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 شكر وتقدير

 فيه، كما ينبغي لجالل وجهه، وعظيم سلطانه. الحمد هلل، حمًدا طيًبا مبارًكا

ومنتتتل تعلمتتتن كي  يكون التاتتتاني وا  ال  في  ،قيمتتتًو ومعنى إلى من تعلمتتتن منتتتل جن للنجتتتا 

، كم ا طأن فقومتني، بحستتتن جستتتلوبل، ال مستتتتحيل في ستتتبيل ا بداق والرقي جنالعمل، ومعل آمنا 

األســـتاذ  ،مشتتتتجًعا، واتقنن فكنن لي محاًزاتعاملل، وكم جحستتتتنن فكنن لي وزللن فانتشتتتتلتني بلباقو 

كل  ى ما قدمته لي من جهودعل ، جشتتتتتتتتتتتتتتكرل جزيل الشتتتتتتتتتتتتتتكرالدكتور أحمد فتحي أبو كريم المحترم

 المحبو والتقدير.

كما جتقدم بالشتتتكر إلى جع تتتا  ليدو التدريا في جامعو الشتتترل انوستتتط الاين كان لهم الا تتتل في 

 جاز.لاه المرحلو ووصولي لهاا ا ن اجتياز

 ،و كريمجب فتحي جشتتتتتكر لجنو المناقشتتتتتو لقبولهم مناقشتتتتتو رستتتتتالتي المكونو من انستتتتتتاا الدكتور جحمد

 و.امدكم اهلل بالصحو والعافي شحادة حسن فوازوالدكتور  صالح ناصر عليمان،وانستاا الدكتور 

تعجز الكلمان جن توفيكم حقكم من التقدير وا جالل، وجن تص  ما يجول في  اطري  أساتذتي
 ".من ثنا  وامتنان لكم فشكًرا جزياًل اساتاتي "حاظكم اهلل من كل سو  ومكروه

 الباحثة
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 اإلهداء

 ...بسم اهلل الرحمن الرحيم

 الاي بنعمته تتم الصالحان الحمد هلل الاي بتوفيقو وتسهيل منه جل والحمد والشتكر هلل رب العالمين
في عاله اكملن مستتيرتي العلميو وانهين دراستتو الماجستتتير لتاتح معي ان شتتا  اهلل آفال حياة ا ر  

بإان اهلل بعد مستتتتتيرة دراستتتتتيو حملن في طياتها الكثير من الصتتتتتعوبان والمشتتتتتقو  الدكتوراهولي حياة 
 ثمرلا، قال اهلل تعالى في كتابه العزيز "فأعينوني بقوة" صدل اهلل العظيم. والتعب اليوم اقط 

 

 الحبيب جلدي لاا العمل المتوا ع.ردننا أوطني الغالي إلى 

 .معي الكثير افقد تحملو أمجد ومجد  بناديج إلى من بهم جكبر وعليهم جعتمد

لى زوجي العزيز  إلى من سكن قلبي ومأل حياتي فرحو وسرورا إلى حبي ورفيل دربي  إياد خطاب وا 
 النجا .لدي لاا ج

ن الجوار الاي يتستتتع لي كلما جلم   ن بي  يبو جمل جو ستتتتقطن عالًيا، الجوار الاي ال ي تتتتيل علي  وا 
 تتال علي  المكانب بأستتره. الجوار اومن والداعم، ستتبب وصتتولي إلى لاه المرحلو، انعكاا ناستتي، 

ون، انمان اآة التي رجين فيها المرجة الناجحو والقويو والمستتتتتقلو، والتي الزلن جستتتتعى إليها حتى المر 
 من ستتتتعادة وف ر حملن.جأ بعد كل  و ، إليل جلدي لاه المستتتتيرة، بكل ما بعد كل انكستتتتار والمل

 وحزن و و .

 الباحثة
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ظة في محاف في المدارس الحكومية األساسيةله حاالحتياجات التدريبية لمعلمي المر 
 المشرفين التربويين الوظيفي من وجهة نظر ئهمالعاصمة عمان وعالقتها بأدا

 إعــداد 
 ختام فهيم سعيد يوسف

 شرافإ
 أبو كريم فتحي أحمد األستاذ الدكتور

 الملخص

را الحكوميو في المدا انساسيوله حاالحتياجان التدريبيو لمعلمي المر تعر  الدراسو الحاليو لدفن 
الوظياي من وجهو نظر المشرفين التربويين، ولتحقيل  دهمفي محافظو العاصمو عمان وعالقتها بأدا

 ستبانواوير جداة دراسو على شكل ، وتم تطاالرتباطيجلدا  الدراسو است دمن الدراسو المنهج الوصاي 
موزعو  الوظياي دا ، انولى االحتياجان التدريبيو موزعو على سبعو مجاالن، والثانيو انمن قسمين

تحقل من صدقهما وثباتهما، واست دمن الدراسو المسح الشامل وتطبيقها على جربعو مجاالن، وتم ال
من المشرفين التربويين في المدارا الحكوميو ومشرفو  ا( مشرفً 071على مجتمع الدراسو والمكون من )

 لمحافظو العاصمو عمان.

وجظهرن الدراسو مجموعو من النتادج كما يأتي: جن درجو االحتياجان التدريبيو لمعلمي المرحلو 
 دا في المدارا الحكوميو من وجهو نظر المشرفين التربويين مرتاعو، وجن تقييم مستو  ان انساسيو

يو ومجاالن دريبقيم معامالن االرتباط بين مجاالن درجو االحتياجان التو الوظياي جا  بدرجو مرتاعو، 
وعدم  (،α=1.15)مرتاعو عند مستو  الدالو  انساسيوالوظياي لد  معلمي المرحلو  دا مستو  ان

وجود فرول اان دالو إحصادًيا لدرجو االحتياجان تعز  ال تال  الجنا، ووجود فرول لدرجو 
االحتياجان التدريبيو تعز  لمتغير المؤلل العلمي لصالح الادو بكالوريوا/دبلوم عالي، وسنوان ال دمو 

الوظياي  دا سنون، كما جظهرن النتادج وجود فرول اان دالو احصاديو لأل 5لصالح فدو جقل من 
وجهو نظر المشرفين التربويين تبًعا لمتغير الجنا لصالح ا ناث، ووجود فرول دالو احصادًيا لمتغيري 

عو االستمرار في متاب لمي وسنوان ال دمو.  لصن الدراسو لمجموعو من التوصيان جلمهاالمؤلل الع
 تزويد المعلمين بما يستجد من طرل واساليب تدريا.

 ، المشرفاألساسيةالوظيفي، معلمي المرحلة  داءية: االحتياجات التدريبية، األالكلمات المفتاح
 .التربوي
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Abstract 

The current study aims to identify the training needs of  Primary Education public 

school teachers in Amman, and its relation to their functional performance from the 

perspective of school supervisors. A descriptive research has been conducted to achieve 

the goals of this study, as well as the use of two questionnaires as research instruments; 

the first questionnaire is about the training needs divided into seven fields, the second 

questionnaire is about the functional performance divided into four fields. The data 

collected from the questionnaires has been proven valid and reliable. The population of 

the survey consists of 091 school supervisors of both genders from public schools in 

Amman.  

The study has shown the following results: Primary Education public school teachers 

require more training from the perspective of school supervisors, and that the assessment 

of the functional performance is at a high level. It also shows that the correlation 

coefficient between the degree of training needs and the level of the functional 

performance for Primary Education teachers is at a high level of significance (α 

=0.05).There isn't any statistically distinct differences of the training needs based on 

gender, while there is a difference based on their Educational Qualification which is 

clearly visible in the section for Bachelor's Degree/Postgraduate Diploma, and in their 

years of service especially for those with YOS under than 5 years. The results show that 

there are statistically distinct differences in the functional performance from the 

perspective of school supervisors based on gender in favor to females, also visible in the 

sections Educational Qualification and years of service. In that regard, one of this study 

recommends that teachers need to be continuously provided with the current teaching 

methods. 

Keywords: Training Needs, Functional Performance, Primary Education Teachers, 

Supervisor. 
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 الفصل األول
 خلفية الدراسة وأهميتها

 المقدمــة

و ، ولاا التجدد السريع الاي شهدته جوا ر انلايو الثانيو وبدايان انلايمستمًرا تغيًرايشهد العالم 

ان في تطور الوجستيو، و ل، و قنيوفي كل المجاالن، والقطاعان، ت ،كتشافان، ومعار االثالثو من 

. لايو الثالثوسمو ان تعدالمااليم الح اريو، والسرعو الاادقو في تناقل المعلومان، والبيانان، التي 

عليه و ع ال طط ا ستراتيجيو لمواكبو التطوران الح اريو، ولتنميو الموارد  ينبغيانمر الاي 

اه كانن ل اجم جيً  ،جم علميو ،جم اقتصاديو ،البشريو، ومواجهو التحديان والمعوقان سياسيو كانن

صناعو ل واس  مو، والمعرفو الحقيقيو  رورة مالتنميو المستدا وج حن و ها،  مهًماالتحديان، ف

 النجا .فر  

نشر التربيو  عيق ويعد ثروان الوطن، فعلى مسؤوليته انجيال، ويتعهدلم، ويعدلم، المعلميتولى 

جتمع، لنظام السياسي التربوي، والتعليمي في المل. فالمعلم لو الم طط، والمناا كيًفاو كًماوالتعليم 

ومد  فاعليتها،  ،رسالته على نوق، ومقدار التدريب الاي يعطيه، وعلى الكاايان التعليميو جدا ويعتمد 

رتب ت نهاكو واالستاادة منها، ويعد تحديد االحتياجان التدريبيو من جلم ال طوان لنجا  التدريب، 

 (.2117 )حكيم، وليا ننها تحدد ما يرغب به الارد ،جولويان الحاجان

( جن العنصر الهام Houssart, Roaf and Watson, 2005يؤكد لوسارن ور  ووستن )

المعرفو ا على نقل العلوم، و من عناصر العمليو التربويو، ومد التها، لو المعلم، ودورة لم يعد مقتصرً 

 الل إلى تحقيل جلدا  التربيو، وفي جعل التعلم له معنى، وفاعليو.، بل تعدا الطلبةإلى 
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جن  اإجو فشلها في تحقيل جلدافها على المعلم،  ،في نجاحها التعلمية التعليميو العمليووتعتمد 

ش صيو المعلم بأبعادلا الم تلاو تؤثر بشكل كبير في الطلبو بصورة مباشرة، وغير مباشرة، لالل بدج 

عداده من  الل البرامج انكاديميو والتدريبيومؤسسان التعليمالعلم من قبل االلتمام بالم ، حيث وي، وا 

يهد  التدريب إلى تزويد المعلمين بالمعلومان، وانساليب والمهاران الم تلاو، والمتجددة كما يهد  

تهم مما ا المعلمين، وكا جدا إلى تغيير سلوكهم، واتجالاتهم بما يتوافل مع متطلبان رفع مستو  

براليم، ويعود بناع لهم وللطلب  .(2113 )سعادة وا 

 إا ،لى مجاالن التربيو والتعليم لم تعد العمليو التعليميو مجرد تلقينإالمعلومان  قنيود ول ت ومع

ميو، ل دمو انغراض التعلي قنيومثل: توظي  المعلومان الت ،مهام وظيايو ج ر  المعلمجصبح على 

ساعد في ست دام الوسادل التعليميو التي تاويقاا نجا  المعلم بقدرته على تصميم مجاالن التعليم ب

مهامه  دا جإكساب ال بران التي تؤلل الارد لمواجهو متطلبان الحياة العصريو، والل ليسهل للمعلم 

 (.2115 ا )انحمدي،التعليميو جكثر نجاحً ، ويجعل العمليو وكما يسهل عمليو التعلم لد  الطلب

منهم المعلومان، والمهاران،  بوالمدرسو إا يكتسب الطل بوطل في تأثيًراالمعلم جكثر يعد 

من جلم المراحل التعليميو في انردن، كونها تسعى إلى إعداد  انساسيووتعد المرحلو  .والسلوكيان

ن بالمعار ، مستمرة تزود المعلميو وتأسيسهم للمراحل التي تليها، ويعد التدريب عمليو نشطو،  ،الطلبو

 ،ا نتاجيو اتهممهار وال بران، والمهاران، واالتجالان التي تمكنهم من تطوير كااياتهم المهنيو، وزيادة 

 (.2117 مما ينعكا بشكل إيجابي على تعليم الطلبو وتحصيلهم )حريم،

تياجان التدريبيو من جلم ال طوان لنجا  التدريب ليا ننها تحدد ما يريده الارد، بل وتعد االح

زادد من لتمام الالوظياي باال دا حظي ان إاالوظياي،  دا يم انيننها ترتب جولويان الحاجان، وتق
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الوظياي  دا داريون بانلتم ا اجو عام، و  ،من قطاق  ا  كافو الوظيايو مستوياتهمالمسؤولين على 

عتمد نجا  في إدارة الموظ ، وي ساسًياج عنصًراا داريون  والنظري، وعدهب  ،التطبيقي :على المستويين

بداعه وتحقيل انلدا  المو وعو  من معايير بأقل وقن، وجهد  المؤسسو على نجا  الموظ ، وا 

 (.2115 وتكلاو )توفيل،

يو، ومؤسس ،ه جي عمل بطريقو علميوانساا الاي يقوم علي االحتياجان التدريبيوحيث جن 

ل يعد والنجا ، وعكا ال ،كتب لها الوصول إلى جعلى المراكز في المعرفومتسلسلو كي يب  بطريقو

فتحديد االحتياجان التدريبيو جشبه بالهيكل الاي تقوم عليه الدعادم  .للوقن، والجهد، والمال وم يع

 (.2115 )انحمدي، البشريو المواردالتدريبيو، والعلميو لتنميو 

( وجود احتياجان تدريبيو م تلاو للمعلمين في مجال 2106، وسعد )وحمدانجكدن دراسو كنجو، 

 جكدن وجود فرول بين المعلمين لهاه االحتياجان. والتقويم، كماالت طيط، والتنايا، 

 ًماكان الز وعليميوالتطور السريع الاي تشهده الساحو الت ،العلميو بآثارلا التطورانوانعكسن 

من  من مقارنو التطور العلمي، والتنوق، والشمول ،وغيرلا ،انساسيووالتعلم لمعلمي المرحلو  ،للتدريب

ل ما يطرج ومواد تعليميو، ومن ججل تتبع ك ،ججل إتقان ما تبتكره تكنولوجيا التدريا من طرادل تدريا

التي يكتسب  ويمهم من العمليو التعليمفهاه البرامج والدوران التدريبيو جز   من تطوران، وتغيران.

فيها المعلم العلم وال بران، والمعار ، وال شل جن لاه الدوران بدافع الرغبو لتطوير المعلمين، ورفع 

 ارج  جم ،ا لد مسيرته العمليو، والعلميو، سوا ً  فيجثر  ا منلهوظياي لما دادهم الجكاا تهم، وتحسين 

ما تريد  الطلبو، ولاا فيو  فيه،المدرسو من االن باط االناعالي، واتزان الش صيو، وقوة تأثيرلا 

بأدادهم  وعالقتها ،انساسيومن  الل االحتياجان التدريبيو لمعلمي المرحلو  محاولة اثباته دراسوال

 الوظياي من وجهو نظر المشرفين التربويين.



5 

 

 

 مشكلة الدراسة

حرصن المملكو انردنيو الهاشميو على إعداد قيادة واعيو وواعدة لمواجهو التحديان المتزايدة، 

فأولن وزارة التربيو والتعليم جل التماماتها على تطوير قدران المشرفين التربويين، والمعلمين لترتقي 

طوير اساليب ط، وتالوظياي، والل بتنظيم دوران تدريبيو للمعلمين في عدة محاور كالت طي بأدادهم

يقع و التدريا، واست دام التكنولوجيا، والتقويم، ومحاور ج ر  متعددة لجميع المراحل، والت صصان. 

 ،د  الطلبول انساسيووبنا  البنيو  ة،في نشأ والكامل المسؤوليو انساسيوالمراحل  يمعلم على كالل

 المراحل. التي تعتمد عليها بقيو انساسيوفتعد لاه المرحلو الركيزة 

يو التقييم للمعلمين، ( ب رورة تعدد المشاركين في عمل2108جبو مراد ) دراسوكما جوصن 

 الوظياي في مدارا وكالو الغوث ومقارنتها بالمدارا الحكوميو. دا بدراسو ان وجوصن ايً ا

 نساسيوامرحلو واستطالعان الرجي مع الزميالن معلمان ال ،ومن  الل  برة الباحثو في التدريا

 المعلم،  جدا فيمما قد يؤثر  و وا ثراديو،يلد  المعلمين من الناحيو التدريب تبين جن لنال فجوة

والبرامج  ،انساسيوما بين معلمي المرحلو  احتياججن لنال و على م رجان التعليم.  هوينعكا بدور 

رفين جدادهم الوظياي من وجهو نظر المش فيالتدريبيو ال اصو بهم، ومد  تأثير البرامج التدريبيو 

من التدريب التي يتم و عها   جال من  الل برامإالتربويين حيث ال يمكن مواكبو تلل التطوران 

، ولتحقيل لد  لاه البرامج على التربويين الت طيط السليم للبرامج التدريبيو، ةواوي  بر  ،م تصين

شرفين مالالوظياي لد  المعلمين من قبل  دا ياا انيقا  الهدر في الوقن، والجهد، والمال، وقا  و 

 في نساسيوااالحتياجان التدريبيو لمعلمي المرحلو  في استقصا الدراسو  مشكلووتتمثل  .تربويينال

الوظياي من وجهو نظر المشرفين  دهمداأعالقتها بو  عمانمحافظو العاصمو  المدارا الحكوميو في

 التربويين؟
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 وأسئلتهاهدف الدراسة 

لحكوميو في المدارا ا انساسيوعلمي المرحلو تحديد االحتياجان التدريبيو لم إلىالدراسو  لدفن

ل من لفي محافظو العاصمو عمان وعالقتها بأدادهم الوظياي من وجهو نظر المشرفين التربويين، وا

 اوتيو: الل ا جابو على انسدلو 

في المدارا الحكوميو في  انساسيولمعلمي المرحلو  التدريبيوحتياجان ما اال السؤال االول:

 محافظو العاصمو عمان من وجهو نظر المشرفين التربويين؟

رجو داستجابو جفراد الدراسو ل بين متوسطان ويدحصاإوجد فرول دالو يلل  :انيالسؤال الث

مان العاصمو عفظو افي المدارا الحكوميو في مح انساسيو المرحلواالحتياجان الاعليو لمعلمي 

 (؟دموالجنا، والمؤلل العلمي، وسنوان ال متغيران:) تعز  الى

ي في المدارا الحكوميو ف انساسيوالوظياي لمعلمي المرحلو  دا انما مستو   :ثالثالسؤال ال

 التربويين؟محافظو العاصمو عمان من وجهو نظر المشرفين 

 دا و لألجفراد الدراس اناستجاب بين متوسطانفرول اان داللو إحصاديو  يوجدلل  :رابعالسؤال ال

 لىتعز  إ في المدارا الحكوميو في محافظو العاصمو عمان انساسيوالوظياي لمعلمي المرحلو 

 ؟ دمو(وسنوان ال والمؤلل العلمي، الجنا،: )متغيران

 لل يوجد عالقو ارتباطيو اان داللو إحصاديو بين متوسطان استجابو جفراد السؤال الخامس:

دهم في المدارا الحكوميو ومستو  ادا انساسيوالدراسو لدرجو االحتياجان التدريبيو لمعلمي المرحلو 

 ؟الوظياي من وجهو نظر المشرفين التربويين
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  أهمية الدراسة

و التدريبي لميو مو وعها كونها محاولو لتحديد االحتياجانجتبرز جلميو الدراسو من  الل 

 دا حسين انوت ،وتوجيهها لتطوير ،ك طوة جوليو لبنا  البرامج التدريبيو انساسيولمعلمي المرحلو 

 وتتمثل لاه انلميو: ،الوظياي للمعلمين

 األهمية النظرية

العربيو  الوظياي، والتي تحتاج إليه المكتبان دا تبحث في مو وق االحتياجان التدريبيو، وان -

 عام.بشكل 

لألكاديميين والباحثين في مو وق االحتياجان  امهمً  يؤمل جن تكون لاه الدراسو مرجًعا -

 الوظياي. دا التدريبيو وان

 والمعلمين.إ افتها كمرجع للمشرفين  -

 األهمية التطبيقية 

 :يأتي فيماتتمثل انلميو التطبيقيو 

 مشابهو.لاه الدراسو في تحايز الباحثين على إجرا  دراسان قد تسهم  -

إن الل ف ،انساسيومن  الل عمليو تحديد االحتياجان التدريبيو الاعليو لمعلمي المرحلو  -

 الجيد.يساعد على ا عداد السليم للبرامج التدريبيو، والت طيط 

الكش  الوظياي ومعرفو جوانب القوة، وال ع ، و  دا يستايد المشرفون التربويون من تقييم ان -

الفي ، مما يساعد في دعم جوانب القوة، وتانااة حاليً مالبرامج ال، والسلبيان في يجابيانعن ا 

عادة تعديل لاه البرامج   وتطويرلا.القصور، وا 
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انمر الاي  يوانساستلبيو احتياجان معلمي المراحل  فينتادج الدراسو مشرفي التربيو تساعد  -

 الوظياي.على جدادهم  هينعكا بدور 

قد تساعد المشرفين التربويين في مراكز التدريب التربوي في تلبيو احتياجان التدريب لمعلمي  -

 .انساسيوالمرحلو 

ال يايد جصحاب القرار لتحسين المج الدراسو وتوصياتها مرجًعا علمًيا لاه تشكليمكن جن  -

 والتعليمي.التربوي 

 مصطلحات الدراسة

 اشتملن الدراسو على المصطلحان اوتيو:

كان عاقاًل وحااًقا ب اعته، ومنها َفتَدر بهب عوده اي اه فتعوده، ودربه  –: " من َدَرَب التدريب لغة -

به، تزويد الدارسين بالدراسان العلميو والعمليو التي تؤدي إلى رفع درجو  ودرايوجعله على علم 

 (.:2111193واجباِتهم. )البستاني،  جدا المهارة عندلم في 

ومشتقو من كلمو درب، والدرب لو الطريل، فإن الل يعني و ع انفراد، “: كلمة تدريب -

)لالل،  ”والجماعان المستهدفو على الطريل السليم في العمل كي يسيرو فيه ويتعودوا عليه

02:2110.) 

: نقل مهاران معينه، يغلب عليها جن تكون مهاران يدويو حركيو، إلى المتدربين، التدريب -

 (.210:2101مقبول )درة والصباغ،  جدا المهاران إلى مستو   وتوجيههم  تقان تلل

( التدريب: "لو إحد  الوسادل التي تست دمها ا دارة من ججل 5:2106ويعر  جبو كرش ) -

تطوير القدران السلوكيو والعمليو للعاملين وتنميتها بالشكل الاي يمهد الطريل نحو تقدم المؤسسو 

 ".مستو  البيدو الدا ليو، وال ارجيو ، ومواجهو التغيران علىوازدلارلا
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لمتدربين كساب اإجميع النشاطان الم طط لها والتي تسعى الى  بأنه: إجرائًيا التدريب يعرفو -

مجموعو من المعار  والعلوم وال بران والمهاران للرفع من جدادهم الوظياي وتطوير انتاجهم 

 في يوانساسهد  الى تزويد معلمي المرحلو ت لتيالتربوي، فهو عمليو مستمرة ومؤسسو وا

ران  حداث تغيي ةساليب تدريا جديدجو  ،لى  برانإمحافظو العاصمو  المدارا الحكوميو في

 ايجابيو.

 َوَج:تعود للاعل الثالثي حَ  االحتياجفي اللغو عرفها لسان العرب بأن كلمو “: لغة االحتياجات -

: طل وجمعها: حوادج: فنقول تحو َج:الحاجو، والحاِدجو تعني المأربو،  ب طلب حاجو، والت حوُّجب

 ابن) “"احتياج" والمصدر ،الحاجو بعد الحاجو، وحبجنب إليل جحوجب حوجًا، وحجنب جي احتجن

  (.278:0772منظور، 

مجموعو التغيران المطلوب إحداثها لمستتتتتتتتتتتتتتاعدة الموظاين جو العاملين  االحتياجات التدريبية: -

، التجالاناو على مواكبتو المستتتتتتتتتتتتتتتحتدثتان في مجتال العمتل، وتزويتدلم بتالمعتار ، والكاايان، 

والمهتاران التي تتطلبهتا طبيعتو وظرو  انعمتال، والوظاد  التي يقومون بها في العمل، وما 

 (.22:2116يران )ال طيب وال طيب، يواكبها من تغيران، وتجديدان، وتطو 

ا وتعرف البــاحثــة االحتيــاجــات التــدريبيــة -  ،والمهتتاران ،مجموعتتو من االتجتتالتتان انهتتأ: بتتإجرائيــً

في  نستتاستتيواكستتابها للمعلمين في المرحلو إوالانيو التي يراد  ،والقدران الستتلوكيو ،والمعلومان

ومواكبو التطوران  ،لدافهم المرجوةجمحافظو العاصتتتتتتتتتتتتمو عمان لتحقيل المدارا الحكوميو في 

الجته و مع، جو الستتتتتتتتتتتلول الاي يمكن تعديلهجالمتالحقو بمجال المهاران، والكاايان، والمعرفو، 

 .وكما ستحددلا جداة الدراسو وتنميته بالتدريب
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واجبه: بإنجازه، بإكماله، ومنه تأديو، طريقو  أدا )استتتم( مصتتتدر جد  قام ب“: لغة داءف األيعر   -

 ( .220:0787)الايروز آبادي،  ”القيام بعمل ما

ا الوظيفي داءاألف يعر   - بأنه الستتلول الاي يقوم به المعلم في المؤستتستتو التي يعمل فيها " :ايضــً

، دبتالطريقتو الصتتتتتتتتتتتتتتحيحو، مراعيًا بالل الااعليو، والكاايو، والستتتتتتتتتتتتتتالمو العامو في العمل" )عوا

5:2108.) 

في محافظو العاصمو عمان  انساسيوقيام معلمي المرحلو : إجرائًيا الوظيفي داءاأل يعرفو

 .الدراسو ، وكما ستحددلا جداةعاليو ةوبجود ،وكلاو ،وانلدا  الموكلين بها بأقل وقن ،بتنايا المهام

 حدود الدراسة

 يلي:تتمثل حدود الدراسو بما 

ي ف انساسيوحتياجان التدريبيو لمعلمي ومعلمان المرحلو اال تحديدالحدود الموضوعية: 

 الوظياي.وعالقتها بأدادهم  المدارا الحكوميو

 .2107/2121عام الدراسي الالاصل الدراسي الثاني من الحدود الزمانية: 

 انردن.عمان في  محافظو العاصمو: الحدود المكانية

 الحكوميو. انساسيو ن في المداراو ن التربويو المشرف البشرية:الحدود 

 محددات الدراسة

م يبتعم تحددوت ا، ودقو واستجابان عينو الدراسو.الدراسو وثباته ةتحدد نتادج الدراسو بصدل جدا

بدرجو  االمجتمعان المماثلو، وتتحدد اي ً نتادج الدراسو على المجتمع الاي سبحبن منه العينو وعلى 

 العينو. تيار العشوادي نفراد تمثيل عينو الدراسو لمجتمعها في  و  اال
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 الفصل الثاني
 األدب النظري والدراسات السابقة

اي العالقو بمتغيري الدراسو في االحتياجان التدريبيو  النظري لألدب عرً ا لاا الاصل ت من

للدراسان السابقو العربيو، واالجنبيو اان الصلو بمو وق  كما وت من عرً ا ،الوظياي دا وان

 الدراسو الحاليو وعلى النحو اوتي: 

 أوال األدب النظري

 االحتياجات التدريبية -1

احتو  اندب النظري المتعلل باالحتياجان التدريبيو على مو وعان اان صلو بماهوم التدريب 

والدوران التدريبيو، وجنواق التدريب، وجساليب التدريب، وجلميو التدريب، وجلدا  التدريب، وعلى النحو 

 اوتي: 

بهم حيث  انعمال المنوطوبهد  تنميو قدراتهم على  ا سالم بتدريب العاملين التماًما بالًغاالتم 

م يقوم بتدريب من يستعملهم على مصالح المسلمين ويزودلم كان الرسول صلى اهلل عليه وسل  

ليو وكان ل المسؤو رجل منهم لحم ا تياروكان يستشير اصحابه عندما يريد  با رشادان، والنصادح،

 (.0780 ن،بو سطاته، وما يارض عليه من واجبان )جيبين له سل حين ينصب والًيا

( ميالديو شهد عصر النه و الصناعيو إ ا ة على النه و 0785و 0711وفي الاترة بين )

الصناعيو ا نجليزيو انبثل منها مديرون بأساليب ومااليم جديدة،  الل لاه الاترة تحولن انجلترا 

االن المرحلو انتق جارياً من جمو زراعيو ريايو إلى ورشو صناعو للعالم بأسره، وقد مر لاا التحول بعدة

انولى، نظام ا نتاج المنزلي، ويقوم على وجود مزرعو تابعو للبين فكان التدريب في ظل لاا النظام 
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حتى  إلى انفراد المبتددين بالتدريب والتمرين ال دمويتم عن طريل نقل المعرفو من جفراد انسرة اوي 

على  ال امان، يقوم فيها المتعهدون بالتعاقديتقنوا العمل. وفي المرحلو الثانيو، التي عرفن بحر  

إنتاج جسر بأكملها. جما المرحلو الثالثو، فهي مرحلو بنا  المصنع )النه و الصناعيو( تم فيها إد ال 

نظام آالن زادن من قوة ا نتاجيو لكن تكالياها بالظو، وتحتاج إلى تدريب العاملين بشكل جكبر، 

 (.0780 التي التمن بالعاملين )فهمي،والتمن جي ا بالمطالب ا نسانيو 

(، كان للتدريب 0735-0727(، والثانيو)0708-0703وفي فترتي الحرب العالميو، انولى)

جثر وا ح في تطوير المناخ ليتناسب مع زيادة ا نتاج، وتلتها فترة كان فيها االحتياج جكبر لتغطيو 

ين، في الصناعو، وبرنامج ا داريين والمهندس العجز، والنق ، ومن جشهر لاه البرامج برنامج التدريب

 (.2102 والمعلمين في فترة الحرب )ياغي،

برامج  ( على الميو التدريب وجوصى بو ع0787جكد المؤتمر الوطني انول للتطوير التربوي )

متنوعو للتدريب والتأليل التربوي تتم على  و  حاجو المتدرب والمستجدان التربويو التي يار ها 

 .)موقع جامعو فيالديلايا( طوير المستمر للعمليو التربويوالت

فيما يتعلل ب رورة تدريب المعلمين وتنميتهم المستدامو  ،(2105التطوير التربوي ) مؤتمرجشار و 

نشا  مراكز تدريب إلى مجموعو توصيان منها ربط مسار التنميو المهنيو بالمسار الوظياي، يو لتنايا وا 

المستدامو في إطار برامج التنميو المهنيو المبنيو على الحاجان والتنسيل مع الجامعان  طط التنميو 

 . ةوبما يحقل الااددة المرجو  ،لالستاادة من  براتها
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تهد  دراسو االحتياجان التدريبيو التعر  على الارول بين المستويان القادمو والمرغوب فيها 

م و التغيران، والتطويران المطلوب إحداثها في معلومان المعلفي الكاايو التعليميو، بمعنى جنها مجموع

 ، وسلوكه ومهاراته واتجالاته، وبقصد رفع مستواه إلى المستو  التعليمي التربويانساسيوفي المرحلو 

المرغوب فيه حتى يتغلب على المشكالن التي تعترض سير العمل وا نتاجيو لديه، والتي تحول دون 

 (.0775 جوة )حمد،تحقيل جلدافه المر 

لحاجو الموظاين لها في المؤسسان الم تلاو، وال تال   ل  ماهوم الدوران التدريبيو وفًقاا ت

جلدافها، ومنها مؤسسان التربيو والتعليم، حيث عرفن بأنها مجموعو من النشاطان التدريبيو تناا 

 الل فترة زمنيو لتحقيل لد  تدريبي، وتصدر بها تعليمان تت من شروط قبول المتدربين، والهد  

وتاريخ بددها وانتهادها، وتشتمل على برنامج زمني، ومنهج تدريبي منها، والمكان الاي تعقد فيه، 

 (.2112 )البستان وبولا وعبداهلل،

( بأن الدوران التدريبيو تهد  Kulshrestha & Pandey, 2013جشار كولشرسثا وباندي )

 وإلى تحسين جودة التدريا، حيث تت من جنشطو لتطوير التعليم، وتعد وسيلو فعالو لتحسين العملي

 المعلمين.التعليميو، وتحسين ال بران التعليميو والتربويو لد  

ن م نسانيو في المنظمان حيث جن كثيًرايعد التدريب من جكثر إجرا ان تطوير المصادر ا 

 آملين في العمل، يقطعون مسافان طويلو جًدا الموظاين يسافرون لح ور المؤتمران، وورش

  المجاالن نن التدريب ال يقتصر على تزويد العاملين الحصول على التدريب الالزم في م تل

بالمعار ، والمهاران، وجنماط السلول، فهو عمليو مستمرة باستمرار المؤسسو، وبقادها، فالتدريب 

 لمؤسسو قيًماالتدريب لكونه ي ي  ليكتسب جلميته في جنه وسيلو للتعلم مد  الحياة، فتأتي فاددة 
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اد لقدران ومهاران، وجفكار، ومعرفو جشمل، وجوسع في مجال عملهم جديدة، من  الل إكساب انفر 

فهو يحقل للارد مزيد من انمان، واالستقرار الوظياي، ويتيح له فرصًا للترقيو، وشغل المناصب 

 (.2112 القياديو )ال طيب،

كلمو يدرب جصلها كلمو فرنسيو قديمو معنالا يسحب جو يشجر، حديثا تعني إيصال الش   “

 (.2115 )المدلون، ”لوب في السلول جو المهارة، عن طريل التعليم بعنايو  اصوالمط

لتدريب على جنه تزويد الارد بال بران، وانساليب، واالتجالان العلميو، كالل تمن ا شارة ل

والعمليو الالزمو الست دام المهاران، والمعار  الحاليو التي يمتلكها، جو الجديدة التي يكتسبها، في 

ممكن في وظياته الحاليو، ويع ده للقيام بالمهام الوظيايو المستقبليو، وفل م طط  جدا تقديم جف ل 

 (.2117لمي الحتياجاته التدريبيو )توفيل، ع

ابه من ججل إكس تحسين إيجابي لسلول الارد مهنًيا( التدريب بأنه 2117زويل  ) بينما ير  

معار ، و بران يحتاج إليها الارد العامل، وتحصيل المعلومان التي تنقصه، واالتجالان الصالحو 

 والعمل.لإلدارة 

 الدوران التدريبيو ترتبط بماهوم التدريب بصورة وا حو حيث من  الل التعرياان السابقو فإن

، والمهاريو، المعرفيو جن التدريب يعد عمليو مؤسسو تسعى إلى تغير في سلول الارد لسد الاجوان:

 .على المستو  المطلوب دا الحالي، وان دا واالتجاليو بين ان

 أنواع التدريب 

ن، وينقسم إلى: ا لعدد المتدربيالتصني  فهنال التدريب وفقً ت تل  جنواق التدريب با تال  جنواق 

تدريب فردي، تدريب جماعي. والتدريب وفقًا لمكان التدريب، وينقسم إلى: تدريب في موقع العمل، 
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وتدريب  ارج موقع العمل. والتدريب وفقًا للهد ، وينقسم إلى: ثالثو جقسام جلدا  عاديو: تساعد 

ن الكاا ة المطلوبو، وجلدا  حل المشكالن: تكش  عن مشكالن محددة التنظيم لالستمرار بمعدال

تعاني منها المؤسسو، وتصمم برامج تدريبيو بغرض حلها، وانلدا  االبتكاريو: تهد  إلى تحقيل 

في التنظيم نحو آفال لم يسبل التوصل إليها، وجما التدريب وفقًا لوقن  دا نتادج غير عاديو ترفع ان

نوعين: التدريب قبل ال دمو: جي التدريب ا عدادي آ ر سنوان الدراسو وقبل مزاولو التنايا، ولو 

 (.2118 العمل، والتدريب جثنا  ال دمو: جي التدريب بعد مزاولو العمل )الطريقي،

تعد جساليب التدريب على كثرتها ليسن بدادل ي تار منها المدرب ما يعجبه منها بل إن تحديد 

ران، الهد  من التدريب، ونوق ومو وق المادة التدريبيو، وطبيعو المتدربين، الوسيلو ي  ع العتبا

واتجالاتهم، ومستوياتهم العلميو، با  افو إلى عدد المتدربين المشتركين في البرنامج، وتكلاو الوسيلو 

 التدريبي.المست دمو، والوقن المتا  لتنايا البرنامج 

 أهمية التدريب 

ان في الحا ر والتأليل لمسؤولي دا التدريبيو جنها تؤدي إلى تحسين انتكمن جلميو الدوران 

المستقبل، فهي مهمو بالنسبو لألفراد الاين يلتحقون بالعمل نول مرة، والسيما انعمال التي لم يسبل 

لهم التدريب عليها، لالل فإنهم يحتاجون إلى التدريب عليها، وشعور المتدرب بألميو التدريب جمر 

 (. 2100 ننه يساعده على تقبل التدريب، واالستاادة منه )السكارنه،مهم، 

تنميو المعار  والمهاران واالتجالان، فالتدريب ال يحقل الااددة المرجوة منه إاا كانن المعلومان 

متوافرة لد  المتدرب، جو ال يحتاج إليها في وظياته، لالل من المهم ا تيار مواد التدريب التي تزود 

ب بالمعلومان الالزمو، وال روريو للقيام بوظياته على الوجه المطلوب، ومن ناحيو تنميو المتدر 
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جبو )جاز ا نمهاراته تكون بأن يؤدي وظياته بصورة جف ل، وبأقل قدر من الجهد، والسرعو في 

 (.2111 شي و،

وتحسين  دا ( في إزالو ومعالجو نقاط ال ع  في ان2116) وتظهر جلميو التدريب عند الطادي

 قراراتها. وات ااالمعار ، والمهاران، فالتدريب يمكن المؤسسو من حل مشاكلها، 

( لمساعدتهم في 2117وتحقل برامج التدريب فوادد لألفراد العاملين حسب ما بينها السكارنه )

تحسين فهمهم للمؤسسو، وتو يح جدوارلم فيها، وفي حل مشاكلهم التي يواجهونها، كما تساعدلم في 

ليل التوتر الناجم عن النق  في المعرفو، جو المهارة، كما تسهم في تنميو القدران الااتيو للعاملين، تق

 واالستقرار الوظياي، ورفع الرو  المعنويو، والر ى عن العمل.

 ج ر العاملين، ويقول المثل العربي: )ليا من  جدا يمثل التدريب وسيلو فاعلو في رفع مستو  

شي  معين لن يكون مثل الاي جريته لمدة دقادل  جدا كمن َسِمع(، فمن تحدثن إليه ساعان حول 

 كي  يؤدي لاا الشي .

 أهداف التدريب

ا يجابيو في العمل من  الل االنتما  للمؤسسو، وسياستها والدفاق عنها،  االتجالانتتم تنميو 

 (.2111 ماعي )جبوشي و،والتعاون مع الرؤسا ، والزمال ، وبث رو  العمل الج

، من  الل و ع معايير لقياا مد  تقدم دا ومن جلدا  التدريب جنه يحس ن مستويان ان

العاملين المتدربين، حيث جن النجا  في تحقيل جلدا  التدريب يعود على المؤسسو بالااددة، لالل 

تتكامل مراحل  طو التنظيمي، بحيث  دا مهم جن يكون الهد  من التدريب لو زيادة فاعليو ان

 (.2115 التنميو ا داريو )المدلون،
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يقول المثل االنجليزي: )الممارسو تؤدي إلى ا تقان(. فألميو الدوران التدريبيو تكمن في إعداد 

يجاد بيدو تااعليو بين المتدربين، با  افو لكونها تلبي  موظاين متمكنين، وتحسن مستوياتهم، وا 

 ومهارة. احتياجان سول العمل بكاا ة،

تدريب المعلمين جثنا  ال دمو التعليميو، التدريب يستهد  تحقيل نمو ااتي للقادمين على عمليو 

جثنا  ال دمو بأنه: نشاط م طط يهد  إلى إحداث  ويعر  التدريبالمعلم،  جدا التعليم، والسيما 

تغيران يمكن المعلمين من النمو في المهنو، والحصول على المزيد من ال بران المسلكيو، والثقافيو 

 (.2115 وكل ما من شأنه رفع مستو  عمليو التعليم، والتعلم، وزيادة الطاقو ا نتاجيو )محمد وحوالو،

( جن الدوران التدريبيو لها دور كبير في تطوير Serdenciuc,2013وا ا  سيردنسيوا )

الكاايان الرديسيو الالزمو لنجا  المعلمين، حيث تجعلهم يمتلكون مهاران حل المشكالن والتاكير 

الناقد، والتاكير المنهجي، كما يمكنهم الل من القدرة على دمج جساليب التدريا الم تلاو، وابتكار 

 المعلومان الحديثو. دمج ال بران القديمو بال بران و  علىجسلوب جديد، ومنهج يعتمد 

وفي  و  التغايو الراجعو سوا  من الهيدان ا شرافيو، جم االجهزة التنايايو يمكن تحديد جوجه 

تدريبيو، لالحتياجان ال حديًدا دقيًقابعض المعلمين لاا يتطلب ت جدا القصور، جو نقاط ال ع  في 

 (.2117 ريبي بنا ًا عليها )شويطر،ويتم تصميم البرنامج التد

 الوظيفي داءاأل -0

الوظياي جلم عناصر التغايو الراجعو فيزود مت ا القرار في المؤسسو التربويو،  دا يمثل تقيم ان

هم في الوظياي المرتاع يس دا وغير التربويو، بمعلومان عن مد  كاا ة، وكاايو العاملين، إا إن ان

لحاسم في الوظياي العامل ا دا تحقيل جلدا  المؤسسو، والنمو المهني للعاملين فيها، ويكون تقيم ان
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المناسبو  احانواالقتر تقويم، ورصد نقاط القوة، وال ع . فيساعد اصحاب القرار على ات اا التدابير، 

لو جو الت طيط لمرح جو ترقيان جو إعادة ليكلو عالوانالعاملين كدوران تدريبيو جو  جدا لتحسين 

بين  التصالاقادمو، جو  ثرا  ا داران والعاملين بوسادل تعليميو وتكنولوجيو تزيد من فعاليو مهاران 

 المهنو.العاملين، وتعزز ا القيان 

الوظياي لي:  دا على ان تؤثر( جن العوامل الثالث الحاسمو التي 2112وير  العسا  )

من مناخ العمل،  والتنظيمي)مهاراته، ومعرفته، وقيمه، ودوافعه(، والوظياو ومتطلباتها، والبيدو  الموظ 

 وانظمو اداريو، وتوفر الموارد.

الوظياي حيث جن  دا ( الر ى الوظياي كألم العوامل المؤثرة في ان2116وقد حدد العزب )

 .لى سلوكه بالعمل إيجاًبا جو سلًباشعور الارد المرتاع جو المن اض نحو وظياته ينعكا ع

 (:2101الوظياي من وجهو نظر الحراحشو ) دا ومن العوامل المؤثرة في ان

 المؤسسو.يمثل العوامل المحيطو ببيدو العمل من دا ل  التنظيمي: الايالمناخ  -

 الرو  المعنويو لد  الموظ : وتتمثل بدرجو التمام الموظ ، واقباله على العمل. -

العمتتتل من  الل فهم اندوار: وتتمثتتتل في فهم الموظ  للستتتتتتتتتتتتتتلم ا داري  جدا المقتتتدرة على  -

 له بو و . الموكلوومعرفو المهام 

  الموظ التزاملها دالالن ومعاني متعددة، فهي تعبر عن  دا ( جن كلمو ان2113وجشار العنزي )

ل باوداب وان الل الحميدة، دا ل المؤسسو التي يعم وااللتزامبمتطلبان وظياته التي اسندن إليه، 

  إليه. الموكلوبها، وتحمله للمسؤوليان 
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ريقو مل بها بالط( بأنه سلول المعلم في المؤسسو التعليميو التي يع2116) المطارنو بينما تراه

 الكاايو، والاعاليو، والكاا ة، والسالمو العامو في العمل. الصحيحو، مراعًيا

في نظريان السلول بشكل عام، والتنظيم  انساسيوالوظياي من المو وعان  دا وم انيعد ماه

 ا ، لما يمثل من جلميو في الوصول لأللدا  المرجوة للمنظمان بااعليو وكاا ة  بشكلا داري 

 (.2112 )ر ا،

 مميًزا دا ال وظياي، فإاا كان انمن جلم محاور العمل المهني في جي مج دا ان ماهومويعد 

انو صاحبه إلى مك دا في ظل بيدو عمل يسودلا المساواة والعدل، فإنه من المنطقي جن يأ ا لاا ان

 دا عليو في المؤسسو التي يعمل بها، لن تستطيع المؤسسو الد ول في المنافسو إال إاا كان ان

 (.2117 الوظياي العالي لو جحد جلم  صادصها )الطعامنو،

هاران وجن إثرا  مع مستو  المعلمين مما ينعكا على جدادهم الوظياي، في رف التدريبيساعد 

جعل ي المعلمين، وتدريبهم على مهاران جديدة، وبشكل فعال ودوري جو تطوير مهاراتهم السابقو

لى جودة ع لصايو بكاا ة، وينعكا الل إيجاًباالمعلمين جقدر على مواجهو المشكالن التعليميو، وا

 التعليم.م رجان 

 الوظيفي داءيم األتق

ديد اران الحديثو، والل للعفي جميع ا د االلتمامالوظياي للعاملين محط  دا إن عمليو تقيم ان

بيو، جو المستقبلي، وتش ي  االحتياجان التدري والتوجيهسباب التطويريو كالتغايو العكسيو، من ان

 القراران المتعلقو بالمكافآن، والعقوبان، وتعيين موظاين جدد.  كات ااالتقييميو 
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كل فرد من العاملين  الل فترة  جدا بأنه " عمليو تقدير  دا تقييم انل( 2107جودة ) ويشير

 ه".جدا لتقدير مستو  ونوعيو  معينوزمنيو 

المؤسسو ككل، فقد ت تل   جدا العاملين يحدد درجو  جدا جن  (Bratton, 2003) براتونوير  

 ستين.المؤسالعاملين في كلتا  جدا على  االنتادج بين مؤسستين متساويتين في الموارد بنا ً 

 الوظيفي داءمجاالت تقييم األ

لى التغيير النوعي ( إSergiovanni and Starrat, 1998وقد اشار سيرجيوفاني وستارن )

شرا  التربوي نهايو التسعينان، تحول االلتمام من تقويم المعلمين إلى نمولم المهني، في اتجالان ا 

وتميز المشر  التربوي بسمو القيادة، لاا التصور الجديد لدور المشر  التربوي، رتب مسؤوليان 

   القيادي.المشرفون التربويون تجاه دورلم 

اا ة والااعليو حسب عالي الك بتدريب المشرفين تدريًباي انردن ولقد التمن وزارة التربيو والتعليم ف

 ا بتدريب المعلمين، وكان لاا االلتمام في اتجالين؛وا حً  المتوافرة لديها، فأولن التماًما االمكانان

انول برامج تدريبيو قصيرة، ومتوسطو المد ، تعتمد إلى جقسام ا شرا  التربوي في مديريان التربيو 

المشر  التربوي بثالث جدوار رديسو في تدريب المعلمين، ولي: تش ي  الحاجان والتعليم، ويقوم 

التدريبيو، وت طيط البرامج التدريبيو، ومتابعتها، وتنايالا. وجما االتجاه الثاني، فقد تمثل بااللتمام 

التدريب ج مبمشاريع تدريبيو تربويو كبيرة، كمعهد التأليل التربوي، وكليو تأليل المعلمين العاليو، وبرا

 (.  0785)الدويل،  حالًيا المعقودةللمعلمين 

التماًما  اًصا من وزارة التربيو والتعليم انردنيو،  انساسيوإعداد معلم المرحلو  عمليووقد نالن 

التعليم انساسي لو مرحلو إلزاميو من التعليم مدتها عشر سنوان. والكتب الدراسيو لي  حيث جن
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، والثانويو ساسيوان. والتعليم في انردن مجاني في المرحلتين تربيوتوزعها وزارة الكتب قياسيو موحدة 

 شر  التربويالمالمعلمين قامن وزارة التربيو والتعليم بتدريب  جدا وللمحافظو على تقييم وتطوير 

ريا دمتابعو المعلمين وتعينه السلطو لإلشرا  على المعلمين، على جن يكون على علم بأساليب التل

سين ، من ججل تحاالجتماعي، ولديه مهاران في االتصال، والتواصل في المجال العلمي، والمعرفي

 العمليو التعليميو التعلميو.
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 ذات صله دراسات سابقةثانيا: 

طاعن الدراسو والتي استمتغيران سان السابقو المتعلقو باا لبعض الدر الجز  عر ً  لااتناول 

و بكجنبيو وشوالدوريان العربيو وان ، الل مراجعو الرسادل الجامعيوالباحثو الحصول عليها من 

ياجان وينقسم إلى جزجين انول عن االحت ا من انقدم الى االحدثزمنيً  تم عر ها تسلساًل  االنترنن وقد

 الوظياي. دا التدريبيو والثاني عن ان

 دراسات تتعلق باالحتياجات التدريبية

 مولوبينال الطلبو لمعلمي الالزمو التدريبيو االحتياجان تعر   إلىال( 2106) العلي دراسولدفن 

 جنا من لبك وعالقو الل ،للتقييم جداة ا ستبانواست دمن الدراسو  الهاشميو، انردنيو المملكو في

المنهج الوصاي التحليلي، وتكونن  دراسوواست دمن ال .التدريا في و برته ،العلمي ومؤلله المعلم،

 .الهاشميو انردنيو المملكو في المولوبين الطلبو ومعلمو من معلمي معلماً ( 016)عينو الدراسو من

 كانن بينالمولو  الطلبو لمعلمي الالزمو التدريبيو االحتياجان درجو جن إلى الدراسو نتادج جشارن وقد

 ماك التدريسيو، ال دموو  ،للجنا تعز  فرول وجود عدم إلى النتادج جشارن كما متوسطو، بدرجو

لطلبو ا لمعلمي الالزمو التدريبيو االحتياجان  تال ا بمد  يتعلل فيما سواالدر  نتادج جظهرن

 لطلبوا معلمي لصالح إحصاديو داللو اان فرول وجود للمعلم العلمي المؤلل  تال اب المولوبين

 .حملو البكالوريوا من المولوبين

 (,Chepkole, Koross and Tarus 2017شيبكول، وكوروا، وتاروا ) دراسوولدفن 

التعر  إلى نمط التدريب المقدم لرؤسا  انقسام، ومحتواه، في كينيا، واست دمن الدراسو برنامج 

( 28الحزم ا حصاديو جداة للدراسو، است دمن الدراسو المنهج التجريبي، وقد طبقو على عينو من )
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جشارن نتادج الدراسو  ( من رؤسا  انقسام.002في المدرسو الثانويو الحكوميو، و)من التربويين 

 .لوجود حاجو ملحو لتدريب المعلمين، مع توفير الموارد للمعلمين وا بتكار، والرقابو ا داريو

( إلى التعر  على درجو االحتياجان التدريبيو لمعلمي الدراسان 2107عماوي ) دراسولدفن 

االجتماعيو في  و  مرتكزان اقتصاد المعرفو من وجهو نظرلم في لوا  المزار الشمالي في المملكو 

انردنيو الهاشميو، است دم الباحث المنهج الوصاي، وتكونن جداة الدراسو من استبانو، وتكونن عينو 

( معلمًا ومعلمو، من معلمي الدراسان االجتماعيو في لوا  المزار الشمالي، وبينن 32اسو من )الدر 

نتادج الدراسو جن درجو االحتياجان التدريبيو لمعلمي الدراسان االجتماعيو في  و  مرتكزان اقتصاد 

اان  فرولالمعرفو كان متوسطًا على جميع المجاالن وانداة ككل، وكشان النتادج عن عدم وجود  

 ، والمؤلل العلمي، في  و  النتادج السابقو.ال دموداللو إحصاديو تعز  لمتغير الجنا، و 

( ,Sabandi, Anisah and Rusdinal 2018لدفن دراسو ساباندي وانيسو وروسدينال )

التعر  إلى تحليل الحاجو لتدريب كادر ا دارة المدرسيو، في غرب سومطرة، اندونيسيا، است دمن 

( من 058تبانو جداة للدراسو، است دمن الدراسو المنهج الوصاي، وتكونن عينو الدراسو من )االس

وقد جشارن نتادج الدراسو إلى وجود  ( رديا ليدو الموظاين ا داريين.72كوادر ا دارة المدرسيو، و)

اريين بنسبو دحاجو للتعليم والتدريب في مجال تطوير الكاا ة ا داريو لد  رؤسا  ليدو الموظاين ا 

 مرتاعو.

إلى معرفو   (,Hanif, Buzdar and Mohsin 2018ار ومحسن )زدلدفن دراسو حني ، بو 

تقييم االحتياجان التدريبيو للتربويين في المدارا الثانويو من وجهو نظر المشرفين التربويين، في 

جتمع تكون مللدراسو، و واست دمن االستبانو جداة  باكستان، واست دمن الدراسو المنهج الوصاي،
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وتوصلن نتادج ( مدرا للمرحلو الثانويو، 21ن، و)( مشرفي5مدرسو، و)( مدير 211)منالدراسو 

الدراسو جن تقييم االحتياجان بإشرال المشرفون التربويون قد تم تجالله في النمااج السابقو لتدريب 

ان دارا يتم تصميمه بواسطو السلطمديرو المدارا، وقد تم مالحظو جن المحتو  التدريبي لمديرا الم

 التربويو العليا، ولم تأ ا االحتياجان، وانولويان باالعتبار لمعلمي المدارا في العمليو التدريبيو.

 اللغو لمدرسي التدريبيو االحتياجان تحديد( إلى 2108لدفن دراسو رحمو، والعش، وحسين)

ي، وتكونن است دم الباحثون المنهج الوصا ،السوريو، في الجمهوريو العربيو بغيرلا للناطقين العربيو

 معالد في العاملين من ومدرسو امدرسً ( 51وتكونن عينو الدراسو من ) ،استبانومن  جداة الدراسو

 لمدرسي التدريبيو االحتياجان تقدير درجو جن البحث نتادج جظهرن بغيرلا، للناطقين العربيو اللغو تعليم

 في وإحصادي داللو اان فرول وجود عدم جظهرن كما عاليو، جا ن بغيرلا للناطقين العربيو اللغو

 سنوان عددو  المدرا جنا لمتغيران تعز  التدريبيو الحتياجاتهم البحث عينو جفراد تقدير درجو

 .ال دمو

التدريبيو لمعلمي اللغو ا نجليزيو  االحتياجانالتعر  إلى  (,Ali 8102)علي  دراسولدفن 

انو ال اصو في مصر، است دمن ا ستب االحتياجانكلغو ثانيو، فيما يتعلل بالعمل مع انطاال اوي 

دراسو، واست دمن الدراسو المنهج الوصاي التحليلي، ال داةكأ االستقصاديجداة للدراسو، والمسح 

حيث  من معلمي اللغو ا نجليزيو في المدارا الحكوميو. معلًما( 208وتكونن عينو الدراسو من )

 التدريب في مجال التعليم الشامل، وجن لنال فروقان وا حو، انعدامجشارن نتادج الدراسو إلى 

المؤلل ، و ال دموعلى العمر، وسنوان  المشتركين في االحتياجان اعتماًداكبيرة بين  وا تالفان

 العلمي.
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التعر  إلى االحتياجان التدريبيو لمعلمي اللغو العربيو ومعلماتها  (2107سعادة ) دراسولدفن 

است دمن و  في انردن، است دمن ا ستبانو جداة للدراسو، للمرحلو الثانويو في مديريو لوا  الجامعو،

 ومعلمو ممن يدرسون اللغو العربيو. ا( معلمً 58كونن عينو الدراسو من )المنهج الوصاي، وت دراسوال

نتادج الدراسو إلى جن االحتياجان التدريبيو لمعلمي اللغو العربيو في لوا  الجامعو جا ن  نشار جوقد 

 بدرجو من ا و.

إلى معرفو وجهو نظر المشر   (,Wambu and Myers 2019) وامبو ومايرا دراسولدفن 

ن الدراسو واست دمفي الواليان المتحدة االمريكيو، المدرسي نحو االستعداد واالحتياجان التدريبيو، 

واست دمن الدراسو المنهج الوصاي، ججرين لاه الدراسو على مشرفي المدارا  االستبانو جداة للدراسو،

كونن عينو الدراسو من مشرفا، وت (52) في واليو نيوجيرسي االمريكيو، حيث تكون مجتمع الدراسو

نتادج الدراسو جن معظم المشرفون ( مشرفين من الاكور، وبينن 7( مشرفًو من ا ناث، و)36ا ناث )

 لم يتلقوا تدريبان إشرافيو كاملو جثنا  البرنامج التدريبي لهم.

( التعر  إلى االحتياجان التدريبيو الالزمو لمعلمي الريا يان في 2107البلوي ) دراسولدفن 

بانو جداة تالمدارا الثانويو من وجهو نظرلم، في تبول، المملكو العربيو السعوديو، است دمن االس

ن م ونن عينو الدراسو من  مسين معلًماللدراسو، واست دمن الدراسو المنهج الوصاي التحليلي، وتك

جن متوسط االحتياجان  إلى معلمي الريا يان في المدارا الثانويو. وقد جشارن نتادج الدراسو

التدريبيو لمعلمي الريا يان في المرحلو الثانويو في المجال الت صصي بدرجو متوسطو، كما 

 متوسطو. ان التدريبيو في المجال التربوي جا ن بدرجوحتياجوجظهرن النتادج جن اال
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و في ريسي( التعر  على احتياجان معلمي اللغو االنجليزيو التد2107جبو قويدر ) دراسوولدفن 

 و  دمج التكنولوجيا في التعليم من وجهو نظرلم في لوا  القويسمو، في المملكو انردنيو الهاشميو، 

است دمن الدراسو االستبانو كأداة للدراسو، واست دمن الدراسو المنهج الوصاي التحليلي، وجظهرن 

التكنولوجيا  لى التدريب في توظي النتادج جن درجو االحتياجان التدريبيو لد  معلمي اللغو االنجليزيو إ

بدرجو متوسطو، كما اشارن النتادج إلى عدم وجود فرول اان داللو إحصاديو في  و  االحتياجان 

 .ال دموالتدريبيو بين معلمي اللغو االنجليزيو تعود لمتغيري الجنا و 

 الوظيفي داءدراسات تتعلق باأل

الوظياي لد  معلمي  دا الدافعيو وانإلى  ( التعر Shaari, 2002) شاري دراسولدفن 

تو  الدراسو االستبانو لتحديد مس واست دمن ج الوصاي،هالدراسو المن واست دمنالمدارا الثانويو، 

( معلم ومعلمو، وقد 72وتكونن عينو الدراسو من ) الوظياي، دا ج ر لتحديد مستو  انالدافعيو و 

رة بالتشارل الوظياي باستثنا  حافز ا دا دا عيو وبين اننال عالقو كبيرة بين الدافلرن النتادج جن هجظ

 الوظياي. دا رن النتادج عدم وجود عالقو بينه وبين انهحيث جظ

الوظياي بين المعلمين  دا التعر  إلى العالقو بين ان (,Joseph 2004) لدفن دراسو جوزي 

ودرجو الر ا الوظياي في ظل الظرو  الوظيايو التي يعملون بها، وتحديد المجاالن الوظيايو التي 

من المدارا  ًما( معل021الر ا الوظياي لديهم، في الهند، تكونن عينو الدراسو من ) ان ااضتسبب 

و، من النمط ا داري المتبع في المدرسكيراال، وكانن نتادج الدراسو وجود عالقو بين كل  فيال اصو 

الوظياي للمعلمين، ووجود عالقو  دا وظرو  العمل، والعالقو مع الزمال ، وعبئ العمل، مع ان

 الوظياي مع التطور المهني والكاا ة للمعلم و اصو دا طرديو عاليو بين الدافعيو لد  المعلمين، وان

 إاا لقي الدعم من قبل ا دارة.
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الوظياي لد   دا جساليب القيادة وانالتعر  إلى  (,Adeyemi 2010) ادمي لدفن دراسو

 ،ايج الوصهالمن است دمن الدراسو معلمي المدارا الثانويو العليا في واليو جوندو بنيجيريا،

وتكونن  ي،لوظياا دا لتحديد انسلوب القيادي وج ر لتحديد مستو  ان االستبيان الدراسون ست دماو 

 االتعليمي كان متوسطً  دا تو  انمسرن النتادج جن ه( معلم ومعلمو، وجظ087عينو الدراسو من )

م يكون جف ل تحن القيادة االستبداديو مقارنو مع انسلوب هالمعلمين لوظادا جدا رن جن هوجظ

 لي.  للتسااانسلوب و الديمقراطي 

 دا إلى العالقو بين السلول التنظيمي وان التعر  (,Khazaei 2011) ازاي  دراسولدفن 

 ت دمنواس ج الوصاي،هالمن ن الدراسواست دم إيران، حيثمحافظو مازندران في  لمعلميالوظياي 

رن نتادج ه، وقد جظومعلمو معلم (76) نوتكونن عينو الدراسو م الدراسو االستبانو كأداة للدراسو،

 المعلمين كما جوجدن الدراسو جدا السلول التنظيمي و  نال عالقو إيجابيو بين مكونانلالدراسو جن 

 دا نرن اهالمعلمان وجظ والل لصالحالوظياي يعود إلى فارل الجنا  دا نال ا تال  في انلجن 

 لد  المعلمين. با يجابيوالوظياي 

العالقو التعر  إلى  (Kadai &Gana, Bukar ,8100) غانا وبوكار وكادي لدفن دراسو

ست دمن ا نيجبريا، في واليو بورنو. في المدارا الثانويو دا المعلمين والر ا الوظياي وانبين 

ست دمن الدراسو المنهج الوصاي التحليلي، وتكونن عينو الدراسو االدراسو ا ستبانو كأداة للدراسو، و 

و اان دالل، وقد جشارن نتادج الدراسو إلى وجود فرول ثالث مدارا ثانويو في مدرًسا (081من )

الوظياي للمعلمين، ور الم الوظياي مع سلم الترقيان  دا إحصاديو مرتاعو وتردد بسيط بين ان

 .التي لم ترل إلى مستو  التوقعانوانتظام انجور، 
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الوظياي لد  معلمي التربيو  دا ( التعر  إلى مستو  ان2106انيبان وال والدة ) دراسولدفن 

الريا يو في محافظو الكرل جنوب المملكو انردنيو الهاشميو، واست دمن الدراسو االستبانو جداة 

( معلًما ومعلمو من 222ون مجتمع الدراسو من )للدراسو، است دمن الدراسو المنهج الوصاي، وتك

 معلًما( 011كرل، وكانن عينو الدراسو )في وزارة التربيو والتعليم في محافظو ال المعينين رسمًيا

وظياي مرتاع لد  معلمي  جدا ومعلمو من مجتمع الدراسو، وتوصلن الدراسو إلى وجود مستو  

التربيو الريا يو في محافظو الكرل، باستثنا  من تزيد  برتهم عن عشرين سنو، وجن ا تال  الجنا 

 الوظياي.  دا ال يؤدي إلى ا تال  مستو  ان

 دا ( التعر  إلى استقصا  العالقو بين  غوط العمل وان2107جبو غزالو ) راسودلدفن 

الوظياي لد  التربويين في المدراا الثانويو الحكوميو في عمان من وجهو نظر العاملين في مدارا 

واست دمن الدراسو االستبانو جداة للدراسو،  محافظو العاصمو عمان، في المملكو االردنيو الهاشميو،

( من العاملين في المدارا 882 دمن الدراسو المنهج الوصاي االرتباطي، وكانن عينو الدراسو )است

الثانويو الحكوميو، وتوصلن الدراسو إلى جن مستو   غوط العمل لد  مديري المدارا الثانويو 

 داللو لوجود متغيران اان فيها بمستو  متوسط، وتوصلن ايً ا الحكوميو من وجهو نظر العاملين

 .ل دمواإحصاديو في مستو   غوط العمل تعز  لمتغيران الجنا، والمسمى الوظياي، وسنوان 

( التعر  إلى دور التربويين في المدارا الثانويو 2107، ومقابلو )السليمانلدفن دراسو 

ظر الوظياي من وجهو ن دا الحكوميو في رفع الرو  المعنويو في المدارا الحكوميو، وعالقته بان

، الرتباطياالمعلمين، است دمن الدراسو االستبانو جداة للدراسو، واست دمن الدراسو المنهج الوصاي 

( معلم ومعلمو في لوا  عين الباشا، المملكو انردنيو الهاشميو، 738تكون مجتمع الدراسو من )
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إلى جنه كلما ارتاع مستو  الرو   ( معلم ومعلمو، وتوصلن الدراسو277وتكونن عينو الدراسو من )

 المعنويو لد  المعلمين يرتاع مستو  جدادهم الوظياي، مما يدل على وجود عالقو إيجابيو بينهما.

التربويين في المدارا  جدا ( التعر  إلى واقع جودة 2108لدفن دراسو الجعافرة وطري  )

الو، است دمن الدراسو االستبانو جداة الحكوميو الثانويو في انردن، في  و  معايير القيادة الاع

ومعلمو من  ( معلًما0051ن مجتمع الدراسو من )للدراسو، واست دمن الدراسو المنهج الوصاي، تكو 

 ( معلًما0051نن عينو الدراسو من )انقاليم الثالث )إقليم الشمال، إقليم الوسط، إقليم الجنوب(، وتكو 

مديري المدارا الثانويو في انردن، في  و   جدا اقع جودة ومعلمو، وبينن النتادج جن درجو تقدير و 

معايير القيادة الاعالو من وجهو نظر جفراد العينو كانن بدرجو متوسطو، وبينن الدراسو وجود فرول 

مديري المدارا الثانويو في  و  معايير عالقو المدرسو  جدا اان داللو إحصاديو لواقع جودة 

را مديري المدا جدا بالمجتمع المحلي، وتبين الدراسو وجود فرول اان داللو إحصاديو لواقع جودة 

 والمؤلل العلمي. ال دموالثانويو في  و  معايير القيادة الاعالو تعز  لسنوان 

معلمي مدارا وكالو الغوث  جدا ليو جنظمو تقييم ( التعر  إلى فاع2108جبو مراد ) دراسولدفن 

الوظياي، في فلسطين، است دمن الدراسو  دا بمحافظو غزة وعالقتها بجودة ان االبتداديوالدوليو 

( 071االستبانو جداة للدراسو، واست دمن الدراسو المنهج الوصاي التحليلي، تكون مجتمع الدراسو من )

( مديرًا من مدرا  مدارا وكالو الغوث، توصلن الدراسو إلى 071ن )مديرًا، وتكونن عينو الدراسو م

المعلمين بمدارا وكالو الغوث من وجهو نظر مديري المدارا  جدا جن درجو فاعليو جنظمو تقييم 

الوظياي للمعلمين بمدارا وكالو الغوث من  دا جا ن بدرجو موافقو كبيرة، وجن مستو  جودة ان

  .جا ن بدرجو موافقو كبيرةوجهو نظر مديري المدارا 
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 التعقيب على الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منها
من  الل استعراض الدراسان السابقو تالحظ الباحثو َجن لاه الدراسان تعددن وا تلان حسب 

و العلي ، مثل دراسان المعلومان، والبيانان التي اشارة إليهاتسعى لها، وا تل كاننانلدا  التي 

وامبو  دراسو( و 2108) رحمودراسو  وجيً ا ,Chepkole) (2017ل ( ودراسو شيبكو 2106)

(2019 Wambu,) ،من محاور الدراسو الحاليو، ولو مو وق االحتياجان  وجنها ناقشن محوًرا واحًدا

التدريبيو بشكل  ا ، مع متغيران م تلاو مثل الطلبو المولوبين، وجع ا  ليدو التدريا، ورفع 

 الكاا ة، وغيرلا. كما واتاقن معظم الدراسان السابقو التي تناولن االحتياجان التدريبيو على جبعاد

ب بحثيو. واتاقن الدراسو الحاليو مع الدراسان السابقو بأن جغلالمهاران الالتدريا، و و  الصايو، القيادة

 كأداة للدراسو كما است دمتها الدراسو الحاليو.  االستبانوالدراسان است دمن 

 Wambu and)ا وامبو وماير و (، 2107دراسو سعادة )(، و 2108دراسو علي )بينما ناقشن 

Myers,2019،) ( 2107ودراسو البلوي ) االحتياجان التدريبيو مع المعلمين كمتغير. كما واتاقن

كمتغير، بينما ناقشن دراسو جوزي   الوظياي دا معظم الدراسان السابقو باست دام ان

(2004_Joseph,)  الوظياي. دا ( جودة ان2108) دراسو جبو مراد نالوظياي، وناقش الر ىدرجو 

ياجان ن االحتدراسو العالقو بيتناولن البأنها  الحاليو عن الدراسان السابقو  الدراسوتتميز 

جنها طبقن و من وجهو نظر المشرفين التربويين،  انساسيولمعلمي المرحلو  الوظياي دا بانو  التدريبيو

الحكوميو في العاصمو عمان، وقد طورن جداة الدراسو في االحتياجان  انساسيوعلى المدارا 

الوظياي نربع مجاالن وتعددن فقراتها، وكيايو التحقل من صدقها  دا يبيو لسبع مجاالن وانالتدر 

 تلان الدراسو اق الدراسو الحاليو في متغيراتها، و تتقاطع محاور الدراسان السابقو مع مو و وثباتها، و 

 الحاليو عن الدراسان السابقو في مجتمع الدراسو والمرحلو، والمكان، والمنهج.

ن  الل الوظياي م دا استاادن الباحثو من الدراسان التي تتعلل باالحتياجان التدريبيو وان

  السابقو.اندب النظري والدراسان 
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 الفصل الثالث
 الطريقة واإلجراءات

، حيث والطريقو وا جرا ان التي تم إتباعها  المست دم الدراسو لمنهج يتناول لاا الاصتل وصتًاا

داة الدراستتو وطرل التحقل من الصتتدل والثبان، ومتغيران الدراستتو مجتمع الدراستتو وعينتها وجت تتمن 

 والمعالجان ا حصاديو التي است دمن في ا جابو عن جسدلو الدراسو.

 منهج الدراسة

داة ج استتتت دام وقد تم ،االرتباطي المنهج الوصتتتاي دراستتتوال ناستتتت دم لدا ان تحقيل ججل من

ول إلى نتادج الوصالبيانان و  بهد  تحليل، الدراسو بعينو ال اصو بيانانال جمعفي عمليو  االستبانو

 .تاسير وا جابو عن جسدلو الدراسوالتساعد في 

 وعينتها مجتمع الدراسة

من جميع المشتتتترفين التربويين في المدارا الحكوميو لمحافظو العاصتتتتمو  الدراستتتتوتكون مجتمع 

مشتتتتر  ( 226والبالغ عددلم ) 2107/2121عمان،  الل الاصتتتتل الدراستتتتي الثاني للعام الدراستتتتي 

(. كما 2107/2121)الدراسي  للعام االردنيو، والل حستب إحصاديان وزارة التربيو والتعليم ومشترفو

َبي ن في   اوتي: الجدوللو مب
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 (1) الجدول
 توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب المدارس الحكومية للعاصمة عمان

 المجموع أنثى ذكر المديرية 

 العاصمة عمان

 21 06 03 لواء الجامعة 
 02 2 01 لواء الجيزة

 26 01 26 لواء القويسمة 
 01 3 6 لواء الموقر

 05 7 8 لواء سحاب 
 32 21 22 لواء قصبة عمان

 55 23 20 لواء ماركا
 05 7 8 لواء ناعور

 07 01 7 لواء وادي السير
 226 010 025 المجموع

 سةالدرا أفراد

المستتتح الشتتتامل من  الل توزيع جداة  بتطبيل الدراستتتو نقام الدراستتتو. مجتمعنظرا لصتتتغر حجم 

من ومشتتتترفو(  مشرررررً ااستتتتتبانو ) (071الدارستتتتو، وتم استتتتترداد ) لهاه الدراستتتتو على كافو جفراد المجتمع

المشتتتتتتتتتتتتتترفين التربويين في المتتدارا الحكوميتتو لمحتتافظتتو العتتاصتتتتتتتتتتتتتتمتتو عمتتان  الل العتتام التتدراستتتتتتتتتتتتتتي 

2107/2121. 

وكانن  اناالستتتتتبانتوزيع االستتتتتبانان بشتتتتكل الكتروني عليهم جميعًا، وتم استتتتترجاق حيث جر  

وجا   من المجتمع انصتتتتتتلي للدراستتتتتتو.( %81نستتتتتبو ) ما يمثلونجميعها قابلو للتحليل والترميز ولم 

َبي ن في توزيع افراد الدراسو بحسب ال صاد  الديموغرافيو   اوتي: الجدولكما لو مب
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 (2) الجدول
 توزيع أفراد الدراسة حسب النوع االجتماعي والمؤهل العلمي وسنوات الخدمة

 النسبة التكرار الفئات متغيرات الدراسة

 الجنس
 %37.7 70 ذكر
 %52.0 77 أنثى

 %100.0 071 المجموع

 سنوات الخدمة

 %25.2 38 سنوات 5أقل من 
 %20.1 57 سنوات 12إلى  5من 

 %32.7 82 سنوات 12أكثر من 
 %100.0 071 المجموع

 المؤهل العلمي
 %55.2 015 بكالوريوس / دبلوم عالي    

 %33.7 85 دراسات عليا
 %100.0 071 المجموع

 الدراسة أداة

جبو على اندب النظري، والدراسان السابقو حول مو وق الدراسو كدراسو  االطالقبعد 

 استبانوقامن الباحثو بتطوير جداة الدراسو على شكل  ،(8112)الغنيمان (، ودراسو 2107)قويدر

حافظو في المدارا الحكوميو في م انساسيوعن تحديد االحتياجان التدريبيو لمعلمي المرحلو  للكش 

نن جداة الدراسو  العاصمو عمان وعالقتها بأدادهم الوظياي من وجهو نظر المشرفين التربويين، وقد تكو 

ليو من ) ، وجصبحن بصورتها النهاديو مكونو من رديسان( فقرة موزعو على قسمان 83بصورتها انو 

كونن انداة للدراسو، حيث ت انساسيوران الديموغرافيو ( فقرة بعد التحكيم، با  افو إلى المتغي70)

 من قسمان رديسيان لما: 

حكوميو في المدارا ال انساسيو: استبانو االحتياجان التدريبيو لد  معلمي المرحلو القسم األول

 لم: ( فقرة موزعو على سبعو مجاالن62والمكون من )في العاصمو عمان، 
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 فقران.( 6والمكون من )الت طيط مجال  .0

 ( فقرة.21والمكون من )طرادل وجساليب التدريا مجال  .2

 ( فقران.9والمكون من ) النمو المهني للمعلممجال  .2

 ( فقرة.22والمكون من ) مهاران االتصال وا القيان المهنومجال  .3

 ( فقرة.22والمكون من ) إدارة الص  وتنظيمهمجال  .5

 ( فقران.7ن من )والمكو  الوسادل التعليميو وتكنولوجيا التعليممجال  .6

 ( فقران.6والمكون من ) التقويممجال  .7

الوظياي للمعلمين من وجهو نظر المشرفين التربويين في  دا لقياا ان استبانو: القسم الثاني

 هم:( فقرة موزعو على جربعو مجاالت27والمكون من ) عمان،العاصمو 

 ( فقران.7والمكون من ) مهاران ت طيط الدرامجال  .0

 ( فقران.6والمكون من ) الدراتنايا مجال  .2

 .  ( فقران7والمكون من ) مهاران إدارة الص مجال  .2

 .  ( فقران9والمكون من ) فاعليو التقويممجال  .3

، إا حددن  مسو مستويان على النحو اوتي: التدريج است دام مقياا ليكرن  ماسي وقد تم  

 (1)جعطين  ا(، نادرً 2)جعطين  (، قلياًل 3) جعطين ا(، احيانً 4) جعطين ا(، غالبً 5)وجعطين  ا)دادمً 

 ( درجو متدنيو.1( درجو مرتاعو، كما تمثل الدرجو )5لإلجابو عن تلل الاقران، إا تمثل الدرجو )
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 صدق أداة الدراسة

 صدق المحتوى ألداة الدراسة .أ

 ؛ بعر ها على(0الدراسو بصورتها االوليو ملحل ) داةنالظالري المحتو  صدل لتحقل من ول

من المحكمين الم تصين  ال دموتدريا من اوي اال تصا  و المن جع ا  ليدو ع ًوا عشر  اثنا

في ا دارة التربويو وفي ت صصان ج ر  اان عالقو بالمو وق في كليان التربيو في الجامعان 

دقو وصحو محتو  انداة من حيث: و و  الاقران، والصياغو  عنوالل بهد  إبدا  آرادهم ، انردنيو

تعديل  للمجال الاي تتبع له، وا  افو جو الاقران اللغويو، ومناسبتها لقياا ما و عن نجله، وانتما 

 (.2جو حا  ما يرونه مناسًبا على الاقران ملحل )

ن ا وقد تم ا تم  ان ا بكافو مالحظان المحكمين؛ حيث تم  القيام بتعديل الصياغو اللغويو

التي تم االتاال عليها من المحكمين كمعيار   أكثر( %81)نسبو بالاقران التي حصلن على موافقو ب

جرا  الالزم مع الاقران التي اقتر  تعديلها جو إعادة صياغتها جو حافها للحكم على صالحي تها، وا 

التي تنتمي  مجاالنال، مو زعو على فقرةً ( 70)جصبح عدد فقران انداة حيث جديدة،  انوا  افو فقر 

 (.2ملحل )إليها 

 ألداة الدراسة البناء صدق .ب

 ( مشرفاً 22استطالعيو مكونو من ) على عينو جداة الدراسو تطبيلتم  وللتحقل من صدل البنا 

لتعر  من ججل ا المستهدفو الدراسو  ارج عينومن المشرفين التربويين في المدارا الحكوميو، من 

على مد  صدل االتسال الدا لي لألداة ومد  إسهام الاقران المكونو لها، والل بحساب معامل 
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و الل كما لو ، فقران جداة الدراسو بالدرجو الكليو للمجال المنتمي إليه (؛Pearson) ارتباط بيرسون

 االتيو:ول اجدمببي ن في ال

 يةالقسم األول: استبانة االحتياجات التدريب

 (3) الجدول
 معامالت ارتباط فقرات أداة الدراسة بالدرجة الكلية للمجال المنتمي إليه

 المجال
رقم 
 الفقرة

معامل االرتباط 
 الفقرة مع المجال

مستوى 
 الداللة

رقم 
 الفقرة

معامل االرتباط الفقرة 
 مع المجال

مستوى 
 الداللة

طيط
لتخ

ا
 

1. 1.687 2.222 4. 1.727 2.222 
0. 1.832 2.222 5. 1.733 2.222 
3. 1.732 2.222 6. 1.737 2.222 

س
دري

 الت
يب

سال
 وأ

ئق
طرا

 

1. 1.365* 2.200 7. 1.731 2.222 
0. 1.526 2.212 8. 1.601 2.223 
3. 1.776 2.222 0. 1.513 2.217 
4. 1.783 2.222 12. 1.528 2.210 
5. 1.501 2.215 11. 1.682 2.222 
6. 1.328 2.241 10. 1.372 2.207 

علم
للم

ي 
مهن

و ال
لنم

ا
 

1. 1.372 2.206 6. 1.567 2.225 
0. 1.623 2.220 7. 1.270 2.220 
3. 1.678 2.221 8. 1.522 2.210 
4. 1.562 2.226 0. 1.551 2.222 
5. 1.578 2.225  

ال 
تص

 اال
رات

مها
هنة 

الم
ت 

القيا
واخ

 

1. 1.671 2.222 7. 1.712 2.222 
0. 1.605 2.222 8. 1.787 2.222 
3. 1.352 2.234 0. 1.622 2.220 
4. 1.765 2.222 12. 1.782 2.222 
5. 1.660 2.221 11. 1.512 2.217 
6. 1.672 2.222  
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 المجال
رقم 
 الفقرة

معامل االرتباط 
 الفقرة مع المجال

مستوى 
 الداللة

رقم 
 الفقرة

معامل االرتباط الفقرة 
 مع المجال

مستوى 
 الداللة

مه
نظي

 وت
صف

ة ال
دار

إ
 

1. 1.577 2.223 7. 1.703 2.222 
0. 1.660 2.221 8. 1.625 2.222 
3. 1.722 2.222 0. 1.623 2.222 
4. 1.577 2.225 12. 1.577 2.223 
5. 1.650 2.221 11. 1.376 2.210 
6. 1.350 2.235  

ية 
ليم

لتع
ل ا

سائ
الو

ليم
لتع

يا ا
وج

نول
وتك

 

1. 2.660 2.222 5. 1.577 2.225 
0. 2.544 2.222 6. 1.785 2.22 
3. 2.636 2.221 7. 1.822 2.222 
4. 2.587 2.222  

ويم
لتق

ا
 

1. 1.328 2.242 4. 1.675 2.222 
0. 1.865 2.222 5. 1.723 2.222 
3. 1.625 2.222 6. 1.775 2.222 

 (.α≤ 0.05) * دالة إحصائًيا عند مستوى

اجان استبانو االحتيعلى  الت طيط على مجالقيم معامالن ارتباط الاقران  ( جن  2) الجدوليبين 

عند القيم دالو إحصادًيا  جميعوقد كانن ( مع المجال، 1.832 –1.687)التدريبيو تراوحن بين 

مجال الولاا يعني وجود درجو من صدل االتسال الدا لي في فقران  .(α=1.15) مستو  الداللو

 على المقياا.

استبانو ى علطرادل وجساليب التدريا  على مجالجن قيم معامالن ارتباط الاقران  الجدولويظهر 

القيم دالو  جميعوقد كانن ( مع المجال، 1.776 –1.328)االحتياجان التدريبيو تراوحن بين 

وجود درجو من صدل االتسال الدا لي  يشير إلىولاا  .(α=1.15) عند مستو  الداللوإحصادًيا 

 مجال على المقياا.الفي فقران 



31 

 

 

انو النمو المهني للمعلم على استب مجال علىجن قيم معامالن ارتباط الاقران  الجدوليظهر كما و 

القيم دالو  جميعوقد كانن ( مع المجال، 1.678 –1.270)االحتياجان التدريبيو تراوحن بين 

وجود درجو من صدل االتسال الدا لي  يشير إلىولاا  .(α=1.15) عند مستو  الداللوإحصادًيا 

 مجال على المقياا.الفي فقران 

 مهاران االتصال وا القيان المهنو على مجالن ارتباط الاقران جن قيم معامال الجدول يالحظو 

 جميعوقد كانن ( مع المجال، 1.787 –1.352)استبانو االحتياجان التدريبيو تراوحن بين على 

وجود درجو من صدل االتسال  يشير إلىولاا  .(α=1.15) عند مستو  الداللوالقيم دالو إحصادًيا 

 المقياا. مجال علىالالدا لي في فقران 

تبانو اسعلى  إدارة الص  وتنظيمه مجال علىجن قيم معامالن ارتباط الاقران  الجدولويظهر 

القيم دالو  جميعوقد كانن ( مع المجال، 1.722 –1.350)االحتياجان التدريبيو تراوحن بين 

وجود درجو من صدل االتسال الدا لي  يشير إلىولاا  .(α=1.15) عند مستو  الداللوإحصادًيا 

 مجال على المقياا.الفي فقران 

وجيا الوسادل التعليميو وتكنول مجال علىجن قيم معامالن ارتباط الاقران  الجدول كما يالحظ منو 

وقد كانن ( مع المجال، 1.785 –1.533)التعليم على استبانو االحتياجان التدريبيو تراوحن بين 

وجود درجو من صدل  يشير إلىولاا  .(α=1.15) عند مستو  الداللوالقيم دالو إحصادًيا  جميع

 مجال على المقياا.الاالتسال الدا لي في فقران 

ان التقويم على استبانو االحتياج مجال علىجن قيم معامالن ارتباط الاقران  الجدوليظهر كما و 

عند القيم دالو إحصادًيا  جميعوقد كانن ل، ( مع المجا1.865 –1.328)التدريبيو تراوحن بين 

جال مالوجود درجو من صدل االتسال الدا لي في فقران  يشير إلىولاا  .(α=1.15) مستو  الداللو

 على المقياا.
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 (4) الجدول
 بين المجاالت والدرجة الكلية على استبانة االحتياجات التدريبية االرتباط معامالت مصفوفة

 (.α≤ 0.05) * دالة إحصائًيا عند مستوى
 

بين  (α=1.15( وجود معامالن ارتباط مرتاعو ودالو إحصاديًا عند )3) الجدولمن  يالحظ

     حيث تراوحن بين التدريبيو،المجاالن مع الدرجو الكليو للمقياا على استبانو االحتياجان 

( ولاا يعني وجود درجو من صدل االتسال الدا لي في فقران مجاالن المقياا 1.833 – 1.657)

 والدرجو الكليو على المقياا.

 التخطيط المجال
طرائق 

وأساليب 
 التدريس

النمو 
المهني 

 للمعلم

مهارات 
االتصال 

واخالقيات 
 المهنة

ادارة 
الصف 
 وتنظيمه

الوسائل 
التعليمية 

وتكنولوجيا 
 التعليم

 التقويم
المقياس 

 ككل

 2.650 2.678 2.885 2.758 2.560 2.443 2.605 1 التخطيط
طرائق وأساليب 

 التدريس
 1 2.551 2.774 2.608 2.488* 2.758 2.737 

النمو المهني 
 للمعلم

  1 2.654 2.773 2.675 2.658 2.837 

مهارات االتصال 
واخالقيات 

 المهنة
   1 2.741 2.601 2.535 2.844 

إدارة الصف 
 وتنظيمه

    1 2.608 2.886 2.703 

الوسائل 
التعليمية 

وتكنولوجيا 
 التعليم

     1 2.771 2.770 

 2.665 1       التقويم
 1        المقياس ككل
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 الوظيفي للمعلمين داءالقسم الثاني: استبانة قياس األ

 (5) الجدول
 معامالت ارتباط فقرات أداة الدراسة بالدرجة الكلية للمجال المنتمي إليه

 (α≤ 0.05* دالة إحصائًيا عند مستوى )

بانو ستال مهاران ت طيط الدرا مجال علىقيم معامالن ارتباط الاقران  ( جن  5) الجدوليظهر 

القيم  جميعوقد كانن ( مع المجال، 1.852 –1.327)الوظياي للمعلمين تراوحن بين  دا قياا ان

ولاا يعني وجود درجو من صدل االتسال الدا لي  .(α=1.15) عند مستو  الداللودالو إحصادًيا 

 مجال على المقياا.الفي فقران 

 المجال
رقم 
 الفقرة

معامل االرتباط 
 الفقرة مع المجال

مستوى 
 الداللة

 رقم الفقرة
معامل االرتباط 
 الفقرة مع المجال

 مستوى الداللة

ط 
خطي

ت ت
هارا

م
رس

الد
 

0. 1.723 1.111 5. 1.587 1.111 
2. 1.737 1.111 6. 1.327 1.111 
2. 1.657 1.111 7. 1.550 1.111 
3. 1.852 2.222  

رس
 الد

فيذ
تن

 

0. 1.852 1.111 3. 1.556 1.117 
2. 1.662 1.111 5. 1.723 1.111 
2. 1.575 1.111 6. 1.322* 1.133 

رة 
 إدا

رات
مها

صف
ال

 

0. 1.715 1.111 5. 1.570 1.113 
2. 1.662 1.111 6. 1.526 1.101 
2. 1.378* 1.125 7. 1.577 1.115 
3. 1.353* 1.123  

ويم
لتق

ة ا
علي

فا
 

0. 1.372 1.111 6. 1.528 1.111 
2. 1.652 1.111 7. 1.875 1.111 
2. 1.735 1.111 8. 1.725 1.111 
3. 1.687 1.111 7. 1.712 1.111 
5. 1.356* 1.111    
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 دا ان ستبانو قيااال تنايا الدرا مجال علىجن قيم معامالن ارتباط الاقران  الجدولويبين 

القيم دالو إحصادًيا  جميعوقد كانن ( مع المجال، 1.825 –1.322)الوظياي للمعلمين تراوحن بين 

ال مجالولاا يعني وجود درجو من صدل االتسال الدا لي في فقران  .(α=1.15) عند مستو  الداللو

 على المقياا.

على  مهاران إدارة الص  على مجالجن قيم معامالن ارتباط الاقران  الجدول يالحظ منو 

وقد كانن .( مع المجال، 1.715 –1.353)الوظياي للمعلمين تراوحن بين  دا استبانو قياا ان

ولاا يعني وجود درجو من صدل االتسال  .(α=1.15) عند مستو  الداللوالقيم دالو إحصادًيا  جميع

 ل على المقياا.مجاالالدا لي في فقران 

و قياا ستبانال فاعليو التقويم مجال علىجن قيم معامالن ارتباط الاقران  الجدوليظهر كما و 

القيم دالو  جميعوقد كانن ( مع المجال، 1.875 –1.356)الوظياي للمعلمين تراوحن بين  دا ان

ولاا يعني وجود درجو من صدل االتسال الدا لي في  .(α=1.15) عند مستو  الداللوإحصادًيا 

 مجال على المقياا.الفقران 

 (6) الجدول
 نالوظيفي للمعلمي داءاستبانة قياس األين المجاالت والدرجة الكلية على ب االرتباط معامالت مصفوفة

 (α≤ 0.05* دالة إحصائًيا عند مستوى )  
 

 مجاالتال
مهارات تخطيط 

 الدرس
 ككل المقياس فاعلية التقويم مهارات إدارة الصف تنفيذ الدرس

 1.707 1.852 1.803 1.655 1 مهارات تخطيط الدرس
 1.826 1.765 1.787 0  تنفيذ الدرس

 1.730 1.822 0   مهارات إدارة الصف
 1.733 0    فاعلية التقويم
 1     المقياس ككل
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بين  (α=1.15)عند  ودالو إحصادياً ( وجود معامالن ارتباط مرتاعو 6) الجدولمن  يالحظ

اوحن بين ، حيث تر الوظياي للمعلمين دا على استبانو قياا انالدرجو الكليو للمقياا مع  المجاالن

مجاالن المقياا  ولاا يعني وجود درجو من صدل االتسال الدا لي في فقران( 1.733 – 1.803)

 .والدرجو الكليو على المقياا

 ثبات أداة الدراسة

حساب و  التجزدو النصايومن  الل طريقو معامل ثبان إيجاد للتأكد من ثبان جداة الدراسو، تم  

إا يقيا مد   (Cronbach–Alpha)معادلو كرونباخ جلاا  للاقران باست دام تسال الدا ليمعامل اال

يل جداة بالتناسل في إجابان جفراد عينو الدراسو على الاقران الموجودة في االستبانو، حيث تم تط

نو من ) للتأكد من ثباتها،  مشر  ومشرفو،( 22الدراسو على مجموعو من  ارج عينو الدراسو مكو 

معامل االتسال الدا لي وفل معادلو كرونباخ ومعامل ثبان التجزدو كل من ( 7) الجدوليبين و 

 .ولمجمل الاقران جداة الدراسولمجاالن النصايو جلاا 

 (7) الجدول
 التجزئة النصفية ألداة الدراسةثبات معامل و  كرونباخ ألفا باستخدام الداخليمعامل االتساق 

 مجاالت األداة القسم
كرونباخ 

 ألفا

التجزئة 
 النصفية

عدد 
 الفقرات

 االحتياجات التدريبية

 6 13019 13220 التخطيط

 08 13020 13210 طرائق وأساليب التدريس
 9 13010 13008 النمو المهني للمعلم

 00 13202 13200 مهارات االتصال واخالقيات المهنة
 00 13080 13000 إدارة الصف وتنظيمه

 0 13000 13002 الوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم

 6 13000 13006 التقويم

 26 0.805 0.925 المقياس ككل
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 مجاالت األداة القسم
كرونباخ 

 ألفا

التجزئة 
 النصفية

عدد 
 الفقرات

الوظيفي  داءقياس األ
 للمعلمين

 0 13010 13000 مهارات تخطيط الدرس
 6 13000 13028 تنفيذ الدرس

 0 13002 13000 مهارات إدارة الصف

 9 13012 13080 فاعلية التقويم

 69 .2.92 6...2 المقياس ككل

اقران لالتجزدو النصايو و كرونباخ جلاا  ن الثبان وفل طريقتي( قيم معامال7) الجدوليظهر 

استبانو االحتياجان التدريبيو، حيث تراوحن قيم معامالن الثبان على مجاالن انداة على 

معامل كرونباخ جلاا في حين بلغ (، 1.833 –1.702كرونباخ جلاا ) باست داماالحتياجان التدريبيو 

جزدو والت طريقو باست دام مجاالنالعلى  تراوحن قيم معامالن الثبانو  (،1.725على الاقران ككل )

على الاقران ككل التجزدو النصايو  ثبانمعامل في حبن بلغ (، 1.878 –1.710) النصايو

(1.815). 

لاقران لالتجزدو النصايو و كرونباخ جلاا  ن الثبان وفل طريقتيقيم معامال الجدولوكما يظهر 

الوظياي للمعلمين، حيث تراوحن قيم معامالن الثبان على مجاالن مهاران  دا قياا انعلى استبانو 

على الاقران معامل كرونباخ جلاا في حين بلغ (، 1.775 –1.722كرونباخ جلاا ) باست داماالتصال 

يو والتجزدو النصا طريقو باست داممجاالن التراوحن قيم معامالن الثبان على و  (،1.882ككل )

 .(1.718على الاقران ككل )التجزدو النصايو  ثبانمعامل في حبن بلغ (، 1.758 –1.710)

 معيار تصحيح أداة الدراسة

، حيث ةفقر ( 62)المكونو من  الدراسولتصحيح جداة التدريج ليكرن  ماسي  مقيااتم اعتماد 

 ،(انادرً  ،ا، قلياًل ا، احيانً ا، غالبً تعطى كل فقرة من فقراته درجو واحدة من بين درجاته ال ما )دادمً 
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( على الترتيب، وقد تم اعتماد المقياا اوتي نغراض تحليل 2،1، 3، 4، 5ولي تمثل رقمًيا )

 من  الل است دام المعادلو التاليو: النتادج كما لو مو ح

 5-1         الحد اندنى للبدادل -الحد انعلى للبدادل

 3               عدد المستويان                     

   ا مؤشرً  (2.33)صبح التقدير جقل من جو يساوي يوعليه  ،(2.33=  1.33+  1) انول:المد

 .امن ا ً 

  :اا متوسطً مؤشرً  (3.67)وجقل من  (2.33)جكبر من  ،(3.66 = 1.33 +2.33)المد  الثاني. 

  :ا.مرتاعً  امؤشرً  (3.67)صبح التقدير جكبر من جو تساوي يوعليه  ،(5= 1.33 +3.67)المد  الثالث 

 متغيرات الدراسة

 اشتملن الدراسو على المتغيران اوتيو:

 ، وهي:التابعةالمتغيرات   .أ

 التدريبيو االحتياجان. 

 الوظياي دا ان. 

 وهي: ،المستقلةالمتغيرات  .ب

 الجنا، وله فدتان: )اكر، جنثى(. .0

سنوان  01 ،سنوان 01إلى  0من  سنوان، 0: )جقل من مستويات ثالث سنوان ال دمو، وله .8

 فأكثر(.

 (.دراسان عليا، بكالوريوا / دبلوم عالي، وله فدتان: )المؤلل العلمي .2

 1.33 = = 
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 المعالجة اإلحصائية

 اعيواالجتم للعلوم ا حصاديو الرزمو باست دام الدراسو لبيانان ا حصاديو المعالجان تمن

(SPSS)، اوتي النحو على والل: 

  يو الحسابيو واالنحرافان المعيار  است راج المتوسطان تم   ،والثالث األول سؤالاللإلجابة عن

 والرتب.

  است دام اال تبار التادي لعينتين مستقلتين  تم   والرابع،الثاني  سؤالاللإلجابة عن

(Independent Sample t-Test)  م  توالمؤلل العلمي، وكما  ي الجنابالنسبو لمتغير 

 .ال دموسنوان  بالنسبو لمتغير (One Way Anova)تحليل التباين االحادي است دام 

  است دام معامل ارتباط بيرسون  تم   ،الخامس سؤالاللإلجابة عن(Pearson)   يجاد

العالقو االرتباطيو بين متوسطان استجابو جفراد الدراسو لدرجو االحتياجان التدريبيو لمعلمي 

في المدارا الحكوميو ومستو  ادادهم الوظياي من وجهو نظر المشرفين  انساسيوالمرحلو 

 .التربويين

 است دام معادلو كرونباخ جلاا  م  ت(Cronbach– Alpha)   ،يجاد معامل االتسال الدا لي

امل ارتباط است دام مع تم  لتأكد من ثبان جداة الدراسو. وكما  التجزدو النصايوطريقو است دام و 

 داة الدراسو.يجاد معامل صدل االتسال الدا لي ن  (Pearson)بيرسون 
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 إجراءات الدراسة

 قامن الباحثو بالعديد من ا جرا ان  الل القيام بالدراسو، ولي كاوتي: 

  تحديد مشكلو الدراسو وجسدلتها والهد  منها.  

  .االطالق على اندب النظري والدراسان السابقو اان الصلو بمو وق الدراسو 

  تحديد مجتمع وعينو الدراسو، وطريقو إجرا  االستبانو. 

  تطوير جداة الدراسو، والتأكد من صدقهما وثباتهما ومن جالزيتها للتطبيل. 

  ليو( االستبانو) التحقل من صدل المحتو  نداة الدراسو  .فيصورتها انو 

  التربيو  إلى وزارةجامعو الشتتتتتترل انوستتتتتتط  الحصتتتتتتول على كتاب تستتتتتتهيل مهمو، موجه من

(، وكتاب تستتتتتتتتتتتتهيل مهمو من وزارة التربيو 3) مبين في المالحل والتعليم االردنيو؛ كما لو

والتعليم إلى المديريان لتستتتتتتتتتتتتهيل تطبيل جداة الدراستتتتتتتتتتتتو على جفراد العينو، كما لو مبين في 

 (.5الملحل )

  ل  ايو متوزيع جداة الدراسو على جفراد عينو الدراسو، بعد شر  لد  الدراسو لهم، وكي

 .( استبانو بشكل الكتروني، وتم جمع البيانان632االستبانو، حيث تم توزيع )

 ( 071) وبناً  على الل وبعد عمليو تدقيل االستتتتتتبانان، كان عدد االستتتتتتبانان المستتتتتترجعو

 (%011) ( استتتبانو ايما نستتتبو071استتتبانو، وكانن جميع االستتتبانان الصتتتالحو للتحليل )

 التي تم استرجاعها. من إجمالي االستبانان

    بعد االنتها  من تطبيل الدراسو تم ت زين البيانان على الحاسب اولي، والل بهد

 (.SPSS) المعالجو ا حصاديو لها باست دام برنامج الرزمو ا حصاديو للعلوم االجتماعيو
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 الفصل الرابع
 نتائج الدراسة

ل استجابان جفراد الدراسو على فقران انداة، وال تمثليهد  لاا الاصل إلى عرض النتادج التي 

بعد تطبيل إجرا ان الدراسو، وتحليل البيانان ا حصاديو التي جمعن، والل عن طريل ا جابو عن 

 جسدلو الدراسو اوتيو:
 األولسؤال الالنتائج المتعلقة ب

 ألساسيةاسؤال األول الذي نصَّ على: "ما االحتياجات التدريبية لمعلمي المرحلة الالنتائج المتعلقة ب
 "التربويين؟في المدارس الحكومية في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر المشرفين 

 ،قييملتوا ،واالنحرافان المعياريو ،الحسابيو حساب المتوسطانتم   سؤال انولاللإلجابو عن 

و في المدارا الحكوميو في محافظ انساسيودرجو االحتياجان التدريبيو لمعلمي المرحلو لوالرتب 

ولكل مجال من مجاالن الدراسو.  ،بشكل عام العاصمو عمان من وجهو نظر المشرفين التربويين

 (.8) الجدولوالل كما لو مببي ن في 

 (8) لجدولا
الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت أداة درجة االحتياجات التدريبية لمعلمي المرحلة  المتوسطات
 في المدارس الحكومية في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر المشرفين التربويين األساسية

 التقييم الرتبة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجاالت الرقم
 مرتاعو 2 0.69 3.93 الت طيط 0
 متوسطو 5 0.72 3.66 طرادل وجساليب التدريا 2
 مرتاعو 4 0.66 3.73 النمو المهني للمعلم 2
 مرتاعو 1 0.57 3.95 مهاران االتصال وا القيان المهنو 3
 مرتاعو 3 0.62 3.77 إدارة الص  وتنظيمه 5
 متوسطو 6 0.82 3.60 الوسادل التعليميو وتكنولوجيا التعليم 6
 متوسطو 7 0.85 3.59 التقويم 7

 مرتفعة 0.62 3.75 المتوسط الحسابي الكلي
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ي ف انساسيو( جن  تقييم لدرجو االحتياجان التدريبيو لمعلمي المرحلو 8) الجدوليظهر من 

جو قد جا  بدر  ،المدارا الحكوميو في محافظو العاصمو عمان من وجهو نظر المشرفين التربويين

 وانساسي(، وجا ن مجاالن االحتياجان التدريبيو لمعلمي المرحلو 3.75حسابي ))مرتاعو(، بمتوسط 

للترتيب  وفًقا في المدارا الحكوميو في محافظو العاصمو عمان من وجهو نظر المشرفين التربويين

مهاران االتصال وا القيان المهنو في المرتبو انولى  من تقييم )مرتاعو(، بمتوسط مجال  اوتي:

الت طيط في المرتبو الثانيو  من تقييم )مرتاعو(، بمتوسط حسابي مجال  (، ثم3.95حسابي )

إدارة الص  وتنظيمه في المرتبو الثالثو  من تقييم )مرتاعو(، بمتوسط حسابي مجال (، ثم 3.92)

  من تقييم )مرتاعو(، بمتوسط حسابي الرابعوالنمو المهني للمعلم في المرتبو مجال (ثم 3.77)

متوسط (، بمتوسطو من تقييم ) ال امسوطرادل وجساليب التدريا في المرتبو مجال ثم ، (3.73)

من تقييم   السادسوالوسادل التعليميو وتكنولوجيا التعليم في المرتبو مجال ثم ، (3.66حسابي )

م  من تقييوان يرة  السابعوالتقويم في المرتبو مجال ثم ، (3.60(، بمتوسط حسابي )متوسطو)

 .(3.59(، بمتوسط حسابي )متوسطو)

الحسابيو، واالنحرافان المعياريو، والتقدير، والرتب لدرجو االحتياجان  حساب المتوسطانكما تم  

في المدارا الحكوميو في محافظو العاصمو عمان من وجهو  انساسيوالتدريبيو لمعلمي المرحلو 

 نظر المشرفين التربويين لكل مجال من مجاالن الدراسو وفل ما يأتي:

 : مجال مهارات االتصال واخالقيات المهنةاواًل 

صال لاقران مجال مهاران االت واالنحرافان المعياريو والتقييم الحسابيو حساب المتوسطانتم 

 (. 7) الجدولوا القيان المهنو، وكانن النتادج كما لو مببي ن في 
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 (0) الجدول
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال مهارات االتصال واخالقيات المهنة 

الحسابيو على مجال مهاران االتصال وا القيان المهنو  جن  المتوسطان( 7) الجدولين من تبي

جم ا  ،الاقرانجميع  من درجو التقدير علىمرتاعو  وبمستو  تقييم، (4.11–3.76قد تراوحن بين )

( وبمستو  درجو 0.57( وبانحرا  معياري )3.95المجال ككل، فقد حصل على متوسط حسابي )

 . مرتاعوتقييم 

وقد جا ن بالمرتبو انولى الاقرة التي تن  على " ملتزم بأوقان الدوام الرسمي " بمتوسط حسابي 

تاللا الاقرة التي تن  على "من بط سلوكًيا " بمتوسط  ،مرتاعووبمستو  درجو تقييم  ،(4.11)

 .مرتاعو وبمستو  درجو تقييم ،(4.07حسابي )

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الرتبة على 
 المجال

 التقييم

 مرتاعو 1 0.67 4.11 ملتزم بأوقان الدوام الرسمي  .0
 مرتاعو 4 0.70 4.01 ملتزم في وقن الحصو الدراسيو  .2
 مرتاعو 2 0.69 4.07 من بط سلوكًيا  .2
 مرتاعو 5 0.73 3.99 يتعاون بإيجابيو مع إدارة المدرسو  .3
 مرتاعو 10 0.77 3.84 يتعاون مع زمالده بهد  تعزيز العالقان االجتماعيو بينهم  .5
 مرتاعو 3 0.70 4.03 يقيم عالقان ايجابيو مع المجتمع المحلي  .6
 مرتاعو 9 0.71 3.85 يراعي ا القيان المهنو  .7
 مرتاعو 6 0.74 3.98 يتمتع بن ج اناعالي يمكنه من  بط ناسه  .8
 مرتاعو 7 0.76 3.91 يتعاون مع المشر  التربوي  .7

 مرتاعو 11 0.83 3.76 يتمتع بتاكير إيجابي  .01
 مرتاعو 8 0.74 3.86 يمتلل مهارة التعامل مع اننماط الم تلاو للطلبو  .00

 مرتفعة 0.57 3.95 المتوسط الحسابي الكلي للمجال
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( 3.76وجا ن بالمرتبو ان يرة الاقرة التي تن  على "يتمتع بتاكير إيجابي" بمتوسط حسابي )

 مرتاعو.وبمستو  درجو تقييم 

 : مجال التخطيطثانًيا

وكانن  ط،الت طيلاقران مجال  واالنحرافان المعياريو والتقييم الحسابيو حساب المتوسطانتم 

 (. 01) الجدولالنتادج كما لو مببي ن في 

 (12) الجدول
 الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال التخطيط المتوسطات 

    الحسابيو على مجال الت طيط قد تراوحن بين جن  المتوسطان( 01) الجدوليظهر من 

فقد  الاقران، جم ا المجال ككل،جميع  من درجو التقدير على مرتاعو وبمستو  تقييم ،(4.25–3.68)

 . مرتاعو( وبمستو  درجو تقييم 0.69( وبانحرا  معياري )3.93حصل على متوسط حسابي )

-فصليو-يوميووقد جا ن بالمرتبو انولى الاقرة التي تن  على " يصمم  طو لتدريا المادة )

وبمستو  درجو تقييم مرتاعو، تاللا الاقرة التي تن  على "يكامل  ،(4.25سابي )(." بمتوسط حسنويو

 .مرتاعو وبمستو  درجو تقييم ،(3.94ال طو مع سيال المنهاج" بمتوسط حسابي ) ارتباط

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الرتبة على 
 المجال

 التقييم

 مرتاعو 0 0.69 4.25 (.يوسنو -فصليو-يوميولتدريا المادة ) يصمم  طو  .02
 مرتاعو 2 0.80 3.94 ال طو مع سيال المنهاج. ارتباطيكامل   .02
 مرتاعو 4 0.87 3.87 التدريسيو.يحر  على تحليل ال طو   .03

05.  
يصوغ انلدا  السلوكيو بمستوياتها مراعيًا 

 مجاالتها الم تلاو
 مرتاعو 3 0.82 3.91

 مرتاعو 3 0.79 3.91 المتو اة.يحدد انلدا  التعليميو السلوكيو   .06
 مرتاعو 5 1.01 3.68 العالي.لاوي التحصيل  إثراديوي ع  طط   .07

 مرتفعة 0.69 3.93 المتوسط الحسابي الكلي للمجال
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عالي" لاوي التحصيل ال إثراديووجا ن بالمرتبو ان يرة الاقرة التي تن  على "ي ع  طط 

 مرتاعو.( وبمستو  درجو تقييم 3.68بمتوسط حسابي )

 : مجال إدارة الصف وتنظيمهثالثًا

 لاقران مجال إدارة الص  واالنحرافان المعياريو والتقييم الحسابيو حساب المتوسطانتم 

 (. 00) الجدولوتنظيمه، وكانن النتادج كما لو مببي ن في 

 (11) الجدول
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال إدارة الصف وتنظيمه 

الحسابيو على مجال إدارة الص  وتنظيمه قد تراوحن  جن  المتوسطان( 00) الجدوليظهر من 

 اقران،ال متوسطو من درجو التقدير علىما بين مرتاعو الى  وبمستو  تقييم، (3.97–3.65بين )

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الرتبة على 
 المجال

 التقييم

 مرتاعو 6 0.72 3.76 يثير الدافعيو لد  الطلبو في التعلم  .08
 مرتاعو 2 0.71 3.88 يجاب انتباه الطلبو طوال الحصو  .07

21.  
يتااعل مع الطلبو باست دام )االسلوب اللاظي وغير 

 اللاظي( دا ل الحصو
 مرتاعو 5 0.71 3.77

 مرتاعو 4 0.82 3.85 يمتلل مهاران ا دارة الااعلو  .20
 مرتاعو 7 0.85 3.72 يتابع الواجبان البيتيو  .22

22.  
ينوق وسادل التقويم بما يتناسب مع انلدا  

 المو وعو
 متوسطو 10 1.00 3.65

 متوسطو 9 0.83 3.66 المواصاان الجدوليعد ا تباران وفل   .23
 مرتاعو 5 0.82 3.68 يست دم التقويم البنادي في الموق  التعليمي  .25
 متوسطو 9 0.92 3.66 ينمي مهاران التاكير لد  الطلبو  .26
 مرتاعو 1 0.75 3.97 يحلل نتادج التقويم  .27
 مرتاعو 3 0.79 3.87 يدير وقن الحصو  .28

 مرتفعة 0.62 3.77 الحسابي الكلي للمجالالمتوسط 
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( وبمستو  0.62وبانحرا  معياري )( 3.77جم ا المجال ككل، فقد حصل على متوسط حسابي )

 . مرتاعودرجو تقييم 

 ،(3.97وقد جا ن بالمرتبو انولى الاقرة التي تن  على " يحلل نتادج التقويم " بمتوسط حسابي )

، تاللا الاقرة التي تن  على "يجاب انتباه الطلبو طوال الحصو " مرتاعووبمستو  درجو تقييم 

 .مرتاعو رجو تقييموبمستو  د ،(3.88بمتوسط حسابي )

وجا ن بالمرتبو ان يرة الاقرة التي تن  على "ينوق وسادل التقويم بما يتناسب مع انلدا  

 .( وبمستو  درجو تقييم متوسطو3.56المو وعو" بمتوسط حسابي )

 ا: مجال النمو المهني للمعلمرابعً 

 للمعلم،ي لاقران مجال النمو المهن واالنحرافان المعياريو والتقييم الحسابيو حساب المتوسطانتم 

 (. 02) الجدولوكانن النتادج كما لو مببي ن في 

 (10) الجدول
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال النمو المهني للمعلم 

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الرتبة على 
 المجال

 التقييم

 مرتاعو 5 0.83 3.72 )الصايو والالصايو( مع الحر  على تطويرلايصمم اننشطو   .27
 مرتاعو 4 0.78 3.77 يمتلل المقدرة على اكتشا  الطلبو المبدعين لرعايتهم.  .21
 مرتاعو 3 0.71 3.81 يراعي الارول الارديو بين الطلبو.  .20
 مرتاعو 2 0.74 3.90 يربط الحياة العمليو بمو وعان الدروا.  .22
 متوسطو 9 1.26 3.35 المطلوبو.يعد جورال العمل   .22
 متوسطو 7 1.03 3.61 يقوم بالبحوث ا جراديو التي تتعلل بالمنهاج.  .23
 متوسطو 6 1.00 3.63 يمتلل المقدرة على التقويم الااتي.  .25
 متوسطو 8 0.94 3.58 يمتلل المقدرة على تقويم المنهاج.  .26
 مرتاعو 1 0.64 4.16 العربي.يمتلل مهارة ال ط   .27

 مرتفعة 0.66 3.73 المتوسط الحسابي الكلي للمجال
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الحسابيو على مجال النمو المهني للمعلم قد تراوحن  جن  المتوسطان( 02) الجدوليظهر من 

 اقران،ال متوسطو من درجو التقدير علىما بين مرتاعو الى  وبمستو  تقييم، (4.16–3.35بين )

( وبمستو  0.66( وبانحرا  معياري )3.73متوسط حسابي )جم ا المجال ككل، فقد حصل على 

 . مرتاعودرجو تقييم 

وقد جا ن بالمرتبو انولى الاقرة التي تن  على " يمتلل مهاران طر  انسدلو" بمتوسط حسابي 

و ، تاللا الاقرة التي تن  على "يدير الحوار الاعال بين الطلبمرتاعووبمستو  درجو تقييم  ،(4.16)

 .مرتاعو وبمستو  درجو تقييم ،(3.90حسابي ) " بمتوسط

فعال " بمتوسط  باللعب بشكل طريقو التعلموجا ن بالمرتبو ان يرة الاقرة التي تن  على "ينتهج 

 متوسطو.( وبمستو  درجو تقييم 3.35حسابي )

 ا: مجال طرائق وأساليب التدريسخامسً 

ليب لاقران مجال طرادل وجسا واالنحرافان المعياريو والتقييم الحسابيو المتوسطانتم حساب 

 (. 02) الجدولالتدريا، وكانن النتادج كما لو مببي ن في 

 (13) الجدول
 الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال طرائق وأساليب التدريس المتوسطات 

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

على الرتبة 
 المجال

 التقييم

 مرتاعو 0 0.73 3.91 يمتلل مهاران طر  انسدلو.  .28
 مرتاعو 2 0.71 3.88 يدير الحوار الاعال بين الطلبو.  .27
 مرتاعو 3 0.84 3.74 يست دم طريقو العرض وا لقا  بشكل فعال.  .31
 متوسطو 8 0.98 3.54 يست دم العص  الالني بشكل فعال.  .30
 متوسطو 7 0.95 3.55 بشكل فعال.يست دم التعلم بالقص    .32
 متوسطو 6 0.88 3.65 يوظ  طريقو لعب اندوار بشكل فعال.  .32
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الحسابيو على مجال طرادل وجساليب التدريا قد  جن  المتوسطان( 02) الجدوليظهر من 

 متوسطو من درجو التقدير علىما بين مرتاعو الى  وبمستو  تقييم، (3.91–3.48تراوحن بين )

( 0.72( وبانحرا  معياري )3.66فقد حصل على متوسط حسابي )جم ا المجال ككل،  الاقران،

 وبمستو  درجو تقييم متوسطو. 

وقد جا ن بالمرتبو انولى الاقرة التي تن  على " يمتلل مهاران طر  انسدلو" بمتوسط حسابي 

بو" ل، تاللا الاقرة التي تن  على "يدير الحوار الاعال بين الطمرتاعووبمستو  درجو تقييم  ،(3.91)

 .مرتاعو وبمستو  درجو تقييم ،(3.88بمتوسط حسابي )

فعال " بمتوسط  باللعب بشكل طريقو التعلموجا ن بالمرتبو ان يرة الاقرة التي تن  على "ينتهج 

 متوسطو.( وبمستو  درجو تقييم 3.48حسابي )

 : مجال الوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليمسادساً 

تعليميو لاقران مجال الوسادل ال واالنحرافان المعياريو والتقييم الحسابيو حساب المتوسطانتم 

 (. 03) الجدولوكانن النتادج كما لو مببي ن في  التعليم،وتكنولوجيا 

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الرتبة على 
 المجال

 التقييم

 متوسطو 7 0.99 3.55 يست دم طريقو التدريا بالمجموعان بشكل فعال.  .33
 متوسطو 10 0.97 3.48 باللعب بشكل فعال. طريقو التعلمينتهج   .35
 متوسطو 9 1.02 3.52 يست دم طريقو االستقصا  بشكل فعال.  .36
 مرتاعو 4 0.87 3.72 يوظ  اسلوب حل المشكالن بشكل فعال.  .37
 مرتاعو 5 0.92 3.68 ي تار طرادل التدريا المناسبو لتحقيل انلدا .  .38
 متوسطو 4 0.79 3.72 التقويم.يعدل جساليب التدريا  من نتادج   .37

 متوسطة 0.72 3.66 المتوسط الحسابي الكلي للمجال
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 (14) الجدول
 الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال الوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم المتوسطات 

الحسابيو على مجال الوسادل التعليميو وتكنولوجيا  جن  المتوسطان( 03) الجدوليظهر من 

ر متوسطو من درجو التقديما بين مرتاعو الى  وبمستو  تقييم، (3.71–3.50التعليم قد تراوحن بين )

( 0.82( وبانحرا  معياري )3.60المجال ككل، فقد حصل على متوسط حسابي ) جم ا الاقران، على

 وبمستو  درجو تقييم متوسطو. 

وقد جا ن بالمرتبو انولى الاقرة التي تن  على " يوظ  الوسادل التعليميو بشكل فعال " 

ر مرافل م، تاللا الاقرة التي تن  على "يستثمرتاعووبمستو  درجو تقييم  ،(3.71بمتوسط حسابي )

وبمستو  درجو  ،(3.68المدرسو انكاديميو )المكتبو، الم تبر( كمصادر تعليم " بمتوسط حسابي )

 .مرتاعو تقييم

وجا ن بالمرتبو ان يرة الاقرة التي تن  على "يستثمر  امان البيدو في إعداد وسادل تعليميو 

 .( وبمستو  درجو تقييم متوسطو3.50" بمتوسط حسابي )

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الرتبة على 
 المجال

 التقييم

 مرتاعو 1 0.88 3.71 يوظ  الوسادل التعليميو بشكل فعال  .51

50.  
تبر( الم  المكتبو،يستثمر مرافل المدرسو انكاديميو )

 مرتاعو 2 0.91 3.68 كمصادر تعليم

52.  
يدرب المتعلمين على االست دام الااتي للوسيلو 

 التعليميو
 متوسطو 6 1.02 3.53

 متوسطو 3 0.98 3.61 يتابع التطور العلمي في مجال إنتاج الوسادل التعليميو  .52
 متوسطو 4 0.90 3.60 يستثمر )الحاسوب وا نترنن( في التعليم  .53
 متوسطو 7 0.96 3.50 يستثمر  امان البيدو في إعداد وسادل تعليميو  .55
 متوسطو 5 1.00 3.55 يست دم الجهاز النقال كوسيلو تعليميه  .56

 متوسطة 0.82 3.60 المتوسط الحسابي الكلي للمجال
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 مجال التقويم: سابعاً 

كانن لاقران مجال التقويم، و  واالنحرافان المعياريو والتقييم الحسابيو حساب المتوسطانتم 

 (. 05) الجدولالنتادج كما لو مببي ن في 

 (15) الجدول
 الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال التقويم المتوسطات 

        الحسابيو على مجال التقويم قد تراوحن بين جن  المتوسطان( 05) الجدوليظهر من 

جم ا  ان،الاقر  متوسطو من درجو التقدير علىما بين مرتاعو الى  وبمستو  تقييم، (3.71–3.48)

( وبمستو  درجو 0.85( وبانحرا  معياري )3.59المجال ككل، فقد حصل على متوسط حسابي )

 تقييم متوسطو. 

تؤثر في تعلم  م تلاووقد جا ن بالمرتبو انولى الاقرة التي تن  على " يست دم اساليب تقويم 

بع ، تاللا الاقرة التي تن  على "يتامرتاعووبمستو  درجو تقييم  ،(3.71طلبو " بمتوسط حسابي )ال

 متوسطو. وبمستو  درجو تقييم ،(3.65التقويم البنادي على فتران " بمتوسط حسابي )

وجا ن بالمرتبو ان يرة الاقرة التي تن  على "يست دم ملاان ا نجاز " بمتوسط حسابي 

 .وبمستو  درجو تقييم متوسطو( 3.48)

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الرتبة على 
 المجال

 التقييم

 متوسطو 6 0.93 3.48 يست دم ملاان ا نجاز  .57
 متوسطو 3 0.88 3.64 يقوم باست دام تقويم البنا  المااليمي  .58
 متوسطو 4 1.02 3.55 يست دم التقويم القبلي )تش يصي( للطلبو  .57
 متوسطو 5 1.04 3.52 ياعل التقويم االبداعي للطلبو  .61
 متوسطو 2 0.91 3.65 التقويم البنادي على فترانيتابع   .60
 مرتاعو 1 0.91 3.71 لبوتؤثر في تعلم الط م تلاويست دم اساليب تقويم   .62

 متوسطة 0.85 3.59 المتوسط الحسابي الكلي للمجال
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 الثانيسؤال الالنتائج المتعلقة ب

هل يوجد فروق دالة إحصـــائية بين متوســـطات  الذي نصَّ على: الثانيســـؤال الالنتائج المتعلقة ب
في المدارس  األســـــــاســـــــيةاســـــــتجابة أفراد الدراســـــــة لدرجة االحتياجات الفعلية لمعلمي المرحلة 

 "الخدمة؟وسنوات ، الحكومية في محافظة العاصمة عمان لمتغيرات الجنس، والمؤهل العلمي

درجو لواالنحرافان المعياريو  ،الحسابيو حساب المتوسطان، تم  الثاني سؤالاللإلجابو عن 

في المدارا الحكوميو في محافظو العاصمو عمان من  انساسيواالحتياجان الاعليو لمعلمي المرحلو 

ولبيان  وسنوان ال دمو، ،وجهو نظر المشرفين التربويين وفًقا للمتغيران الجنا، والمؤلل العلمي

 يلمتغير  للعينان المستقلو (t-test)الحسابيو تم است دام ا تبار  بين المتوسطانالارول ا حصاديو 

 ( لمتغيرOne Way ANOVAتباين انحادي والمعرو  باسم ) وتحليل، والمؤلل العلمي الجنا

 سنوان ال دمو، والل كما لو مببي ن في الجداول جدنالا. 

 الجنسأواًل: 

في  نساسيوااالحتياجان الاعليو لمعلمي المرحلو لدرجو المتوسطان الحسابيو واالنحرافان المعياريو 

 تبعا لمتغير الجنا (t-test)، وا تبار المدارا الحكوميو في محافظو العاصمو عمان
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 (16) الجدول
" ألثر الجنس على درجة االحتياجات الفعلية tالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار " 

 في المدارس الحكومية في محافظة العاصمة عمان األساسيةلمعلمي المرحلة 

 ( بينα=1.15وجود فرول دالو إحصادًيا عند مستو  الداللو ا حصاديو ) الجدوليظهر 

دارة إومجال مهاران االتصال وا القيان المهنو كل من مجال  متوسطان تقديران جفراد العينو على

مجال ( على tإا بلغن القيمو ا حصاديو ال تبار ) ،تبعز  ال تال  متغير الجنا الص  وتنظيمه

دالو  وتعتبر لاه القيمو ،(0.048( بمستو  الداللو )1.989) المهنو مهاران االتصال وا القيان

المتوسط  العدد الجنس مجاالت االستبانة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
درجات  "tقيمة " المعياري

 الحرية
مستوى 

 الداللة

 التخطيط 1
 0.79 3.85 91 اكر

1.448 188 .149 
 0.59 4.00 99 جنثى

طرائق وأساليب  2
 التدريس

 0.80 3.62 91 اكر
.769 188 .443 

 0.63 3.70 99 جنثى

 النمو المهني للمعلم 3
 0.73 3.68 91 اكر

.993 188 .322 
 0.60 3.77 99 جنثى

مهارات االتصال  3
 واخالقيات المهنة

 0.61 3.86 91 اكر
1.989 188 .048 

 0.52 4.03 99 جنثى

 إدارة الصف وتنظيمه 5
 0.69 3.66 91 اكر

2.315 188 .022 
 0.53 3.87 99 جنثى

6 
الوسائل التعليمية 
 وتكنولوجيا التعليم

 0.91 3.52 91 اكر
1.220 188 .224 

 0.72 3.67 99 جنثى

 التقويم 7
 0.94 3.51 91 اكر

1.212 188 .227 
 0.75 3.66 99 جنثى

 المقياس ككل
 0.69 3.68 91 ذكر

1.561 188 .120 
 0.53 3.82 99 أنثى
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، حيث جا ن الارول لصالح االناث بمتوسط حسابي جعلى مقارنو بالاكور، (α=1.15إحصادًيا عند )

( بمستو  الداللو 2.205إدارة الص  وتنظيمه )مجال ( على tبلغن القيمو ا حصاديو ال تبار )و 

الناث ، حيث جا ن الارول لصالح ا(α=1.15دالو إحصادًيا عند ) وتعتبر لاه القيمو ،(0.022)

 بمتوسط حسابي جعلى مقارنو بالاكور.

( α=1.15وجود فرول دالو إحصادًيا عند مستو  الداللو ا حصاديو ) عدم الجدوليظهر  وكما

 اطرادل وجساليب التدري ومجال الت طيطكل من مجال  بين متوسطان تقديران جفراد العينو على

عز  ال تال  التقويم تب  ومجال الوسادل التعليميو وتكنولوجيا التعليم ومجال النمو المهني للمعلم ومجال

( 0.769) (0.338)المجاالن ( على tإا بلغن القيمو ا حصاديو ال تبار ) ،متغير الجنا

( 0.224( )0.322( )0.149( )0.149)بمستو  الداللو ( 1.212( )1.220( )0.993)

 .(α=1.15دالو إحصادًيا عند ) غير وتعتبر لاه القيم على التوالي، (0.227)

( α=1.15وجود فرول دالو إحصادًيا عند مستو  الداللو ا حصاديو )عدم  الجدولكما يظهر 

 ،بين متوسطان تقديران جفراد العينو على المقياا ككل نداة الدراسو تبعز  ال تال  متغير الجنا

 ،(0.120( بمستو  الداللو )1.561لي )( على المقياا الكtإا بلغن القيمو ا حصاديو ال تبار )

 .(α=1.15دالو إحصادًيا عند )غير  وتعتبر لاه القيمو

 المؤهل العلمي: ثانياً 

 نساسيوااالحتياجان الاعليو لمعلمي المرحلو لدرجو المعياريو  واالنحرافانالمتوسطان الحسابيو 

 المؤلل العلميتبعا لمتغير  (t-test)، وا تبار في المدارا الحكوميو في محافظو العاصمو عمان
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 (17) الجدول
" ألثر المؤهل العلمي على درجة االحتياجات tالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار " 

 في المدارس الحكومية في محافظة العاصمة عمان األساسيةالفعلية لمعلمي المرحلة 

( بين α=1.15( وجود فرول دالو إحصادًيا عند مستو  الداللو ا حصاديو )07) الجدوليظهر 

مجال الت طيط تبعز  ال تال  متغير المؤلل العلمي، إا بلغن متوسطان تقديران جفراد العينو على 

(، وتعتبر لاه القيمو 0.004( بمستو  الداللو )2.879( على المجال )tالقيمو ا حصاديو ال تبار )

(، حيث جا ن الارول لصالح فدو بكالوريوا/دبلوم عالي بمتوسط α=1.15دالو إحصادًيا عند )

المتوسط  العدد المؤهل العلمي مجاالت االستبانة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
درجات  "tقيمة " المعياري

 الحرية
مستوى 

 الداللة

 التخطيط 1
 0.63 4.06 105 بكالوريوا/دبلوم عالي

2.879 188 .004 
 0.74 3.77 85 دراسان عليا

طرائق وأساليب  2
 التدريس

 0.68 3.77 105 بكالوريوا/دبلوم عالي
2.332 188 .021 

 0.74 3.53 85 عليادراسان 

 النمو المهني للمعلم 3
 0.61 3.85 105 بكالوريوا/دبلوم عالي

2.960 188 .003 
 0.70 3.57 85 دراسان عليا

مهارات االتصال  3
 واخالقيات المهنة

 0.57 4.00 105 بكالوريوا/دبلوم عالي
1.295 188 .197 

 0.57 3.89 85 دراسان عليا

 وتنظيمهإدارة الصف  5
 0.56 3.87 105 بكالوريوا/دبلوم عالي

2.431 188 .016 
 0.67 3.65 85 دراسان عليا

6 
الوسائل التعليمية 
 وتكنولوجيا التعليم

 0.76 3.72 105 بكالوريوا/دبلوم عالي
2.390 188 .018 

 0.86 3.44 85 دراسان عليا

 التقويم 7
 0.74 3.73 105 بكالوريوا/دبلوم عالي

2.461 188 .015 
 0.94 3.42 85 دراسان عليا

 المقياس ككل
 0.57 3.86 105 بكالوريوس/دبلوم عالي

2.627 188 .009 
 0.65 3.62 85 دراسات عليا
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العليا. ووجود فرول دالو إحصادًيا عند مستو  الداللو ا حصاديو حسابي جعلى مقارنو بالدراسان 

(1.15=α  بين متوسطان تقديران جفراد العينو على مجال طرادل وجساليب التدريا تبعز  ال تال )

( بمستو  الداللو 2.332( على المجال )tمتغير المؤلل العلمي، إا بلغن القيمو ا حصاديو ال تبار )

(، حيث جا ن الارول لصالح فدو α=1.15لاه القيمو دالو إحصادًيا عند )(، وتعتبر 0.012)

بكالوريوا/دبلوم عالي بمتوسط حسابي جعلى مقارنو بالدراسان العليا. ويوجد فرول دالو إحصادًيا 

( بين متوسطان تقديران جفراد العينو على مجال النمو α=1.15عند مستو  الداللو ا حصاديو )

( على tز  ال تال  متغير المؤلل العلمي، إا بلغن القيمو ا حصاديو ال تبار )المهني للمعلم تبع

(، α=1.15(، وتعتبر لاه القيمو دالو إحصادًيا عند )0.003( بمستو  الداللو )2.960المجال )

حيث جا ن الارول لصالح فدو بكالوريوا/دبلوم عالي بمتوسط حسابي جعلى مقارنو بالدراسان 

( بين متوسطان تقديران α=1.15ول دالو إحصادًيا عند مستو  الداللو ا حصاديو )العليا. ووجود فر 

جفراد العينو على مجال إدارة الص  وتنظيمه تبعز  ال تال  متغير المؤلل العلمي، إا بلغن القيمو 

(، وتعتبر لاه القيمو دالو 0.016( بمستو  الداللو )2.431( على المجال )tا حصاديو ال تبار )

(، حيث جا ن الارول لصالح فدو بكالوريوا/دبلوم عالي بمتوسط حسابي α=1.15ادًيا عند )إحص

جعلى مقارنو بالدراسان العليا. وكما يوجد فرول دالو إحصادًيا عند مستو  الداللو ا حصاديو 

(1.15=α بين متوسطان تقديران جفراد العينو على مجال الوسادل التعليميو وتكنولوجيا التعليم تب )ز  ع

( 2.390( على المجال )tال تال  متغير المؤلل العلمي، إا بلغن القيمو ا حصاديو ال تبار )

(، حيث جا ن الارول α=1.15(، وتعتبر لاه القيمو دالو إحصادًيا عند )0.018بمستو  الداللو )

رول دالو فلصالح فدو بكالوريوا/دبلوم عالي بمتوسط حسابي جعلى مقارنو بالدراسان العليا. ويوجد 

( بين متوسطان تقديران جفراد العينو على مجال α=1.15إحصادًيا عند مستو  الداللو ا حصاديو )
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( على المجال tالتقويم تبعز  ال تال  متغير المؤلل العلمي، إا بلغن القيمو ا حصاديو ال تبار )

(، حيث α=1.15) (، وتعتبر لاه القيمو دالو إحصادًيا عند0.015( بمستو  الداللو )2.461)

 جا ن الارول لصالح فدو بكالوريوا/دبلوم عالي بمتوسط حسابي جعلى مقارنو بالدراسان العليا.

( α=1.15فرول دالو إحصادًيا عند مستو  الداللو ا حصاديو ) عدم وجودالجدول يظهر وكما 

لمؤلل متغير ا بين متوسطان تقديران جفراد العينو على مجال مهاران االتصال وا القيان المهنو

(، 0.197( بمستو  الداللو )0.275( على المجال )tالعلمي، إا بلغن القيمو ا حصاديو ال تبار )

 (،α=1.15دالو إحصادًيا عند )غير وتعتبر لاه القيمو 

( بين α=1.15وجود فرول دالو إحصادًيا عند مستو  الداللو ا حصاديو ) الجدولكما يظهر 

 ،لعينو على المقياا ككل نداة الدراسو تبعز  ال تال  متغير المؤلل العلميمتوسطان تقديران جفراد ا

 ،(0.009( بمستو  الداللو )2.627( على المقياا الكلي )tإا بلغن القيمو ا حصاديو ال تبار )

(حيث جا ن الارول لصالح فدو بكالوريوا/دبلوم α=1.15دالو إحصادًيا عند ) وتعتبر لاه القيمو

 على المقياا ككل. حسابي جعلى مقارنو بالدراسان العلياعالي بمتوسط 

 سنوات الخدمة: ثالثاً 

 نساسيوااالحتياجان الاعليو لمعلمي المرحلو لدرجو واالنحرافان المعياريو  الحسابيوالمتوسطان  

 .سنوان ال دموتبعا لمتغير  ،في المدارا الحكوميو في محافظو العاصمو عمان
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سنوات الخدمة على درجة االحتياجات الفعلية لمعلمي ألثر المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  
 كومية في محافظة العاصمة عمانفي المدارس الح األساسيةالمرحلة 

 االنحراف المعياري الحسابي المتوسط العدد سنوات الخدمة المجاالت

 الت طيط

 0.68 4.16 48 سنوان 5اقل من 
 0.52 3.99 59 سنوان 01إلى  5من 

 0.76 3.75 83 أكثرفسنوان  01
 0.69 3.93 190 الكلي

طرادل وجساليب 
 التدريا

 0.77 3.85 48 سنوان 5اقل من 
 0.56 3.74 59 سنوان 01إلى  5من 

 0.75 3.50 83 أكثرفسنوان  01
 0.72 3.66 190 الكلي

 النمو المهني للمعلم

 0.61 3.93 48 سنوان 5اقل من 
 0.58 3.80 59 سنوان 01إلى  5من 

 0.71 3.55 83 أكثرفسنوان  01
 0.66 3.73 190 الكلي

مهاران االتصال 
 المهنووا القيان 

 0.69 4.03 48 سنوان 5اقل من 
 0.53 3.85 59 سنوان 01إلى  5من 

 0.51 3.97 83 أكثرفسنوان  01
 0.57 3.95 190 الكلي

 إدارة الص  وتنظيمه

 0.66 3.92 48 سنوان 5اقل من 
 0.48 3.76 59 سنوان 01إلى  5من 

 0.67 3.69 83 أكثرفسنوان  01
 0.62 3.77 190 الكلي

الوسادل التعليميو 
 وتكنولوجيا التعليم

 0.80 3.91 48 سنوان 5اقل من 
 0.61 3.66 59 سنوان 01إلى  5من 

 0.88 3.37 83 أكثرفسنوان  01
 0.82 3.60 190 الكلي

 التقويم

 0.78 3.92 48 سنوان 5اقل من 
 0.61 3.68 59 سنوان 01إلى  5من 

 0.96 3.34 83 أكثرفسنوان  01
 0.85 3.59 190 الكلي

 
 االداة ككل

 0.65 3.95 48 سنوان 5اقل من 
 0.49 3.78 59 سنوان 01إلى  5من 

 0.65 3.62 83 أكثرفسنوان  01
 0.62 3.75 190 الكلي

 ( 18) الجدول
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اسو جفراد الدر استجابو على الحسابيو  بين المتوسطان( وجود فرول ظالريو 08) الجدوليظهر 

في المدارا الحكوميو في محافظو العاصمو  انساسيولمعلمي المرحلو  الاعليودرجو االحتياجان ل

نداة على كل من مجال وعلى ا عمان من وجهو نظر المشرفين التربويين تبعًا لمتغير سنوان ال دمو

 ككل.

 اين انحاديتحليل التب الحسابيو تم است دام ا تبار بين المتوسطان ا حصاديوولبيان الارول 

للتعر  على مد  وجود فرول اان داللو إحصاديو ، والل (One Way ANOVA) باسمالمعرو  

ي ف انساسيوفي استجابان جفراد عينو الدراسو حول درجو االحتياجان الاعليو لمعلمي المرحلو 

 تيوا الجدولو ،المدارا الحكوميو في محافظو العاصمو عمان من وجهو نظر المشرفين التربويين

 يو ح نتادج الل.

 ( 10) الجدول
حتياجات الفعلية لمعلمي المرحلة االتحليل التباين األحادي ألثر سنوات الخدمة على استجابات 

 في المدارس الحكومية في محافظة العاصمة عمان األساسية

 مصدر التباين المجاالت
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 (Fقيمة )
مستوى 

 الداللة

 التخطيط
 003.* 5.978 2.768 2 5.535 المجموعاتبين 

   463. 187 86.575 داخل المجموعات
    189 92.111 المجموع

طرائق وأساليب 
 التدريس

 015.* 4.324 2.182 2 4.364 بين المجموعات
   505. 187 94.345 داخل المجموعات

    189 98.708 المجموع

النمو المهني 
 للمعلم

 004.* 5.597 2.391 2 4.782 بين المجموعات
   427. 187 79.890 داخل المجموعات

    189 84.672 المجموع
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 (.α=2.25*دالة عند مستوى الداللة )

( بين α=1.15السابل وجود فرول دالو إحصادًيا عند مستو  الداللو ا حصاديو ) الجدوليظهر 

لو على درجو االحتياجان الاعليو لمعلمي المرح متوسطان تقديران جفراد العينو على المجال الت طيط

في المدارا الحكوميو في محافظو العاصمو عمان من وجهو نظر المشرفين التربويين  انساسيو

( على المجال Fتبعز  ال تال  متغير سنوان ال دمو، إا بلغن القيمو ا حصاديو ال تبار )

(. ووجود α=1.15دالو إحصادًيا عند ) و(، وتعتبر لاه القيم0.003( بمستو  الداللو )5.978)

( بين متوسطان تقديران جفراد العينو α=1.15ًيا عند مستو  الداللو ا حصاديو )فرول دالو إحصاد

تبعز  ال تال  متغير سنوان ال دمو، إا بلغن القيمو  على المجال طرادل وجساليب التدريا

 مصدر التباين المجاالت
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 (Fقيمة )
مستوى 

 الداللة

مهارات االتصال 
 واخالقيات المهنة

 230. 1.482 484. 2 968. بين المجموعات
   327. 187 61.059 المجموعاتداخل 

    189 62.027 المجموع

إدارة الصف 
 وتنظيمه

 126. 2.091 807. 2 1.615 بين المجموعات
   386. 187 72.180 داخل المجموعات

    189 73.795 المجموع

الوسائل التعليمية 
 وتكنولوجيا التعليم

 001.* 7.467 4.700 2 9.400 بين المجموعات
   629. 187 117.694 المجموعاتداخل 

    189 127.093 المجموع

 التقويم
 001.* 7.917 5.369 2 10.739 بين المجموعات

   678. 187 126.825 داخل المجموعات
    189 137.564 المجموع

 ككل داءاأل
 012.* 4.543 1.700 2 3.400 بين المجموعات

   374. 187 69.978 داخل المجموعات
    189 73.378 المجموع
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دالو  و(، وتعتبر لاه القيم0.015( بمستو  الداللو )4.324( على المجال )Fا حصاديو ال تبار )

( α=1.15(. وكما يوجد فرول دالو إحصادًيا عند مستو  الداللو ا حصاديو )α=1.15) إحصادًيا عند

بين متوسطان تقديران جفراد العينو على المجال النمو المهني للمعلم تبعز  ال تال  متغير سنوان 

(، 0.004( بمستو  الداللو )5.597( على المجال )Fال دمو، إا بلغن القيمو ا حصاديو ال تبار )

(. ويوجد فرول دالو إحصادًيا عند مستو  الداللو α=1.15دالو إحصادًيا عند ) وتعتبر لاه القيمو 

( بين متوسطان تقديران جفراد العينو على المجال الوسادل التعليميو وتكنولوجيا α=1.15ا حصاديو )

( على المجال Fالتعليم تبعز  ال تال  متغير سنوان ال دمو، إا بلغن القيمو ا حصاديو ال تبار )

(. ووجود α=1.15دالو إحصادًيا عند ) و(، وتعتبر لاه القيم0.001( بمستو  الداللو )7.467)

( بين متوسطان تقديران جفراد العينو α=1.15فرول دالو إحصادًيا عند مستو  الداللو ا حصاديو )

( Fار )ا حصاديو ال تبعلى المجال التقويم تبعز  ال تال  متغير سنوان ال دمو، إا بلغن القيمو 

 (.α=1.15دالو إحصادًيا عند ) و(، وتعتبر لاه القيم0.001( بمستو  الداللو )7.917على المجال )

( بين متوسطان α=1.15وجود فرول دالو إحصادًيا عند مستو  الداللو ) عدم الجدوليظهر و 

 إدارة الص  وتنظيمه المجو تقديران جفراد العينو على مجال مهاران االتصال وا القيان المهنو 

ن ( على المجاالFتبعز  ال تال  متغير سنوان ال دمو، إا بلغن القيمو ا حصاديو ال تبار )

لو داغير ، وتعتبر لاه القيم على التوالي (0.126)( 0.230)( بمستو  الداللو 2.170) (0.382)

 (.α=1.15إحصادًيا عند )

( بين α=1.15وجود فرول دالو إحصادًيا عند مستو  الداللو ا حصاديو ) الجدولوكما يظهر 

 نساسيوامتوسطان تقديران جفراد العينو على انداة ككل لدرجو االحتياجان الاعليو لمعلمي المرحلو 

في المدارا الحكوميو في محافظو العاصمو عمان من وجهو نظر المشرفين التربويين تبعز  ال تال  
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( 3.532( على المقياا الكلي )Fان ال دمو، إا بلغن القيمو ا حصاديو ال تبار )متغير سنو 

 (.α=1.15دالو إحصادًيا عند ) (، وتعتبر لاه القيمو1.102بمستو  الداللو )

وللكش  عن مواقع الارول الدالو إحصاديًا في مقياا االحتياجان الاعليو لمعلمي المرحلو 

 ال تال  متغير سنوان ال دمو تم وفًقا مو عمانفي المدارا الحكوميو في محافظو العاص انساسيو

التالي نتادج لاه  الجدول( ويبين Scheffeشيايه ) ا تباراست دام المقارنان البعديو بطريقو 

 المقارنان:

 حسب متغير سنوات الخدمة( في Scheffeشيفيه ) اختبارنتائج المقارنات البعدية بطريقة 

المتوسط  سنوات الخدمة المجاالت
 الحسابي

 5اقل من 
 سنوات

إلى  5من 
 سنوات 12

سنوات  10
 فأكثر

 التخطيط
 001.* 211. - 4.16 سنوات 5اقل من 

 035.* -  3.99 سنوات 12إلى  5من 
 -   3.75 سنوات فأكثر 12

 طرائق وأساليب التدريس
 006.* 394. - 3.85 سنوات 5اقل من 

 049.* -  3.74 سنوات 12إلى  5من 
 -   3.50 سنوات فأكثر 12

 النمو المهني للمعلم
 002.* 327. - 3.93 سنوات 5اقل من 

 026.* -  3.80 سنوات 12إلى  5من 
 -   3.55 سنوات فأكثر 12

الوسائل التعليمية 
 وتكنولوجيا التعليم

 000.* 098. - 3.91 سنوات 5اقل من 
 033.* -  3.66 سنوات 12إلى  5من 

 -   3.37 سنوات فأكثر 12

 التقويم
 016.* 146. - 3.92 سنوات 5اقل من 

 000.* -  3.68 سنوات 12إلى  5من 
 -   3.34 سنوات فأكثر 12

 األداة الكلي
 003.* 154. - 3.95 سنوات 5اقل من 

 124. -  3.78 سنوات 12إلى  5من 
 -   3.62 سنوات فأكثر 12

 (.α=2.25*دالة عند مستوى الداللة )

 ( 02) الجدول

 



70 

 

 

 :( ما يلي21) يظهر الجدول

بين متوسطان تقديران  (α=1.15ا عند مستو  الداللو ا حصاديو )وجود فرول دالو إحصاديً  .0

بين  ، حيث كانن الارولالت طيط تعز  نثر متغير سنوان ال دمومجال جفراد العينو على 

( سنوان فأكثر 01سنوان ال دمو )فراد ( من جهو وجسنوان 5سنوان ال دمو )اقل من  جفراد

( بمتوسط سنوان 5سنوان ال دمو )اقل من  جفرادمن جهو ج ر ، وكانن الارول لصالح 

و بين جفراد سنوان ال دموجود فرول دالو إحصادياً . و أكثر(فسنوان  01)مقارنو بت  على حسابيأ

سنوان فأكثر( من جهو ج ر ،  01سنوان( من جهو وجفراد سنوان ال دمو ) 01إلى  5من )

سنوان( بمتوسط حسابي جعلى  01إلى  5من نن الارول لصالح جفراد سنوان ال دمو )وكا

 .سنوان فأكثر( 01مقارنو بت )

بين متوسطان تقديران  (α=1.15وجود فرول دالو إحصاديًا عند مستو  الداللو ا حصاديو ) .2

يث كانن ح، طرادل وجساليب التدريا تعز  نثر متغير سنوان ال دمومجال جفراد العينو على 

 01سنوان ال دمو )فراد ( من جهو وجسنوان 5سنوان ال دمو )اقل من  جفرادبين  الارول

( سنوان 5سنوان ال دمو )اقل من  جفرادمن جهو ج ر ، وكانن الارول لصالح ( سنوان فأكثر

بين جفراد وجود فرول دالو إحصاديًا . و أكثر(فسنوان  01)مقارنو بت  على بمتوسط حسابيأ

سنوان فأكثر(  01سنوان( من جهو وجفراد سنوان ال دمو ) 01إلى  5من ال دمو ) سنوان

سنوان( بمتوسط  01إلى  5من من جهو ج ر ، وكانن الارول لصالح جفراد سنوان ال دمو )

 .سنوان فأكثر( 01حسابي جعلى مقارنو بت )

وسطان تقديران بين مت (α=1.15وجود فرول دالو إحصاديًا عند مستو  الداللو ا حصاديو ) .2

انن ، حيث كتعز  نثر متغير سنوان ال دمو النمو المهني للمعلممجال جفراد العينو على 
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 01سنوان ال دمو )فراد ( من جهو وجسنوان 5سنوان ال دمو )اقل من  جفرادبين  الارول

( سنوان 5سنوان ال دمو )اقل من  جفرادمن جهو ج ر ، وكانن الارول لصالح ( سنوان فأكثر

بين جفراد وجود فرول دالو إحصاديًا . و أكثر(فسنوان  01)مقارنو بت  على بمتوسط حسابيأ

سنوان فأكثر(  01سنوان( من جهو وجفراد سنوان ال دمو ) 01إلى  5من سنوان ال دمو )

سنوان( بمتوسط  01إلى  5من من جهو ج ر ، وكانن الارول لصالح جفراد سنوان ال دمو )

 .سنوان فأكثر( 01ت )حسابي جعلى مقارنو ب

بين متوسطان تقديران  (α=1.15ا عند مستو  الداللو ا حصاديو )وجود فرول دالو إحصاديً  .3

، وان ال دموتعز  نثر متغير سن الوسادل التعليميو وتكنولوجيا التعليممجال جفراد العينو على 

سنوان ال دمو فراد ( من جهو وجسنوان 5سنوان ال دمو )اقل من  جفرادبين  حيث كانن الارول

 5سنوان ال دمو )اقل من  جفرادمن جهو ج ر ، وكانن الارول لصالح ( سنوان فأكثر 01)

بين ا وجود فرول دالو إحصاديً . و أكثر(فسنوان  01)مقارنو بت  علىا ( بمتوسط حسابيً سنوان

سنوان  01سنوان( من جهو وجفراد سنوان ال دمو ) 01إلى  5من جفراد سنوان ال دمو )

سنوان(  01إلى  5من فأكثر( من جهو ج ر ، وكانن الارول لصالح جفراد سنوان ال دمو )

 .سنوان فأكثر( 01بمتوسط حسابي جعلى مقارنو بت )

بين متوسطان تقديران  (α=1.15وجود فرول دالو إحصاديًا عند مستو  الداللو ا حصاديو ) .5

 جفرادبين  ، حيث كانن الارولالتقويم تعز  نثر متغير سنوان ال دمومجال العينو على جفراد 

من ( سنوان فأكثر 01سنوان ال دمو )فراد ( من جهو وجسنوان 5سنوان ال دمو )اقل من 

 ( بمتوسط حسابيأسنوان 5سنوان ال دمو )اقل من  جفرادجهو ج ر ، وكانن الارول لصالح 

ن مبين جفراد سنوان ال دمو )وجود فرول دالو إحصاديًا . و أكثر(فنوان س 01)مقارنو بت  على
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سنوان فأكثر( من جهو ج ر ، وكانن  01سنوان( من جهو وجفراد سنوان ال دمو ) 01إلى  5

سنوان( بمتوسط حسابي جعلى مقارنو بت  01إلى  5من الارول لصالح جفراد سنوان ال دمو )

 .سنوان فأكثر( 01)

بين متوسطان تقديران  (α=1.15دالو إحصاديًا عند مستو  الداللو ا حصاديو )وجود فرول  .6

 ارول، حيث كانن التعز  نثر متغير سنوان ال دموالكلي للمقياا  دا ان جفراد العينو على

سنوان  01سنوان ال دمو )فراد ( من جهو وجسنوان 5سنوان ال دمو )اقل من  جفرادبين 

( بمتوسط سنوان 5سنوان ال دمو )اقل من  جفرادنن الارول لصالح من جهو ج ر ، وكا( فأكثر

 .سنوان فأكثر( 01)مقارنو بت  على حسابيأ

 الثالثسؤال الالنتائج المتعلقة ب

الوظيفي لمعلمي المرحلة  داء"ما مستوى األ :الذي نصَّ على الثالثسؤال الالنتائج المتعلقة ب
 "ين؟التربويفي المدارس الحكومية في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر المشرفين  األساسية

 ،التقديرو  ،واالنحرافان المعياريو ،الحسابيو المتوسطانحساب  الثالث تم  سؤال اللإلجابو عن 

و في المدارا الحكوميو في محافظ انساسيوالوظياي لمعلمي المرحلو  دا درجو مستو  انلوالرتب 

ما مجاالن. والل كالولكل مجال من  ،بشكل عام العاصمو عمان من وجهو نظر المشرفين التربويين

 (.20) الجدوللو مببي ن في 

الوظيفي لمعلمي المرحلة  داءالحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت أداة مستوى األ المتوسطات 
 في المدارس الحكومية في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر المشرفين التربويين األساسية

 التقييم الرتبة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجاالت الرقم
 مرتاعو 0 0.66 3.91 الدرامهاران ت طيط  1.
 مرتاعو 3 0.69 3.78 تنايا الدرا 2.
 مرتاعو 4 0.66 3.74 مهاران إدارة الص  3.
 مرتاعو 2 0.61 3.79 فاعليو التقويم .3

 مرتفعة 0.62 3.80 المتوسط الحسابي الكلي

 (01) الجدول
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ي ف انساسيوالوظياي لمعلمي المرحلو  دا ( جن  تقييم لدرجو مستو  ان20) الجدوليظهر من 

درجو قد جا  ب، و المدارا الحكوميو في محافظو العاصمو عمان من وجهو نظر المشرفين التربويين

الوظياي لمعلمي المرحلو  دا (، وقد جا ن مجاالن مستو  ان3.80)مرتاعو(، بمتوسط حسابي )

في المدارا الحكوميو في محافظو العاصمو عمان من وجهو نظر المشرفين التربويين وفًقا  انساسيو

مهاران ت طيط الدرا في المرتبو انولى  من تقييم )مرتاعو(، بمتوسط مجال  للترتيب اوتي:

فاعليو التقويم في المرتبو الثانيو  من تقييم )مرتاعو(، بمتوسط حسابي مجال  (، ثم3.91حسابي )

 ،(3.78تنايا الدرا في المرتبو الثالثو  من تقييم )مرتاعو(، بمتوسط حسابي )مجال (، ثم 3.79)

حسابي  بمتوسط(، مرتاعو من تقييم )الرابعو وان يرة مهاران إدارة الص  في المرتبو مجال ثم 

(3.74). 

مستو   رجوالحسابيو، واالنحرافان المعياريو، والتقدير، والرتب لد حساب المتوسطانكما تم  

في المدارا الحكوميو في محافظو العاصمو عمان من  انساسيوالوظياي لمعلمي المرحلو  دا ان

 وجهو نظر المشرفين التربويين لكل مجال من مجاالن الدراسو وفل ما يأتي:

 أواًل: مجال مهارات تخطيط الدرس

يط لاقران مجال مهاران ت ط واالنحرافان المعياريو والتقييم الحسابيو حساب المتوسطانتم 

 (. 22) الجدولالدرا، وكانن النتادج كما لو مببي ن في 
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 (00) الجدول
 الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال مهارات تخطيط الدرس المتوسطات 

الحسابيو على مجال مهاران ت طيط الدرا قد تراوحن  جن  المتوسطان( 22) الجدوليظهر من 

اقران، ال متوسطو من درجو التقدير علىما بين مرتاعو الى  وبمستو  تقييم ،(4.18–3.60بين )

( وبمستو  0.66( وبانحرا  معياري )3.91جم ا المجال ككل، فقد حصل على متوسط حسابي )

 . مرتاعودرجو تقييم 

الاقرة التي تن  على " يصمم  طو التدريا اليوميو " بمتوسط  وقد جا ن بالمرتبو انولى

و ، تاللا الاقرة التي تن  على "يصمم ال طو )الاصليمرتاعووبمستو  درجو تقييم  ،(4.18حسابي )

 .مرتاعو وبمستو  درجو تقييم ،(4.14والسنويو(" بمتوسط حسابي )

دروا  ور دوران تدريبيو عن اعداد الوجا ن بالمرتبو ان يرة الاقرة التي تن  على "يبادر بح

 متوسطو.( وبمستو  درجو تقييم 3.60" بمتوسط حسابي )

  

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الرتبة على 
 المجال

 التقييم

 مرتاعو 1 0.77 4.18 التدريا اليوميويصمم  طو   .0
 مرتاعو 2 0.78 4.14 يصمم ال طو )الاصليو والسنويو(  .2
عداد جكثر من طريقو تدريا  .2  مرتاعو 4 0.81 3.87 ينوق بأساليب التدريا وا 
 مرتاعو 5 0.82 3.85 يدرل جلميو دور الت طيط الجيد في عمليو التدريا  .3
 مرتاعو 3 0.75 3.97 ي طط  دارة الوقن  .5

6.  
يربط جلدا  الدرا بما يتناغم مع حاجان )وميول 

 مرتاعو 6 0.80 3.75 الطلبو و براتهم السابقو(

 متوسطو 7 1.04 3.60 دوران تدريبيو عن اعداد الدروا يبادر بح ور  .7
 مرتفعة 0.66 3.91 المتوسط الحسابي الكلي للمجال
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 : مجال فاعلية التقويمرابعاً 

 لتقويم،الاقران مجال فاعليو  واالنحرافان المعياريو والتقييم الحسابيو حساب المتوسطانتم 

 (. 22) الجدولوكانن النتادج كما لو مببي ن في 

 (03) الجدول
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال فاعلية التقويم 

الحسابيو على مجال فاعليو التقويم قد تراوحن بين  جن  المتوسطان( 22) الجدوليظهر من 

ا الاق من درجو التقدير علىالى متوسطو  مرتاعوتقييم ما بين وبمستو  ، (4.03- 3.66) ران، جم 

( وبمستو  درجو 0.66( وبانحرا  معياري )3.79المجال ككل فقد حصل على متوسط حسابي )

 تقييم مرتاعو. 

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الرتبة على 
 المجال

 التقييم

 مرتاعو 6 0.84 3.70 يبدي التماًما بتنويع جساليب تقويم الطلبو  .8
 مرتاعو 5 0.76 3.73 يطر  جسدلو تثير التمامان الطلبو بالدرا  .7

 متوسطو 7 0.80 3.66 يطر  جسدلو تنمي التاكير لد  الطلبو  .01
 متوسطو 8 0.83 3.65 المناسبو لتعلم الطلبو التقييميست دم جدوان   .00
 مرتاعو 6 0.73 3.70 الطلبو جدا يحر  على تجويد مستو    .02

02.  
يست دم االمتحانان بأنواعها )التحليليو، والشاويو، 

 واليوميو، والشهريو(
 مرتاعو 1 0.76 4.03

03.  
يصحح انورال مع حرصه على اعادتها في الوقن 

 المناسب
 مرتاعو 2 0.69 4.01

 مرتاعو 3 0.75 3.86 يتو ى العدالو في التعامل مع الطلبو  .05
 مرتاعو 4 0.75 3.76 المتعلمين جدا يرصد نقاط )القوة وال ع ( في   .06

 مرتفعة 0.61 0.3.79 المتوسط الحسابي الكلي للمجال
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وقد جا ن بالمرتبو انولى الاقرة التي تن  على " يست دم االمتحانان بأنواعها )التحليليو، 

وبمستو  درجو تقييم مرتاعو، تاللا الاقرة  ،(4.03والشاويو، واليوميو، والشهريو( " بمتوسط حسابي )

في الوقن المناسب " بمتوسط حسابي التي تن  على "يصحح انورال مع حرصه على اعادتها 

 مرتاعو. وبمستو  درجو تقييم ،(4.01)

علم الطلبو " المناسبو لت التقييموجا ن بالمرتبو ان يرة الاقرة التي تن  على "يست دم جدوان 

 متوسطو.( وبمستو  درجو تقييم 3.65بمتوسط حسابي )

 ثانًيا: مجال تنفيذ الدرس

را، وكانن لاقران مجال تنايا الد واالنحرافان المعياريو والتقييم الحسابيو حساب المتوسطانتم 

 (. 23) الجدولالنتادج كما لو مببي ن في 

 (04) الجدول
 الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال تنفيذ الدرس المتوسطات 

الحسابيو على مجال تنايا الدرا قد تراوحن بين  جن  المتوسطان( 23) الجدوليظهر من 

كل، فقد جم ا المجال ك الاقران،جميع  درجو التقدير علىمرتاعو من  وبمستو  تقييم، (3.91–3.71)

 . مرتاعو( وبمستو  درجو تقييم 0.69( وبانحرا  معياري )3.78حصل على متوسط حسابي )

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الرتبة على 
 المجال

 التقييم

 مرتاعو 1 0.75 3.91 يشرل الطلبو بالحوار جثنا  الدرا  .07
 مرتاعو 2 0.77 3.83 يثير دافعيو الطلبو نحو التعلم  .08
 مرتاعو 5 0.86 3.72 لتطبيقهايستايد من اطالعه على جساليب جديدة   .07
 مرتاعو 4 0.89 3.74 ينمي المااليم التربويو الحديثو  .21
 مرتاعو 3 0.82 3.76 الحصويطر  جسدلو تشد انتباه الطلبو جثنا    .20
 مرتاعو 6 0.83 3.71 يست دم طرل تدريا تراعي م تل  مستويان الطلبو  .22

 مرتفعة 0.69 3.78 المتوسط الحسابي الكلي للمجال
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وقد جا ن بالمرتبو انولى الاقرة التي تن  على " يشرل الطلبو بالحوار جثنا  الدرا" بمتوسط 

حو ، تاللا الاقرة التي تن  على "يثير دافعيو الطلبو نمرتاعووبمستو  درجو تقييم  ،(3.91حسابي )

 .مرتاعو وبمستو  درجو تقييم ،(3.83التعلم " بمتوسط حسابي )

وجا ن بالمرتبو ان يرة الاقرة التي تن  على "يست دم طرل تدريا تراعي م تل  مستويان 

 مرتاعو.( وبمستو  درجو تقييم 3.71الطلبو " بمتوسط حسابي )

 مجال مهارات إدارة الصفثالثًا: 

الص ،  لاقران مجال مهاران إدارة واالنحرافان المعياريو والتقييم الحسابيو حساب المتوسطانتم 

 (. 25) الجدولوكانن النتادج كما لو مببي ن في 

 (05) الجدول
 الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال مهارات إدارة الصف المتوسطات 

الحسابيو على مجال مهاران إدارة الص  قد تراوحن  جن  المتوسطان( 25) الجدوليظهر من 

ككل  الاقران، جم ا المجالجميع  مرتاعو من درجو التقدير علىتقييم وبمستو  ، (3.67- 3.92بين )

 ( وبمستو  درجو تقييم مرتاعو. 0.66معياري ) ( وبانحرا 3.74فقد حصل على متوسط حسابي )

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الرتبة على 
 المجال

 التقييم

 مرتاعو 1 0.76 3.92 لبو.باالحترام بينه وبين الط المقترنويحر  على بنا  الثقو   .22
 مرتاعو 4 0.84 3.71 ينوق في اساليب تعامله مع الطلبو غير المن بطين صايًا.  .23
 مرتاعو 4 0.82 3.71 يحر  على تنميو مقدرته.  .25

26.  
ينظم البيدو التي تساعد على مشاركو المتعلمين في العمليو 

 مرتاعو 2 0.81 3.76 التعليميو.

 مرتاعو 3 0.76 3.73 نشطًا.يوفر منا ًا تعليميًا   .27
 مرتاعو 5 0.78 3.68 الص .يشرل الطلبو في إدارة   .28
 مرتاعو 6 0.79 3.67 ينصن ورا  المتعلمين في معالجو الق ايا الطاردو.  .27

 متوسطة 0.66 3.74 المتوسط الحسابي الكلي للمجال
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باالحترام  المقترنووقد جا ن بالمرتبو انولى الاقرة التي تن  على " يحر  على بنا  الثقو 

 تاللا الاقرة التي تن  مرتاعو،وبمستو  درجو تقييم  ،(3.92بينه وبين الطلبو " بمتوسط حسابي )

 ،(3.76على "ينظم البيدو التي تساعد على مشاركو المتعلمين في العمليو التعليميو " بمتوسط حسابي )

 مرتاعو. وبمستو  درجو تقييم

وجا ن بالمرتبو ان يرة الاقرة التي تن  على "ينصن ورا  المتعلمين في معالجو الق ايا 

 .وبمستو  درجو تقييم مرتاعو( 3.67الطاردو " بمتوسط حسابي )
 الرابعسؤال الالنتائج المتعلقة ب

الذي نصَّ على: "هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات  الرابعسؤال الالنتائج المتعلقة ب
في المدارس الحكومية في  األساسيةالوظيفي لمعلمي المرحلة  داءاستجابات أفراد الدراسة لأل

 "الخدمة؟وسنوات ، محافظة العاصمة عمان تعزى لمتغيرات الجنس، والمؤهل العلمي

واالنحرافان المعياريو درجو  ،الحسابيو حساب المتوسطان، تم  الرابع سؤالاللإلجابو عن 

فظو في المدارا الحكوميو في محا انساسيوالوظياي لمعلمي المرحلو  دا استجابان جفراد الدراسو لأل

و وسنوان ال دمو، ولبيان الارول ا حصادي العاصمو عمان وفًقا للمتغيران الجنا، والمؤلل العلمي،

والمؤلل  الجناي لمتغير  للعينان المستقلو (t-test)الحسابيو تم است دام ا تبار  بين المتوسطان

سنوان ال دمو،  ( لمتغيرOne Way ANOVAوتحليل تباين انحادي والمعرو  باسم )، العلمي

 والل كما لو مببي ن في الجداول جدنالا.

 الجنسأواًل: 

 نساسيواالوظياي لمعلمي المرحلو  دا نمستو  لالمعياريو  واالنحرافانالحسابيو  المتوسطان 

 .الجناتبعا لمتغير  ،(t-test)وا تبار  ،في المدارا الحكوميو في محافظو العاصمو عمان
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 (06) الجدول
" ألثر الجنس على درجة استجابات أفراد الدراسة tالحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار " المتوسطات 

 في المدارس الحكومية في محافظة العاصمة عمان األساسيةالوظيفي لمعلمي المرحلة  داءلأل

( بين α=1.15وجود فرول دالو إحصادًيا عند مستو  الداللو ا حصاديو ) الجدوليظهر 

إا  ،مهاران ت طيط الدرا تبعز  ال تال  متغير الجنامجال  جفراد العينو علىمتوسطان تقديران 

وتعتبر لاه  ،(0.005( بمستو  الداللو )2.800) المجال( على tبلغن القيمو ا حصاديو ال تبار )

، حيث جا ن الارول لصالح االناث بمتوسط حسابي جعلى (α=1.15دالو إحصادًيا عند ) القيمو

( بين متوسطان α=1.15وجود فرول دالو إحصادًيا عند مستو  الداللو ا حصاديو )و  .مقارنو بالاكور

يمو ا حصاديو إا بلغن الق ،تنايا الدرا تبعز  ال تال  متغير الجنامجال  تقديران جفراد العينو على

د عندالو إحصادًيا  وتعتبر لاه القيمو ،(0.015( بمستو  الداللو )2.352) المجال( على tال تبار )

(1.15=α)ظهر ي ، حيث جا ن الارول لصالح االناث بمتوسط حسابي جعلى مقارنو بالاكور. وكما

 العدد الجنس مجاالت االستبانة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 "tقيمة "
درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 مهارات تخطيط الدرس 1
 0.73 3.77 91 اكر

2.811 188 .005 
 0.56 4.04 99 جنثى

 تنفيذ الدرس 2
 0.74 3.65 91 اكر

2.452 188 .015 
 0.62 3.89 99 جنثى

 مهارات إدارة الصف 3
 0.70 3.60 91 اكر

2.732 188 .007 
 0.59 3.86 99 جنثى

 فاعلية التقويم 3
 0.66 3.63 91 اكر

3.417 188 .001 
 0.53 3.93 99 جنثى

 المقياس ككل
 0.67 3.66 91 ذكر

3.062 188 .003 
 0.53 3.93 99 أنثى
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( بين متوسطان تقديران α=1.15وجود فرول دالو إحصادًيا عند مستو  الداللو ا حصاديو ) الجدول

 حصاديو ا إا بلغن القيمو ،مهاران إدارة الص  تبعز  ال تال  متغير الجنامجال  جفراد العينو على

دالو إحصادًيا عند و وتعتبر لاه القيم (،0.007)بمستو  الداللو  (2.722المجال )( على tال تبار )

(1.15=α) فرول  وجود، حيث جا ن الارول لصالح االناث بمتوسط حسابي جعلى مقارنو بالاكور. و

 جفراد العينو على ( بين متوسطان تقديرانα=1.15دالو إحصادًيا عند مستو  الداللو ا حصاديو )

( على tإا بلغن القيمو ا حصاديو ال تبار ) ،فاعليو التقويم تبعز  ال تال  متغير الجنامجال 

، (α=1.15دالو إحصادًيا عند ) وتعتبر لاه القيمو ،(0.001( بمستو  الداللو )2.307) المجال

 حيث جا ن الارول لصالح االناث بمتوسط حسابي جعلى مقارنو بالاكور.

( بين α=1.15وجود فرول دالو إحصادًيا عند مستو  الداللو ا حصاديو ) الجدولا يظهر كم

إا  ،متوسطان تقديران جفراد العينو على المقياا ككل نداة الدراسو تبعز  ال تال  متغير الجنا

 ،(0.003( بمستو  الداللو )2.162( على المقياا الكلي )tبلغن القيمو ا حصاديو ال تبار )

حيث جا ن الارول لصالح االناث بمتوسط حسابي  (α=1.15دالو إحصادًيا عند ) وتعتبر لاه القيمو

 جعلى مقارنو بالاكور على المقياا.

 المؤهل العلمي: ثانياً 

 نساسيواالوظياي لمعلمي المرحلو  دا نمستو  لواالنحرافان المعياريو  الحسابيو المتوسطان 

 .المؤلل العلميتبعا لمتغير  ،(t-test)وا تبار  ،في المدارا الحكوميو في محافظو العاصمو عمان
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 (07) الجدول
" ألثر المؤهل العلمي على درجة استجابات أفراد tالحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار " المتوسطات 

 في المدارس الحكومية في محافظة العاصمة عمان األساسيةالوظيفي لمعلمي المرحلة  داءالدراسة لأل

( بين α=1.15( وجود فرول دالو إحصادًيا عند مستو  الداللو ا حصاديو )27) الجدوليظهر 

 تبعز  ال تال  متغير المؤلل مجال مهاران ت طيط الدرامتوسطان تقديران جفراد العينو على 

(، 0.023( بمستو  الداللو )2.285( على المجال )tالعلمي، إا بلغن القيمو ا حصاديو ال تبار )

(، حيث جا ن الارول لصالح فدو بكالوريوا/دبلوم α=1.15لاه القيمو دالو إحصادًيا عند ) وتعتبر

بالدراسان العليا. ووجود فرول دالو إحصادًيا عند مستو  الداللو  عالي بمتوسط حسابي جعلى مقارنو

( بين متوسطان تقديران جفراد العينو على مجال مهاران إدارة الص  تبعز  α=1.15ا حصاديو )

( 2.200( على المجال )tال تال  متغير المؤلل العلمي، إا بلغن القيمو ا حصاديو ال تبار )

(، حيث جا ن الارول α=1.15وتعتبر لاه القيمو دالو إحصادًيا عند )(، 0.022بمستو  الداللو )

مجاالت  الرقم
المتوسط  العدد المؤهل العلمي االستبانة

 الحسابي
االنحراف 
درجات  "tقيمة " المعياري

 الحرية
مستوى 

 الداللة

مهارات تخطيط  1
 الدرس

 0.61 4.01 105 بكالوريوا/دبلوم عالي
2.285 188 .023 

 0.70 3.79 85 دراسان عليا

 تنفيذ الدرس 2
 0.65 3.85 105 بكالوريوا/دبلوم عالي

1.632 188 .104 
 0.74 3.69 85 دراسان عليا

3 
مهارات إدارة 

 الصف
 0.62 3.84 105 بكالوريوا/دبلوم عالي

2.311 188 .022 
 0.69 3.62 85 دراسان عليا

 فاعلية التقويم 3
 0.57 3.88 105 بكالوريوا/دبلوم عالي

2.321 188 .021 
 0.65 3.67 85 دراسان عليا

 المقياس ككل
 0.57 3.89 105 بكالوريوس/دبلوم عالي

2.285 188 .023 
 0.65 3.69 85 دراسات عليا
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لصالح فدو بكالوريوا/دبلوم عالي بمتوسط حسابي جعلى مقارنو بالدراسان العليا. ويوجد فرول دالو 

( بين متوسطان تقديران جفراد العينو على مجال α=1.15إحصادًيا عند مستو  الداللو ا حصاديو )

( على tعز  ال تال  متغير المؤلل العلمي، إا بلغن القيمو ا حصاديو ال تبار )فاعليو التقويم تب 

(، α=1.15(، وتعتبر لاه القيمو دالو إحصادًيا عند )0.021( بمستو  الداللو )2.220المجال )

حيث جا ن الارول لصالح فدو بكالوريوا/دبلوم عالي بمتوسط حسابي جعلى مقارنو بالدراسان 

 العليا.

( α=1.15وجود فرول دالو إحصادًيا عند مستو  الداللو ا حصاديو )عدم  الجدوليظهر وكما 

ل العلمي، متغير المؤل بين متوسطان تقديران جفراد العينو على مجال تنايا الدرا تبعز  ال تال 

(، وتعتبر 0.104( بمستو  الداللو )0.622( على المجال )tإا بلغن القيمو ا حصاديو ال تبار )

 (،α=1.15دالو إحصادًيا عند )غير لاه القيمو 

( بين α=1.15وجود فرول دالو إحصادًيا عند مستو  الداللو ا حصاديو ) الجدولكما يظهر 

 ،متوسطان تقديران جفراد العينو على المقياا ككل نداة الدراسو تبعز  ال تال  متغير المؤلل العلمي

 ،(0.023( بمستو  الداللو )2.285( على المقياا الكلي )tإا بلغن القيمو ا حصاديو ال تبار )

حيث جا ن الارول لصالح فدو بكالوريوا/دبلوم  (α=1.15دالو إحصادًيا عند ) وتعتبر لاه القيمو

 على المقياا ككل. عالي بمتوسط حسابي جعلى مقارنو بالدراسان العليا

 الخدمةسنوات : ثالثاً 

 نساسيواالوظياي لمعلمي المرحلو  دا نا لمستو الحسابيو واالنحرافان المعياريو  المتوسطان 

 سنوان ال دموتبعا لمتغير  ،في المدارا الحكوميو في محافظو العاصمو عمان
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 ( 08) الجدول
الحسابية واالنحرافات المعيارية ألثر سنوات الخدمة على درجة استجابات أفراد الدراسة  المتوسطات 

 في المدارس الحكومية في محافظة العاصمة عمان األساسيةالوظيفي لمعلمي المرحلة  داءلأل
 االنحراف المعياري الوسط الحسابي العدد سنوات الخدمة المجاالت

مهارات تخطيط 
 الدرس

 0.64 4.05 48 سنوان 5اقل من 
 0.53 3.93 59 سنوان 01إلى  5من 

 0.74 3.81 83 سنوان فأكثر 01
 0.66 3.91 190 الكلي

 تنفيذ الدرس

 0.74 3.90 48 سنوان 5اقل من 
 0.63 3.79 59 سنوان 01إلى  5من 

 0.70 3.70 83 سنوان فأكثر 01
 0.69 3.78 190 الكلي

مهارات إدارة 
 الصف

 0.66 3.92 48 سنوان 5اقل من 
 0.53 3.75 59 سنوان 01إلى  5من 

 0.72 3.62 83 سنوان فأكثر 01
 0.66 3.74 190 الكلي

 فاعلية التقويم

 0.68 3.93 48 سنوان 5اقل من 
 0.50 3.79 59 سنوان 01إلى  5من 

 0.64 3.70 83 سنوان فأكثر 01
 0.61 3.79 190 الكلي

 االداة ككل

 0.64 3.95 48 سنوان 5اقل من 
 0.51 3.81 59 سنوان 01إلى  5من 

 0.66 3.71 83 سنوان فأكثر 01
 0.62 3.80 190 الكلي

سو درجو استجابان جفراد الدرالالحسابيو  بين المتوسطان( وجود فرول ظالريو 28) الجدوليظهر 

في المدارا الحكوميو في محافظو العاصمو عمان من  انساسيوالوظياي لمعلمي المرحلو  دا لأل

 على كل من مجال وعلى انداة ككل. وجهو نظر المشرفين التربويين تبعًا لمتغير سنوان ال دمو
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 اين انحاديتحليل التب الحسابيو تم است دام ا تبار بين المتوسطانولبيان الارول ا حصاديو 

لتعر  على مد  وجود فرول اان داللو إحصاديو ل، والل (One Way ANOVA) باسمالمعرو  

ي في المدارا الحكوميو ف انساسيوالوظياي لمعلمي المرحلو  دا في استجابان جفراد الدراسو لأل

 يو ح نتادج الل. تياو الجدولو ،محافظو العاصمو عمان من وجهو نظر المشرفين التربويين

 ( 00) الجدول
لة الوظيفي لمعلمي المرح داءسنوات الخدمة على استجابات أفراد الدراسة لألتحليل التباين األحادي ألثر 

 في المدارس الحكومية في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر المشرفين التربويين األساسية

 (.α=2.25دالة عند مستوى الداللة )*

 مصدر التباين المجاالت
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 (Fقيمة )
مستوى 

 الداللة

مهارات تخطيط 
 الدرس

 129. 2.072 904. 2 1.808 بين المجموعات
   436. 187 81.572 داخل المجموعات

    189 83.380 المجموع

 تنفيذ الدرس
 274. 1.305 633. 2 1.266 بين المجموعات

   485. 187 90.697 داخل المجموعات
    189 91.963 المجموع

مهارات إدارة 
 الصف

 037.* 3.344 1.430 2 2.860 بين المجموعات
   428. 187 79.952 داخل المجموعات

    189 82.812 المجموع

 فاعلية التقويم
 123. 2.118 801. 2 1.601 بين المجموعات

   378. 187 70.694 داخل المجموعات
    189 72.295 المجموع

 ككل داءاأل
 091. 2.430 921. 2 1.843 بين المجموعات

   379. 187 70.912 داخل المجموعات
    189 72.755 المجموع
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( بين α=1.15السابل وجود فرول دالو إحصادًيا عند مستو  الداللو ا حصاديو ) الجدوليظهر 

لمرحلو الوظياي لمعلمي ا دا نامجال فاعليو التقويم على درجو في متوسطان تقديران جفراد العينو 

 في المدارا الحكوميو في محافظو العاصمو عمان من وجهو نظر المشرفين التربويين انساسيو

( على المجال Fتبعز  ال تال  متغير سنوان ال دمو، إا بلغن القيمو ا حصاديو ال تبار )

 (. α=1.15دالو إحصادًيا عند ) و(، وتعتبر لاه القيم0.037( بمستو  الداللو )2.233)

( بين متوسطان α=1.15وجود فرول دالو إحصادًيا عند مستو  الداللو ) عدم الجدول يظهرو 

 تقويمفاعليو ال مجالو  تنايا الدرا مجالو  تقديران جفراد العينو على مجال مهاران ت طيط الدرا

ن ( على المجاالFتبعز  ال تال  متغير سنوان ال دمو، إا بلغن القيمو ا حصاديو ال تبار )

، ( على التوالي0.123) (0.274)( 0.129)بمستو  الداللو ( 2.008)( 0.215) (2.172)

 (.α=1.15دالو إحصادًيا عند )غير لاه القيم ميع جوتعتبر 

( α=1.15وجود فرول دالو إحصادًيا عند مستو  الداللو ا حصاديو ) عدم الجدولوكما يظهر 

 نساسيواالوظياي لمعلمي المرحلو  دا نابين متوسطان تقديران جفراد العينو على انداة ككل لدرجو 

ال تال   تبعز  في المدارا الحكوميو في محافظو العاصمو عمان من وجهو نظر المشرفين التربويين

( 2.321( على المقياا الكلي )Fمتغير سنوان ال دمو، إا بلغن القيمو ا حصاديو ال تبار )

 (.α=1.15إحصادًيا عند )دالو غير  (، وتعتبر لاه القيمو0.091بمستو  الداللو )

 دا نامقياا مجال مهاران إدارة الص  على في  اعن مواقع الارول الدالو إحصاديً  وللكش 

في المدارا الحكوميو في محافظو العاصمو عمان من وجهو  انساسيوالوظياي لمعلمي المرحلو 
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ال تال  متغير سنوان ال دمو تم است دام المقارنان البعديو بطريقو  وفقاً  نظر المشرفين التربويين

 التالي نتادج لاه المقارنان: الجدول( ويظهر Scheffeشيايه ) ا تبار

 ( 32) الجدول
 حسب متغير سنوات الخدمة( في Scheffeشيفيه ) اختبارنتائج المقارنات البعدية بطريقة 

 سنوات الخدمة المجاالت
المتوسط 
 الحسابي

 5اقل من 
 سنوات

إلى  5من 
 سنوات 12

سنوات  10
 فأكثر

 رة الصفامهارات إد
 011.* 181. - 3.92 سنوات 5اقل من 

 228. -  3.75 سنوات 12إلى  5من 
 -   3.62 سنوات فأكثر 12

 (.α=1.15*دالو عند مستو  الداللو )

بين  (α=1.15الداللو ا حصاديو )وجود فرول دالو إحصاديًا عند مستو   الجدوليظهر من 

 ،مهاران إدارة الص  تعز  نثر متغير سنوان ال دمومجال جفراد العينو على  تقديرانمتوسطان 

 01سنوان ال دمو )فراد ( من جهو وجسنوان 5سنوان ال دمو )اقل من  جفرادبين  حيث كانن الارول

( سنوان 5سنوان ال دمو )اقل من  جفرادمن جهو ج ر ، وكانن الارول لصالح ( سنوان فأكثر

 .أكثر(فسنوان  01)مقارنو بت  على بمتوسط حسابيأ
 الخامسسؤال الالنتائج المتعلقة ب

الذي نصَّ على: هل يوجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصــائية  الخامسســؤال الالنتائج المتعلقة ب
في  يةاألساسبين متوسـطات اسـتجابة أفراد الدراسـة لدرجة االحتياجات التدريبية لمعلمي المرحلة 

 "التربويين؟المدارس الحكومية ومستوى ادائهم الوظيفي من وجهة نظر المشرفين 

يو بين درجو االحتياجان التدريببيرسون تم حساب معامل االرتباط  ال امالإلجابو عن السؤال 

في المدارا الحكوميو ومستو  ادادهم الوظياي من وجهو نظر المشرفين  انساسيولمعلمي المرحلو 

 ( يو ح الل:20) الجدولو التربويين،
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 ( 31) الجدول
مية في المدارس الحكو  األساسيةمعامل ارتباط بيرسون بين درجة االحتياجات التدريبية لمعلمي المرحلة 

 ومستوى ادائهم الوظيفي من وجهة نظر المشرفين التربويين

 (. α≤ 0.05* دالو إحصادًيا عند مستو  )

جن قيمو معامل االرتباط بين درجو االحتياجان التدريبيو لمعلمي المرحلو  الجدوليالحظ من نتادج 

في المدارا الحكوميو ومستو  ادادهم الوظياي من وجهو نظر المشرفين التربويين قد بلغن  انساسيو

عند مستو  الداللو دالو إحصاديًا مرتاعو و لاه القيمو تعتبر ( و 1.111( بمستو  داللو )0.939)

(1.15=α ،) كما كانن قيم معامالن االرتباط بين مجاالن درجو االحتياجان التدريبيو ومجاالن

اللو واان د مرتاعو في المدارا الحكوميو انساسيوالوظياي لد  لمعلمي المرحلو  دا مستو  ان

(، ولاا يعني وجود عالقو ارتباطيو دالو إحصاديًا بين جميع α=1.15)عند مستو  الداللو  إحصاديو

 على جداة الدراسو. مجاالنال

 

 

 

 الوظيفي داءمستوى األ

بية
دري

 الت
ات

ياج
الحت

ا
 

مهارات تخطيط  المجاالت
 الدرس

تنفيذ 
 الدرس

مهارات إدارة 
 الصف

فاعلية 
 التقويم

 داءاأل
 الكلي

 0.747 0.696 0.684 0.689 0.758 التخطيط
 0.833 0.802 0.800 0.784 0.760 طرائق وأساليب التدريس

 0.862 0.815 0.829 0.822 0.796 النمو المهني للمعلم
 0.848 0.812 0.800 0.802 0.792 مهارات االتصال واخالقيات المهنة

 0.905 0.864 0.857 0.864 0.837 إدارة الصف وتنظيمه
 0.839 0.802 0.834 0.781 0.753 الوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم

 0.846 0.816 0.823 0.791 0.766 التقويم
 0.939 0.896 0.899 0.884 0.868 الكلي داءاأل
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 الفصل الخامس
 مناقشة النتائج والتوصيات

لمناقشو النتادج التي تم التواصل إليها والتي بحثن في االحتياجان  عرًضات من لاا الاصل 

في المدارا الحكوميو في عمان وعالقتها بأدادهم الوظياي من  انساسيوالتدريبيو لمعلمي المرحلو 

وجهو نظر المشرفين التربويين، كما وت من الاصل التوصيان التي تقترحها الباحثو في  و  لاه 

 النتادج.
شة  ئج المتعلقة بمناق  األولسؤال الالنتا

في  ةاألســاســيما االحتياجات التدريبية لمعلمي المرحلة  مناقشــة النتائج المتعلقة بالســؤال األول:
 التربويين؟المدارس الحكومية في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر المشرفين 

تقييم لدرجو االحتياجان التدريبيو لمعلمي الجن  (8مو حو في جدول ) جظهرن نتادج الدراسو

في المدارا الحكوميو في محافظو العاصمو عمان من وجهو نظر المشرفين  انساسيوالمرحلو 

جن وجهو نظر المشرفين ويعز  الل  ،(2.75) حسابيوبمتوسط  بدرجو مرتاعو كاننالتربويين 

علمين ليبقى وتطوير الم التربويين وسعيهم الدادم لمواكبو التطور الحاصل في العالم لمجاالن تدريب

في  اواحدا من ججود انظمو التعليم في بلدان العالم. حيث جن للتعليم دورا محويً التعليم في انردن 

 حياة وثقافو المجتمع االردني وسالم نظام التعليم الكاؤ بشكل كبير في جعل االردن دولو متقدمو،

ا حتى يبقى المعلم انردني منافسً   اصو انساسيوعموًما ومعلمي المرحلو  وتطوير مهاران المعلمين

ا ن ج على المستويانتبقى م رجان التعليم انردني من جوحتى  ،والعالمي على المستو  العربي

المستو  الدولي  ان علىالممارس جف لعن  م يبحثونكونه لالحتياج التدريبي تقديران المشرفين عاليو

 نتيجة تلان وقد ا الميدان.ا رقي الواقع الحقيقي في لميو البحث عن الو ع المثالي لادفً ا بأومقتنعً 

( والتي اظهرن ان درجو االحتياجان التدريبيو لمعلمي اللغو 2107الدراسو مع دراسو سعادة ) لاه
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( والتي جظهرن جن 2107العربيو في لوا  الجامعو جا ن بدرجو من ا و، ودراسو البلوي )

يا يان في المجال الت صصي، وفي المجال التربوي جا ن االحتياجان التدريبيو الالزمو لمعلمي الر 

بدرجو متوسطو، ويعز  الل الى جن اال تال  في درجو االحتياج يعود للت ص  االكاديمي، وقد 

ا لمام  وانساسيللتعدد المعرفي حيث جن على معلم الص  في المرحلو  الحاجوتعزوه الباحثو لعدم 

غو العربيو، واالجتماعيان، والتربيو ا سالميو، والريا يان( بينما بعدد من المواد المتنوعو مثل )الل

( مقتصرة على االحتياجان التدريبيو لمعلمي اللغو العربيو، ودراسو البلوي 2107كانن دراسو سعادة )

 ( اقتصرن على االحتياجان التدريبيو لمعلمي الريا يان.2107)

 مناقشةلا ستبانو التاصيليو لمناقشو النتادج ولإلجابو عن السؤال انول،  مجاالنوبالرجوق إلى 

 كل مجال من مجاالن الدراسو على حدة، وقد رتبن تنازلًيا حسب درجو االحتياج.

 مجال مهارات االتصال واخالقيات المهنة أواًل:

ظ جن مجال يالح (7المو حو في الجدول ) االستبانو التاصيليو مجاالنوعند الرجوق إلى 

( وبمستو  درجو 3.95)مهاران االتصال وا القيان المهنو جا ن بالمرتبو انولى بمتوسط حسابي 

وقد جا ن بالمرتبو انولى الاقرة التي تن  على " ملتزم بأوقان الدوام الرسمي " مرتاعو، تقييم 

ن التزام م بحسب تقديران المشرفين التربويين النتيجو المرتاعو   لاه ز وتع ،(4.11بمتوسط حسابي )

النظمو والتعليمان التي تار ها وزارة التربيو والتعليم دور وامين والمعلمان بالدوام المدرسي، المعل

حيث است دمن وزارة التربيو والتعليم اجهزة الدوام ا لكترونيو و كبير في  بط الدوام المدرسي، 

ها واال القيان التي يتمتع ب ،ردنيالدا لي الاي يميز المعلم ان ، عالوة على االن باط )البصمو(

 .والتي حرصن الوزارة على مدار عقود في غرسها في ناوا المعلمين
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 التخطيطثانيًا: مجال 

 انساسيوجن لنال درجو احتياج لد  معلمي المرحلو  (01المو حو في جدول ) جظهرن النتادج

ى متوسط حصل عل ن التربويين في مجال الت طيط وقدفي المدارا الحكوميو من وجهو نظر المشرفي

جا ن بالمرتبو انولى الاقرة التي تن  على " يصمم  طو مرتاعو،  وبمستو  تقييم (3.93حسابي )

 وقد ،وبمستو  درجو تقييم مرتاعو ،(4.25(." بمتوسط حسابي )سنويو-فصليو-يوميولتدريا المادة )

 جدا لتحسين  تهد للتعليمان الصادرة عن وزارة التربيو والتعليم  من وجهو نظر المشرفين يعز  الل

المعلمين إا است دمن ال طط الاصليو والتح ير اليومي التي يعدلا المعلم في بدايو الاصل الدراسي 

المرتبو ان يرة وجا ن بللمعلمين والمعلمان من قبل المشرفين التربويين،  دا وتقييم ان ،كأداة للرقابو

قد تعزوه و بدرجو تقدير مرتاعو، " لاوي التحصيل العالي إثراديوالاقرة التي تن  على "ي ع  طط 

علمين لتقسيم اتجاه الم كون المشر  يركز على منتقديران المشرفين التربويين المرتاعو ل الباحثو

اعيا الارول مر  مستو  الطالب المتاولو االمتحان جو انسدلو دا ل الغرفو الصايو لمستويان تناسب 

التي  ومن شروط النجا  انساسيوالى جن الت طيط من العمليان النتيجو المرتاعو   تعز ، الارديو

شكل واعطا  دوران متتاليو وب ،زيزلاتركز عليها الوزارة والمشر  بدوره يعمل بشكل دادم على تع

 وانعكا الل على تقديراتهم. ،ديناميكي مما عزز الميو ودور الت طيط في الميدان التربوي

 إدارة الصف وتنظيمه ثالثًا: مجال

على مجال إدارة الص   والحسابي جن المتوسطان( 00المو حو في جدول ) النتادجكما بينن 

متوسطو من ما بين مرتاعو الى  وبمستو  تقييم (،3.77فقد حصل على متوسط حسابي ) وتنظيمه

ثو درجو مرتاعو. وقد تاسر الباحجم ا المجال ككل، وبمستو  درجو تقييم  الاقران، درجو التقدير على

ورة إلى بأن النجا  في إدارة الص  يؤدي بال ر  لمشرفيناالسادد لد   لالعتقادالتقييم المرتاعو لاه 
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 المتعلمين وزيادة دافعيتهم للتعلم، والحد من السلوكيان ال اطدو دا ل الغرفو الصايو، التمامإثارة 

فالطالب من وجهو نظر المشرفين يعشقون الشجاعو ويحترمون المعلم الاعال وقالوا )من كان سيد 

تعليم ويو وصانعي القرار في اليبرز درجو التمام القيادان التربا ولاا اي ً ناسه كان سيد صاو( 

وتنظيمه مما انعكا على تقديران المشرفين التربويين التي جا ن  ،دارة الص انردني على جلميو إ

وقد جا ن بالمرتبو انولى الاقرة التي تن  على "يحلل نتادج التقويم "، تاللا الاقرة التي  مرتاعو. 

نوق وجا ن بالمرتبو ان يرة الاقرة التي تن  على "ي، ب انتباه الطلبو طوال الحصو "تن  على "يجا

حثو لاه ، وقد تاسر الباوسادل التقويم بما يتناسب مع انلدا  المو وعو" وبدرجو تقييم متوسطو

م يالنتيجو المتوسطو للاقرة ان يرة بأن لد  المعلم احتياج للتدريب على تطبيل استراتيجيان التقو 

 .المتنوعو لقياا انلدا  بما يتناسب مع المحتو  التعليمي

 النمو المهني للمعلمرابعًا: مجال 

جا ن بمتوسط حسابي  م جن النتادجمجال النمو المهني للمعل ( في02من جدول ) يظهر

م ا المجال ج الاقران، متوسطو من درجو التقدير علىما بين مرتاعو الى  تقييم وبمستو  ،(2.72)

ان وبشكل عام تعز  لاه  النتيجو المرتاعو بحسب تقدير . مرتاعوككل، فقد حصل على درجو تقييم 

عداد المعلمين لمواجهو التحديان المشرفين التربويين  جن الهد  النهادي من تنميو المعلمين مهنًيا، وا 

ني لاواتهم، و اتجاه تطويرلم المهالقادمو الحاليو والمستجدان المستقبليو في عملهم وتحملهم المسؤولي

دل عقد ، بواعتماد المدرسو كمكان للتدريب ولاا اعطى فرصو للتطوير المهني المستمر للمعلمين

حر  المشر  جا  بسبب ايمانه ب رورة االستمرار  جنو  الدوران التدريبيو  ارج اسوار المدرسو،

لل كد دور االلتمام الكامل من وزارة التربيو والتعليم فيما يتعؤ في صقل ش صيو المعلم ومعارفه ولاا ي

اقرة وقد جا ن بالمرتبو انولى الفراد الدراسو. للمعلمين مما انعكا على تقديران جبالنمو المعرفي 
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اة العمليو يربط الحي " تاللا الاقرة التي تن  على "ال ط العربيالتي تن  على " يمتلل مهاران 

ب مرتاعو، وقد تاسره الباحثو بأنها او ح طريقو لتقري وبمستو  درجو تقييم ،"ابمو وعان الدرو 

عد ي وجا ن بالمرتبو ان يرة الاقرة التي تن  على "، الطلبةالموا يع، والمااليم انكاديميو لالن 

تطوير مؤتمر ال واتاقن لاه النتادج مع توصيانمتوسطو، درجو تقييم وب"المطلوبو  جورال العمل

ر التنميو منها ربط مساو فيما يتعلل ب رورة تدريب المعلمين وتنميتهم المستدامو  ،(2105التربوي )

 .المهنيو بالمسار الوظياي

 طرائق وأساليب التدريسخامسًا: مجال 

في  انساسيولد  معلمي المرحلو  جن لنال درجو احتياج مهمه (02في جدول ) بينن النتادج

 طومستو  درجو تقييم متوس قد حصل علىو على مجال طرادل وجساليب التدريا  المدارا الحكوميو

ماد ن اعتالمشرفين التربويين إلى جويعز  لاا التقدير من . (2.66وبمتوسط حسابي للمجال ككل)

جثمر  ين كان على مستو  المعلمين الجدد جو القدامى بشكل دور للمعلم ا المستمرالوزارة التدريب 

ال جا ن ولى في لاا المجفين التربويين معنيين بالدرجو انوكون المشر  ،شباقعن درجو معينو من ا 

وقد جا ن بالمرتبو انولى الاقرة التي تن  على " يمتلل مهاران طر  انسدلو"، تقديراتهم متوسطو. 

اقرة التي المرتبو ان يرة الوجا ن ب، تاللا الاقرة التي تن  على "يدير الحوار الاعال بين الطلبو"

ياج ، قد تاسر الباحثو لاه الدرجو من االحتتن  على "ينتهج طريقو  التعلم باللعب بشكل فعال "

لوجود حاجو مبلحه لتنميو وتنوق مستمر في الطبرل وانساليب، والوسادل، واالنشطو بما يتناسب مع 

دراسو كما اتاقن لاه ال)تظافر الحواا(،  ميول الطلبو، وقدراتهم، وجنواق التعلم السمعي البصري

( والتي اشارن جن الدوران التدريبيو لها دور كبير في Serdenciuc,2013ودراسو سيردنسيوا )
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تطوير الكاايان الرديسيو الالزمو لنجا  المعلمين، حيث تجعلهم يمتلكون القدرة على دمج جساليب 

 التدريا الم تلاو، وابتكار جسلوب جديد.

 الوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليمسادسًا: مجال 

لد   لدرجو احتياج مهمه الحسابيو جن المتوسطان( 03المو حو في جدول ) بينن النتادج

ال على مج في المدارا الحكوميو من وجهو نظر المشرفين التربويين انساسيومعلمي المرحلو 

، وبمستو  درجو تقييم (2.61المتوسط الحسابي ) فكان التعليم،الوسادل التعليميو وتكنولوجيا 

ر لاا ن المدرسو االردنيو نجحن في توفيالتقدير من المشرفين التربويين إلى ج ويعز  لاامتوسطو. 

ساعد حيث جن الوسيلو التعليميو تالمتطلب من وسادل تعليميو وتقنيان است دامها وبشكل مر ي 

عمدن الوزارة فعلى اثارة التمام الطالب، واشباق حاجته وتجعله اكثر استعداًدا لإلقبال على التعليم، 

عليم في فكان لنال تطوًرا لتكنولوجيا الت انبمنا نهايو تسعينيان القرن الما ي على تعزيز لاا الج

كنولوجيا الجداريو، فت كاللوحانفي إثرا  عمليو التعلم  انردن حيث است دمن وسادل مسموعو ومرديو

التعليم اد لن مااليم جديدة على عمليو التعلم، وفعلن المشاركو بين المعلم والمتعلم، حيث جن 

است دام الحاسب اولي واست دام وسادل تكنولوجيا كثيرة نمن القدران العقليو عند الطالب وفتح 

قاد لاه و  لوجيا التعليم بني على اسا مدروسو وابحاث ثبتن صحتها،فتكنو  االنترنن نوافا جديدة،

لاقرة التي وقد جا ن بالمرتبو انولى ا ثر على استجاباتهم.مما ج التربوي المشرفين العمليو في الميدان

اللا الاقرة التي ، تمرتاعووبمستو  درجو تقييم  ،تن  على " يوظ  الوسادل التعليميو بشكل فعال "

مستو  درجو وب ،"يستثمر مرافل المدرسو انكاديميو )المكتبو، الم تبر( كمصادر تعليم " تن  على

وجا ن بالمرتبو ان يرة الاقرة التي تن  على "يستثمر  امان البيدو في إعداد وسادل  .مرتاعو تقييم

ل د. وقد تاسر لاه الدرجو من االحتياج في مجال الوساتعليميو "وبمستو  درجو تقييم متوسطو
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 لمجاللمتعلمين في المدارا الحكوميو مما ال يتيح اوجيا التعليم إلى العدد الكبير لالتعليميو وتكنول

للمعلم حتى يستثمر المرافل انكاديميو مثل المكتبو، والم تبر دا ل المدرسو، واتاقن لاه  احياًنا

( والتي  لصن إلى وجود حاجو لد  معلمي اللغو االنجليزيو 2107الدراسو مع دراسو جبو قويدر )

 إلى التدريب في مجال توظي  التكنولوجيا في التعليم بدرجو متوسطو. 

 التقويمسابعًا: مجال 

لد   لدرجو احتياج مهمه الحسابيو المتوسطان جن  ( 05المو حو في جدول )النتادج  جظهرن

ال على مج في المدارا الحكوميو من وجهو نظر المشرفين التربويين انساسيومعلمي المرحلو 

وقد جا ن بالمرتبو ، وبمستو  درجو تقييم متوسطو (،3.59حصل على متوسط حسابي )قد ، التقويم

وبمستو  درجو  ،تؤثر في تعلم الطلبو " م تلاوانولى الاقرة التي تن  على " يست دم اساليب تقويم 

، وجا ن بالمرتبو ان يرة الاقرة التي تن  على "يست دم ملاان ا نجاز " بمستو  درجو مرتاعوتقييم 

نه يعد من جلم نلميو التقويم حيث ايعز  التقدير المتوسط للمشرفين التربويين ، وقد تقييم متوسطو

ولو الجز  االساسي من كل منهج ومن  الوسادل للتعر  على نقاط القوة وال ع  لد  المتعلمين،

 دا جويأثر بشكل كبير على م رجان التعليم، وقد تكون نتادج التقويم مؤشر على  كل برنامج تربوي،

فع الى االلتمام ، ولاا بدوره داكبر من ِقبل المشرفين التربويين و التعليميو ككل فنالن التماًماومالمنظ

 مما سالم بوجود درجو احتياج متوسطو.به وتكثي  الدوران التدريبيو 
شة  ئج المتعلقة بمناق  الثانيسؤال الالنتا

  



77 

 

 

هل يوجد فروق دالة إحصائية بين  الذي نصَّ على: الثانيسؤال الالنتائج المتعلقة بمناقشة 
المدارس  في األساسيةمتوسطات استجابة أفراد الدراسة لدرجة االحتياجات الفعلية لمعلمي المرحلة 

 الخدمة؟وسنوات ، الحكومية في محافظة العاصمة عمان لمتغيرات الجنس، والمؤهل العلمي

لدرجو االحتياجان وجود فرول اان داللو إحصاديو  (06المو حو في جدول ) النتادججظهرن 

في المدارا الحكوميو في محافظو العاصمو عمان لمتغيران الجنا  انساسيوالاعليو لمعلمي المرحلو 

، حيث جا ن إدارة الص  وتنظيمهومجال مهاران االتصال وا القيان المهنو كل من مجال  على

ر، قد تاسره الباحثو بالتزام االناث بالتعليمان الصايو الارول لصالح االناث جعلى مقارنو بالاكو 

تمتعهن برو  و  االناعاليوو عها في بدايو الدوام وااللتزام بها ولتميز المعلمان بالتوافل والثبان 

 ، كما اختلفت نتائج هذه الدراسة مع دراسةالدعابو مع الطالب والتعاط  والتعامل برو  فطرة انمومو

(  ي عدم وجود  روق تعزى 6102(، مع دراسة أبو قويدر )6102مة )(، ورح6102عماوي )

وجود فرول دالو إحصادًيا لدرجو االحتياجان الاعليو لمعلمي المرحلو  وكما تبين النتادج عدم للجنس.

رادل ط ومجال ،الت طيطكل من مجال  جنا علىالفي المدارا الحكوميو تبعز  لمتغير  انساسيو

 ومجال ،الوسادل التعليميو وتكنولوجيا التعليم ومجال ،النمو المهني للمعلم الومج ،وجساليب التدريا

و في ن جميع المعلمين يتلقون ناا الدوران التدريبيج يعزى ذلك من وجهة نظر المشر ين، وقد التقويم

ال المتواصل الى االتص با  افومما يؤدي الى صقل مهاراتهم بناا الطريقو  لخدمةبدايو التحاقهم با

 بين وزارة التربيو والتعليم من  الل المديريان للمدارا او المعلمين من  الل مدرادهم والزامهم بها.

مقياا االحتياجان  علىوجود فرول دالو إحصاديًا ( 07المو حو في جدول ) جظهرن النتادج

 تال  ال وفقاً  في المدارا الحكوميو في محافظو العاصمو عمان انساسيوالمرحلو  لمعلميالاعليو 

حيث  ،متغير سنوان ال دمو على المقياا ككل نداة الدراسو تبعز  ال تال  متغير المؤلل العلمي

لى ع جا ن الارول لصالح فدو بكالوريوا/دبلوم عالي بمتوسط حسابي جعلى مقارنو بالدراسان العليا
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لمشر  التربوي جن اغلب المعلمين في الميدان لم من فدو بكالوريوا/ دبلوم المقياا ككل، قد ير  ا

 .جما حملن شهادة الدراسان العليا ينتقلون إلى مهام اداريو اكثر منها تعليميو دا ل الغر  الصايو

 (.6102(، واتفقت هذه الدراسة مع دراسة علي )6102وقد اختلفت عن دراسة عماوي )

مجال  كل من على احصاديووجود فرول  (21)( 07( )08) ولاالجد في المبينوظهرن النتادج ج

دارة اليب التدريا، والنمو المهني، ومهواس وطرل، الت طيط اران االتصال وا القيان المهنو، وا 

الاعليو لمعلمي  على درجو االحتياجان، والوسادل التعليميو وتكنولوجيا التعليم، والتقويم وتنظيمهالص  

كانن و  من وجهو نظر المشرفين التربويين تبعز  ال تال  متغير سنوان ال دمو انساسيوالمرحلو 

وا يرًا  سنوان( 01إلى  5من )، تلتها (جقل من  ما سنوانالارول لصالح جفراد سنوان ال دمو )

 الن فدو سنوان ال دمو نكثر من عشر سنوان، جي جنه كلما زادن سنوان ال دمو قل االحتياج.

مهاران قل بعض الفي بدايو حياتهم المهنيو بحاجو لصالمشرفين التربويين يرون جن المعلمين 

عداد  طط عالجيو  كاستراتيجيان التعليم، وا تيار الوسادل المناسبو، والتمكن من اعداد ادوان تقيم، وا 

لاه  تقنواجالمرتاعو قد  الطلبو، في حين ان المعلمين اوي ال دمو جدا ثراديو مما ينعكا ايجابا على ا  و 

(، 6102وقد اتفقت هذه النتائج مع نتائج دراسة علي ) المهاران من  الل التطبيل العملي لها.

 ( التي اشارت لعدم وجود  روق تعزى لمتغير سنوات الخدمة.6102واختلفت مع دراسة أبو قويدر )
شة  ئج المتعلقة بمناق  الثالثسؤال الالنتا

لمرحلة الوظيفي لمعلمي ا داءما مستوى األ :الذي نصَّ على الثالثمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال 
 ين؟التربويفي المدارس الحكومية في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر المشرفين  األساسية

الوظياي لمعلمي  دا تقييم لدرجو مستو  انالجن   الى( 20المو حو في الجدول )النتادج  تشير

في المدارا الحكوميو في محافظو العاصمو عمان من وجهو نظر المشرفين  انساسيوالمرحلو 

ويعز  الل الى المستو  المتقدم  (.2.81، وبمتوسط حسابي كلي )بدرجو مرتاعو نجا  ،التربويين
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م من  الل المعل ا جدوزارة التربيو والتعليم من االلتمام المتزايد في تطوير توجهان التي تظهره 

الدوران التدريبيو المتواصلو وااللتمام بش صيو المعلم وجملو االصالحان المتعلقو بالرواتب والمزايا 

كو معلم، وفي مقدمتها جادزة الملال جدا والجوادز واالنظمو والتشريعان التي كان من شأنها الرفع من 

مما انعكا  ،في الادان انربع انولى للتعليم انساسي جوادزلارانيا للتمي ز التربوي حيث  بصصن 

عز  لاه الوظياي للمعلم فجا ن التقديران عاليو. وت دا لأللاا كله على تقديران المشرفين التربويين 

ده المعلم في الميدان لو انعكاا لجه جدا ن إلى جن المشر  التربوي ير  ج اي ً جالنتيجو المرتاعو 

اا هللمعلمين عالوة على االلتمام المباشر من صانعي السياسان التربويو بالمتواصل في تدريبه 

 المعلم والمؤسسان الدوليو المانحو لالعتماد جدا ن تتم باالعتماد على الشأن كون عمليان التقويم او

ثر على جكل الل  ،دا انلو التقييم المعتمد على و ساسي لمنح شهادان االعتماد وت ع المعيار ان

 .ابان عينو الدراسو من المشرفين التربويين فجا ن مرتاعواستج

 أوال: مجال مهارات تخطيط الدرس

الوظياي لمعلمي المرحلو  دا درجو مستو  انلتقييم  (22المو حو في الجدول ) اشارن النتادج

لدرا مجال مهاران ت طيط افي  في المدارا الحكوميو من وجهو نظر المشرفين التربويين انساسيو

وتعز  لاه النتيجو إلى جن المشرفين . مرتاعووبمستو  درجو تقييم  ،(2.70وبمتوسط حسابي )

ن البرامج االكاديميو المت صصو بالعلوم التربويو مشبعو بالمواد الدراسيو التي تعالج التربويين يرون ج

و التي الوطنيو الم تلامهاران الت طيط للدرا عالوة على االلتمام العام من قبل الوزارة والمؤسسان 

تعقد الدوران للمعلمين قبل وبعد التعيين ولقرب المشر  المباشر في الميدان من المعلم جثر بشكل 

الطيب للمعلم مما جثر على استجابان افراد الدراسو من المشرفين التربويين.  دا مباشر في مستو  ان

تو  درجو وبمس ، طو التدريا اليوميو " وقد جا ن بالمرتبو انولى الاقرة التي تن  على " يصمم
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جن الت طيط لأللدا  المراد الوصول اليها وبما يتناسب مع الوقن المتا   وقد يعز  الى ،مرتاعوتقييم 

تي وجا ن بالمرتبو ان يرة الاقرة الالمعلم،  جدا من لدر الوقن، مما يزيد من فاعليو  ويقللللحصو، 

سطو، وقد متو وبمستو  درجو تقييم  ،بيو عن اعداد الدروا "تن  على "يبادر بح ور دوران تدري

تاسره الباحثو من تااون االلتمام بين المعلمين والمعلمان بالدوران التدريبيو، وقد ياسر  ع  

 نساسيواعلى المبادرة بح ور الدوران التدريبيو لطبيعو الدوام المدرسي في المدارا نوعا ما ا قبال 

الحكوميو تعتمد نظام دوام الاترتين. وقد تر  الباحثو ان  انساسيوالمدارا  الحكوميو إا جن اغلب

نال عالقو كبيرة بين الدافعيو لجن  جشارنو ( ,Shaari 2002)اتاقن مع دراسو شاريلاه النتيجو 

 .الوظياي دا وبين ان

 ثانيا: مجال فاعلية التقويم

 انساسيوالوظياي لمعلمي المرحلو  دا مستو  ان ( جن23المو حو في جدول ) يتبين من نتادج

في المدارا الحكوميو في محافظو العاصمو عمان من وجهو نظر المشرفين التربويين على مجال 

. وقد جا ن مرتاعووبمستو  درجو تقييم ، (2.77حصل على متوسط حسابي )قد  فاعليو التقويم

درجو تقييم  وبمستو  ،وار جثنا  الدرا"بالمرتبو انولى الاقرة التي تن  على " يشرل الطلبو بالح

مرتاعو،  و تقييموبمستو  درج ،، تاللا الاقرة التي تن  على "يثير دافعيو الطلبو نحو التعلم "مرتاعو

ان التقويم مقوم اساسي من مكونان العمليو التعليميو والنظر ويعز  الل من وجهن نظر المشرفين 

درجو  ورفع دا المعلمين يقود إلى مجموعو إجرا ان والحكم عليها بقصد تحسين ان جدا إلى كاا ة 

ن كان فا بااته في عمليو ادالكاا ة للتوصل إلى تحقيل جلدا  العمل التربوي فالتقدير ليا ل لتقويم وا 

م عمليه التقويف ، حيث جن التقويم اساسي ل مان مواصلو المسيرة التعليميوبواسطته التقويم ال يتم إال

مهمو توليها الوزارة القدر الكافي الاي من شأنه دفع المعلم لتطوير ناسه من  الل الدوران التدريبيو 
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التي تعقدلا الوزارة ومن  الل تثقي  ناسه، عالوة على التمام المجتمع بااعليو عمليو التقويم والتي 

 ثيثو.بالغو ومتابعو ح بألميوتتجسد من ثقافو المجتمع الاي ينظر لها 

وجا ن بالمرتبو ان يرة الاقرة التي تن  على "يست دم طرل تدريا تراعي م تل  مستويان 

توصلن ( والتي 2108مرتاعو، واتاقن لاه النتيجو مع دراسو جبو مراد )الطلبو " وبمستو  درجو تقييم 

 المعلمين. جدا الدراسو إلى جن درجو فاعليو جنظمو تقييم 

  ثالثا: مجال تنفيذ الدرس

 دا لدرجو مستو  ان الحسابيو المتوسطانجن   (23المو حو في الجدول ) جظهرن النتادج

في المدارا الحكوميو في محافظو العاصمو عمان من وجهو  انساسيوالوظياي لمعلمي المرحلو 

وبمستو  ، (3.78، فقد حصل على متوسط حسابي )تنايا الدرانظر المشرفين التربويين على مجال 

غرفو وقد يعز  الل الى جن لنال التمام كبير بال .الاقرانجميع  مرتاعو من درجو التقدير على تقييم

الصايو وما يجول فيها حاز على التمام كبير من القيادان التربويو تمثل بالدوران التدريبيو المباشرة 

 اران من قبلاثنا  ال دمو عالوة على جن لنال اثرا  وظياي في لاا المجال من  الل تبادل الزي

متمثل الصاي ال دا ن مدير المدرسو كمشر  مقيم والتمام المشر  المباشر في اناالمعلمين وزيار 

ثر على استجابان افراد عينو الدراسو من المشرفين التربويين فجا ن جفي تنايا الدرا كل الل 

الدرا"  حوار جثنا وقد جا ن بالمرتبو انولى الاقرة التي تن  على " يشرل الطلبو بالمرتاعو. 

و ، تاللا الاقرة التي تن  على "يثير دافعيمرتاعووبمستو  درجو تقييم  ،(3.91بمتوسط حسابي )

 وجا ن بالمرتبو ان يرة .مرتاعو وبمستو  درجو تقييم ،(3.83الطلبو نحو التعلم " بمتوسط حسابي )

سابي طلبو " بمتوسط حالاقرة التي تن  على "يست دم طرل تدريا تراعي م تل  مستويان ال

فيما يقوم  التي يمتلكها المعلم وتبدو ةبر ال ويعز  الل الى جن  مرتاعو.( وبمستو  درجو تقييم 3.71)
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مثل مهاران الت طيط السليم للدرا، االست دام انمثل  الغرفو الصايوتدريسي دا ل  جدا به من 

رجو المرتاعو قد سالمن بشكل مباشر في الد ، التنظيم الجيد لألنشطو المدرسيو وغيرهالتعليميوللوسادل 

ة التربيو ن عليه وزار التي حصل عليها من قبل المشرفين ولاا نتاجان عمل سنوان وجهد كبير دجب

 .المعلم جدا اسهم بشكل مباشر في ر ا افراد الدراسو عن والتعليم و 

 رابعا: مجال إدارة الصف

الوظياي لمعلمي المرحلو  دا درجو مستو  انقياا المتعلقو ب (25)الجدول  نتادج يظهر من

لى ككل فقد حصل عمن وجهو نظر المشرفين التربويين على مجال مهاران إدارة الص   انساسيو

وتعز  لاه التقديران المرتاعو من قبل مرتاعو. تقييم  درجو وبمستو  ،(3.74حسابي ) متوسط

ى لالمعلمين بشكل مباشر عالوة على اطالعه عالمشرفين التربويين الى جن المشر  يقوم بمتابعو 

  كون ادارة الص الطلبو جمور جوليا ه عن المعلم وكالل درجو ر ا زياران المشر  المقيم وانطباع

ها إ افو إلى العديد من العناصر التي يقوم بتنعكا بشكل مباشر على مستو  الطلبو التعليمي، 

ريو تمراوفي  و  كل الل واسقيادة، التنظيم، التقويم، المعلم في ا دارة الصايو ولي الت طيط، ال

لديه معرفو وافيو مما جثر على استجابته فجا ن  جصبحدارة الص  المتميز في إ دا حرصه على ان

 لمقترنواوقد جا ن بالمرتبو انولى الاقرة التي تن  على " يحر  على بنا  الثقو بدرجو عاليو. 

وبمستو  درجو تقييم مرتاعو ، تاللا الاقرة  ،(3.92باالحترام بينه وبين الطلبو " بمتوسط حسابي )

التي تن  على "ينظم البيدو التي تساعد على مشاركو المتعلمين في العمليو التعليميو " بمتوسط 

علمين بأنه الم القناعو المتولدة لد ، وقد ير  المشر  مرتاعو وبمستو  درجو تقييم ،(3.76حسابي )

كلما رفع الرو  االيجابيو في الغرفو الصايو يزداد تركيز المتعلمين ويقلل من التشتن مما يؤدي 

الوقن واستغالله في انشطو صايه وال صايه تثري العمليو التعليميو وتحسن العالقان  الستثمار
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نتمادهم ا بمعلمو وتزيد اارتباطً ما يجعل المتعلم اكثر  موران جوليا االجتماعيو بين المعلم والطالب و 

جا ن و  للمدرسو والبيدو االجتماعيو و تعود بالناع على المعلم فيعزز من قبل ا دارة المدرسيو.

بالمرتبو ان يرة الاقرة التي تن  على "ينصن ورا  المتعلمين في معالجو الق ايا الطاردو " بمتوسط 

ل استماق المعلم للطلبو يحق جن وقد يعز  الل الى، ( وبمستو  درجو تقييم مرتاعو3.67حسابي )

دا ل الغرفو الصايو ومن شأنه ان يشعر الطالب بانمان ما يقوي الروابط االجتماعيو  العدالونوق من 

تنمر والعدوانيو. مثل ال الصايوبين الطالب والمعلم، ويقلل ظهور السلوكيان الغير مرغوبو دا ل الغرفو 

( 2106، (، ودراسو )انيبان وال والدة2108_،لنتادج مع دراسو )جبو مرادوبشكل عام اتاقن لاه ا

 والتي جا ن بدرجو متوسطو. (Adeyemi,_2010)وا تلان مع نتادج دراسو ادمي
شة  ئج المتعلقة بمناق  الرابعسؤال الالنتا

ية بين إحصائهل يوجد فروق ذات داللة  :الذي نصَّ على الرابعسؤال الالنتائج المتعلقة بمناقشة 
ومية في المدارس الحك األساسيةالوظيفي لمعلمي المرحلة  داءمتوسطات استجابات أفراد الدراسة لأل

 الخدمة؟وسنوات ، في محافظة العاصمة عمان تعزى لمتغيرات الجنس، والمؤهل العلمي

الوظياي  دا لألو حصادياو لدال اان وجود فرولالى  (26المو حو في الجدول ) تشير النتادج

 ،نامتغير الجتبعًا ل في المدارا الحكوميو في محافظو العاصمو عمان انساسيولمعلمي المرحلو 

جعلى  ي، حيث جا ن الارول لصالح االناث بمتوسط حسابالمقياا ككل نداة الدراسومجاالن  على

عليها عاطاو  غىوالمعلمو تط الطلبةالمشرفين التربويين للعالقو بين  مقارنو بالاكور، وقد ياسره

ل ايجابي بشك والترا ي مما قد يؤثر على سير العمليو التعليميو المرونوبين  انمومو فتتراو  ما

د اتفقت نتائج وق ، اما الاكور فتطغي عالقو انبوة الحازمو في بعض جوانب العمليو التعليميو.تااعلي

 .(6102ذنيبات )كما اختلفت النتائج مع دراسة ، (Khazaei,2011) ازاي هذه الدراسة مع دراسة 
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نثر المؤلل العلمي على و وجود فرول دالو إحصادي( 27المو حو في الجدول )جظهرن النتادج 

مجال فاعليو ، و مجال مهاران إدارة الص في  انساسيوالوظياي لمعلمي المرحلو  دا نادرجو 

حيث جا ن الارول لصالح فدو بكالوريوا/دبلوم عالي بمتوسط حسابي  ،مجال تنايا الدرا، و التقويم

، وقد ياسر  من وجهو نظر المشرفين التربويين جن فدو شهادة جعلى مقارنو بالدراسان العليا

تدريب بشكل اعمل وتاصيلي على قوادم الرصد وساللم لوريوا/دبلوم العالي يحصلون على البكا

هم على فتقويم السلول اكثر واما الحاصلين على شهادان الدراسان العليا  استراتيجيانالتقدير وعلى 

 (.6102واتفقت نتائج الدراسة مع دراسة الجعا رة )و من وجهو نظر إداريو. اطالق بشكل نظري ج

و وجود فرول إحصادي(، 21، )(27) (،28) ولاالجدالنتادج في  ظهرومتغير سنوان ال دمو ت

 يف من وجهو نظر المشرفين التربويين انساسيوالوظياي لمعلمي المرحلو   دالألفي الدرجو الكليو 

 فرادجوكانن الارول لصالح الوظياي،  دا ناعلى درجو إدارة الص   مجالو مجال فاعليو التقويم 

، قد يعز  الل من وجهو نظرة المشرفين التربويين جن المعلمين (سنوان 5)اقل من  دموسنوان ال 

لو لاه يسعون لإلثبان قدراتهم لإلدارة وت  ننهمتكون إيجابيتهم وفاعليتهم عاليو  المرحلوفي لاه 

ن على مجال مهارا وو إحصاديلدال اان وجود فرول .  وعدمدا الادو من النمطيو والروتينيو في ان

و من . وقد تراه الباحثتبعز  ال تال  متغير سنوان ال دمو ،تنايا الدرا مجال، و ت طيط الدرا

وجهو نظر المشرفين التربويين جن التعليمان واالنظمو الصادرة من وزارة التربيو والتعليم حيث جن لنال 

مع  وقد اتفقت النتائج ويوميو ملزمو وموحدة لكل الادان في لاه المجاالن. سنويو وفصليو طو 

 (.6102(، ودراسة ذنيبات )6102دراسة الجعا رة )
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شة  ئج المتعلقة بمناق  الخامسسؤال الالنتا

هل يوجد عالقة ارتباطية ذات داللة  الخامس الذي نص على:سؤال الالنتائج المتعلقة بمناقشة 
إحصائية بين متوسطات استجابة أفراد الدراسة لدرجة االحتياجات التدريبية لمعلمي المرحلة 

 يين؟التربو في المدارس الحكومية ومستوى ادائهم الوظيفي من وجهة نظر المشرفين  األساسية

جن درجو االحتياجان التدريبيو لمعلمي المرحلو  (20المو حو في جدول ) نتادجاليالحظ من 

في المدارا الحكوميو ومستو  ادادهم الوظياي من وجهو نظر المشرفين التربويين قد بلغن  انساسيو

عند مستو  الداللو  ادالو إحصاديً مرتاعو و لاه القيمو تعتبر ( و 1.111بمستو  داللو )( 0.939)

(1.15=α كما كانن قيم معامالن االرتباط بين مجاالن درجو االحتياجان التدريبيو ومجاالن ،)

لو واان دال مرتاعو في المدارا الحكوميو انساسيوالوظياي لد  معلمي المرحلو  دا مستو  ان

 بين جميع اجود عالقو ارتباطيو دالو إحصاديً (، ولاا يعني و α=1.15)عند مستو  الداللو  إحصاديو

يو، مستو  االحتياجان التدريب المرتاعو في الدراسو، ويستدل من لاه النتيجو على جداة مجاالنال

ن من وجهو نظر المشرفي ميوالحكو  انساسيوالوظياي لد  المعلمين في المدارا  دا بمستو  انو 

ول لتطوير والتحديث الدادمين للوصلالمستمرة  الحاجو ن ان لنال عالقو ارتباطيو مبررلاالتربويي

 مر، فالمشر  كونه قادًدا تربوًيا يسعى دادما إلى التحسين المستوالدوليو المحليو واالقليميو للمنافسو

في عمليو التعليم من  الل تقويم وتطوير انلدا  التعليميو ومساعدة المعلمين على النمو المهني، 

ل فنظرة المشر  واستشرافه المستقبل تحتم عليه ان ينظر الى اف ، وتوفير سبل الدعم والعون لهم، 

و تصبح ران م تلاوملتحل بدو  الدوليولم التجارب نه مطلع على جوكو  والدوليوالممارسان االقليميو 

ا له التغيير منهجً ا التجديد و ا النظرة التقليديو مت اً رؤيته الو ع المثالي لالحتياجان التدريبيو سابقً 

رصه على فجا ن مرتاعو لح ا جف ل الممارسان مما جثر على استجاباته لالحتياجان التدريبيومحاكيً 

 دا لمشرفين مرتاعو على مستو  انان اجا ن تقدير  ما سبلالتطوير المستمر، ومما يدلل على 
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ي جا ن المعلمين وبالتال جدا   المشر  را ي كل الر ا عن مستو الوظياي ولاا بحد ااته يعني ان 

 مرتاعو نتيجو لاا كله. االرتباطيوالعالقو 

 توصيات الدراسة

اي وعلى الوظي دا الدراسو درجو مرتاعو في االحتياجان التدريبيو وكالل في ان نتادجظهرن ج

  و  الل توصي الباحثو بما يلي:

 رورة االستدامو في تطوير القدران المهنيو وغير المهنيو المصاحبو للمعلمين وتطوير   -0

 المقرران المدرسيو.

 االستمرار في متابعو تزويد المعلمين بما يستجد من طرل واساليب تدريا. -2

وتلبيو  الحكوميو، انساسيوالمحافظو على مستو  متميز في تحسين بيدو العمل دا ل المدارا  -2

من دوران تدريبيو لتوفير بيدو عمل مناسبو تنافا على  انساسيواحتياجان معلمي المرحلو 

 المستو  االقليمي والدولي.

يو، وجو اعهم االجتماعالمحافظو على االلتمام بمتطلبان النمو والتطور الوظياي للمعلمين،  -3

 والناسيو، والماديو، والبحث عن الطرل التي ترفع من جدادهم الوظياي.

 إعادة النظر في برامج تدريب المعلمين الم تصو بالتقويم. -5

 من  الل نتادج الدراسو الحاليو تقتر  الباحثو اوتي:

في  يوانساسلمرحلو مي اإجرا  دراسان مماثلو للدراسو الحاليو حول االحتياجان التدريبيو لمعل -0

 الوظياي.لتطوير جدادهم  جي مجال سعًيا

في  نساسيواإجرا  دراسان لتصميم برامج تدريبيو تناسب التحديان التي تواجه معلمي المرحلو  -2

 المدارا الحكوميو في محافظو العاصمو عمان.
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، بيرون: دار 277-2،278مادة َحَوَج ج/، العربلسان (. 0772ابن منظور، محمد بن مكرم )
 صادر.

 ، دبي: المطبعو العصريو.اإلدارة في اإلسالم(. 0780جبو سن، جحمد )

 ، ا سكندريو: دار الجامعو الجديدة.إدارة الموارد البشرية(. 2100جبو شندي، سعد عامر)

 ا  للنشر والتوزيع.، عمان: دار صا0، طإدارة الموارد البشرية(. 2111جبو شي و، نادر )

ضغوط العمل لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية وعالقتها بأدائهم (. 2107جبو غزالو، رمزي )
، )رسالو ماجستير(، جامعو الوظيفي من وجهة نظر العاملين في محافظة العاصمة عمان

 الشرل االوسط، عمان: االردن.

التدريبية لمعلمي اللغة االنجليزية في ضوء دمج االحتياجات (. 2107، سالم عزام )قويدرجبو 
(، )رسالو ماجستير غير منشورة ،التكنولوجيا في التعليم من وجهة نظرهم في لواء القويسمة

 جامعو الشرل انوسط، انردن.

(. البرامج التدريبيو في القطاق المصرفي في فلسطين، دراسو منشورة، 2106جبو كرش، شري  )
 .002-010( 0) 0، العربية األمريكيةمجلة الجامعة 

معلمي مدارس وكالة الغوث الدولية  أداء، فاعلية أنظمة تقييم (2108جبو مراد، سجى محمد )
امعو )رسالو ماجستير(. غزة: الجالوظيفي لديهم،  داءاالبتدائية بمحافظة غزة وعالقتها بجودة األ

 االسالميو بغزة، كليو التربيو.

 . العين: دار الكتاب الجامعي. تكوين المعلمين من اإلعداد إلى التدريب(. 2115) انحمدي،  الد

، المعجم المحيط(. 2113جنيا ومنتصر والصوالحي وجحمد، إبراليم، عبدالحليم، عطيو، محمد )
 مصر: مجمع اللغو العربيو، ومكتبو الشرول الدوليو.
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، الكوين، اإلدارة واإلشراف التربوي(. 2112جحمد وعبداهلل، وصاي ) البستان، عبدالجواد وبولا،
 مكتبو الاال  للنشر والتوزيع. 

(. االحتياجان التدريبيو الالزمو لمعلمي الريا يان في المرحلو الثانويو 2107) البلوي، عايد بن علي
 .021-001( 5) 27،مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية، والنفسيةمن وجهو نظرلم، 

 . القالرة: مركز ال بران المهنيو لإلدارة.مهارات أخصائي التدريب .(2115) رحمنعبدالتوفيل، 

التدريب أصول ومبادئ ، 0، ج2، طموسوعة التدريب والتنمية البشرية(. 2117) عبدالرحمنتوفيل، 
 )بميل(.مركز الخبرات المهنية لإلدارة 

مديري المدارا الثانويو  جدا (. واقع جودة 2108الجعافرة، صاا  جميل، وطري ، عاط  عمر)
وم دراسات/العلالحكوميو في انردن في  و  معايير القيادة الاعالو من وجهو نظر معلميها، 

 .271-265، 2، 4،  45،التربوية

، عمان: دار جليا 0. طالوظيفي داءإدارة الجودة الشاملة واأل(. 2101الحراحشو، حسن محمد )
 الزمان للنشر والتوزيع.

 ، عمان: دار الحامد.0، طمبادئ اإلدارة الحديثة(. 2117) حسينحريم، 

 . جدة: دار  وارزم.2ط السياسة التعليمية والتنمية،(. 2117) حكيم، عبد الحميد

احتياجات التطوير المهني واإلداري لرؤساء األقسام األكاديمية في (. 0775حرب ) محمد حمد،
 دكتوراه، جامعو جم درمان ا سالميو، السودان.(، جطروحو دراسات تحليلية، )الجامعات األردنية

، عمان: مؤسسو الورال التدريب المبني على المعرفة(. 2102، وال طيب، ردا  )جحمدال طيب، 
 للنشر والتوزيع.

سلسلة المعرفة اإلدارية إدارة الموارد البشرية إدارة البشر في عصر (. 2112) ال طيب، محمود
 ، مكتبو عين شما.0، مصر، طيالعولمة واالقتصاد اإللكترون

إدارة الموارد البشرية في القرن الحادي (. 2101، عبد الباري إبراليم، زلير نعيم )والصباغدرة 
 ، عمان: دار وادل للنشر.2، طوالعشرين
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 . 21-07( 3) 2، عمان، انردن، رسالة المعلم(. المشر  التربوي مدربًا، 0785)تيسيرالدويل، 

الوظياي لد  معلمي التربيو الريا يو، )رسالو  دا (. ان2106وال والدة، ابتهال )، بكرانيبان، 
 .038-027( 00) 21، مجلة جامعة النجاح لألبحاثماجستير(، جامعو مؤتو، 

 اللغو لمدرسي التدريبيو االحتياجان تحديد(. 2108، والعش، مهدي، وحسين، زينب)عزيزةرحمو، 
 31ن، ، جامعو تشريمجلة اآلداب والعلوم االنسانيةسو ميدانيو(، ، )درابغيرلا للناطقين العربيو

(0 )567-581. 

الوظيفي، دراسة تطبيقية على  داءاإلبداع اإلداري وعالقته باأل(. 2112ر ا، حاتم علي حسن )
، )رسالو ماجستير غير منشورة(، جامعو ناي  األجهزة األمنية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي

 للعلوم انمنيو، الرياض.العربيو 

، عمان: دار المجدالوي 5، طإدارة األفراد مدخل العالقات اإلنسانية(. 2117زويل ، مهدي حسن )
 للنشر والتوزيع.

 . عمان: دار الاكر.المنهج المدرسي المعاصر(. 2113سعادة، جودن وابراليم، عبد اهلل )

لمدرسي اللغة العربية ومعلماتها للمرحلة الثانوية حتياجات التدريبية اال .(2107)جحمدفايزة  سعادة،
 انردن.، وزارة التربيو والتعليم، في مديرية تربية لواء الجامعة، دراسة حالة

 عمان: دار وادل للنشر. ،0، طالتدريب اإلداري(. 2117السكارنه، بالل  ل  )

 مسيرة للنشر والتوزيع.، عمان: دار التصميم البرامج التدريبية(. 2100السكارنه، بالل  ل  )

(. دور مديري المدارا الحكوميو في 2107السليمان، اال  توفيل حامد، ومقابلو، عاط  يوس  )
جلة جامعة مالوظياي من وجهو نظر المعلمين،  دا رفع الرو  المعنويو لد  معلميهم وعالقته بان

 .75-71(، 0، )0،عمان العربية للبحوث

 ، عمان: دار ابن الجوزي.إعداد وتدريب المعلمين(. 2117محمد نزال ) عيسىشويطر، 

، عمان: الورال للنشر 0، طإدارة الموارد البشرية مدخل إستراتيجي متكامل(. 2116) يوس الطادي، 
 والتوزيع.
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(. التدريب التربوي المد الن والعمليان والم رجان وقياا اتجالان 2118الطريقي، صالح احمد )
 .337-272(،017) ،مجلة التربيةفين، السعوديو، المستهد

الحكومي وطرق استنباطها، )دراسة تطبيقية على  داءمعايير قياس األ(. 2117الطعامنو، محمد )
 منشوران المؤسسو العربيو للتنميو ا داريو، القالرة، مصر. وحدات الحكم المحلي(.

مان: دار ع ،البرامج التدريبية وتقويمها التدريب مفهومه وفعالياته بناء(. 2112) حسنالطعاني، 
 الشرول.

(. جثر الحوافز على الر ى الوظياي لد  موظاي وحدان الجهاز 2116محمد ) حسينالعزب، 
 .027-85، 66، المحاسبة واإلدارة والتأمين مجلةا داري الحكومي في محافظو الكرل، 

. عمان: الموارد البشرية األسس والعمليات ةالتدريب وتنمي(. 2111عسا ، عبد المعطي محمد )
 .زلراندار 

و ، جامع(رسالو ماجستير)، الوظيفي داءعالقة المركزية والالمركزية باأل(. 2112العسا ، عبداهلل )
 ناي  للعلوم انمنيو، السعوديو.

 لكةالمم في الموهوبين الطلبة لمعلمي الالزمة التدريبية االحتياجات. (2106) يوس  العلي، يسر 
 نيو.انردكليو العلوم التربويو، الجامعو  غير منشورة، ،جطروحو دكتوراه الهاشمية، األردنية

 الدراسان لمعلمي التدريبيو االحتياجان درجو(. 2107-2106) عماوي، فارا حمود جحمد
 يف الشمالي المزار لوا  في نظرلم وجهو من المعرفو اقتصاد مرتكزان  و  في االجتماعيو

( 0)28، مجلة اتحاد الجامعات العربية للبحوث في التعليم العالي، الهاشميو انردنيو المملكو
0-07. 

العاملين:" دراسة مسحية على العاملين  أداءالتنظيمي وعالقته ب(. التغيير 2113العنزي، مبارل )
و، انمني. )رسالو ماجستير غير منشورة(، جامعو ناي  العربيو للعلوم بإدارة مرور الرياض

 الرياض، المملكو العربيو السعوديو.

 داءدرجة فاعلية الدورات التدريبية وعالقتها بمستوى األ(. 2108عواد، سميو فيصل ياسين)
رسالو ماجستير غير منشورة، الجامعو  الوظيفي لدى المعلمين في المدارس الثانوية في عمان،

 الهاشميو، الزرقا ، انردن.
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من  األساسيةاالحتياجات التدريبية لمعلمي ومعلمات المرحلة (. 2112يم )إبرال نوالالغنيمان، 
ر ، رسالو ماجستيوجهة نظر المعلمين والمشرفين في المدارس الحكومية في محافظة الخليل

 غير منشورة، جامعو القدا، فلسطين.

والنشر  ، دار المعار  السعوديو للطباعومذاكرات إدارة شؤون الموظفين(، 0780محمد ) فهمي،
 والتوزيع.

، دار الكتب العلميو، بيرون، لبنان المعجم الوسيط(. 1987الايروز آبادي، مجدالدين محمد )
 28. 

 (، االحتياجان التدريبيو لمعلمي الحلقو االولى2106يوس  ) ،، وحمدان، ميسا ، وسعدراماكنجو، 
في  جهو نظرلم، دراسو وصايووفل المعايير الوطنيو لمنالج التعليم العام ما قبل الجامعي من و 

 ، سلسلو اوداب والعلوم، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلميةمدارا مدينو الالاقيو
 .523-512( 6) 28ا نسانيو، 

، 0، طإعداد المعلم تنمية وتدريب(. 2115عبدالسميع، وحوالو، سهير محمد ) مصطاىمحمد، 
 عمان: دار الاكر ناشرون وموزعون.

 غزة: إبداق للطباعو والنشر. ،إدارة وتنمية الموارد البشرية(. 2115) المدلون، إبراليم محمد

لمديري ومديرات المدارس الثانوية  يبناء برنامج تدريب. (2115) مصطاى، لاني محمود بني
 شر.. عمان: دار حرير للنالحكومية لتطوير كفاياتهم اإلدارية في ضوء احتياجاتهم التدريبية

الوظيفي لدى مديري المدارس  داءأثر ضغوط العمل على األ(. 2116محمد ) شيرينالمطارنو، 
، )رسالو ماجستير غير منشورة(، جامعو مؤتو، الحكومية في إقليم جنوب األردن األساسية

 الكرل، انردن.

 ا د، مصر: مركز تطوير انموسوعة التدريب األسس والمبادئ(. 2110لالل، محمد عبد الغني )
 والتنميو. 

 ، عمان: دار وادل للنشر.2، طالرقابة في اإلدارة العامة(. 2102عبد الاتا  ) محمدياغي، 
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