ذكك ا شءة مشكي . - الهدربيف
 قكفير  دربيف كفؽ  عشيير كا د . -

 الصحة العاهة
 قأ يف  ةقكل ليد  ف اك ظشف  دالؿ اك راز اكقدريبن. -
قأ يف  ةقكل ليد  ف اه شرة  كاكقاييؼ فن اك راز فن دشؿ مدـ ا شي   -

 اكطبيعي .اه شرة 

 الهرافؽ العاهة

 قأ يف اكلد شت اك قعود  بربا  اك يشه كاكصرؼ اكصدن. -
 قأ يف مدد   شةب  ف دشكيشت اكد ش   كق ظيـ قرديو ش. -
 قأ يف مدد   شةب  ف اك ةشةؿ كلزا شت اك يشه كاك راديض. -
 قعديـ لزا شت اك يشه براؿ دكرم. -
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 الهقترحات الُبعد

 الخدهات

 قأ يف ربا  اقصشؿ هشق ن   شةب . -
 اك ككدات اكا ربشئي .قأ يف  -
مالف فن اك رااز اكقدريبي . -  قأ يف ككدشت دنك  كا 
 قأ يف لد شت صدي  فن اك راز اكقدريبن. -

 قزكيد اك راز اكقدريبن  بلد   اكقصكير. -

 السالهة العاهة

 قأ يف  رااز طبي   ريب   ف اك راز اكقدريبن. -
 قكفير اك كاد اهةعشفي  اك ركري  فن اك راز اكقدريبن. -
 قأ يف أل زة إط شء اكدريؽ دالؿ اك راز اكقدريبن. -
 قكفير رباشت إ ذار دالؿ اك راز. -

الوسائؿ التعميهية في 
 الهركز

 قكفير مدد اشفن  ف اكبطش شت كاكوكدشت كاكة شمشت. -
قكفير مدد اشفن  ف اكةبكرات كأل زة اكدشةكب كآنت اكقةليؿ  -

 .CDsكاكاشةيت ك 
 قزكيد اك راز ب لبر كةكم. -

 قكفير   صشت اك دربيف فن اكدشمشت اكقدريةي  اشف . - هىصات الهدربيف  
 قكفير   صشت اك دربيف فن اك درلشت ك شمشت اكدشةكب. -

 الهىٍاج

قكفير اكاقب اكقدريبي  اك  شةب  ك ش يرافد ش  ف دفشقر قلطيط  -
 كقد ير.

 قكفير دكيؿ كدل اك قدربيف يةشمدهـ فن ف ـ اك   شج اك عق د. -
از ب  شذج م وي  كقد ير اكدركس  ف ديث اةقلداـ اقشب قزكيد اك ر  -

اكطشكب كاي ي  اةقلداـ اقشب األ رط ال كقدةيـ ك ت اكدص  اكدراةي  
 ب ش يق شةب  ع اكدرس.

 الهكتبة
 قكفير  اقب  اكاقرك ي . -
 قكفير رباشت ا قر ت دالؿ اك اقب . -
 قأ يف لد شت اهمشرة اشكقصكير. -

 فن اشف   رافؽ اك راز اكقدريبن.قكفير  دشمد  ريد   - الهقاعد
 جٍزة العرض وأ

 قكفير أل زة اكعرض كاهةدشط فن اكدشمشت كاك درلشت.  - سقاطإلا
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البيئة الهادية الالزهة لتدريب هدرسي المغة االىكميزية في الصؼ الثاهف هف هرحمة التعميـ 
 األساسي في دهشؽ

 هشكمة البحث:
 :اكقشكن دددت اكبشدث   راو  اكبدث بشكةؤاؿ اكرئيةن    
هدرسي المغة اإلىكميزية هف عىاصر البيئة الهادية الالزهة لمتدريب هف وجٍة درجة احتياجات ها    

 ؟ىظر هدرسي وهوجٍي المغة اإلىكميزية في هديىة دهشؽ وترتيبٍا حسب أولوياتٍا
 أٌداؼ البحث:

 يةعل اكبدث إكل قدديؽ األهداؼ اكقشكي :    
اك شدي  اكالز   كوقدريب  ف درل  ادقيشلشت  درةن اكوة  اه اويزي   ف م شصر اكبيئ  قعرؼ  -1

 كل    ظر  درةن اكوة  اه اويزي  كقرقيب ش دةب أكككيشق ش.

درل  ادقيشلشت  درةن اكوة  اه اويزي   ف م شصر اكبيئ  اك شدي  اكالز   كوقدريب  ف قعرؼ   -2
 كل    ظر  كل ن اكوة  اه اويزي  كقرقيب ش دةب أكككيشق ش.

ت  درةن اكوة  اه اويزي   ف م شصر اكبيئ  اك شدي  فن درل  ادقيشلش اكارؼ مف اك ركؽ -3
)اكل س ال قشبعي  اك درة  أك اكل  ال اكالز   كوقدريب كدل أفراد مي   اكبدث قبعشن كو قةيرات اآلقي  

 مدد ة كات اكلبرةال اك ؤهؿ اكعو نال اكدكرات اكقدريبي (.

دريب  درةػػػن اكوةػػػ  ان اويزيػػػ  ا قػػػراح  ػػػش ي اػػػف أف يةػػػ ـ فػػػن قلكيػػػد اكبيئػػػ  اكقعوي يػػػ  اك شديػػػ   كقػػػ -4
قلطػػػػػيط بػػػػػرا ج قدريبيػػػػػ  فعشكػػػػػ  ك ٌدرةػػػػػن اكوةػػػػػ  ان اويزيػػػػػ  فػػػػػن اكصػػػػػؼ اكثػػػػػش ف األةشةػػػػػن كفػػػػػؽ ك 

 اةق شدان إكل  قشئج اكبدث.اندقيشلشت اكقدريبي  ك ـ 

 أسئمة البحث:
 يةعل اكبدث كإللشب  مف األةئو  اآلقي :

 كل    ف كوقدريب اكالز   اك شدي  اكبيئ  م شصر  ف اه اويزي  اكوة   درةن ادقيشلشت  ةقكل  ش -1
 ؟ قرقيب ش ك ش اه اويزي  اكوة   درةن  ظر

 ةقكل ادقيشلشت  درةن اكوة  اه اويزي   ف م شصر اكبيئ  اك شدي  اكالز   كوقدريب  ف  ش   -2
 ؟كل    ظر  كل ن اكوة  اه اويزي  ك ش قرقيب ش 
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فن درل  ادقيشلشت  درةن اكوة  اه اويزي   ف م شصر اكبيئ  اك شدي  اكالز   هؿ ه شؾ فركؽ  -3
)اكل س ال قشبعي  اك درة  أك اكل  ال مدد كوقدريب كدل أفراد مي   اكبدث قبعشن كو قةيرات اآلقي  

 ة كات اكلبرةال اك ؤهؿ اكعو نال اكدكرات اكقدريبي (؟

  اكقعوي يػػػ  اك شديػػػ   كقػػػدريب  درةػػػن اكوةػػػ   ػػػش اك دقردػػػشت اكقػػػن ي اػػػف أف قةػػػ ـ فػػػن قلكيػػػد اكبيئػػػ -4
قلطيط برا ج قدريبي  فعشك  ك ٌدرةن اكوة  ان اويزي  فػن اكصػؼ اكثػش ف األةشةػن كفػؽ ان اويزي  ك 

 اةق شدان إكل  قشئج اكبدث؟اندقيشلشت اكقدريبي  ك ـ 

 فرضيات البحث:
 قكةطشت درلشت أفراد مي   ( بيف 0005)دنك  إدصشئي  م د  ةقكل دنك   فركؽ ذاتكلد قن  -1

 ف م شصر  اكبدث فن قدديد  ةقكل ادقيشلشت  درةن اكوة  اه اويزي  فن اكصؼ اكثش ف األةشةن
 ك قةير اكل س.قبعشن اكبيئ  اك شدي  اكالز   كوقدريب 

( بيف  قكةطشت درلشت أفراد مي   0005)دنك  إدصشئي  م د  ةقكل دنك   فركؽ ذاتكلد قن  -2
 ف م شصر  يد  ةقكل ادقيشلشت  درةن اكوة  اه اويزي  فن اكصؼ اكثش ف األةشةناكبدث فن قدد

 اك ؤهؿ اكعو ن.ك قةير قبعشن اكبيئ  اك شدي  اكالز   كوقدريب 

( بيف  قكةطشت درلشت أفراد مي   0005)دنك  إدصشئي  م د  ةقكل دنك   فركؽ ذاتكلد قن  -3
 ف  اكوة  اه اويزي  فن اكصؼ اكثش ف األةشةن درل  قدديد  ةقكل ادقيشلشت  درةن اكبدث دكؿ

 اكلبرة اككظي ي . مدد ة كات ك قةيرقبعشن م شصر اكبيئ  اك شدي  اكالز   كوقدريب 

( بيف  قكةطشت درلشت أفراد مي   0005)دنك  إدصشئي  م د  ةقكل دنك   فركؽ ذاتكلد قن  -4
 ف  اويزي  فن اكصؼ اكثش ف األةشةندرل  قدديد  ةقكل ادقيشلشت  درةن اكوة  اه  اكبدث دكؿ

 .(كـ يقودكا قدريب –)قٌودكا قدريب ك قةير اكدكرات اكقدريبي  قبعشن م شصر اكبيئ  اك شدي  اكالز   كوقدريب 

( بيف  قكةطشت درلشت أفراد مي   0.05ن قكلد فركؽ ذات دنك  إدصشئي  م د  ةقكل دنك  ) -5
 درةن اكوة  اه اويزي  فن اكصؼ اكثش ف األةشةن  اك درةيف دكؿ درل  قدديد  ةقكل ادقيشلشت

 طشع  –اك درس ) طشع داك ن   ف م شصر اكبيئ  اك شدي  اكالز   كوقدريب قبعشن ك قةير قبعي  م ؿ
 .لشص(

 هىٍج البحث:
يعق ػػد هػػذا اكبدػػث اك ػػ  ج اككصػػ ن اكقدويوػػن ال ف ػػك يةػػشمد فػػن اكديػػشـ بكصػػؼ اكبيئػػ  اك شديػػ  كو رااػػز      

اكقدريبيػػ  ال فػػن ك ػػع ش اكدػػشكن  ػػف لػػالؿ ل ػػع اك عوك ػػشت مػػف هػػذه اكبيئػػ  اك شديػػ   ػػف اكدراةػػشت اكةػػشبد  
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ت كاكقعبيػػر م  ػػش ا يػػشن كاألدب اك ظػػرم ك ػػف ثػػـ قصػػ ي  ش كق ظي  ػػش. ك ػػف ثػػـ قدويػػؿ اك عطيػػشت كاك عوك ػػش
كاي يشن ال ك عشكلق ش إدصشئيشن ال كاككصكؿ إكل اةق قشلشت قةشمد فن قدديـ  دقردشت قة ـ فن قطكير اكبيئ  

 اك شدي  كقدريب  درةن اكوة  ان اويزي  فن  دي   د رؽ.
كاك قةيػػػػرات ( الكذكػػػػؾ دةػػػػب أفػػػػراد اكعي ػػػػ  Excelقػػػػـ ق ريػػػػغ انةػػػػقبش شت بكاةػػػػط  اكدشةػػػػكب موػػػػل بر ػػػػش ج)

 (.Spssك ل كمشت األةئو ال كق ت  عشكل  اك قشئج بشةقلداـ اكبر ش ج اهدصشئن )
 وقد استعاىت  الباحثة في الجزء التحميمي باألساليب اإلحصائية التالية:

 .عش ؿ انرقبشط بيرةكف  
   براكف. – عشدك  أك ش ارك بشخ ك عش ؿ ثبشت اكقلزئ  اك ص ي  بشةقلداـ  عشدك  ةيبر شف 
 اك قكةطشت اكدةشبي  كان درافشت اك عيشري . الكإللشب  مف أةئو  اكبدث اةقلد ت اكبشدث  اكقارارات 
 ( كإللشبػػػ  مػػػف فر ػػػيشت اكبدػػػث اةػػػقلد ت اكبشدثػػػ  القبػػػشر ت ةػػػقكد تT- Test كقدويػػػؿ اكقبػػػشيف )

 األدشدم كوقعرؼ مول دنك  اك ركؽ بيف  قةيرات اكبدث.
  اكبر ش ج(Excel) كبدث مف طريؽ اكرةـك اكبيش ي .كقك يح  قشئج ا 

 أدوات البحث:
 ػػف ألػػؿ قدديػػؽ أهػػداؼ اكبدػػث ال كاهلشبػػ  مػػف األةػػئو  اكقػػن طرد ػػشال اػػشف نبػػد  ػػف قصػػ يـ األدكات     

 اكقشكي :
اةػػقبش    قدديػػد اندقيشلػػشت اكقدريبيػػ   ػػف اكػػدكرات اكقدريبيػػ   كل ػػ  ك درةػػن اكوةػػ  ان اويزيػػ  فػػن  -

 اكقعويـ األةشةن فن د رؽ.اكصؼ اكثش ف  ف  ردو  

اةػػقبش   قدديػػد اندقيشلػػشت اكقدريبيػػ   ػػف اكػػدكرات اكقدريبيػػ   كل ػػ  ك ػػكل ن اكوةػػ  ان اويزيػػ  فػػن  -
  ردو  اكقعويـ األةشةن فن د رؽ .

  عيشر اكبيئ  اك شدي  اكالز   كوقدريب. -

ك درةػػػن اكوةػػػ   اةػػػقبش   قدديػػػد اندقيشلػػػشت اكقدريبيػػػ   ػػػف م شصػػػر اكبيئػػػ  اك شديػػػ  كوقػػػدريب  كل ػػػ  -
 ان اويزي  فن اكصؼ اكثش ف  ف  ردو  اكقعويـ األةشةن فن د رؽ.

اةػػقبش   قدديػػد اندقيشلػػشت اكقدريبيػػ   ػػف م شصػػر اكبيئػػ  اك شديػػ  كوقػػدريب  كل ػػ  ك ػػكل ن اكوةػػ    -
 ان اويزي  فن  ردو  اكقعويـ األةشةن فن د رؽ.

 
 الصدؽ والثبات لالستباىات:

نةػػقبش شت موػػل  دا ػػيف  ػػف اويػػ  اكقربيػػ  ك ػػكل يف  كةػػ  ا اويزيػػ  فػػن كزارة  ش ػػت اكبشدثػػ  بعػػرض ا    
 اكقربي ال ك دـ اك دا كف  الدظشق ـ مول ب كد انةقبش شتال كألذت اكبشدث  ب ذه اك الدظشت.
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ربػػت انةػػقبش شت موػػل مي ػػ  اةػػقطالمي   اك ػػ   ػػف / /  ػػدرس كةػػ  ا اويزيػػ  28أ ػػش بشك ةػػب  كوثبػػشت فدػػد لي
 / يك شن.15قربكييفال كأميد قلريب ش مول اكعي شت ذاق ش بعد /ك كل يف 

ةػػب انقةػػشؽ اكػػدالون نةػػقبش   اك درةػػيف كاك ػػكل يف ال كذكػػؾ بشةػػقلداـ  عشدكػػ  أك ػػش ارك بػػشخ ال كثبػػشت  دي
( كهػػػن  ػػػػيـ 92ال2(ال )91ال2(ال)86ال2اهمػػػشدةال كثبػػػشت اكقلزئػػػػ  اك صػػػ ي ال كاش ػػػػت اك قػػػشئج موػػػل اكقػػػػكاكن  )

 كل صالدي  األداة. رق ع    ش يرير إ
 هجتهع البحث وعيىتً: 

ير ؿ  لق ع اكبدث ل يع  درةن اكوة  ان اويزي  فن اكصؼ اكثش ف  ف  ردو  اكقعويـ األةشةن فن 
(  درةشنال كل يع  كل ن اكوة  ان اويزي  فن كزارة ك ديري  اكقربي  فن  دي   161د رؽال ك د بوغ مددهـ )

 ف.(  كل ي12د رؽ ال ك د بوغ مددهـ  )
( انةقطالمي  اكعي  ) بشةقث شء كوبدث األصون اك لق ع أفراد ل يع مول اكدراة  بإلراء اكبشدث   ش ت
( 141)بػػػ األةشةي  اكبدث مي   بوةت كبشكقشكن.  اكبدث ألداة اكةياك قري  اكدراة  هلراء   ا ةدبت اكقن

( 8)ك ك درة ال  درةشن ( 133) إكل  دة يف األصونال اك لق ع أفراد  ف%( 83) ب ةب  ك كل شنال  درةشن 
  كل يف

 ىتائج البحث:
 أهـ اك قشئج اكقن قكصوت إكي ش اكبشدث :

إٌف اك ةقكل اكعشـ ندقيشلشت  درةن اكوةػ  ان اويزيػ   ػف م شصػر اكبيئػ  اك شديػ  اكالز ػ  كوقػدريب  -
 .  ف كل    ظرهـ اش ت  قكةط 

ان اويزيػ   ػف م شصػر اكبيئػ  اك شديػ  اكالز ػ  كوقػدريب إٌف اك ةقكل اكعشـ ندقيشلشت  درةن اكوةػ   -
  ف كل    ظر  كل ن اكوة  ان اويزي  فن  دي   د رؽ  اش ت  قكةط .

( بػيف  قكةػطشت درلػشت أفػراد مي ػ  0005)دنك  إدصشئي  م د  ةقكل دنكػ   فركؽ ذاتكلد قن  -
 ػػػف  ؼ اكثػػػش ف األةشةػػػناكبدػػػث فػػػن قدديػػػد  ةػػػقكل ادقيشلػػػشت  درةػػػن اكوةػػػ  اه اويزيػػػ  فػػػن اكصػػػ

 ك قةير اكل س.قبعشن م شصر اكبيئ  اك شدي  اكالز   كوقدريب 

( بػيف  قكةػطشت درلػشت أفػراد مي ػ  0005)دنك  إدصشئي  م د  ةقكل دنكػ   فركؽ ذاتكلد قن  -
 ػػػف  اكبدػػػث فػػػن قدديػػػد  ةػػػقكل ادقيشلػػػشت  درةػػػن اكوةػػػ  اه اويزيػػػ  فػػػن اكصػػػؼ اكثػػػش ف األةشةػػػن

 ك قةير اك ؤهؿ اكعو ن.قبعشن دي  اكالز   كوقدريب م شصر اكبيئ  اك ش

( بػيف  قكةػطشت درلػشت أفػراد مي ػ  0005)دنك  إدصشئي  م د  ةقكل دنكػ   فركؽ ذاتكلد قن  -
 درل  قدديػد  ةػقكل ادقيشلػشت  درةػن اكوةػ  اه اويزيػ  فػن اكصػؼ اكثػش ف األةشةػن اكبدث دكؿ

 اكلبرة اككظي ي . مدد ة كات ك قةيرشن قبع ف م شصر اكبيئ  اك شدي  اكالز   كوقدريب 
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( بػػيف  قكةػػطشت درلػػشت أفػػراد مي ػػ  0005)دنكػػ  إدصػػشئي  م ػػد  ةػػقكل دنكػػ   فػػركؽ ذاتكلػػد ق -
 درل  قدديػد  ةػقكل ادقيشلػشت  درةػن اكوةػ  اه اويزيػ  فػن اكصػؼ اكثػش ف األةشةػن اكبدث دكؿ

كػـ يقودػكا  –)قٌودػكا قػدريب ك قةيػر اكػدكرات اكقدريبيػ  قبعشن  ف م شصر اكبيئ  اك شدي  اكالز   كوقدريب 
 كصشكح اك درةيف اكذيف قودكا دكرات قدريبي . (قدريب

( بػػيف  قكةػػطشت درلػػشت أفػػراد مي ػػ  0.05قكلػػد فػػركؽ ذات دنكػػ  إدصػػشئي  م ػػد  ةػػقكل دنكػػ  ) -
 اك درةػػػػيف دػػػػكؿ درلػػػػ  قدديػػػػد  ةػػػػقكل ادقيشلػػػػشت  درةػػػػن اكوةػػػػ  اه اويزيػػػػ  فػػػػن اكصػػػػؼ اكثػػػػش ف
األةشةػػػن  ػػػف م شصػػػر اكبيئػػػ  اك شديػػػ  اكالز ػػػ  كوقػػػدريب قبعػػػشن ك قةيػػػر قبعيػػػ  م ػػػؿ اك ػػػدرس ) طػػػشع 

 كصشكح  درةيف  ف اكدطشع اكداك ن.  طشع لشص( –داك ن 
 هقترحات البحث:
لػػزءان  ػػف اك ظػػشـ اكقعوي ػػن كو رااػػز اكقدريبيػػ  ققاش ػػؿ فيػػا  ػػع بديػػ   اك ػػشت هػػذا  دريبيػػ كاػػن قةػػدك اكبيئػػ  اكق

)األهػػػداؼ كاكطوبػػػ  كاك  ػػػشهج.......( كقاػػػكف بيئػػػ   ق شموػػػ   ػػػع بػػػش ن اك اك ػػػشت كقةػػػ ـ فػػػن لد ػػػ  اك ظػػػشـ 
اك لق ػػػع ب ػػػش ي ةػػػلـ  ػػػع دشلػػػشت اك درةػػػيف ال  ػػػع األلػػػذ بشكدةػػػبشف إ اش ػػػشت قطػػػكير رػػػركط هػػػذه اكبيئػػػ  

 كقدةي  ش بصكرة  ةق رة.
 كقعوي ي ال كقدقرح اكبشدث   ش يون:ككان يقددؽ ذكؾ ي اف قالفن اكاثير  ف اكعيكب كاك كا ص فن اكبيئ  ا

ب ػػشء  عػػشيير ك رااػػز اكقػػدريب فػػن اكل  كريػػ  اكعربيػػ  اكةػػكري ال كن ةػػي ش  عػػشيير اكبيئػػ  اكقعوي يػػ  ب اك شق ػػش 
 اك شدي  اك لقو  .

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

  

 

 وأمهيتلللللل   انبحللللللث مبىضلللللل  انتعريللللللف: األول انفصللللللم
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 الهراجع العربية
 هعوقػػات تػػدريب الهعمهػػيف أثىػػاء الخدهػػة وسػػبؿ التغمػػب (: 1008 صػػط ل مبػػد اكلويػػؿ) أبػػك مطػػكافال

 الغزة. ال اوي  اكقربي  بشكلش ع  اهةال ي بهحافظات غزةعميٍا 

  (2994أد دال  د د :) تثثير تدريب هدرسػي المغػة االىكميزيػة فػي أثىػاء الخدهػة عمػا هٍػارات المغػة
الرةػػشك   االىكميزيػػة لتعمػػيـ الكتابػػة اإلبداعيػػة فػػي اكتسػػابٍـ واسػػتعهالٍـ لٍػػذي الهٍػػارات فػػي القػػاٌرة

 ة ال  صر. شلةقير غير   ركرةال اكدشهر 

 ( 1004األد دال لشكد :) ،ًركرات اوي  اكقربي ال لش ع  د رؽال د رؽ.إعداد الهعمـ و تدريب   

 اكدشهرةال  صر اكاقب ال مشكـ1طال التربوي اإلشراؼ: (2976) دش د األف دمال  د د. 

 (2991أابرال ل يؿ مبد اكدػشدر :)اكةػعكدي الال دار اكدبوػ  كوثدشفػ  اهةػال ي ال عهارة األرض في اإلسالـ 
 لدة.

  اكعربي  اك     دار، اكدشهرة ،التدريب أسس(: 2978(إبراهيـ د دأبشرشتال. 

 (اك رك ػػػ  فػػػن اكقصػػػ يـ اك ع ػػػشرم1008اكبلػػػشرمال فػػػراس  د ػػػد :)-   دشكػػػ  دراةػػػي  فػػػن  ػػػدارس اكدودػػػ
اكثش ي  فن اكل  كري  اكعربي  اكةكري ال رةشك   شلةقير غير   ركرةال اويػ  اك  دةػ  اك ع شريػ  ال لش عػ  

 د رؽ. 

 ( 2993برديةػػنال إاػػػراـ :)ة المغػػػة اإلىكميزيػػػة تحديػػػد الكفايػػػات التربويػػػة و التعميهيػػػة الالزهػػػة لهعمهػػػ
بالهرحمػػة الهتوسػػطة فػػي الههمكػػة العربيػػة السػػعودية همحػػؽ بػػً بطاقػػة تقويهيػػة هقترحػػة ل شػػراؼ 

 بدث  ا ؿ كودصكؿ مول درل  اكداقكراهال اوي  اكقربي ال لش ع  أـ اكدرلال  ا  اك ار  .التربوي، 

 ( 1005براشتال زيشد :)ليػة الهعمػـ واتجاٌاتػً ىحػو الدورات التدريبيػة أثىػاء الخدهػة وعالقػة ذلػؾ بفعا
  ال لش ع  اكددس اك  قكد ال   طد  طككاـر اكقعوي ي ال فوةطيف.هٍىة التدريس

 اكقربي ال م شف  ع د، التربوييف الهشرفيف دور(: 2990) بوديسال اد د. 

 (1020قريش نال را يش :) ػا وفػؽ هعػايير البيئة التعميهية الهادية في كميات التربية واقعٍا وسػبؿ تطويٌر
 غير   ركرةال اوي  اكقربي ال لش ع  د رؽ.ال رةشك   شلةقير الجودة الشاهمة 

 كاكق  يػ   اكقػدريب اكدػشهرةال  ؤةةػ ، الثػاىي الجػزء التدريبيػة العهميػة: (2994)اكػرد ف  قكفيػؽال مبػد
 .اكبرري 

 ( 1006قكفيؽال مبد اكرد ف :) ،راػز اكلبػرات تحديد االحتياجػات التدريبيػة بػيف الٍػدر و االسػتثهار 
 ب يؾال اكدشهرة. –اك   ي  كإلدارة 
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 ( 2992اكلشدرلن ال رفع :) ال ريػشض ىشػوء الىظريػة الجدليػة فػي العهػارة –األخيضر والقصر البموري
 اكريس كواقب كاك ررال اك  وا  اك قددةال ك دف.

  الخدهػة  أثىػاء الػدىيا األساسػية الهرحمػة هعمهػي تػدريب بػراهج : تقػويـ(1001) داكد  بيػؿلبػرال
 .األزهرال غزة اكقربي ال لش ع   شلةقيرال اوي  رةشك ، هعاصرة عالهية اتجاٌات ضوء في غزة بهحافظات

 م ػشف عال كو رػر كاكقكزيػ اك اػر اكرابع ال دار اكطبع الفعاؿ،  التدريس(: 2983) لراداتال مزتال كآلركف
 .الاألردف

 ال  ديريػ  اكاقػب كاك طبكمػشتال لش عػ  اكبعػثال د ػص ىظريات العهارة(: 2994/2995ال د د) دشا ن
 الةكري .

 (2997/2998دشا نال  د د :)ال  ديريػ  اكاقػب كاك طبكمػشتال لش عػ  اكبعػثال د ػص ىظريات العهارة
 الةكري .

 (1002دلنال أد د اة شميؿ:) اكعربنال اكدشهرة. ال دار اك ارإدارة بيئة التعميـ والتعمـ 

 (1004د ػػشدةال فػػشيزة :) االحتياجػػات التدريبيػػة لهعمهػػي الرياضػػيات بالهرحمػػة االبتدائيػػة بثسػػيوط هػػف
 ال اكلػػزء األكؿ ال اويػػ  اكقربيػػ ال1ال اكعػػدد10الاك لوػػ  اكعو يػػ ال اك لوػػد وجٍػػة ىظػػر الهعمهػػيف والهػػوجٍيف

 لش ع  أةيكط ال  صر.

 (1009اكدراشفال مبد اكوطيؼ :)،بدػث البيئة الهاديػة لهراكػز التػدريب فػي الههمكػة العربيػة السػعودية
 ديريػػػػػػ  اكقربيػػػػػػ  كاكقعوػػػػػػيـ فػػػػػػن اك  واػػػػػػ  اكعربيػػػػػػ  -قطػػػػػػكير اك رااػػػػػػز اكقػػػػػػدريبن – دػػػػػػدـ إكػػػػػػل  ػػػػػػؤق ر 

 (/http://www.t4edu.com/contentاكةعكدي .)

 (2998اكد ػػػشرال  د ػػػد ةػػػعيد :)ع اكدكدػػػ  اكدديثػػػ  ال اك لوػػػد اكقشةػػػعال  طػػػشبالهوسػػػوعة البيئيػػػة العربيػػػة
 اك ددكدةال  طر.

 (2997دةيفال مبد اك قشح ديشب :)ال طبع  لش ع  اكدشهرةال اكدشهرة. إدارة الهوارد البشرية 

 الخدهػة أثىػاء الهعمهػيف لتػدريب برىػاهج وتصػهيـ تخطػيط(: 2998) اكلطيبال مش رال كاكعيو ال ريشض 

 اكثػش نال ديةػ بر اكعػددال األكؿ اك لوػدال اك وةػطي ي  اكقربكيػ  كاكدراةػشت اكبدػكث  لوػ ال فػي فمسػطيف

 .ال غزة1998
 في  تربوية كثداة االىترىت استخداـ تعيؽ التي الصعوبات(: 1002ال ػشدر) كهبا لبرال ك اكدلش نال دمشء

 مصػر فػن اكقعوي يػ  اكع ويػ  بع ػكاف اك لػشح لش عػ  ك ػؤق ر  دد ػ  كر ػ ، الفمسػطيىية الهػدارس

 .1002ان قر ت
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 اك صري  ان لوك اقب  اكدشهرةال ، العاهة اإلدارة أصوؿ(: 2980ل )كيوقاالال اكاريـال ك  دركيشال مبد. 

 ( 1023اكػػدكيؿ اهدصػػشئن ك ػػدارس  دشفظػػ  د رػػؽ): اكقربيػػ  فػػن  كزارة ال دائػػرة التخطػػيط واإلحصػػاء
  دشفظ  د رؽال كزارة اكقربي ال اكل  كري  اكعربي  اكةكري . 

 (2982اكدكيرمال د د مون :) ال  لوػ  رةػشك  اك عوػـال اكعػدد عمػا العهميػة التربويػةأثر الهبىا الهدرسي
 الاك طبكمشت اكقربكي ال م شف ال األردف. 2اكرابعال ؾ

 دارتٍا(: 1006-1005أ طكف) رد  ال  ال  طبع  لش ع  د رؽال د رؽ.تخطيط الهصادر التربوية وا 

 (2987ر ػػػكافال أبػػػك اك قػػػكح كألػػػركف :)ال  اقبػػػ  األ لوػػػك اك صػػػري الهػػػدرس فػػػي الهدرسػػػة والهجتهػػػع 
 اكدشهرة.

 ( 2991اكركيوػػنال  كفػػؽ فػػكاز :) برىػػاهج هقتػػرح لتػػدريب الهدرسػػيف أثىػػاء الخدهػػة هبىػػي عمػػا أسػػاس
 ال لش ع  ميف ر س.21ال اكعدد حاجاتٍـ التدريبية، هجمة كمية التربية

 اك د ي ال م شف اكقربي  دارال الهىٍج تقييـ(: 2985) ال دةشفال  د دةزيشد. 

 غريب  اقب ال اكدشهرة، اإلىتاجية والكفاءة األفراد إدارة: (2985) اكةو نال مون. 

 ( 1005ةيراجال إيراـ ك االرؾال بالقر كرد :) األطفاؿ في السىوات الهبكػرة وكيػؼ ىػدعهٍـ: الٍويػة– 
 مال أد د إصالحال ةوةو  دمـ اكقعوـ اك بارال  ل كم  اك يؿ اكعربي ال اكدشهرة. :ال قرل  المغة –التىوع 

  االحتياجات التدريبية لهعمهي وهعمهات المغػة اإلىجميزيػة : (1009)مبير ال ردي شتال يديلال ك أرريد
ـ في الهدارس الحكوهية في هديرية التربية والتعميـ لقصبة  لهرحمة التعميـ األساسية هف وجٍة ىظٌر

 .ال األردفاك  شرة، الهفرؽ

 م شفاكقربي ال   ع د، التربوية القيادة عهؿ تحميؿ(: 2989) أد د البوديس اكرطنال دك شؿال ك. 

 (2991صشكحال مبد اكرديـ :)م شفال األردف. ال دار اك  شئسالتطور المغة عىد الطفؿ وتطبيقاتً المغوية 

 ال ي ػػشيرال 31ال اك لوػػد3ال  لوػػ  مػػشكـ اك اػػرال اكعػػدد العهػػراف والبيئػػة(: 1004) اكصػػشكح ال هشرػػـ اكعبػػداهلل
 اك لوس اككط ن كوثدشف  كاك  كفال اكاكيت. 

 الهرحمػة لهعمهػي الحديثػة الفمسػطيىية الهىػاٌج عمػا الخدهػة أثىػاء التػدريب: (1006) صػبحال فقدػن 

 نكهُؤت األول انعهًؤٍ انًؤتتًر ،  غوزة بًحبفظوبث وانتؼهويى انتربيوت بوىاارة األسبسيت انًرحهت نًؼهًي

 0، غسة، فهسطُنانثبنٍ انًجهذ ،ًقصاأل جبيعت ، انًنبهجد إعذا فٍ انفهسطُنُت انتجربت ، انتربُت
 (بػػػراهيـ ال دةػػػف ال  اقبػػػ  اك   ػػػ  اك صػػػري ال 1ال طالتػػػدريس الفعػػػاؿ(: 2993اكصػػػيشدال مبػػػد اكعػػػشطن كا 

 اكدشهرة.
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 (: اكدشلػشت اكقدريبيػ  ك عو ػن اكصػػ كؼ اكثالثػ  األككػل  ػػف 1000الةػػوي شف) اكطراك ػ  الالويػؼ كاكرػوكؿ
كل ػػػػػػ   ظػػػػػػر اك عو ػػػػػػيف كاك رػػػػػػرفيف اكقربػػػػػػكييف ك ػػػػػػدراء اك ػػػػػػدارسال  لوػػػػػػ  دراةػػػػػػشت اكعوػػػػػػـك اكقربكيػػػػػػ ال 

17(1:)343-363 . 

 ( 1001اكطعش نال دةف أد ػد :)ال 2ال ط هفٍوهً، فعالياتػً، بىػاء البػراهج التدريبيػة تقويهٍػا التدريب
 اكرركؽال األردف )م شف(. دار

 وفػؽ الفمسػطيىي الهعمػـ إعػداد لبرىػاهج هقتػرح تصػور(: 1003) د ػد ال اكب ػش موػلال ك اكعػشلزال فػؤاد 

 األكؿ. اهةال ي ال اكعدد اكلش ع   لو األداء،  هفٍـو ضوء في حاجاتً الوظيفية

 ( 1009اكعػػش ن ال كلي ػػ:)  التىهيػػة الهسػػتداهة إلدارة األبىيػػة الهدرسػػية فػػي هػػدارس التعمػػيـ األساسػػي
اويػ  اكقربيػػ   - دػػك اةػقث شر أف ػؿ كوعوػـك اكقربكيػ  كاك  ةػي –بدػث  دػدـ إكػل  ػؤق ر بسػمطىة ُعهػاف، 

 .17/20/1009-15فن لش ع  د رؽال 

 الحػادي  لمصػؼ رياضػياتال لهعمهػي الالزهػة التدريبيػة االحتياجػات(: 1005) فػشيز اكدػشدرال لشكػد مبػد
  رػكرةال  غيػر  شلةػقير رةػشك ال غػزة بهحافظػات التربػوييف والهشػرفيف الهعمهػيف ىظػر وجٍػة هػف عشػر

 .األزهرال غزة اوي  اكقربي ال لش ع 

 أثىػاء التربػوي القطػاع فػي الهعمهػيف وتػدريب إعػداد فػي جديػدة هفػاٌيـ(: 2975)اكدشدرال يكةػؼ  مبد 

 .اكبدريف الاك  ش   الاكلد   أث شء اك عو يف قدريب مف اك ةئككيف دود ، الخدهة

 (2999اكعةشة  ال ة يؿ :) تحديد احتياجات التػدريب التدريسػية لهعمهػي المغػة االىكميزيػة هػف وجٍػة
ال رةػشك   شلةػقير غيػر   رػكرةال لش عػ   ؤقػاال  ىظر الهدرسػيف فػي هػديريات تربيػة الكػرؾ فػي األردف

 اكارؾال األردف.

 ال  اقبػ 2طالعهميػة،  وتطبيقاتػً الىظريػة ىهاذجػً التربػوي اإلشػراؼ(: 1005قكفيػؽ ) مطشرمال مشرؼ 

 .اكاكيت كاكقكزيعال دكك  كو رر اك الح
 (1007اكع ػرمال مبػػد اهلل:)  الواقػػع العهمػػي لهػػادة المغػػة االىكميزيػػة فػػي الجهٍوريػػة اليهىيػػة واتجاٌػػات

 ال اكل  كري  اكي  ي .بدث دراةشت مويشتطويري، 

 اكةشدةػ ال اكدػشهرةال دار  اكطبعػ ال العهميػة والتربيػة العمػـو تػدريس(: 2977)بةػيك ن  م يػرةال إبػراهيـ
 .اك عشرؼ

 (1021اكع درمال لشكد  د د :)البدػث  دػدـ  ىحو بىاء هعايير لمتػدريب فػي الههمكػة العربيػة السػعودية
 اك  وا  اكعربي  اكةعكدي . إكل اك وقدل اكقدريبن األكؿ كول عي  اكعو ي  اكةعكدي ال

http://www.al-jazirah.com/2011/20110421/fe13.htm)             ) 
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 (2997ميةكمال مبد اكرد ف : )ال   رأة اك عشرؼال اهةا دري .عمـ الىفس البيئي 

 (1005فقدػن ال دةػػف :)ال  لوػػ  إبػػدامشت ه دةػػي  كو   ػػدس يكةػػؼ هقتطفػػات هػػف كتػػاب حسػػف فتحػػي
 اك لشر ال  طبع  اكرريؼال ةكري .

 (1001اك ػػرخال مبيػػر :)البدػػث دراةػػشت الفراغػػات الداخميػػة ألبىيػػة التعمػػيـ األساسػػي فػػي هديىػػة دهشػػؽ
 مويشال اوي  اك  دة  اك ع شري ال لش ع  د رؽ.

 (2972اك بزال ؼ :)ال قرل   أد د ليرم اشظـ كلشبر مبػد اكد يػدال أزهة التعميـ في عالهىا الهعاصر
 دار اك    ال اكدشهرة.

 (1001 ػػػشؾ أ ػػػدركال فرا ةػػػػيس :)ال قرل ػػػ  مبػػػػد اكوطيػػػؼ لوي ػػػػ  كل عػػػ  يكةػػػػؼالبيئػػػػي عمػػػػـ الػػػىفس 
 ال طبكمشت لش ع  اكاكيتال اكاكيت.

 (2976 د كدال  شلد :)ال  لوػ  اكقربيػ  اكلديػدةال اكةػ   األبىية والتجٍيزات الهدرسية في العػالـ العربػي
 اكثشكث ال اكعدد اكقشةعال  اقب اكيك ةاك اه وي ن كوقربي ال بيركت.

 (2998 د كدال ثريش  د كد :)ال  لو  كفايات الالزهة لتىفيذ الىشاط المغوي لهدرسي المغة االىكميزيةال
 .47اكدراةشت فن اك  شهج كطرؽ اكقدريسال اكل عي  اك صري  كو  شهج كطرؽ اكقدريسال اكعدد 

 اكاقػبال  اكثش يػ ال مػشكـ اكطبعػ ال وتطبيقاتٍػا أصػولٍا التعميهيػة اإلدارة: (2977)  يػر   رةػنال  د ػد
 اكدشهرةال  صر.

 ( 2995 رةنال  د د   ير :)ال طبع   عدك    دد ال مشكـ اكاقبال اكدشهرة.اإلدارة الهدرسية الحديثة 

 الحػادي  القػرف هػدير رؤيػة االسػتراتيجي والتخطػيط العولهػة تحػديات (:1000)ةػيد   صػط لال اد ػد
 .اكز شزيؽ ال اكدشهرةال لش ع 3.طال والعشريف

 دراسة تقويهيػة هقارىػة لواقػع التربيػة البيئيػة فػي (: 1005-1004الري كف كاكقكبنال مبداهلل) اك عوككن
 هدارس التعميـ األساسي في كؿ هف سمطىة ُعهاف والجهٍورية العربية السورية.

 (1007اك عوككنال ري ػكف :)ال  لوػ  لش عػ  جػودة البيئػة الهاديػة لمهدرسػة وعالقتٍػا باألىشػطة البيئيػة
 ن         ال د رؽال ةكري . 235-97ال صص 1 -2ال اكعدد 16د رؽ ال اك لود 

  ( 1020-1009اك عوككنال ري كف :)ال  ديري  اكاقب كاك طبكمػشت اكلش عيػ ال التربية البيئية والسكاىية
 د رؽ.

 ( 2995 ع ػػػد اهدارة األرد ػػػن / ب ػػػؾ اه  ػػػشء اكصػػػ شمن :) برىػػػاهج تحديػػػد االحتياجػػػات التدريبيػػػة و
 األردف )م شف(.التخطيط لمتدريب، 
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 (1003 عػػػكض الصػػػالح اكػػػديف ابػػػراهيـ كرزؽال د ػػػشف مبػػػد اكد يػػػد :) اإلدارة التعميهيػػػة بػػػيف الىظريػػػة
 ال اكعشك ي  كو رر كاكقكزيعال اكدشهرة.والتطبيؽ

 (2974 ةشريكسال ص كئيؿ :)ال اك     اك صري  ال اكدشهرة.الصحة الىفسية والعهؿ الهدرسي 

 ( ال هباىي رياض األطفاؿ وتجٍيزاتٍا في الوطف العربي(: 2992اك  ظ   اكعربي  كوقربي  كاكثدشف  كاكعوـك
 اك  ظ   اكعربي  كوقربي  كاكثدشف  كاكعوكـال قك س.

 ( ال اككثيدػػػ  اكرئيةػػػي ال إدارة بػػػرا ج هدرسػػػة الهسػػػتقبؿ(: 1000اك  ظ ػػػ  اكعربيػػػ  كوقربيػػػ  كاكثدشفػػػ  كاكعوػػػـك
 اكقربي ال د رؽ.

   اك( ال اكدراةػػشت اك رلعيػػ ال إدارة بػػرا ج هدرسػػة الهسػػتقبؿ(: 1000ظ ػػ  اكعربيػػ  كوقربيػػ  كاكثدشفػػ  كاكعوػػـك
 اكقربي ال د رؽ.

 ( 2990اك كةكم  اك  دةي  اك ع شري :)ال دار  شبسال كب شف. التعميـ 

 (2975 كزكن ال فيويػب :)ال قرل ػ  مبػد دور الجاهعػات فػي عػالـ هتغيػر -الجاهعات والسياسػة العاهػة
 زيز ةوي شف كابراهيـ مص ت  طشكعال دار       صر كوطبشم  كاك ررال اكدشهرة.اكع

 قدريب اك عو ػيف أث ػشء  ك ةئككناكدكرة اكقدريبي  تدريب االحتياجات التدريبية، (: 2996) ال شصر يك س
 32 – 12اكل شهيريػ  اكعظ ػل )طػرابوس  ػف  –اكلد   فن كزارات اكقربي  ك اكقعويـ فن اكػبالد اكعربيػ  

(ال اك  ظ ػػ  اكعربيػػ  كوقربيػػ  ك اكثدشفػػ  ك اكعوػػـك ك اك  ظ ػػ  اهةػػال ي  كوقربيػػ  ك اكعوػػـك ك 2995اقػػكبر أ
 اكثدشف ال قك س.

 ( 2996اك عيـال كفشء صػشكح :) الكفايات الهٍىية الالزهة لهعمهات رياض األطفاؿ في الههمكػة العربيػة
 اكةعكدي . اوي  اكقربي ال لش ع  اك وؾ ةعكدالالسعودية و دولة الكويت، 

  ػف   دقػرح قػدريبن بر ػش ج كب ػشء كو عو ػيفال  ػدلؿ اكقدريبيػ  اكدشلػشت قدديػد(: 1003)هلػرافال اد ػد 
 .ال اكةعكدي غير هىشورة هاجستير رسالةاكقربكييفال  كاك ررفيف كاك لقصيف اكقربكييف اكدشدة  ظر كل  

  البيئي في هدارس هرحمػة التعمػيـ الواقع (: 2998-2997فن اكل  كري  اكعربي  اكةػكري ) كزارة اكقربي
االبتػػدائي فػػي الجهٍوريػػة العربيػػة السػػورية فػػي الصػػؼ الخػػاهس والسػػادس هػػف الهرحمػػة االبتدائيػػة، 

 أبحاث وزارة التربية السورية، سورية.

  حػوؿ توصػيات الهػؤتهر الثػاىي لتطػوير التعمػيـ (: 1002) فن اكل  كري  اكعربي  اكةػكري  كزارة اكقربي
 د رؽ. أبدشث كزارة اكقربي  اكةكري ال الو أساليب تىفيذٌا 2113عاـ  الهىعقد بدهشؽ
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 التربيػة بػوزارة الخدهػة أثىػاء الهعمهػيف تػدريب تقييـ دراسة: (1007 (كاكقعويـ فن فوةطيف اكقربي  كزارة 

اكػدككنال غػزةال  اكب ػؾ كق كيػؿ اكبريطػش ن اكثدػشفن اك لوػس  ػع ال بشكقعػشكفالفمسػطيىية والتعمػيـ العػالي
 .فوةطيف

 ( 1006يكةؼ ال  بيو :)ال رةػشك  واقع البحث العمهي في جاهعػات العربيػة السػورية واتجاٌػات تطػويري
 داقكراه غير   ركرةال اوي  اكقربي ال لش ع  د رؽ.
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 وأمهيتلللللل   انبحللللللث مبىضلللللل  انتعريللللللف: األول انفصللللللم

 انسلللللللللللبب    اندراسلللللللللللب : انثلللللللللللب   انفصلللللللللللم

 انللللللللللتعهى  ويصللللللللللب ر املعهللللللللللى: انثبنللللللللللث انفصللللللللللم

 انلللللللللللتعهى  يصلللللللللللب ر يراكللللللللللل : انرابللللللللللل  انفصلللللللللللم

 

 املالحق
 يالحق انبحث

 
 مقدمة -
 البحث مشكلة -
 البحث أهمية -
 البحث فرضيات -
 البحث منهج -
 البحث حدود -
 البحث أدوات -
 واإلجرائية النظرية البحث بمصطلحات التعريف -
 البحث في المستخدمة اإلحصائية القوانين -

 
 (أة شء اكةشدة اك دا يف1اك ودؽ ) 
 ( أدكات اكبدث2اك ودؽ ) 

  ف اكدكرات اكقدريبي  بصكرق ش اك  شئي . اةقبش   قدديد اندقيشلشت اكقدريبي  - أ

  عيشر اكبيئ  اك شدي  اكالز   كوقدريب. - ب

اةقبش   قدديد اندقيشلشت اكقدريبي   ف م شصر اكبيئ  اك شدي  اكالز    - ت
 كوقدريب.

 اكلداكؿ اهدصشئي  كثبشت انةقبش شت. - ث
 ( مدد اك دارس  فن  دي   د رؽ اكقن طيبدت في ش انةقبش شت.3اك ودؽ ) 
 ( اكقلرب  اك وةطي ي  ا عيشر كودكرات اكقدريبي .4اك ودؽ ) 
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 (: أسهاء السادة الهحكهيف1الهمحؽ )
 اوي  اكقربي / لش ع  د رؽ – اك  شهج كطرائؽ اكقدريس ةـ  أ.د عمي سعود حسف 2
 اوي  اكقربي  / لش ع  د رؽ - ةـ أصكؿ اكقربي  أ.د ريهوف الهعمولي 2

 اوي  اكقربي  / لش ع  د رؽ - ةـ أصكؿ اكقربي  أ.د جالؿ السىاد 1
 اوي  اكقربي / لش ع  د رؽ – ةـ اك  شهج كطرائؽ اكقدريس  د. سيىاء الجشي 4

 اوي  اكقربي / لش ع  د رؽ – ةـ اكديشس كاكقدكيـ اك  ةن كاكقربكم  د. اعتداؿ العبداهلل 5

 اوي  اكقربي / لش ع  د رؽ –اك  شهج كطرائؽ اكقدريس   ةـ  د. ٌاشـ ابراٌيـ 6

 اوي  اكقربي / لش ع  د رؽ – ةـ اك  شهج كطرائؽ اكقدريس   سحر عبد الحهيد د. 7

 اك كل   األككل ك شدة اكوة  اه اويزي  فن كزارة اكقربي  بد رؽ ليىا ذياب 8

 اك كلا األكؿ ك شدة اكوة  اه اويزي  فن كزارة اكقربي  بد رؽ باسؿ صادؽ 9

 اك كلا األكؿ ك شدة اكوة  اه اويزي  فن  ديري  اكقربي  بد رؽ القضهاىي ىبيؿ 20
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 ( : أدوات البحث2الهمحؽ )
 استباىة تحديد االحتياجات التدريبية هف الدورات التدريبية بصورتٍا الىٍائية - أ

 هوَجٍة لهدرسي المغة االىكميزية في هرحمة التعميـ األساسي ًاستباى
/ة: درس/ة اكوة    اه اويزي  اك دقـر

 ف اك ركرم اكديشـ بع ويشت قطكير    ن  ةق ر ك درةن اكوة  اه اويزي  فن  ردو  اكقعويـ األةشةن 
كرفع ا شءقا كزيشدة فشمويقا ال كيقـ ى ذكؾ مف طريؽ اكدكرات اكقدريبي  ال كرغب  فن قطكير هذه اكدكرات  ان 

اكقدريبي  ككان قاكف برا ل ش فعىشك  ك ث رة نبدى أف قب ل  قددؽ أهداف ش اك رلكة كقأقن  وبي  كالدقيشلشت
ككذكؾ قدـك   درةن اكوة  اه اويزي .ك  ف اكدكرات اكقدريبي مول قدديد كا ح كد يؽ كالدقيشلشت اكقدريبي  

في الصؼ الثاهف  البيئة الهادية الالزهة لتدريب هدرسي المغة اإلىكميزية اكبشدث  بإمداد بدث بع كاف :"
 هرحمة التعميـ األساسي في دهشؽ"هف 

  اك    ف لزأيف . اةقبش اككقدديؽ أهداؼ اكدراة   شـ اكبشدث بإمداد 
 األكؿ : بيش شت مش   مف  درس/ة اكوة  اه اويزي  فن  ردو  اكقعويـ األةشةن ككا ع قدريب ـ.

فن اكصؼ اكثش ف  ف  ردو     درةن اكوة  اه اويزيك  ف اكدكرات اكقدريبي ندقيشلشت اكقدريبي  ااكثش ن : 
 اكقعويـ األةشةن فن د رؽ.

( أ شـ اكعبشرة اكقن قراهش √يرلل اكقاـر بشهلشب  مف فدرات كمبشرات انةقبش   ال كذكؾ بك ع إرشرة )
  شةب   لقشران كاددان فدط  ف اكليشرات اكقشكي  )ابيرة لدان ال ابيرةال  قكةط ال  عي  ال  عي   لدان( كاكقن 

 دشلقؾ اكقدريبي . مف  دل رقعب
  دشل  ابيرة لدان : يع ن أف كديؾ رغب   ود  ك ركري  كقرعر بشكدشل  كزيشدة  عوك شقؾ كلبراقؾ

 دائ شن .
  دشل  ابيرة : يع ن أف كديؾ رغب  ابيرة كقرعر بشكدشل  كزيشدة  عوك شقؾ كلبراقؾ فن  عظـ

 األديشف .

   دشل   قكةط  : يع ن أف كديؾ  كمشن  ش فن اكرغب  كقرعر بشكدشل  كزيشدة  عوك شقؾ كلبراقؾ
 فن اثير  ف األديشف .

  دشل   عي   : يع ن أ ىا كيس كديؾ أم رغب  كن قرعر فن اكدشل  كزيشدة  عوك شقؾ كلبراقؾ فن
 بعض األديشف .

 رعر فن اكدشل  كزيشدة  عوك شقؾ دشل   عي   لدان : يع ن أ ىا كيس كديؾ أم رغب  كن ق
 كلبراقؾ إطال شن .

 مو شن بأفى إلشبشقؾ ةقةقلدـ ألغراض اكبدث اكعو ن فدط ال آ ويف قكلن اكصدؽ كاك ك كمي .
 ـشاكريف تعاوىك
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 الباحثة: رشا ذياب
 الجزء األوؿ: هعموهات عاهة:

 أ ثل -ذار                                            ب -الجىس: أ -1
 لشص   طشع -ب    طشع مشـ               -أ: الجٍة التابعة لٍا الهدرسة -2

 : )آلر ر شدة مو ي  دصوت موي ش ال  ف ف وؾ القر إلشب  كاددة فدط(الهستوى العمهي  -3
إجازة جاهعية في المغة االىكميزية+ دبموـ تثٌيؿ  إجازة جاهعية في المغة االىكميزية هعٍد لغة اىكميزية

 تربوي فثكثر
   

 الخبرة في التعميـ : -4
  :مدد اكة كات اكقن م وت ب ش ا درس/ة كة  ا اويزي  فن  ردو  اكقعويـ األةشةن 

 سىوات فثكثر9 سىوات9سىوات إلا 6هف  سىوات6سىوات إلا 3هف  سىوات 3أقؿ هف 

    

التعميـ ٌؿ سبؽ لؾ أف التحقت بدورة تدريبية في هجاؿ تعميـ المغة اإلىكميزية في هرحمة  -5
  عـ                            ن               األساسي:

 إذا اش ت اهلشب  ب عـ كط شن اذار مدد اكدكرات اكقن ةبؽ أف اكقددت ب ش. -
 .(دكرة ال دكرقشف ال ثالث دكرات ال أربع دكرات ال أاثر )مدد اكدكرات : 

  دة اكدكرة : القر إلشب  كاددة كاؿ دكرة دةب اكلدكؿ اكقشكن: -
 
 الرقـ

 الهدة

هف أسبوع إلا أقؿ هف  أياـ إلا أقؿ هف أسبوع3هف  أياـ 3أقؿ هف 
 أسبوعيف

 هف أسبوعيف فثكثر

     (1دورة )

     (2دورة )

     (3دورة )

     (4دورة )

     أكثر

ـى اكةؤاؿ مف رغبقؾ فن  - اكدكرة )كفدشن ندقيشلشقؾ اك عوي  كوقدريب( ال القر إلشب  كاددة  إقبشعهؿ ق
 دةب اكلدكؿ اآلقن :

 الرغبة في الدورة الدورات

 ال ىعـ

   (1الدورة )

   (2الدورة )

   (3الدورة )

   (4الدورة )

   أكثر
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 هؿ ق ت  رشراقؾ فن ك ع أهداؼ اكدكرات اكقدريبي  كبرا ل ش؟ -

 
 الدورة الرغبة في الدورات

 ال ىعـ

   (1الدورة )

   (2الدورة )

   (3الدورة )

   (4الدورة )

   أكثر
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 اكلزء اكثش ن : 
 حاجتؾ كهدرس/ة لغة اىكميزية إلا التدريب فيها يتعمؽ بالهجاالت اآلتية:ل تقديرؾ ها درجة -

 

 
سؿ

سم
لهت

ـ ا
لرق
ا

 

 
 العبارات

 بدرجة

دا 
ة ج

بير
ك

 

رة 
كبي

طة 
وس

هت
 

فة 
ضعي

جداً  
فة 

ضعي
 

 البعد األوؿ:الجاىب الهعرفي لمدورة التدريبية

 لهدرس المغة االىكميزية البعد األكاديهي التربوي –أواًل             
اكقن قب ل موي ش   شهج اكوة  ان اويزي  كاك عشيير األةس  1

 فن  ردو  اكقعويـ األةشةن

     

      اكوة  ان اويزي   قدريسانقلشهشت اكدديث  فن  2

      أهداؼ قدريس اكوة  اه اويزي    3

إمداد اككةشئؿ اكقعوي ي  اكلشص  بقعويـ اكوة  اي ي   4
 اه اويزي  .

     

اكقدرب مول   شرات اكوة  ان اويزي )اةق شع ال  راءةال  5
 اقشب ال  دشدث (

     

  هٍارة االستهاع  -ثاىياً      

دراةي   لصص  نةقلداـ آنت اكقةليؿ كلكد دصص  6
 كأررط  اكاشةيت كق شريف انةق شع

     

      اةقلداـ اكدشةكب فن دشؿ مدـ كلكد آك  قةليؿ 7

      قدريب اكطالب مول اكو ظ اكصديح  ف لالؿ األغش ن 8

قدريب اكطالب  مول انةق شع ك عوك شت  دددة  ف  ص  9
  ش

     

      دص  انةق شعق ظيـ اكقعويـ فن  12

 هٍارة القراءة  -ثالثاً     

      قدويؿ اك صكص اكرعري  كاك ثري  11

      قدويؿ اك ص هيلشد اك ارة األةشةي  12

      اكق كع فن أةشكيب اكدراءة) راءة ةريع ال  ةدي ال ق صيوي ( 13

      قكظيؼ اك  ردات كاكقراايب اكوةكي   ف لالؿ ةيشؽ اكدراءة 14

      اكقدرب مول اكدراءة اكصش ق  ك اكل ري  دالؿ اكصؼ 15

 هٍارة الهحادثة   -رابعاً              

       طؽ األدرؼ يراؿ صديح 16

       رامشة اك ركؽ اك ردي  بيف اكطوب  فن اةقلداـ اكوة  17

      لوؽ دكار فعشؿ  ع اكطوب  18
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اكلشص  كاكقكاصؿ قدريب اكطالب مول اكدكار باو شق ـ  19
 بشكوة  ان اويزي 

     

      إيصشؿ اك عوك شت براؿ  بشرر كةريع 22

 الكتابة هٍارة   -خاهساً              

      قكظيؼ   شرة اكاقشب  فن قدريس اك  ردات كاكقراايب اكوةكي  21

      قطبيؽ  كامد اكوة  ان اويزي  بق شريف اكاقشب  22

      اكقر يـ فن اك ص اكاقشبن اةقلداـ مال شت 23

      اكقرايز مول اه الء براؿ د يؽ 24

      اكق كيع فن اةقلداـ اكل ؿ )بةيط ال  راب ال  عددة( 25

 تخطيط الخبرات و األىشطة – سادساً            

      كاؿ  رشطصيشغ  األهداؼ اكةوكاي   26

       اكدرسقدويؿ  دقكل  27

مول  األ رط  اك لقو   اكقن قةشمد اكطشكباي ي  قلطيط  28
 ااقةشب اك  شرات اكوةكي  

     

      ك ع لط  دراةي  كودص )قلطيط اكدرس( 29

      قدةيـ اكك ت ب ش ي شةب اؿ   شرة  ف اك  شرات اكوةكي   32

القيشر اككةشئؿ اكقعوي ي  اكلشص  بقعويـ اكوة  اه اويزي   31
 كفؽ اك   شج اك درر.

     

      قدديد األهداؼ اكقعوي ي  بد   32

      اةقلداـ دكيؿ اك عوـ ك إقبشع إررشداقا 33

 التىفيذ               - سابعاً             

      ق يئ  اكطالب كو رشط ك اةقثشرة دافعيق ـ  34

اكق كيع فن اةقلداـ اك ثيرات كلذب ا قبشه اكطالب كأل رط   35
 قعوي  ـ اكوة  اه اويزي اك ةقلد   أث شء 

     

قكزيع اكطالب بديث قعزز قاش ؿ   شراقن انةق شع  36
 كاك دشدث 

     

 ف  دشدث (انةق شع ك اك)قاش ؿ اةقلداـ   شرات اكوة  37 
 لالؿ األغش ن ك اكدصص ك األ رط  اك لقو   

     

اةقلداـ كةشئط اكقا كككليش اك قعددة فن قعويـ اكوة   38
اه اويزي  ب ش يق شةب  ع طبيع  ك لصشئص اكطالب فن 

  )اشك كبشيؿال اكدشةكب.........(هذه اك ردو 

     

اةقلداـ اكبرا ج اكدشةكبي  اكلشص  بقدريس    شج اكوة   39
 اه اويزي  فن  ردو  اكقعويـ األةشةن 

     

قطبيؽ طرائؽ قعويـ اكوة  ان اويزي  اكقن قةقثير اكدافعي   42
 كوقةشؤؿ كاكقعوـ

     

     قكظيؼ اكوعب فن قعويـ اكوة  اه اويزي  فن  ردو  اكقعويـ  41
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 األةشةن

 التقويـ– ثاهىاً          

      قصديح إلشبشت اكطالب اكلشطئ  م د ك كع اكلطأ 42

      قصديح ألطشء اكطالب اك قعود  بشكو ظ 43

      قصديح ألطشء اكطالب اك قعود  بشكاقشب  44

      قأليؿ قصديح إلشبشت اكطالب اكلشطئ  ك  شي  اكدرس 45

قدكيـ اكبرا ج اك ك كم  /األ رط  /كقعويـ اكوة  اه اويزي   46
 فن  ردو  اكقعويـ األةشةن

     

      فن  لشؿ قعويـ اكوة  اه اويزي  قرليصناةقلداـ اكقدكيـ اك 47

      اةقلداـ اكقدكيـ اكب شئن فن  لشؿ قعويـ اكوة  اه اويزي   48

اةقلداـ أةشكيب اكقدكيـ اك  شةب  فن  كء األهداؼ  49
 اكقعوي ي  ك ردو  اكقعويـ األةشةن

     

 البعد الثاىي: الجاىب الهادي لتدريب هدرسي المغة االىكميزية

 الهركز التدريبي  -أوالً        

      قكفر كةشئؿ اكراد  فن اك راز اكقدريبن  52

      كلكد قد يشت دديث  صشكد  كوع ؿ كاكقدريب 51

      كلكد  اقب   وبي  ندقيشلشت اكقدريب ك ك كمشقا 52

 توقيت البراهج التدريبية  -ثاىياً        

      د   قكزيع اكك ت  ع فعشكيشت اكدكرة 53

       اكقدريبي  كالةق شدة    ش دكف اك وؿمدـ إطشك  اكلوة   54

      مدـ قعشرض ك ت اكقدريب  ع قك يت اكع ؿ فن اك درة  55

 أٌداؼ البراهج التدريبية  -ثالثاً         

ا بثشؽ أهداؼ م وي  اكقدريب  ف ادقيشلشت اك درةيف  56
 اكقربكي  اكدديدي 

     

      كاكر كؿ اقةشـ أهداؼ اكبرا ج اكقدريبي  بشكق كع 57

      قدديد أهداؼ اكقدريب كقدديؽ األهداؼ اك قكلشة    ش 58

 هحتوى البراهج التدريبية -رابعاً         

ق شةب  دقكل اكقدريب  ع  درات  درةن اكوة  ان اويزي   59
 كادقيشلشق ـ اك عوي 

     

       كااب  اك دقكل كوقا كككليش اكدديث  62

      اكبرا ج اكقدريبي   ع اككا ع اكقعوي نق شةب  دقكل  61

 الهدربيف –خاهسًا         

القيشر  دربيف  قلصصيف ذك ا شءة مشكي  ككفؽ  عشيير  62
 كا د 

     

      إك شـ اك دربيف بشدقيشلشت اك درةيف 63
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      األلذ بأفاشر اك قدربيف 64

 االحتياجات التدريبية -سادساً           

      إلراء اةقطالع رأم ندقيشلشت  درةن اكوة  ان اويزي  65

      األلذ برأم  درةن اكوة  ان اويزي  فن ادقيشلشق ـ اكقدريبي  66

      كلكد مال   بيف اندقيشلشت اكقدريبي  كاكقدريب اكدديدن 67

 سابعًا: الحوافز الهادية والهعىوية       

      اكقدريبي   ح ر شدة بشكدكرة  68

      ربط اكقدريب بشكقر يشت ككظشئؼ أمول 69

      قدكيـ دكافز  شدي  كو قدربيف 72

 ثاهىًا: البيئة الصفية الهادية        

وة  قعزز قعوـ اك إثراء اكبيئ  اكص ي  كوطالب ب ثيرات 71
 اه اويزي  

     

 –فردم  –قكزيع اكطالب دةب طبيع  اك رشط )ل شمن  72
  ل كمشت صةيرة(

     

      اةقلداـ اككةشئؿ اكقعوي ي  اكالز   كودرس 73
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 استباىة تحديد االحتياجات التدريبية هف الدورات التدريبية بصورتٍا الىٍائية
 المغة االىكميزية  وجٍيهوَجٍة له ًاستباى

/ة: كلا  /ة اكوة  اه اويزي  اك دقـر
 ف اك ركرم اكديشـ بع ويشت قطكير    ن  ةق ر ك درةن اكوة  اه اويزي  فن  ردو  اكقعويـ األةشةن 
كرفع ا شءقا كزيشدة فشمويقا ال كيقـ ذكؾ مف طريؽ اكدكرات اكقدريبي  ال كرغب  فن قطكير هذه اكدكرات  ان 

 ل ش فعىشك  ك ث رة نبدى أف قب ل قددؽ أهداف ش اك رلكة كقأقن  وبي  كالدقيشلشت اكقدريبي  ككان قاكف برا
ككذكؾ قدـك   درةن اكوة  اه اويزي .ك  ف اكدكرات اكقدريبي مول قدديد كا ح كد يؽ كالدقيشلشت اكقدريبي  

في الصؼ الثاهف  البيئة الهادية الالزهة لتدريب هدرسي المغة اإلىكميزية اكبشدث  بإمداد بدث بع كاف :"
 دهشؽ" هف هرحمة التعميـ األساسي في

  اك    ف لزأيف . اةقبش اككقدديؽ أهداؼ اكدراة   شـ اكبشدث بإمداد 
 .اكقربكييف ككا ع قدريب ـاكوة  اه اويزي   كل ناألكؿ : بيش شت مش   مف  

فن اكصؼ اكثش ف  ف  ردو    درةن اكوة  اه اويزي ك  ف اكدكرات اكقدريبي ندقيشلشت اكقدريبي  ااكثش ن : 
 اكقعويـ األةشةن فن د رؽ.

( أ شـ اكعبشرة اكقن قراهش √يرلل اكقاـر بشهلشب  مف فدرات كمبشرات انةقبش   ال كذكؾ بك ع إرشرة )
  شةب   لقشران كاددان فدط  ف اكليشرات اكقشكي  )ابيرة لدان ال ابيرةال  قكةط ال  عي  ال  عي   لدان( كاكقن 

 دشلقؾ اكقدريبي .مف  دل  رقعب
  دشل  ابيرة لدان : يع ن أف كديؾ رغب   ود  ك ركري  كقرعر بشكدشل  كزيشدة  عوك شقؾ كلبراقؾ

 دائ شن .
  دشل  ابيرة : يع ن أف كديؾ رغب  ابيرة كقرعر بشكدشل  كزيشدة  عوك شقؾ كلبراقؾ فن  عظـ

 األديشف .

   دشل   قكةط  : يع ن أف كديؾ  كمشن  ش فن اكرغب  كقرعر بشكدشل  كزيشدة  عوك شقؾ كلبراقؾ
 فن اثير  ف األديشف .

  دشل   عي   : يع ن أ ىا كيس كديؾ أم رغب  كن قرعر فن اكدشل  كزيشدة  عوك شقؾ كلبراقؾ فن
 بعض األديشف .

 رعر فن اكدشل  كزيشدة  عوك شقؾ دشل   عي   لدان : يع ن أ ىا كيس كديؾ أم رغب  كن ق
 كلبراقؾ إطال شن .

 مو شن بأفى إلشبشقؾ ةقةقلدـ ألغراض اكبدث اكعو ن فدط ال آ ويف قكلن اكصدؽ كاك ك كمي .

 الباحثة: رشا ذياب كـ                                                                  شاكريف تعاوى
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 الجزء األوؿ: هعموهات عاهة:
 أ ثل -ذار                                            ب -الجىس: أ -1
  كزارة اكقربي  -ب                  ديري  اكقربي  -أ:وجًالجٍة التابع لٍا اله -2

 : )آلر ر شدة مو ي  دصوت موي ش ال  ف ف وؾ القر إلشب  كاددة فدط(الهستوى العمهي  -3
إجازة جاهعية في المغة االىكميزية+ دبموـ تثٌيؿ  المغة االىكميزيةإجازة جاهعية في  هعٍد لغة اىكميزية

 تربوي فثكثر
   

 : وجيًالخبرة في الت -4
   ة كة  ا اويزي :كلامدد اكة كات اكقن م وت ب ش ا/ 

 سىوات فثكثر9 سىوات9سىوات إلا 6هف  سىوات6سىوات إلا 3هف  سىوات 3أقؿ هف 

    

تدريبية في هجاؿ تعميـ المغة اإلىكميزية في هرحمة التعميـ ٌؿ سبؽ لؾ أف التحقت بدورة  -5
  عـ                            ن               األساسي:

 إذا اش ت اهلشب  ب عـ كط شن اذار مدد اكدكرات اكقن ةبؽ أف اكقددت ب ش. -
 .(دكرة ال دكرقشف ال ثالث دكرات ال أربع دكرات ال أاثر )مدد اكدكرات : 

 ة : القر إلشب  كاددة كاؿ دكرة دةب اكلدكؿ اكقشكن: دة اكدكر  -
 
 الرقـ

 الهدة

هف أسبوع إلا أقؿ هف  أياـ إلا أقؿ هف أسبوع3هف  أياـ 3أقؿ هف 
 أسبوعيف

 هف أسبوعيف فثكثر

     (1دورة )

     (2دورة )

     (3دورة )

     (4دورة )

     أكثر

 
ـى اكةؤاؿ مف رغبقؾ فن  - اكدكرة )كفدشن ندقيشلشقؾ اك عوي  كوقدريب( ال القر إلشب  كاددة  إقبشعهؿ ق

 دةب اكلدكؿ اآلقن :
 الرغبة في الدورة الدورات

 ال ىعـ

   (1الدورة )

   (2الدورة )

   (3الدورة )

   (4الدورة )

   أكثر
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 هؿ ق ت  رشراقؾ فن ك ع أهداؼ اكدكرات اكقدريبي  كبرا ل ش؟ -

 
 الدورةالرغبة في  الدورات

 ال ىعـ

   (1الدورة )

   (2الدورة )

   (3الدورة )

   (4الدورة )

   أكثر
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 اكلزء اكثش ن : 
هدرس/ة لغة اىكميزية إلا التدريب فيها يتعمؽ  ةحاجل تقديرؾ ها درجةكهوجً لغة اىكميزية  -

 بالهجاالت اآلتية:
 

 
سؿ

سم
لهت

ـ ا
لرق
ا

 

 
 العبارات

 بدرجة

دا 
ة ج

بير
ك

 

رة 
كبي

طة 
وس

هت
 

فة 
ضعي

جداً  
فة 

ضعي
 

 :الجاىب الهعرفي لمدورة التدريبية البعد األوؿ

 لهدرس المغة االىكميزية البعد األكاديهي التربوي –أواًل             
اكقن قب ل موي ش   شهج اكوة  ان اويزي  كاك عشيير األةس  1

 فن  ردو  اكقعويـ األةشةن

     

      اكوة  ان اويزي   قدريسانقلشهشت اكدديث  فن  2

      أهداؼ قدريس اكوة  اه اويزي    3

إمداد اككةشئؿ اكقعوي ي  اكلشص  بقعويـ اكوة  اي ي   4
 اه اويزي  .

     

اكقدرب مول   شرات اكوة  ان اويزي )اةق شع ال  راءةال  5
 اقشب ال  دشدث (

     

  هٍارة االستهاع  -ثاىياً      

كلكد دصص دراةي   لصص  نةقلداـ آنت اكقةليؿ  6
 كأررط  اكاشةيت كق شريف انةق شع

     

      اةقلداـ اكدشةكب فن دشؿ مدـ كلكد آك  قةليؿ 7

      قدريب اكطالب مول اكو ظ اكصديح  ف لالؿ األغش ن 8

 دددة  ف  ص  قدريب اكطالب  مول انةق شع ك عوك شت 9
  ش

     

      ق ظيـ اكقعويـ فن دص  انةق شع 12

 هٍارة القراءة  -ثالثاً     

      قدويؿ اك صكص اكرعري  كاك ثري  11

      قدويؿ اك ص هيلشد اك ارة األةشةي  12

      اكق كع فن أةشكيب اكدراءة) راءة ةريع ال  ةدي ال ق صيوي ( 13

      كاكقراايب اكوةكي   ف لالؿ ةيشؽ اكدراءةقكظيؼ اك  ردات  14

      اكقدرب مول اكدراءة اكصش ق  ك اكل ري  دالؿ اكصؼ 15

 هٍارة الهحادثة   -رابعاً              

       طؽ األدرؼ يراؿ صديح 16

       رامشة اك ركؽ اك ردي  بيف اكطوب  فن اةقلداـ اكوة  17
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      لوؽ دكار فعشؿ  ع اكطوب  18

قدريب اكطالب مول اكدكار باو شق ـ اكلشص  كاكقكاصؿ  19
 بشكوة  ان اويزي 

     

      إيصشؿ اك عوك شت براؿ  بشرر كةريع 22

 الكتابة هٍارة   -خاهساً              

      قكظيؼ   شرة اكاقشب  فن قدريس اك  ردات كاكقراايب اكوةكي  21

      ان اويزي  بق شريف اكاقشب قطبيؽ  كامد اكوة   22

      اةقلداـ مال شت اكقر يـ فن اك ص اكاقشبن 23

      اكقرايز مول اه الء براؿ د يؽ 24

      اكق كيع فن اةقلداـ اكل ؿ )بةيط ال  راب ال  عددة( 25

 تخطيط الخبرات و األىشطة – سادساً            

      كاؿ  رشطصيشغ  األهداؼ اكةوكاي   26

       اكدرسقدويؿ  دقكل  27

مول  اي ي  قلطيط األ رط  اك لقو   اكقن قةشمد اكطشكب 28
 ااقةشب اك  شرات اكوةكي  

     

      ك ع لط  دراةي  كودص )قلطيط اكدرس( 29

      قدةيـ اكك ت ب ش ي شةب اؿ   شرة  ف اك  شرات اكوةكي   32

اكلشص  بقعويـ اكوة  اه اويزي  القيشر اككةشئؿ اكقعوي ي   31
 كفؽ اك   شج اك درر.

     

      قدديد األهداؼ اكقعوي ي  بد   32

      اةقلداـ دكيؿ اك عوـ ك إقبشع إررشداقا 33

 التىفيذ               - سابعاً             

      ق يئ  اكطالب كو رشط ك اةقثشرة دافعيق ـ  34

اك ثيرات كلذب ا قبشه اكطالب كأل رط  اكق كيع فن اةقلداـ  35
 اك ةقلد   أث شء قعوي  ـ اكوة  اه اويزي 

     

قكزيع اكطالب بديث قعزز قاش ؿ   شراقن انةق شع  36
 كاك دشدث 

     

 ف  دشدث (انةق شع ك اك)قاش ؿ اةقلداـ   شرات اكوة  37 
 لالؿ األغش ن ك اكدصص ك األ رط  اك لقو   

     

اةقلداـ كةشئط اكقا كككليش اك قعددة فن قعويـ اكوة   38
اه اويزي  ب ش يق شةب  ع طبيع  ك لصشئص اكطالب فن 

  )اشك كبشيؿال اكدشةكب.........(هذه اك ردو 

     

اةقلداـ اكبرا ج اكدشةكبي  اكلشص  بقدريس    شج اكوة   39
 اه اويزي  فن  ردو  اكقعويـ األةشةن 

     

طرائؽ قعويـ اكوة  ان اويزي  اكقن قةقثير اكدافعي  قطبيؽ  42
 كوقةشؤؿ كاكقعوـ
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قكظيؼ اكوعب فن قعويـ اكوة  اه اويزي  فن  ردو  اكقعويـ  41
 األةشةن

     

 التقويـ– ثاهىاً          

      قصديح إلشبشت اكطالب اكلشطئ  م د ك كع اكلطأ 42

      بشكو ظقصديح ألطشء اكطالب اك قعود   43

      قصديح ألطشء اكطالب اك قعود  بشكاقشب  44

      قأليؿ قصديح إلشبشت اكطالب اكلشطئ  ك  شي  اكدرس 45

قدكيـ اكبرا ج اك ك كم  /األ رط  /كقعويـ اكوة  اه اويزي   46
 فن  ردو  اكقعويـ األةشةن

     

      فن  لشؿ قعويـ اكوة  اه اويزي  قرليصناةقلداـ اكقدكيـ اك 47

      اةقلداـ اكقدكيـ اكب شئن فن  لشؿ قعويـ اكوة  اه اويزي   48

اةقلداـ أةشكيب اكقدكيـ اك  شةب  فن  كء األهداؼ  49
 اكقعوي ي  ك ردو  اكقعويـ األةشةن

     

 البعد الثاىي: الجاىب الهادي لتدريب هدرسي المغة االىكميزية

 الهركز التدريبي  -أوالً        

      قكفر كةشئؿ اكراد  فن اك راز اكقدريبن  52

      كلكد قد يشت دديث  صشكد  كوع ؿ كاكقدريب 51

      كلكد  اقب   وبي  ندقيشلشت اكقدريب ك ك كمشقا 52

 توقيت البراهج التدريبية  -ثاىياً        

      اكدكرةد   قكزيع اكك ت  ع فعشكيشت  53

       مدـ إطشك  اكلوة  اكقدريبي  كالةق شدة    ش دكف اك وؿ 54

      مدـ قعشرض ك ت اكقدريب  ع قك يت اكع ؿ فن اك درة  55

 أٌداؼ البراهج التدريبية  -ثالثاً         

ا بثشؽ أهداؼ م وي  اكقدريب  ف ادقيشلشت اك درةيف  56
 اكقربكي  اكدديدي 

     

      اقةشـ أهداؼ اكبرا ج اكقدريبي  بشكق كع كاكر كؿ 57

      قدديد أهداؼ اكقدريب كقدديؽ األهداؼ اك قكلشة    ش 58

 هحتوى البراهج التدريبية -رابعاً         

ق شةب  دقكل اكقدريب  ع  درات  درةن اكوة  ان اويزي   59
 كادقيشلشق ـ اك عوي 

     

      كوقا كككليش اكدديث  كااب  اك دقكل  62

      ق شةب  دقكل اكبرا ج اكقدريبي   ع اككا ع اكقعوي ن 61

 الهدربيف –خاهسًا         

القيشر  دربيف  قلصصيف ذك ا شءة مشكي  ككفؽ  عشيير  62
 كا د 
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      إك شـ اك دربيف بشدقيشلشت اك درةيف 63

      األلذ بأفاشر اك قدربيف 64

 االحتياجات التدريبية -سادساً           

      إلراء اةقطالع رأم ندقيشلشت  درةن اكوة  ان اويزي  65

      األلذ برأم  درةن اكوة  ان اويزي  فن ادقيشلشق ـ اكقدريبي  66

      كلكد مال   بيف اندقيشلشت اكقدريبي  كاكقدريب اكدديدن 67

 سابعًا: الحوافز الهادية والهعىوية       

        ح ر شدة بشكدكرة اكقدريبي  68

      ربط اكقدريب بشكقر يشت ككظشئؼ أمول 69

      قدكيـ دكافز  شدي  كو قدربيف 72

 ثاهىًا: البيئة الصفية الهادية        

وة  قعزز قعوـ اك إثراء اكبيئ  اكص ي  كوطالب ب ثيرات 71
 اه اويزي  

     

 –فردم  –قكزيع اكطالب دةب طبيع  اك رشط )ل شمن  72
  ل كمشت صةيرة(

     

      اةقلداـ اككةشئؿ اكقعوي ي  اكالز   كودرس 73
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-ب   عيشر اكبيئ  اك شدي  كوقدريب  

 الهعيار الرقـ
 الهوقع العاـ لمهبىا -أوالً 
 ة كك  اككصكؿ كو راز اكقدريبن 1
 ق كي  اك راز اكقدريبن 2
 قر يس اك راز اكقدريبن 3

 السالهة العاهة -ثاىياً 
 اكلركج  ف اك راز اكقدريبن 4
  رب اك دط  اكطبي   ف اك راز اكقدريبن 5
 ربا  إ ذار مف اكدريؽ 6
 أل زة إط شء اكدريؽ 7
 صيش   أل زة إط شء اكدريؽ 8
 ةال   األدراج 9

 ةال   ربا  اكا ربشء 11
 الصحة العاهة -ثالثاً 
 اه شرة اكطبيعي  11
 اه شرة انصط شمي  12
 اك ظشف  13
 اكقدفئ   14
 اكقبريد 15
 اكصكت)اك ليج( 16
 الهرافؽ العاهة -رابعاً 
 قكافر  يشه اكررب 17

 اك راديض 18
 قكافر اك يشه فن اك راديض 19
 اك ةشةؿ 21
 قعديـ لزا شت اك يشه 21
 اك   الت ةالت 22
 دشكيشت اكد ش   23

 خاهسًا: الخدهات
 اك صشمد 24
  ككدات ا ربشئي  25
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 ربا  انقصشؿ اك شق ن دالؿ اك راز 26
 ربا  انقصشؿ اك شق ن لشرج اك راز 27
 ككدشت اكدنك  فن اك راز 28
 ككدشت اهمالف فن اك راز 29

 الوسائؿ التعميهية -سادساً 
 آنت اكقةليؿ 31

  أررط  اكاشةيت 31

32 CDs 

 أل زة اكدشةكب 33
 اكبطش شت 34

 اكوكدشت 35

 دكيؿ اك عوـ 36

 اك لبر اكوةكم 37
 اكة شمشت 38
 اكةبكرة 39
 أل زة اكعرض كاهةدشط 41

 أجٍزة العرض واإلسقاط -سابعاً 
 اكدشمشت اكقدريةي  41
 اك درلشت 42
 اكدشمشت اكقلصيص  43
 الهقاعد -ثاهىاً 
 اكدشمشت اكقدريةي  44
 اك درلشت 45
 اكدشمشت اكقلصصي  46
 اك اقب  47
 اك لبر اكوةكم 48
  شم  اكدشةكب 49

 هىصات الهدربيف -تاسعاً 
 اكدشمشت اكقدريةي  51
 اك درلشت 51
 اكدشمشت اكقلصصي  52
 اك لبر اكوةكم 53
  شم  اكدشةكب 54
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 الهكتبة -عاشراً 
  ك ع اك اقب  55

 ة كك  كصكؿ إكل اك اقب  56
 مدد اكاقب 57
  ظشـ اهمشرة 58
  اقب  اكاقرك ي  59
 ربا  ان قر ت 61

 الهدربيف -إحدى عشر
  قلصصيف ذك ا شءة مشكي  61
  قلصصيف كفؽ  عشيير كا د  62
 إك ش  ـ بشدقيشلشت اك درةيف 63

 الحوافز الهادية والهعىوية -إثىا عشر
 اكدكرةر شدة د كر  64
  اشفأة  شدي  65

 الهىٍاج -ثالثة عشر
 اقشب اكطشكب 66

 اقشب األ رط  67
 دكيؿ اك عوـ 68
 األهداؼ اكقعوي ي  69

 قلطيط اكدرس 71
 ق ظيـ اكك ت 71
 دفقر اكقد ير 72
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 تحديد االحتياجات التدريبية هف عىاصر البيئة الهادية الالزهة لمتدريب  ًاستباى-ت
  هوجٍة لهدرسي المغة االىكميزية في الصؼ الثاهف األساسي في دهشؽ ًاستباى

/ة: درس  /ة اكوة  اه اويزي  اك دقـر
 قدـك اكبشدث   بإلراء دراة  ك يؿ درل  اك شلةقير فن أصكؿ اكقربي  بع كاف: 

ألساسي في الصؼ الثاهف هف هرحمة التعميـ ا البيئة الهادية الالزهة لتدريب هدرسي المغة اإلىكميزية"
 في دهشؽ"

كك ذا اكةرض أيمدت هذه انةقبش   ك عرف   ةقكل قوبي  م شصراكبيئ  اك شدي  اكالز   كقدريب  درةن اكوة  
 ان اويزي   ف لالؿ قدديد اندقيشلشت اكقدريبي  كو درةيف  ف كل    ظر اك درةيف كاك كل يف اكقربكييف.

  اك    ف لزأيف .  ااةقبشككقدديؽ أهداؼ اكدراة   شـ اكبشدث بإمداد 
 .ككا ع قدريب ـاكوة  اه اويزي    درةناألكؿ : بيش شت مش   مف 

اكبيئ  اك شدي  اكالز   كقدريب  درةن اكوة  قدديد ادقيشلشت اك درةيف اكقدريبي   ف م شصر اكثش ن : 
 فن اكصؼ اكثش ف  ف  ردو  اكقعويـ األةشةن فن د رؽ. اه اويزي 

( أ شـ اكعبشرة اكقن قراهش √مف فدرات كمبشرات انةقبش   ال كذكؾ بك ع إرشرة )يرلل اكقاـر بشهلشب  
  شةب   لقشران كاددان فدط  ف اكليشرات اكقشكي  )ابيرة لدان ال ابيرةال  قكةط ال  عي  ال  عي   لدان( كاكقن 

 دشلقؾ اكقدريبي .ك درل  قدديرؾمف  رقعب
   ك ركري  كقرعر بشكدشل  كزيشدة  عوك شقؾ كلبراقؾ دشل  ابيرة لدان : يع ن أف كديؾ رغب   ود

 دائ شن .
  دشل  ابيرة : يع ن أف كديؾ رغب  ابيرة كقرعر بشكدشل  كزيشدة  عوك شقؾ كلبراقؾ فن  عظـ

 األديشف .

   دشل   قكةط  : يع ن أف كديؾ  كمشن  ش فن اكرغب  كقرعر بشكدشل  كزيشدة  عوك شقؾ كلبراقؾ
 فن اثير  ف األديشف .

 ل   عي   : يع ن أ ىا كيس كديؾ أم رغب  كن قرعر فن اكدشل  كزيشدة  عوك شقؾ كلبراقؾ فن دش
 بعض األديشف .

  دشل   عي   لدان : يع ن أ ىا كيس كديؾ أم رغب  كن قرعر فن اكدشل  كزيشدة  عوك شقؾ
 كلبراقؾ إطال شن .

 كلن اكصدؽ كاك ك كمي .مو شن بأفى إلشبشقؾ ةقةقلدـ ألغراض اكبدث اكعو ن فدط ال آ ويف ق
 ـشاكريف تعاوىك
 الباحثة: رشا ذياب
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 الجزء األوؿ: هعموهات عاهة:
 أ ثل -ذار                                            ب -الجىس: أ -1
   طشع لشص -ب                 طشع داك ن -أ:درسالجٍة التابع لٍا اله -2

 دصوت موي ش ال  ف ف وؾ القر إلشب  كاددة فدط(: )آلر ر شدة مو ي  الهستوى العمهي  -3
إجازة جاهعية في المغة االىكميزية+ دبمـو  إجازة جاهعية في المغة االىكميزية هعٍد لغة اىكميزية

 تثٌيؿ تربوي فثكثر
   

 /ة كة  ا اويزي :درسمدد اكة كات اكقن م وت ب ش ا : دريسالخبرة في الت -4

 سىوات فثكثر9 سىوات9سىوات إلا 6هف  سىوات6سىوات إلا 3هف  سىوات 3أقؿ هف 

    

ٌؿ سبؽ لؾ أف التحقت بدورة تدريبية في هجاؿ تعميـ المغة اإلىكميزية في هرحمة التعميـ  -5
  عـ                            ن               األساسي: 

 ب ش.إذا اش ت اهلشب  ب عـ كط شن اذار مدد اكدكرات اكقن ةبؽ أف اكقددت  -
 .(دكرة ال دكرقشف ال ثالث دكرات ال أربع دكرات ال أاثر )مدد اكدكرات : 

  دة اكدكرة : القر إلشب  كاددة كاؿ دكرة دةب اكلدكؿ اكقشكن: -
 
 الرقـ

 الهدة

أياـ إلا أقؿ هف 3هف  أياـ 3أقؿ هف 
 أسبوع

هف أسبوع إلا أقؿ هف 
 أسبوعيف

 هف أسبوعيف فثكثر

     (1دورة )

     (2دورة )

     (3دورة )

     (4دورة )

     أكثر

ـى اكةؤاؿ مف رغبقؾ فن اقبشع اكدكرة )كفدشن ندقيشلشقؾ اك عوي  كوقدريب( ال القر إلشب  كاددة  - هؿ ق
 دةب اكلدكؿ اآلقن :

 الرغبة في الدورة الدورات

 ال ىعـ

   (1الدورة )

   (2الدورة )

   (3الدورة )

   (4الدورة )

   أكثر
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 ق ت  رشراقؾ فن ك ع أهداؼ اكدكرات اكقدريبي  كبرا ل ش؟هؿ  -

 
 الرغبة في الدورة الدورات

 ال ىعـ

   (1الدورة )

   (2الدورة )

   (3الدورة )

   (4الدورة )

   أكثر
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 اكلزء اكثش ن : 
 التالية؟هتدرب إلا عىاصر البيئة الهادية هدرس/ة لغة اىكميزية ك حاجتؾ ها درجة -

 
ةؿ
قةو
 اك 

ر ـ
اك

 

 
 العبارات

 بدرجة

دا 
 ج
بيرة

ك
 

رة 
كبي

طة 
وس

هت
 

فة 
ضعي

جداً  
فة 

ضعي
 

 أواًل : الهوقع العاـ لمهركز التدريبي

      أف ياكف اككصكؿ إكل اك راز اكقدريبن ة الن. 1

       ركرة قكافر ق كي  ليدة. 2

       ركرة قكافر قر يس ليد. 3
 العاهةثاىيًا: السالهة 

      أف ياكف اكلركج  ف اك راز اكقدريبن ة الن. 4
       دل  يرب اك دط  اكطبي   ف اك راز اكقدريبن. 5
      قكافر ربا  إ ذار مف اكدريؽ. 6
      قكافر أل زة إط شء اكدريؽ. 7
      صيش   أل زة إط شء اكدريؽ براؿ دكرم. 8
األدراج كاك لشرج قأايد لشهزي  كا شي  كةال    9

 كاك  رات.
     

       دل أ شف ربا  اكا ربشء فن اك راز اكقدريبن. 12
 ثالثًا: الصحة العاهة

      أف قاكف ةكي  اه شرة طبيعي  فن اك راز. 11
كلكد إ شرة اصط شمي  فن دشؿ مدـ ا شي  اه شرة  12

 اكطبيعي .
     

      اك راز.أف ياكف  ةقكل اك ظشف  ليدان فن  13
       ركرة قأ يف قدفئ  فن اك راز. 14
       ركرة قأ يف قاييؼ فن اك راز. 15
       ركرة قأ يف اك دكء دالؿ كلشرج اك راز. 16

 رابعًا: الهرافؽ العاهة
      لكدة ربا  اك يشه كمدـ قارار أمطشك ش. 17
      ق شةب مدد اك راديض  ع اك قدربيف. 18
      قكافر اك يشه فن اك راديض. 19
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      قكافر مدد   شةب  ف اك ةشةؿ كو قدربيف. 22
      اقلشذ إلراءات كقعديـ لزا شت  يشه اكررب. 21
      ا شي  ةالت اك   الت كق رية ش. 22
      ا شي  دشكيشت اكد ش   كقرديو ش. 23

 خاهسًا: الخدهات
      اكقدريبن  ركرة قزكيد اك صشمد فن اك راز 24
 ركرة قكافر اك ككدات اكا ربشئي  فن دشؿ ا دطشع  25

 اكا ربشء.
     

صالدي  ربا  انقصشؿ اك شق ن دالؿ اك راز  26
 اكقدريبن.

     

صالدي  ربا  انقصشؿ اك شق ن لشرج اك راز  27
 اكقدريبن.

     

       ركرة قزكيد ككدشت اكدنك  فن اك راز اكقدريبن. 28
       ركرة قزكيد ككدشت اهمالف فن اك راز اكقدريبن. 29

 سادسًا :الوسائؿ التعميهية في الهركز التدريبي
       ف آنت اكقةليؿ.  ركرة قكافر مدد اشؼو  32
       ف أررط  اكاشةيت.  ركرة قكافر مدد اشؼو  31
      .CDs ف   ركرة قكافر مدد اشؼو  32
       ف أل زة اكدشةكب.  ركرة قكافر مدد اشؼو  33
       ف اكبطش شت.  ركرة قكافر مدد اشؼو  34
       ف اكوكدشت.  ركرة قكافر مدد اشؼو  35
       ف دكيؿ اك عوـ.  ركرة قكافر مدد اشؼو  36
       ف اك لشبر اكوةكي .  ركرة قكافر مدد اشؼو  37
       ف اكة شمشت.  ركرة قكافر مدد اشؼو  38
       ف اكةبكرات.  ركرة قكافر مدد اشؼو  39
       ف أل زة اكعرض كاهةدشط. د اشؼو  ركرة قكافر مد 42

 سابعًا: أجٍزة العرض واإلسقاط
أه ي  كلكد أل زة اكعرض كاهةدشط فن اكدشمشت  41

 اكقدريةي .
     

      أه ي  كلكد أل زة اكعرض كاهةدشط فن اك درلشت. 42
أل زة اكعرض كاهةدشط فن اكدشمشت أه ي  كلكد  43

 اكقلصصي .
     

 ثاهىًا: الهقاعد
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      أه ي  كلكد  دشمد  ريد  فن اكدشمشت اكقدريةي . 44
      اك درلشت.أه ي  كلكد  دشمد  ريد  فن  45
      اكدشمشت اكقلصصي .أه ي  كلكد  دشمد  ريد  فن  46
      اك اقب .أه ي  كلكد  دشمد  ريد  فن  47
      اك لبر اكوةكم.أه ي  كلكد  دشمد  ريد  فن  48
       شم  اكدشةكب.أه ي  كلكد  دشمد  ريد  فن  49

 تاسعًا: هىصات الهدربيف
      أه ي  كلكد   صشت اك دربيف فن اكدشمشت اكقدريةي . 52
      اك درلشت.أه ي  كلكد   صشت اك دربيف فن  51
      اكدشمشت اكقلصصي . اك دربيف فنأه ي  كلكد   صشت  52
      اك لبر اكوةكم. أه ي  كلكد   صشت اك دربيف فن 53
       شم  اكدشةكب. أه ي  كلكد   صشت اك دربيف فن 54

 عاشرًا: الهكتبة
      أف ياكف  ك ع اك اقب  ليدان. 55

      أف ياكف ة ؿ اككصكؿ إكل  ك ع اك اقب . 56
       ف اكاقب. اشؼو كلكد مدد  57
      ة كك  اهمشرة كو قدربيف. 58
      أه ي  كلكد  اقب  اكاقرك ي  ك ك ع اكاقرك ن كو اقب . 59
      أه ي  كلكد ربا  ا قر ت فن اك اقب . 62

 إحدى عشر: الهدربيف
      القيشر  دربيف  قلصصيف ذك ا شءة . 61
      كا د . القيشر  دربيف  قلصصيف كفؽ  عشيير 62
      أه ي  إك شـ اك دربيف بشدقيشلشت اك قدربيف. 63

 إثىا عشر: الحوافز الهادية والهعىوية لمهتدربيف
        ح ر شدة بشكدكرة اكقدريبي  كو قدربيف. 64
      قدكيـ دكافز  شدي  كو قدربيف. 65

 ثالثة عشر: الهىٍاج
       دل دشل  اك قدرب إكل اقشب اكطشكب. 66
      اقشب األ رط . دل دشل  اك قدرب إكل  67
      دكيؿ اك عوـ. دل دشل  اك قدرب إكل  68
      ك ع أهداؼ قعوي ي  كودرس. دل دشل  اك قدرب إكل  69
      قلطيط اكدرس. دل دشل  اك قدرب إكل  72
       دل دشل  اك قدرب إكل ق ظيـ ك ت اكدص  اكدرةي . 71



 {مالحق البحث }                                                                                                                                               المالحق
 

172 
 

      دفقر اكقد ير. دل دشل  اك قدرب إكل  72
 
 

 
 

  



 {مالحق البحث }                                                                                                                                               المالحق
 

171 
 

 تحديد االحتياجات التدريبية هف عىاصر البيئة الهادية الالزهة لمتدريب  ًاستباى
  هوجٍة هوجٍي المغة االىكميزية في دهشؽ ًاستباى

/ة: كلا  /ة اكوة  اه اويزي  اك دقـر
 قدـك اكبشدث   بإلراء دراة  ك يؿ درل  اك شلةقير فن أصكؿ اكقربي  بع كاف: 

في الصؼ الثاهف هف هرحمة التعميـ األساسي  البيئة الهادية الالزهة لتدريب هدرسي المغة اإلىكميزية"
 في دهشؽ"

قدريب  درةن كك ذا اكةرض أيمدت هذه انةقبش   ك عرف   ةقكل قوبي  م شصر اكبيئ  اك شدي  اكالز   ك
اكوة  ان اويزي   ف لالؿ قدديد اندقيشلشت اكقدريبي  كو درةيف  ف كل    ظر اك درةيف كاك كل يف 

 اكقربكييف.
  اك    ف لزأيف . اةقبش اككقدديؽ أهداؼ اكدراة   شـ اكبشدث بإمداد 

 .ككا ع قدريب ـاكوة  اه اويزي    كل ناألكؿ : بيش شت مش   مف 
اكبيئ  اك شدي  اكالز   كقدريب  درةن اكوة  ادقيشلشت اك درةيف اكقدريبي   ف م شصر قدديد اكثش ن : 
 فن اكصؼ اكثش ف  ف  ردو  اكقعويـ األةشةن فن د رؽ. اه اويزي 

( أ شـ اكعبشرة اكقن قراهش √يرلل اكقاـر بشهلشب  مف فدرات كمبشرات انةقبش   ال كذكؾ بك ع إرشرة )
دط  ف اكليشرات اكقشكي  )ابيرة لدان ال ابيرةال  قكةط ال  عي  ال  عي   لدان( كاكقن   شةب   لقشران كاددان ف

 دشلقؾ اكقدريبي .ك درل  قدديرؾمف  رقعب
  دشل  ابيرة لدان : يع ن أف كديؾ رغب   ود  ك ركري  كقرعر بشكدشل  كزيشدة  عوك شقؾ كلبراقؾ

 دائ شن .
 كدشل  كزيشدة  عوك شقؾ كلبراقؾ فن  عظـ دشل  ابيرة : يع ن أف كديؾ رغب  ابيرة كقرعر بش

 األديشف .

   دشل   قكةط  : يع ن أف كديؾ  كمشن  ش فن اكرغب  كقرعر بشكدشل  كزيشدة  عوك شقؾ كلبراقؾ
 فن اثير  ف األديشف .

  دشل   عي   : يع ن أ ىا كيس كديؾ أم رغب  كن قرعر فن اكدشل  كزيشدة  عوك شقؾ كلبراقؾ فن
 بعض األديشف .

  دشل   عي   لدان : يع ن أ ىا كيس كديؾ أم رغب  كن قرعر فن اكدشل  كزيشدة  عوك شقؾ
 كلبراقؾ إطال شن .

 مو شن بأفى إلشبشقؾ ةقةقلدـ ألغراض اكبدث اكعو ن فدط ال آ ويف قكلن اكصدؽ كاك ك كمي .
 ـشاكريف تعاوىك
 الباحثة: رشا ذياب
  



 {مالحق البحث }                                                                                                                                               المالحق
 

172 
 

 الجزء األوؿ: هعموهات عاهة:
 أ ثل -ذار                                            ب -الجىس: أ -1
  كزارة اكقربي  -ب                  ديري  اكقربي -أ:الهوجًالجٍة التابع لٍا  -2

 : )آلر ر شدة مو ي  دصوت موي ش ال  ف ف وؾ القر إلشب  كاددة فدط(الهستوى العمهي  -3
إجازة جاهعية في المغة االىكميزية+ دبمـو  زيةإجازة جاهعية في المغة االىكمي هعٍد لغة اىكميزية

 تثٌيؿ تربوي فثكثر
   

 /ة كة  ا اويزي :كلامدد اكة كات اكقن م وت ب ش ا : التوجيًالخبرة في  -4

 سىوات فثكثر9 سىوات9سىوات إلا 6هف  سىوات6سىوات إلا 3هف  سىوات 3أقؿ هف 

    

ٌؿ سبؽ لؾ أف التحقت بدورة تدريبية في هجاؿ تعميـ المغة اإلىكميزية في هرحمة التعميـ  -5
  عـ                            ن               األساسي: 

 إذا اش ت اهلشب  ب عـ كط شن اذار مدد اكدكرات اكقن ةبؽ أف اكقددت ب ش. -
 .(دكرة ال دكرقشف ال ثالث دكرات ال أربع دكرات ال أاثر )مدد اكدكرات : 

  دة اكدكرة : القر إلشب  كاددة كاؿ دكرة دةب اكلدكؿ اكقشكن: -
 
 الرقـ

 الهدة

أياـ إلا أقؿ هف 3هف  أياـ 3أقؿ هف 
 أسبوع

هف أسبوع إلا أقؿ هف 
 أسبوعيف

 هف أسبوعيف فثكثر

     (1دورة )

     (2دورة )

     (3دورة )

     (4)دورة 

     أكثر

 
ـى اكةؤاؿ مف رغبقؾ فن اقبشع اكدكرة )كفدشن ندقيشلشقؾ اك عوي  كوقدريب( ال القر إلشب  كاددة  - هؿ ق

 دةب اكلدكؿ اآلقن :
 الرغبة في الدورة الدورات

 ال ىعـ

   (1الدورة )

   (2الدورة )

   (3الدورة )

   (4الدورة )

   أكثر
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 أهداؼ اكدكرات اكقدريبي  كبرا ل ش؟هؿ ق ت  رشراقؾ فن ك ع  -

 
 الرغبة في الدورة الدورات

 ال ىعـ

   (1الدورة )

   (2الدورة )

   (3الدورة )

   (4الدورة )

   أكثر
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 اكلزء اكثش ن : 
الهتدرب إلا عىاصر البيئة الهادية هدرس/ة لغة اىكميزية  حاجة ها درجةكهوجً لغة اىكميزية  -

 التالية؟
 

 
ةؿ
قةو
 اك 

ر ـ
اك

 

 
 العبارات

 بدرجة

دا 
 ج
بيرة

ك
 

رة 
كبي

طة 
وس

هت
 

فة 
ضعي

جداً  
فة 

ضعي
 

 أواًل : الهوقع العاـ لمهركز التدريبي

      أف ياكف اككصكؿ إكل اك راز اكقدريبن ة الن. 1

       ركرة قكافر ق كي  ليدة. 2

       ركرة قكافر قر يس ليد. 3
 العاهةثاىيًا: السالهة 

      أف ياكف اكلركج  ف اك راز اكقدريبن ة الن. 4
       دل  يرب اك دط  اكطبي   ف اك راز اكقدريبن. 5
      قكافر ربا  إ ذار مف اكدريؽ. 6
      قكافر أل زة إط شء اكدريؽ. 7
      صيش   أل زة إط شء اكدريؽ براؿ دكرم. 8
األدراج كاك لشرج قأايد لشهزي  كا شي  كةال    9

 كاك  رات.
     

       دل أ شف ربا  اكا ربشء فن اك راز اكقدريبن. 12
 ثالثًا: الصحة العاهة

      أف قاكف ةكي  اه شرة طبيعي  فن اك راز. 11
كلكد إ شرة اصط شمي  فن دشؿ مدـ ا شي  اه شرة  12

 اكطبيعي .
     

      اك راز.أف ياكف  ةقكل اك ظشف  ليدان فن  13
       ركرة قأ يف قدفئ  فن اك راز. 14
       ركرة قأ يف قاييؼ فن اك راز. 15
       ركرة قأ يف اك دكء دالؿ كلشرج اك راز. 16

 رابعًا: الهرافؽ العاهة
      لكدة ربا  اك يشه كمدـ قارار أمطشك ش. 17
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      ق شةب مدد اك راديض  ع اك قدربيف. 18
      قكافر اك يشه فن اك راديض. 19
      قكافر مدد   شةب  ف اك ةشةؿ كو قدربيف. 22
      اقلشذ إلراءات كقعديـ لزا شت  يشه اكررب. 21
      ا شي  ةالت اك   الت كق رية ش. 22
      ا شي  دشكيشت اكد ش   كقرديو ش. 23

 خاهسًا: الخدهات
      اكقدريبن  ركرة قزكيد اك صشمد فن اك راز 24
 ركرة قكافر اك ككدات اكا ربشئي  فن دشؿ ا دطشع  25

 اكا ربشء.
     

صالدي  ربا  انقصشؿ اك شق ن دالؿ اك راز  26
 اكقدريبن.

     

صالدي  ربا  انقصشؿ اك شق ن لشرج اك راز  27
 اكقدريبن.

     

       ركرة قزكيد ككدشت اكدنك  فن اك راز اكقدريبن. 28
       ركرة قزكيد ككدشت اهمالف فن اك راز اكقدريبن. 29

 خاهسًا :الوسائؿ التعميهية في الهركز التدريبي
       ف آنت اكقةليؿ.  ركرة قكافر مدد اشؼو  32
       ف أررط  اكاشةيت.  ركرة قكافر مدد اشؼو  31
      .CDs ف   ركرة قكافر مدد اشؼو  32
       ف أل زة اكدشةكب.  ركرة قكافر مدد اشؼو  33
       ف اكبطش شت.  ركرة قكافر مدد اشؼو  34
       ف اكوكدشت.  ركرة قكافر مدد اشؼو  35
       ف دكيؿ اك عوـ.  ركرة قكافر مدد اشؼو  36
       ف اك لشبر اكوةكي .  ركرة قكافر مدد اشؼو  37
       ف اكة شمشت. دد اشؼو  ركرة قكافر م 38
       ف اكةبكرات.  ركرة قكافر مدد اشؼو  39
       ف أل زة اكعرض كاهةدشط.  ركرة قكافر مدد اشؼو  42

 سادسًا: أجٍزة العرض واإلسقاط
أه ي  كلكد أل زة اكعرض كاهةدشط فن اكدشمشت  41

 اكقدريةي .
     

      أه ي  كلكد أل زة اكعرض كاهةدشط فن اك درلشت. 42
     أه ي  كلكد أل زة اكعرض كاهةدشط فن اكدشمشت  43
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 اكقلصصي .
 سابعًا: الهقاعد

      أه ي  كلكد  دشمد  ريد  فن اكدشمشت اكقدريةي . 44
      اك درلشت.أه ي  كلكد  دشمد  ريد  فن  45
      اكدشمشت اكقلصصي .أه ي  كلكد  دشمد  ريد  فن  46
      اك اقب .أه ي  كلكد  دشمد  ريد  فن  47
      اك لبر اكوةكم.أه ي  كلكد  دشمد  ريد  فن  48
       شم  اكدشةكب.أه ي  كلكد  دشمد  ريد  فن  49

 ثاهىًا: هىصات الهدربيف
      أه ي  كلكد   صشت اك دربيف فن اكدشمشت اكقدريةي . 52
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       ك ع اك اقب . أف ياكف ة ؿ اككصكؿ إكل 56
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      أه ي  كلكد  اقب  اكاقرك ي  ك ك ع اكاقرك ن كو اقب . 59
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      أه ي  إك شـ اك دربيف بشدقيشلشت اك قدربيف. 63
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      دشل  اك قدرب إكل اقشب اكطشكب. دل  66
      اقشب األ رط . دل دشل  اك قدرب إكل  67
      دكيؿ اك عوـ. دل دشل  اك قدرب إكل  68
      ك ع أهداؼ قعوي ي  كودرس. دل دشل  اك قدرب إكل  69



 {مالحق البحث }                                                                                                                                               المالحق
 

177 
 

      قلطيط اكدرس. دل دشل  اك قدرب إكل  72
       دل دشل  اك قدرب إكل ق ظيـ ك ت اكدص  اكدرةي . 71
      دفقر اكقد ير. دل دشل  اك قدرب إكل  72

 

 

  



 {مالحق البحث }                                                                                                                                               المالحق
 

178 
 

 الجداوؿ اإلحصائية
ث هعاهالت الثبات الستباىة تحديد االحتياجات التدريبية هف الدورات التدريبية بطريقة -2

 .ألفا كروىباخ وبطريقة اإلعادة
 ثبات اإلعادة ألفا كروىباخ الكميةهحاور االستباىة ودرجتٍا 

 2782 2779 الُبعد األوؿ: الجاىب الهعرفي لمدورة التدريبية
 2782 2783 الُبعد الثاىي: الجاىب الهادي لتدريب هَدرسي المغة االىكميزية

 2791 2786 االستباىة ككؿ

 
ث هعاهالت الثبات الستباىة تحديد االحتياجات التدريبية لمغة هف عىاصر البيئة الهادية -2

 .بطريقة ألفا كروىباخ وبطريقة التجزئة الىصفية
 التجزئة الىصفية ألفا كروىباخ أبعاد االستباىة

 0.60 0.62 الهوقع العاـ لمهبىا 1
 0.62 0.64 السالهة العاهة 2
 0.61 0.60 الصحة العاهة 3
 0.72 0.75 الهرافؽ العاهة  4
 0.74 0.78 الخدهات  5
 0.71 0.66 الوسائؿ التعميهية 6
 0.72 0.69 أجٍزة العرض واإلسقاط 7
 0.68 0.60 الهقاعد 8
 0.69 0.71 هىصات الهدربيف 9

 0.68 0.66 الهكتبة 10
 0.65 0.63 الهدربيف 11
 0.69 0.70 الحوافز الهادية والهعىوية 12
 0.70 0.68 الهىٍاج 13

 0.81 0.84 الهجهوع الكمي لالستباىة ككؿ
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 الهمحؽ الثالث
 الجهٍورية العربية السورية

 وزارة التربية
 هديرية اإلحصاء

 
 321 (9-7مدد اك دارس اكداك ي  )
 12 (9-7مدد اك دارس اكلشص  )

مدد  درةن اكوة  ان اويزي  فن 
 اكصؼ اكثش ف

161 

مدد  كل ن اكوة  ان اويزي  فن كزارة 
 اكقربي  

4 

مدد  كل ن اكوة  ان اويزي  فن 
  ديري  اكقربي 

6 
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 ( التجربة الفمسطيىية كهعيار لمدورات التدريبية4الهمحؽ )
  2005لغاية  1999عاـ هف الفمسطيىية والتعميـ التربية بوزارة الخدهة أثىاء الهعمهيف تدريب
   اػف  ػف مػدد أابػر كقػدريب األككػن اكل ةػي  اكلطػ  لػالؿ ابيػرة ل ػكدنا كاكقعوػيـ اكقربيػ  كزارة بػذكت كدػد

 يوػن كفي ػش اك   شج اك وةطي نال قطبيؽ ر دت اكقن اك قرة هذه فن اكقدريبي  اكدكرات قاثيؼ كقـ ال اك عو يف
 اك قرة: قوؾ لالؿ اكةشمشت اكقدريبي  كمدد اكقدريب ك لشنت اك عو يف  ف اك قدربيف ألمداد مرض
 ةشم  21 ب عدؿ  قدربنش (312103)  1999 _2005اك قرة لالؿ قدربكا اكذيف اك عو يف بوغ مدد 

 كدػدة الاك درةػ  كاألةػشكيب الاك دقػكل كاكقدػكيـ الاكديػشس اك   ػشج: اك لػشنت فػن كو قػدرب قدريبيػ 
 (81ال2007 كاكقعويـال اكقربي  كزارة( ق كم . ألرل قدريبال ك كا يع

 38 كب ةػب  قدريبي  ةشم  7/54 كب عدؿ 97037  قدرب بوغ  د اك   شج مون اك قدربيف مدد أف 

 بشك كا ػيع  دشر ػ   قػدربيف  ةػب  أموػن الكهػن ةػ كات اكل ػس لػالؿ اك قػدربيف % ػف  ل ػكع
 .اك وةطي ن اك   شج بقطبيؽ  ش ت ألف اككزارة كذكؾ األلرل

 ػش 13432 كاكقدػكيـ اكديػشس موػل اك قػدربيف مػدد بوػغ  كب ةػب  قدريبيػ  ةػشم  8/33 ب عػدؿ  عو ن
 .اك قرة   س لالؿ  ل كع اك قدربيف % ف5
 ػش 25718 اك قػدربيف مػدد بوػغ فدػد كاألةػشكيب اك دقػكل أ ش  كب ةػب  قدريبيػ  ةػشم  33 ب عػدؿ  عو ن

 .اك قرة   س لالؿ اك قدربيف % ف  ل كع 10
 ػش 18110 اك قػدربيف مػدد بوػغ فدػد اكدشةػكب أ ػش   ػف 7 %كب ةػب  قدريبيػ  ةػشم  20 ب عػدؿ  عو ن

 كا قرشره اكدشةكب اةقلداـ مون اك قزايدة بشكدشل   دشر    ةبييش  ويؿ اكعدد كهذا  ل كع اك قدربيف
 (81ال 2007 ال كاكقعويـ اكقربي  )كزارة .اكعصر فن هذا كأه يقا اككاةع

 الفمسطيىية: والتعميـ التربية بوزارة الخدهة أثىاء الهعمهيف تدريب أٌداؼ 
 مول كذكؾ اكقعويـ لكدة إكل قطكير اكلد   أث شء كاكقعوـ اكقربي  كزارة قب ق ش اكقن اكقدريبي  اكبرا ج كق دؼ
 : اكقشكن اك دك
 . اك وةطي ن اك   شج ك دقكم كاكقلصص اكقدريس أةشكيب فن اك عو يف ا شءة قطكير 1-
 . اكطشرئ  كاكظرؼ األز شت  ع كوقعش ؿ اك عو يف قأهيؿ 2-
 .اك عوك شت كقا كككليش اكدشةكب  ع كاكقعش ؿ كاكديشقي  اهداري  اك  شرات اك عو يف إاةشب 3-
 كاكقعويـال اكقربي  )كزارة.كاكقرليص اكقدييـ ككةشئؿ انلقبشرات ب شء اي ي  مول اك عو يف قأهيؿ 4-

 (82ال2007
 الفمسطيىية والتعميـ التربية بوزارة الخدهة أثىاء لمهعمهيف التدريبية البراهج أىواع :  
 :ك   ش كاكقعويـ اكقربي  كزارة موي ش قررؼ اكقن اكقدريبي  اكبرا ج  ف اكعديد ه شؾ

 اكعش   الكاكقربي  كو عوـ اكق يئ : كهن برا ج مدة مون اك عوـ قأهيؿ: الجديد لمهعمـ التدريبية البراهج -أ
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 .كاكقدكيـ كاكديشس
 اكعش   الكاكقربي  كاألةشكيب الكاك دقكم اك وةطي ن اك   شج مون اك عو يف قأهيؿ : اإللزاهية البراهج -ب

 .كاكقدكيـ كاكديشس
  الاكبرا ج لالؿ  ف أدائ ـ الكقطكير اكقعوي ي  اك عو يف  درات ق  ي  فن كقةشهـ :التطويرية البراهج -ج

اكوةػ   فػن الكأةشةػيشت اك  ػشهيـ قةيػر الكاةػقراقيليشت اكقعوي يػ  الكاككةػشئؿ اك عوك شت كقا كككليش ال اكدشةكب
الكاك رػشريع  كو عوػـ اكذاقيػ  الكاندقيشلػشت اكطشرئػ  اكظػركؼ  ػع الكاكقعش ػؿ اكديشقيػ  الكاك  ػشرات اكعربيػ 

 .اكق اير ك  شرات اكقعوـ ك ظريشت اهلرائن الكاكبدث اكقطكيري 
 اكذاقيػ    ػشراق ـ الكق  يػ  رغبػق ـ دةػب ب ش كالكقدشؽ كو عو يف اكبرا ج هذه قطرح : االختيارية البراهج -د

 كاكقلكيػدال اكػقعوـ كفوةػ   ان لويزيػ  بشكوةػ  الكاك دشدثػ  اكعربػن الكاكلػط كاكقػراث اكعو يػ  اكثدشفػ  كهػن
 .اكقلصص فن ك كا يع  قلددة..
 طرؽ أك اك   شج ادقيشلشت فن اكدشؿ هك ا ش اك ةقلدة اكظركؼ  ف ق رأ كاكقن: الطارئة البراهج -ق

 .اكلديدة اكقدريس
 اك  ػككيف  ػف بػدمـ اكقػدريب فػن ريشديػ   رػشريع بق  يػذ اكػكزارة قدكـ : تطويرية وبراهج ريادية هشاريع -ك
 إكػل كق ػدؼ  لشد ػش دشكػ  فػن اك ػدارس اػؿ موػن قع ي  ػش يػقـ ريشديػ  قلربػ  ب ثشبػ  كقاػكف اك ػدارس فػن

 اكقعوػيـ فػن كاك عوك ػشت انقصػشنت قا كككليػ  اةػقلداـ :  ثػؿ  قعػددة  لػشنت فػن اةػقراقيليشت قطػكير
 اكوةػ  قػدريس أةػشكيب اةػقلداـ موػل اك عو ػيف  ػدرة الكقطػكير اكصػ ي  اكةػرؼ فػن اكقا كككليػش الكاةػقلداـ
 . ان لويزي 

 والتعميـ التربية بوزارة الخدهة أثىاء الهعمهيف تدريب أساليب : 
 : اكقدريب أةشكيب  ف مش   أ  شط ثالث  األككل اكل ةي  اكلط  لالؿ كاكقعويـ اكقربي  كزارة قب ت
اكقعش بن  اك  كذج أةوكب "Cascade model"  ف اك ةق دفيف  ف ابير مدد قدريب فن فعشن ياكف اكذم
 اك عو ػيف بقػدريب فريػؽ اػؿ  يػشـ يعدبػا ثػـ  ديريػ  اػؿ  ف  دربيف فريؽ كقدريب  رازم قدريب ق  يذ لالؿ

اكصػعب  ك  األ  يػ  اكظػركؼ ظؿ فن اك رازم اكقدريب  ف كاكقل يؼ اكقدريب م وي  الكقة يؿ فن  ديريشق ـ
اكقػدريب : ف  ػش اآللػراف كاألةػوكبشف. كاك ػدارس كو ػديريشت صػالديشت إمطػشء اةػقدمت اكقػن اهغال ػشت
 (82ال2007 ال كاكقعويـ اكقربي  كاك رازم)كزارة اك  شطدن

  :   ش ك ذار فوةطيف فن اكلد   أث شء اك عو يف قدريب ق  يذ فن اك ةقلد   األةشكيب بعض كه شؾ هذا
 .اك درة ( ك دير اكقربكم اك ررؼ ( اكص ي  اكزيشرات 1-
 .اكقبشدكي  اكزيشرات 2-
 . اكقك يدي  اكدركس 3-
 .اكدراةي  اككرش 4-
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 . اك دش رة 5-
 .اك ؤق رات 6-
 .األدكار ككعب اكدرا ش 7-
 . اك راالت دؿ 8-
 . اكدكري  انلق شمشت 9-

 (94ال2007 ال كاكقعويـ اكقربي  )كزارة (. اك عوي  ) اهلرائي  اكبدكث 10-
 التعميـ و التربية بوزارة الخدهة أثىاء تدريب عما القائهوف : 

  رػرؼ بقعيػيف الك ش ػت كاكقعوػيـ اكقربيػ  كزارة فػن اكعػش ويف بػيف  ػف اػشدر قػدريبن بإمػداد   ش ػت اكػكزارة 
 لػشف ال اككةػطن غػزةال الرػرؽ غػزة غػرب ال غػزة رػ شؿ ( كاكقعوػيـ  ػديريشت اكقربيػ   ف  ديري  كاؿ كوقدريب
 كأديش نش أ ةشـ كرؤةشء  دارس ك دراء قربكيكف ك ررفكف أا شء اكقدريب  عو كف فن كيرشرؾ ) رفح ال يك س
  .اكلشرج  ف لبراء أك اكلش عشت اك وةطي ي   ف بأةشقذة انةقعش   يقـ

 الهدربيف اختيار هعايير : 
اك شلةقير  يد ؿ  ف كي  ؿ قربكم  ؤهؿ لش ب إكل األككل اكلش عي  اكر شدة مول دشصالن  ياكف أف 1-
 . اكداقكراه أك

 . اك دربيف إمداد دكرة فن اك رشرا  أك كاكقعويـ اكقدريب فن لبرة كديا قاكف أف 2-
 .اك وةطي ي  كاك  شهج اكقدريبي  بشك كاد اهك شـ 3-
 . قربكي  دكرات مول دصؿ  د ياكف أف 4-
 . اكقدريب   شرات ككديا كاكقربكي  األاشدي ي  اكددرة كديا ياكف أف 5-
 الهستٍدفة( الفئة ( الهتدربوف : 
ثػـ  الك ػف اكقدريبيػ  اندقيشلػشت كقدديػد اكقػدريب أهػداؼ قدديػد لػالؿ  ػف اك قػدربيف فئػ  القيػشر م ويػ  قػقـ

 ذكػؾ كياػكف ال بػشك عو يف اكلشصػ  كاكقدػشرير اكةػلالت ك رالعػ  ك دشبوػ  ك انةػقبش   اك دشبوػ  أك اك الدظ 
 دكف اكلػدد اك عو ػيف ل يػع  عو ػن اكدراةػ  أك كل يػع اكقػدريب ياػكف كأديش نػش اكقربػكييف  بػؿ اك رػرفيف  ػف

 .اةقث شء
 التدريب أوقات: 
 اكعػشـ أث ػشء اكق  يػذ يػقـ  ػش كغشكبػش (اكعػشـ  صػؼ إلػشزة اكصػي ي  ك اكعطوػ   اهلشزات فن أديش ش يقـ اكقدريب
 اك ةشئي  اك قرة ك عو ن انةقراد  ك بؿ اكصبشدي  ك عو ن اك قرة انةقراد  بعد اك عو يف ق ريغ فيقـ اكدراةن
 .قلصصا دةب اؿ كذكؾ
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 التدريب أهاكف: 
 ال ك ش اكقشبع  كاك ديريشت كاكقعويـ اكقربي  ككزارة اكقشبع  اك دارس فن  ريب م د إكل ققـ اش ت اكقدريب م وي 
 غزة ك ديري  اكقشبع اك دائف زهرة قدريب ك راز اك دربيف بإمداد لشص   رازي  أ شاف فن اكقدريب كيقـ هذا
 فػن قػدريبن  راػز إ رػشء الكقػـ 2005 اكعػشـ فػن كذكػؾ كوقػدريب اكػكط ن اك ع د إكل اك راز هذا قدكيؿ كقـ

 (123-121، ص 2008) ىقاًل عف أبو عطواف ، ). رفح  دي   فن كآلر (غزة اك شلدة  دي  
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Problem of the Research: 
The researcher specified the problem of the research in answering the following 
question: 
What is the extent of English language teachers' needs from elements of  the required 

physical  environment for training from the teachers' and supervisors' perspectives  ? 

Questions of the Research: 
     The research attempts to answer the following questions: 

1. What is the extent of English language teachers' needs from elements of  the 
required physical  environment for training from the teachers'  perspectives  and 
arranging them  according to their priorities? 

2. What is the extent of English language teachers' needs from elements of  the 
required physical  environment for training from the supervisors'  perspectives  
and arranging them  according to their priorities? 

3- Are there statistical differences in the extent of English language teachers' needs 
from elements of  the required physical  environment for training of members of 
the research sample according to the following variables (gender, subordination of 
the school, years of experience,  
qualifications, training courses)? 

4- What are the suggestions that can improve the physical environment for training 

English language teachers and planning an effective training programs for English 

language teachers of the Eighth-Grade according to their training needs? 

Hypotheses of the Research: 
1. There are no statistical significant differences at the level of significance (0,05) 

between the mean scores  of  the sample study in determining the  extent of English 
language teachers' needs of the basic Eighth-Grade from elements of  the required 
physical  environment for training according to the  gender variable. 

2. There are no statistical significant differences at the level of significance (0,05) 

between the mean scores  of  the sample study in determining the  extent of English 
language teachers' needs of the basic Eighth-Grade from elements of  the required 
physical  environment for training according to the  qualifications variable. 

3. There are no statistical significant differences at the level of significance 

(0,05)between the mean scores  of  the sample study in determining the  extent of 
English language teachers' needs of the basic Eighth-Grade from elements of  the 
required physical  environment for training according to the  number of years of 

experience variable. 

4. There are no statistical significant differences at the level of significance (0,05) 

between the mean scores  of  the sample study in determining the  extent of English 
language teachers' needs of the basic Eighth-Grade from elements of  the required 



 

 

physical  environment for training according to the  training courses 

variable(trained- non-trained). 

5. There are no statistical significant differences at the level of significance (0,05) 

between the mean scores  of  the sample study in determining the  extent of English 
language teachers' needs of the basic Eighth-Grade from elements of  the required 
physical  environment for training according to the  subordination of the school 

variable( public sector , private sector). 

 

Methodology of the Research: 
     The researcher adopted the descriptive – analytical approach, which helped to 
describe the physical environment for training centers in Damascus through  collecting 
the data from the previous studies and the theoretical literature ,and then classifying and 
organizing the data. The researcher analyzed the data, expressed them quantitatively and 
qualitatively , processed them statistically , and arrived at conclusions , which helped the 
researcher to provide suggestions to improve the physical environment for training 
English language teachers in Damascus.  
     The data were calculated by means of (SPSS) statistical program . The researcher used 
the following statistical methods to analyze the data: 
- Pearson's correlation coefficient. 

-Pearson's correlation coefficient, Cronbach's alpha formula and Spearman-Brown's split-

half reliability coefficient formula. 

- To answer the research questions, the researcher used frequencies, average scale 

equations  and standard deviations. 

- To answer the research hypotheses, the researcher used T-Student's (T-test) and 

analyzing the one-way variance ANOVA to identify the significant differences between 

the research variables. 

- Using the software Excel to clarify the research results by using graphic diagrams. 

 

Tools of the Research: 
            In order to achieve the aims and answer the questions of the research, the 

following tools will be used: 
- A questionnaire of  identifying the training needs from the training courses  for  English 

Language teachers of the basic eighth- grade in Damascus . 

- A questionnaire of  identifying the training needs from the training courses  for  

supervisors of English language of the Basic Education in Damascus. 

- A criterion of the physical environment for training. 

- A questionnaire of  identifying the training needs with regard to elements of the physical 

environment for training for  English Language teachers of the basic eighth- grade in 

Damascus . 

- A questionnaire of  identifying the training needs with regard to elements of the physical 

environment for training for  supervisors of the basic education  in Damascus .  

The Validity and Reliability of the Questionnaires: 
     The researcher consulted some referees from the faculty of education and asked them to 

revise and refine the content and wording of the questionnaires . The referees provided 



 

 

their suggestions and remarks on the questionnaire items, and the researcher modified 

them accordingly. 

      As for the reliability of the questionnaires, they were applied on a surveyed sample of 

(28) teachers of English language and (2)  educational supervisors, and it was reapplied 

once again on the same samples (15)days later. 

      The internal consistency of the questionnaire of teachers and supervisors was 

calculated using Alpha Cronbach coefficient, Re- test reliability ,and Split- half reliability. 

The values were (0,86),(0,91),and (0,90) respectively, which demonstrated that tool is 

applicable. 

  

Population and Sample of the Research: 
      The population of the research comprised all the teachers of English language of  the 

eighth- grade of the basic education in Damascus(161)teachers , all the supervisors of 

English language in the ministry of education and directorate of education(10) supervisors. 

     The researcher conducted the study on all the original members of the research 

community except for (the surveyed sample) which was withdrawn out of it for the 

application of a psychometric study of the research tool. Therefore, the number of the 

teachers and supervisors in the basic research sample was (141), about (83%) of the 

members of the original society divided into (133) teachers and (8) supervisors. 

Results of the Research: 
The research has come up with the following results: 

- The general level to the needs of English language teachers from the elements of the 

required physical environment for training from the teachers' perspectives was at the 

medium level. 

- The general level to the needs of English language teachers from the elements of the 

required physical environment for training from the supervisors' perspectives was at 

the medium level. 

- There are no statistical significant differences at the level of significance (0,05) 

between the mean scores  of  the sample study in determining the  extent of English 
language teachers' needs of the basic Eighth-Grade from elements of  the required 
physical  environment for training according to the  gender variable. 

- There are no statistical significant differences at the level of significance (0,05) 

between the mean scores  of  the sample study in determining the  extent of English 
language teachers' needs of the basic Eighth-Grade from elements of  the required 
physical  environment for training according to the  qualifications variable. 

- There are no statistical significant differences at the level of significance 

(0,05)between the mean scores  of  the sample study in determining the  extent of 
English language teachers' needs of the basic Eighth-Grade from elements of  the 
required physical  environment for training according to the  number of years of 

experience variable. 

- There are statistical significant differences at the level of significance (0,05) 

between the mean scores  of  the sample study in determining the  extent of English 
language teachers' needs of the basic Eighth-Grade from elements of  the required 
physical  environment for training according to the  training courses 

variable(trained- non-trained) for teachers who are trained. 



 

 

- There are statistical significant differences at the level of significance (0,05) 

between the mean scores  of  the sample study in determining the  extent of English 
language teachers' needs of the basic Eighth-Grade from elements of  the required 
physical  environment for training according to the  subordination of the school 

variable( public sector , private sector) for teachers who are from the public sector. 

Suggestions of the Research: 

This environment should be part of the educational system and integrated with the other 

components of the system(aims, students, curricula,…….etc.)to form an interactive 

environment with the other components that can contribute in serving the community 

taking into consideration  the teachers' needs . The conditions should be developed and 

improved regularly. 

In order to achieve that , we can redress a lot of the shortcomings in the educational 

environment. The researcher suggests the following: 

Providing criteria for training centers in the Syrian Arab Republic, especially the criteria 

of the educational environment with its different physical components. 
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