و ازرة التربية والتعميم
إدارة اإلشراف والتدريب التربوي

دراسة حول
اإلحتياجات التدريبية العامة لمعاممين
في وزارة التربية والتعميم

قسم تطوير سياسات التنمية المهنية
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فريق إعداد الدراسة
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إشراف
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جدول رقم ( :)0مجتمع وأفراد الدراسة
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مقذمت
تعد مينة التعميم من المين اإلنسانية اليامة في المجتمع األردني؛ نظ اًر ألىدافيا السامية في
إنشاء جيل متعمم مؤمن باهلل ومحب لقيادتو الياشمية وممتزماً بوالئو وانتماءه الخالص لممكيو ووطنو،
والمتوسم بقيم واتجاىات مجتمعو ،باإلضافة الى تكامل شخصيتو بجوانبيا المعرفية والميارية والوجدانية،
فمقد عممت و ازرة التربية والتعميم في ىذا السياق عمى تحسين نوعية تعميم الطمبة ،وذلك بإعتماد سياسات
تسمح بإستقطاب أفضل الكفاءات الى مينة التعميم ،حيث أولت عممية التنمية المينية اىتماىما كبي اًر
لتطوير أداء المعمموتنميتو مينياً،وذلك من خالل تطوير إطار سياسة واستراتيجية إعداد المعممين
وتوظيفيم وتنمية مسارىم الوظيفي ،والذي يتضمنمجاالت وكفايات مينية ومعرفيةيكتسبيا في ابعادىا
التربوية واالجتماعية واالقتصادية في إطار عام وشامل لمتنمية المينية الخاصة بيم.
ومن ىنا تأتي أىمية تحديد اإلحتياجات التدريبية لمعاممين في و ازرة التربية والتعميم؛اليادفة الى
مأسسة التنمية المينية والتوسع في عمميات إعدادىاوتنفيذىا لجميع العاممين في الوظائف التعميمية
واإلدارية والعمل عمى استدامتيا ،من خالل بناء قواعد بيانات االحتياجات التدريبية لمعاممين في مركز
الو ازرة ،ومديريات التربية والتعميم ،وفي المدارس التابعة ليا ،لضمان تطوير أداء المعممين ،وتحسين
جودة مخرجات النظام التربوي األردني.
وفي إطار استعداد وزارة التربية والتعميم لتنفيذ المسح الوطني لالحتياجات التدريبية لمعاممين فييا،
نفذ المعنيون في إدارة اإلشراف والتدريب التربوي ىذه الدراسة كمرحمة أولى (جزء أول) من مراحل جمع
االحتياجات التدريبية لمعاممين في الو ازرة والخاصة باالحتياجات التدريبية العامة (البيداغوجيا) لعام 1105
لمعاممين في الوظائف اآلتية( :معمم ،مدير مدرسة ،مشرف تربوي)،وسيأتي الحقاً إعداد الدراسة الخاصة
بتنفيذ جمع االحتياجات التدريبية التخصصيةفي المرحمة القادمة؛ لغايات االستناد الييا في اعداد الخطط
االستراتيجية لمتنمية المينية ،وبناء منياج التنمية المينية لمعاممين فيجميع المين التعميمية ،والقيادية
واإلشرافية ،واإلدارية ،وتحديد مسارات التقدم الوظيفيممموظف من خالل تحديد البرامج التدريبية الوطنية
لكل مستوى وظيفي حسب الوظائف المقرة في الو ازرة ،تمييداً لتطبيق سياسات ترخيص المين التعميمية
وتحقيق الشفافية والعدالة في نظام التعميم األردني وضمان جودتو.
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مجتمع وأفراد الذراست:
طبقت الدراسة عمى مجتمع الدراسة والمتمثل في جميع مديريات التربية والتعميم في المممكة
والبالغ عددىا ( )31مديرية ،والمدارس التابعة ليا ،حيث استيدفت الدراسة المسميات الوظيفية
اآلتية:معمم ،ومدير مدرسة ،ومشرف تربوي ،حيث أن أفراد الدراسة ىم العاممين الذين استجابوا لألدوات
الخاصة بالدراسة في الوظائف السابقة الذكر ،والجدول رقم ( )0أدناه يبين مجتمع الدراسة وأفرادىا.
جدول()0
مجتمع وأفراد الدراسة
مديريات التربية والتعميم
 46مديرية تربية وتعميم

المسمى الوظيفي

مجتمع الدراسة

أفراد الدراسة

معمم

76605

48881

مدير مدرسة

3690

6186

893

405

81399

50380

مشرف تربوي
المجموع

منهجُتالذراست:
ُنفذت الدراسة وفق منيجية تضمنت عدداً من الخطوات اإلجرائية وىي كاآلتي:

أوالً :علً مستىي الىزارة:

 .0مخاطبة المعنيين في الو ازرة لمبدء بتنفيذ عمميةجمع االحتياجات التدريبية العامة ( تحديد مجتمع
الدراسة وعينتيا ،وتجييز أدوات الدراسة ،وارشادات العمل ،الكتب الرسمية والمذكرات الداخمية،
النماذج االلكترونية لتنفيذ جمع االحتياجات التدريبية).
 .1جمع االحتياجات التدريبية وفق الفئة المستيدفة في الدراسة.
 .2معالجة البيانات واستخراج المتوسطات الحسابية لالحتياجات التدريبية لفئات الدراسة.
ثبنُبً :علً مستىي المذَرَت:
 .0مخاطبة المعنيين في مديريات التربية والتعميم لتزويد قسم تطوير سياسات التنمية المينية بتقارير

االحتياجات التدريبية لمعاممين في قسم اإلشراف واالسناد التربوي ،والعاممين في المدارس التابعة
ليا ،من خالل تنفيذ الخطوات االجرائية اآلتية:

 تشكيل لجنة فنية برئاسة مدير الشؤون الفنية والتعميمية ،ورئيس قسم اإلشراف والتدريب/مقر اًر،وعضوية مشرف لكل من المباحث التالية( :اإلنسانية ،والعممية ،والصفوف الثالثة األولى،
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والتربية المينية ،ورياض األطفال) ،لغايات إدارة عممية جمع االحتياجات التدريبية العامة في كل

من (قسم اإلشراف ،والمدارس التابعة لممديرية).

 إعداد الخطة اإلجرائية لجمع االحتياجات التدريبية لمعاممين في كل من :قسم اإلشرافوالتدريب ،المدارس التابعة لممديرية ،لمفئات المستيدفة سابقة الذكر.

 بناء أدوات جمع االحتياجات التدريبية ،مثل ( :سمم تقدير لفظي ،اختبار ،مقابمة ،استبانو... ،الخ) ،وفق اآلتي:

 يتم بناء أداة لجمع احتياجات (مدير المدرسة ،والمشرف التربوي) ،استناداً لمعايير القيادة
التربوية.

 يتم بناء أداة جمع احتياجات (مدير مدرسة ،معمم ،مشرف تربوي) ،في مجال العموم

التربوية (البيداغوجيا) ،استناداً لمعايير تنمية المعممين مينياً.
 تشكيل فرق جمع األدوات من المشرفين التربويين ،ومديري المدارس ،وفرق التطوير المدرسية ،وتعتمدالمنيجيات التالية في جمع االحتياجات التدريبية وىي( :المراجعة الذاتية ،رأي الرئيس المباشر،

رأي متمقي الخدمة ( الطمبة ،وأولياء األمور ،مجموعات التركيز "المقاءات الجماعية" ...،الخ).

ق
المعدة لذلك ،ويتم تنظيم
 تقوم الفر بتنفيذ عمميات جمع االحتياجات التدريبية ،وفق الخطة اإلجرائية ُبيانات االحتياجات باستخدام النماذج المرفقة.
 -تنظيم تقارير االحتياجات التدريبية ،وفق اآلتي:

 تحتفظ المديرية في قسم اإلشراف التربوي ،بقوائم أسماء (المعممين ،مدراء المدارس ،المشرفين
التربويين) ،مرتبة حسب احتياجاتيم التدريبية (الكترونيا ،وورقياً).

 ترسل المديرية ممخص االحتياجات التدريبية وفق النماذج المرفقة التالية (اكسل شيت) ،عمى
البريد االلكتروني لقسم تطوير سياسات التنمية المينية ،وىي كاآلتي:

 .0تقرير االحتياجات التدريبية العامة (البيداغوجيا) ،لمدير المدرسة ،والمشرف التربوي.
 .1تقرير االحتياجات التدريبية العامة (القيادة) ،لمدير المدرسة.
 .2تقرير االحتياجات التدريبية العامة (البيداغوجيا) ،لممعمم.
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النتبئج العبمت لالحتُبجبث التذرَبُت فٍ الذراست:
تم تطبيق الدراسة في جميع مديريات التربية والتعميم والمدارس التابعة ليا ،حيث تم توظيف
االداة المصممة لجمع االحتياجات التدريبي العامة لمعاممين في الوظائف اآلتية  :المعمم ،مدير المدرسة،
المشرف التربوي ،حيث تضمنت األداة المجاالت العامة والفرعية اآلتية:
 المجال العام األول :التربية والتعميم في األردن :ويضم المجاالت الفرعية التالية:
التشريعات التربوية ،والتطوير التربوي.
 المجال العام الثاني :المعرفة األكاديمية والبيداغوجيا :ويشتمل عمى المجاالت الفرعية
اآلتية :مبادىء التعمم ،الدعم نفس اجتماعي ،تخطيط التعميم ،تنفيذ التعميم ،تقويم
التعميم.
 المجال العام الثالث :السمات المينية :ويضم الميارات المينية.
كما ويندرج من المجاالت الفرعية لالحتياجات التدريبية العامة عدداً من البرامج التدريبية
المقترحة لتمبية االحتياج التدريبي لمموظف.
ىذا وأظيرت الدراسة التي تم تطبيقيا في جميع مديريات التربية والتعميم والمدارسالتابعةليا،
لمعاممين في الوظائف اآلتية( :معمم ،مدير مدرسة ،مشرف تربوي) ،النتائج العامة اآلتية وفقاً لمجاالت أداة
الدراسة العامة والفرعية السابقة الذكر ،وىي كاآلتي:
أوالً :نتائج المجال العام لإلحتياج التدريبي األول :التربية والتعميم في األردن
يضم المجال العام لإلحتياج التدريبي األول (التربية والتعميم في األردن) ،كالً من المجاالت
الفرعية اآلتية:
 التشريعات التربوية :ويضم البرامج التدريبية المقترحة اآلتية لتمبية االحتياج التدريبي وىي :فمسفة التربيةوالتعميم والنتاجات العامة لمنظام التربوي ،ومدونة السموك الوظيفي وحقوق المعمم وواجباتو المينية ،حيث
أظيرت نتائج الدراسة النسب المئوية اآلتية لالحتياجات التدريبية العامة في المجال الفرعي سابق الذكر،
كما ىي موضحة في الشكل البياني رقم ( )0المدرج أدناه:
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شكل ()0

النسبة الكلية لجميع الفئات ولكل مديريات التربية
مجال فرعي :التشريعات التربوية
11%

7%

مدونة السلون الوظيفي وحموق المعلم وواجباته
المهنية

فلسفة التربية والتعليم والنتاجات العامة للنظام
التربوي

 التطوير التربوي :ويضم البرامج التدريبية المقترحة اآلتية لتمبية االحتياج التدريبي وىي :المعاييرالتربوية ،واتجاىات التطوير التربوي ،ونموذج النمو الميني ،والشكل البياني رقم ( )1أدناه يبين النسب
المئوية إلستجابة الفئة المستيدفة وفق االحتياجات التدريبية اعاله ،وىي كاآلتي:
شكل ()6

النسبة الكلية لجميع الفئات ولكل مديريات التربية
مجال فرعي :التطوير التربوي
8%
7%
7%

المعايير التربوية

اتجاهات التطوير التربوي

نموذج النمو المهني

ويتبين من االشكال البيانية ( )0،1أن أعمى نسبة في مجال االحتياج التدريبي العام بمغت
( )%00في االحتياج التدريبي الفرعي التشريعات التربوية والمتمثل في البرنامج التدريبي المقترح لتمبية
االحتياج التدريبي العام في موضوع (مدونة السموك الوظيفي وحقوق المعمم وواجباتو المينية) وىذا يوضح
اىتمام الفئات المذكورة بتحسين وتطوير معارفيم بالقواعد والمبادئ األساسية آلداب الوظيفة العامة ،والقيم
والثقافة المينية المتمثمة في معرفتيم لواجبـاتيم ومسؤولياتيم واألخالقيات الوظيفية ودورىم في تحسين
الخدمات وتعزيز المصداقية بالخدمة العامة ،في حين كانت النسبة األدنى ( )%6في االحتياجات
التدريبية العام ة في كال المجاليين الفرعيين في موضوعات (فمسفة التربية والتعميم والنتاجات العامة لمنظام
التربوي ،اتجاىات التطوير التربوي ،نموذج النمو الميني) لكل من المعممين ،ومديري ومديرات المدارس،
9

والمشرفين التربويين ،وىذا يفسر بالدور الذي تقوم بو و ازرة التربية والتعميم في ترجمة رؤيتيا ورسالتيا في
الميدان التربوي باإلضافة الى اىتمام المعنيين في تمكين الموظفين واكسابيم اتجاىات النظام التربوي
القائمة عمى فمسفة التربية والتعميم في األردن من خالل تنفيذ مشاريع وبرامج التنمية المينية المركزية
والخارجية بالتعاون مع الشركاء بيدف تحقيق النمو الميني ليم.
ثانياً :نتائج المجال العام لإلحتياج التدريبي الثاني :المعرفة األكاديمية والبيداغوجيا:
يشتمل المجال العام لإلحتياج التدريبي الثاني (المعرفة األكاديمية والبيداغوجيا) ،عمى كالً من
المجاالت الفرعية اآلتية:
 مبادىء التعمم :ويضم البرامج التدريبية المقترحة اآلتية لتمبية االحتياج التدريبي وىيالتعمم لمجميع،وتفريد التعميم ،ونظريات التعمم والتعميم ،ويبين الشكل رقم ( )2النسب المئوية الستجابات الفئات المستيدفة
في الدراسة لمبرامج المقترحة لتمبية االحتياجات التدريبية الخاصة بيم ،وىي كاآلتي:
شكل ()3

النسبة الكلية لجميع الفئات ولكل مديريات التربية
مجال فرعي  :مبادئ التعلم
8%

7%

نظريات التعلم والتعليم

تفريد التعليم

5%

التعلم للجميع

 الدعم نفس اجتماعي :ويشتمل عمى ما يمي :تعديل السموك ،الحاجات والدوافع ( ىرم ماسمو) ،التعاملمع أنماط الشخصية ،الخصائص النمائية ومبادىء التعمم ،ويظير الشكل رقم ( )3نتائج الدراسة وفق
البرامج التدريبية المقترحة وفق المجال الفرعي وىي كما يمي:
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شكل ()4

النسبة الكلية لجميع الفئات ولكل مديريات التربية
مجال فرعي  :الدعم نفس اجتماعي
9%
7%

التعامل مع أنماط
الشخصية

تعديل السلون

6%

6%

الحاجات والدوافع ( هرم
ماسلو)

الخصائص النمائية
ومبادئ التعلم

 التخطيط لمتعميم :ويندرج تحت ىذا المجال البرامج التدريبية المتقترحة المتعمقة بتمبية االحتياجاتالتدريبية العامة وفق احتياج (المعمم ،ومدير المدرسة والمشرف التربوي) وىي :صياغة النتاجات (معرفي،
وجداني ،نفس حركي) ،ومستويات عمق المعرفة (نورمان ويب) ،والتخطيط لألنشطة الالصفية ،وتخطيط
البيئة الصفية وتنظيميا ،وتحميل المحتوى ،وتصميم التعمم ،بناء الخطط اليومية والفصمية ،ويظير الشكل
رقم ( )4أدناه أىم نتائج الدراسة لمبرامج التدريبية المذكوة سابقاً ،وىي كاآلتي:
شكل ()5

النسبة الكلية لجميع الفئات ولكل مديريات التربية
مجال فرعي  :التخطيط للتعليم
9%

التخطيط
لألنشطة
الالصفية

8%

تحليل المحتوى

8%

8%

7%

بناء الخطط مستويات عمك تخطيط البيئة
الصفية
المعرفة (تيرنر)
اليومية
وتنظيمها
والفصلية

7%

7%

تصميم التعلم صياغة النتاجات
( معرفي،
وجداني ،نفس
حركي)

 تنفيذ التعميم :ويضم كالً من البرامج التدريبية المقترحة والخاصة بتمبية االحتياجات التدريبية وتتمثل فياآلتي :اإلدارة الصفية ،والخطط العالجية واإلثرائية ،واستراتيجيات التدريس ،والتعميم المتمازج ،وبناء
الخطط الفردية والجمعية ،وادارة حصص المختبرات ،وادارة الصفوف المجمعة ،وصعوبات التعمم،
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والموىوبين ،وتوظيف التكنولوجيا ،واألنشطة اإلبداعية ،وتوظيف مصادر التعمم ،والتغذية الراجعة ،والتعميم
المتمحور حول الطالب ،حيث أظيرت نتائج الدراسة النسب المئوية اآلتية لالحتياجات التدريبية العامة في
المجال الفرعي سابق الذكر ،كما ىي موضحة في الشكل البياني رقم ( )5المدرج أدناه:
شكل ()6

 تقويم التعميم :ويضم المجال الفرعي االحتياجات التدريبية المقترحة اآلتية :التقويم ألجل التعمم،والذكاءات المتعددة وأنماط التعمم ،والتقويم كتعمم ،والتقويم التشخيصي ،والتقويم البنائي ،وتقويم
التعمم ،والتقويم من خالل المشاريع ،وبناء جدول المواصفات ،وبناء االختبار ،وتحميل النتائج ،والتقويم
والمجتمع ،والتقويم البديل وممف الطالب ،وبنوك األسئمة ،والتقويم الواقعي،ويظير الشكل رقم ( )6أدناه أىم
نتائج الدراسة لمبرامج التدريبية المذكوة سابقاً ،وىي كاآلتي:
شكل ()7
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وتبين النتائج العامة لممجال العام لإلحتياج التدريبي الثاني :المعرفة األكاديمية والبيداغوجياكما
ىي واردة في األشكال البيانية ( )6-2أعاله ،أن أعمى نسبة بمغت ( )%01في االحتياجات التدريبية
اآلتية( :األنشطة اإلبداعية ،وتوظيف التكنولوجيا) عند كل من المعممين ،ومدراء المدارس ،والمشرفين
اء
التربويين ،وىذا يوضح أىمية موضوع االحتياجات التدريبية سابقة الذكر في تطوير مستوى األداء سو ً
عمى مستوى األفراد من الطمبة والمعممين والمشرفين التربويين ،ومديري ومديرات المدارس أو عمى مستوى
المؤسسة كالمدرسة ومديرية التربية والتعميم وأقساميا ،باالضافة الى اىميتيا في تفعيل العممية التعميمية
التعممية بجانييا الفني /التعميمي ،واإلداري ،بينما بمغت أدنى نسبة ( )%3في االحتياج التدريبي (إدارة
الصفوف المجمعة)وىذا يؤكد جيود الو ازرة المبذولة في تخطيط العممية التربوية ،وتنظيم مواردىا البشرية
والمادية ،حيث عممت الو ازرة عمى فصل الصفوف المجمعة وتأنيث المدارس األساسية ،وتجميع المدارس
في المناطق النائية لضمان جودة العممية التعميمية التعممية.
ثالثاً :نتائج المجال العام لإلحتياج التدريبي الثالث السمات المهنية:
يضم المجال الفرعي اآلتي:
 الميارات المينية :ويشتمل عمى مجاالت االحتياج التدريبي التالية :القيادة ،والتفكير الناقد والبحثالعممي ،والمرونة واالنفتاح ،واالتصال والتواصل ،كما ويظير الشكل البياني رقم ( )7أىم نتائج الدراسة
وفق البرامج التدريبية المقترحة لتمبية االحتياج في ىذا المجال وىي كما يمي:
شكل ()8

النسبة الكلية لجميع الفئات ولكل مديريات التربية
مجال فرعي  :مهارات المهنية
11%

10%

9%
7%

الميادة

االتصال والتواصل

التفكير النالد والبحث
العلمي
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المرونة واالنفتاح

ولقد أظيرت النتائج في الشكل أعاله رقم ( )7ارتفاع نسبة االحتياج التدريبي (القيادة) حيث
بمغت ( )%00لمعاممين في وظيفة المعمم ،ومدير مدرسة ،ومشرف تربوي؛ لحاجتيم الى اكتساب المفاىيم
والمعارف والميارات التربوية الحديثة في مجال القيادة ،إضافة الى حاجة الفئات المذكورة الى تحقيق
الرتبة الخاصة بتطور أدائيم الوظيفي من خالل التحاقيم ببرنامج القيادة حيث يعد البرنامج من برامج
التنمية المينية المعتمدة في نظام الرتب المعمول بو في و ازرة التربية والتعميم ،ىذا ولقد أظيرت النتائج بأن
النسبة المتدنية كانت فياالحتياج التدريبي اآلتي( :المرونة واإلنفتاح) بنسبة بمغت ( ،)%6وىذا يدل عمى
مدى فاعمية برامج التنمية المينية المنفذة في و ازرة التربية والتعميم في التركيز عمى الجوانب الميارية
(النفس حركية) ،والوجدانية باالضافة الى الجانب المعرفي لمموظف وعمى وجو الخصوص لممعممين
والمشرفين التربويين ومدراء المدارس ،بحيث يطور الموظف أدائو (مياراتو ،معرفتو ،اتجاىاتو وقيمو).
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التىصُبث العبمت:
في ضوء النتائج العامة سابقة الذكر ،نوصي بالنقاط اآلتية:
 .0إعداد وثيقة خاصة بالمعمم تتضمن االنظمة والتعميمات الناظمة لعممو ،باالضافة إلى حقوقو
وواجباتو المينية ،ومتطمبات تنميتيم مينياً في ضوء مساراتيم الوظيفية وما يرتبط بالوثيقة من
أدلة إرشادية لتفعيميا ،وىذا استناداً لمنتيجة الخاصة بتمبية االحتياج التدريبي العام في موضوع
(مدونة السموك الوظيفي) ،وىذا االحتياج ينسجم مع مكونات وثيقة اإلطار العام لسياسات المعمم
والتي تعمل و ازرة التربية والتعميم عمى تنفيذىا حالياً.
 .1إعطاء األولوية لتنفيذ برامج التنمية المينية الحديثة (إن أمكن ذلك) لمفئات المستيدفة ،في ضوء
الممحة والتي تتماشى مع االتجاىات التربوية الحديثة ،في ضوء الميام المناطة بيم.
االحتياجات ُ
 .2تنفيذ برامج تنمية مينية في موضوعات التكنولوجيا وتوظيفيا في العممية التعميمية التعميمة،
والتعميم االبداعي لكل من المعممين ومشرفييم ،ومداراء المدارس وذلك استجابة لتمبية االحتياجات
التدريبية اآلتية( :األنشطة اإلبداعية ،وتوظيف التكنولوجيا) لتطوير أدائيم وأداء وحداتيمفي
الجانين الفني /التعميمي ،واإلداري.
 .3االستمرار في عقد وتنفيذ البرنامج التدريبي " القيادة التعميمية" ،لمعاممين في المسميات الوظيفية
اآلتية :المعمم المرشح لشاغر مدير مدرسة ،ومدير المدرسة ،والمشرف التربوي؛ وذلك استناداً
لمنتيجة الخاصة بتمبية حاجاتيم في اكتساب المفاىيم والمعارف والميارات التربوية الحديثة في
مجال القيادة ،وتطوير أدائيم الوظيفي.
 .5مأسسة عممية التنمية المينية في الو ازرة من خالل تحديد االحتياجات التدريبية لكافة العاممين في
جميع المسميات الوظيفية ،وذلك عن طريق ربطيا بنظام المعمومات التربوي (،)OPENEMIS
لضمان نوعية التدريب التربوي المقدم لمموظفين ،وضمان نوعية مشاريع وبرامج التنمية المينية.
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النتبئج التفصُلُت لالحتُبجبث التذرَبُت فٍ الذراست:
أظيرت الدراسة التي تم تطبيقيا في جميع مديريات التربية والتعميم والمدارسالتابعةليا ،لمعاممين
في الوظائف اآلتية( :معمم ،مدير مدرسة ،مشرف تربوي) ،النتائج التفصيمة لالحتياجات
التدريبيةالعامةوالتي تمثمت باآلتي:
أوالً :فئت المعلمُن:
أظيرت الدراسة نتائج االحتياجات التفصيمية لممعممين العاممين في مدارس المممكة الحكومية
وفق البنود اآلتية:
 .1االحتياجات التدريبية العامة للمعلميه وفق المجاالت العامة (التربية والتعليم في األردن ،المعرفة
األكاديمية والبيداغىجيا ،السمات المهنية):
يوضح جدول رقم ( )1االحتياجات التدريبية العامة لممعممين بشكل تفصيمي وفق المجاالت العامة (التربية
والتعميم في األردن ،المعرفة األكاديمية والبيداغوجيا ،السمات المينية) ،كما ىي مدرجة في الجدول أدناه:
جدول رقم ()6

االحتياجات التدريبية العامة لممعممين وفق المجاالت العامة لالحتياجات التدريبية
نسب االحتياجات التدريبية العامة لممعممين

الرقم

مجاالت االحتياجات التدريبية العامة

.0

التربية والتعميم في األردن

%00

أعمى نسبة

االحتياج التدريبي العام

مدونة السموك الوظيفي وحقوق
المعمم وواجباته المهنية

أدنى نسبة
%7

االحتياج التدريبي العام
المعايير التربوية ،اتجاهات التطوير
التربوي ،نموذج النمو المهني

.6

المعرفة األكاديمية والبيداغوجيا

%03

توظيف التكنولوجيا

%4

إدارة الصفوف المجمعة

.3

السمات المهنية

%01

القيادة

%7

المرونة واالنفتاح

يظير جدول رقم ( )1أن النسبة األعمى لفئة المعممين والبالغة ( )%02كانت لصالح مجموعة

االحتياجات التدريبية الرابعة ،في االحتياج (توظيف التكنولوجيا) ،وتتفق ىذه النتيجة مع النتيجة العامة
لالحتياجات التدريبية لكل من (المعمم ،ومدير المدرسة ،والمشرف التربوي)لممجال العام "المعرفة األكاديمية
والبيداغوجيا" ،ويفسر ىذا في حاجة المعممين الى اكتساب جميع الميارات التكنولوجية وتوظيفيا في عممية
التخطيط لمتعميم وتنفيذه وتقويمو ،في حين أظيرت الدراسة بأن أدنى نسبة لالحتياجات التدريبية العامة

لفئة المعممين كانت في مجموعة االحتياج التدريبي العام (إدارة الصفوف المجمعة) ،حيث بمغت النسبة

( ،)%3وتتفق ىذه النتيجة أيضاً مع النتيجة العامة لالحتياجات التدريبية لكل من (المعمم ،ومدير
المدرسة ،والمشرف التربوي) في المجال العام "المعرفة األكاديمية والبيداغوجيا" ،ويعزى ذلك الى أن معظم
المعممين يدرسون شعب منفصمة لكل مستوى تعميمي ،والتوجد حاجة ُممحة لتدريب المعممين عمى ميارات
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الوزرة من جيود متواصمة في تخطيط مواردىا البشرية والمادية لتطوير
إدارة الصفوف المجمعة لما تبذلو ا

أداء مؤسساتيا التربوية.

 .2االحتياجات التدريبية العامة للمعلميه وفق مديريات التربية والتعليم:
يبين الجدول رقم ( )2المدرج أدناه خالصة نتائج االحتياجات التدريبية العامة لممعممين في
مديريات التربية التعميم ،وىي كاآلتي:
جدول رقم ()3
االحتياجات التدريبية العامة لممعممين وفق مديرات التربية والتعميم
نسبة االحتياج التدريبي وفق مديريات التربية والتعميم

الرقم

االحتياج التدريبي العام

.0

فمسفة التربية والتعميم والنتاجات العامة لمنظام التربوي

%13

.1

مدونة السموك الوظيفي وحقوق المعمم وواجباتو المينية

%31

الشونة الجنوبية

.2

المعايير التربوية

%81

الشوبك

%1

.3

نموذج النمو الميني

%17

الشونة الجنوبية

%1

.4

اتجاىات التطوير التربوي

%16

سحاب

%1

.5

نظريات التعمم والتعميم

%75

الشوبك

%1

.6

صياغة النتاجات (معرفي ،وجداني ،نفس حركي)

%77

الشوبك

%1

.7

بناء الخطط الفصمية واليومية

%23

الشوبك

%1

.8

التخطيط لألنشطة الالصفية

%25

الشونة الجنوبية

%1

.01

تخطيط البيئة الصفية وتنظيميا

%72

الشوبك

%1

.00

الخصائص النمائية ومبادئ التعمم

%11

سحاب

%1

.01

تحميل المحتوى

%18

الشوبك

%1

.02

تصميم التعمم

%74

الشوبك

%1

.03

استراتيجيات التدريس

%25

الشونة الجنوبية

%1

البادية الشمالية الشرقية ،ذيبان

.04

التعميم المتمازج

%22

الشوبك

%1

البادية الشمالية الشرقية ،االغوار الشمالية

المديرية

أعمى نسبة

المديرية

أدنى نسبة

الشونة الجنوبية

%1
%1

األغوار الشمالية
لواء الجامعة
البادية الشمالية الشرقية

البادية الشمالية الشرقية ،االغوار الشمالية ،لواء
الجامعة

البادية الشمالية الشرقية ،لواء الجامعة ،قصبة

المفرق

البادية الشمالية الشرقية ،لواء الجامعة ،االغوار

الشمالية ،المزار الشمالي ،قصبة المفرق ،الطيبة
والوسطية
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لواء الجامعة ،ذيبان ،البادية الشمالية الشرقية،
قصبة عمان ،قصبة المفرق

البادية الشمالية الشرقية ،ذيبان
البادية الشمالية الشرقية ،لواء الجامعة ،االغوار
الشمالية
لواء الجامعة ،ذيبان ،االغوار الشمالية ،المزار
الجنوبي
البادية الشمالية الشرقية ،ذيبان ،األغوار الشمالية،

المزار الشمالي ،قصبة المفرق ،المزار الجنوبي
لواء الجامعة ،البادية الشمالية الشرقية
لواء الجامعة ،ذيبان ،االغوار الشمالية ،قصبة

المفرق ،الطيبة والوسطية

جدول رقم ()3

االحتياجات التدريبية العامة لممعممين وفق مديرات التربية والتعميم
االحتياج التدريبي العام

الرقم

نسبة االحتياج التدريبي وفق مديريات التربية والتعميم
المديرية

أعمى نسبة

المديرية

أدنى نسبة

.05

مستويات عمق المعرفة (نورمان ويب)

%73

الشوبك

%1

.06

اإلدارة الصفية

%25

الشوبك

%1

.07

التعمم المتمحور حول الطالب

%71

الشوبك

%1

.08

التعمم لمجميع

%21

الشونة الجنوبية

%1

.11

تفريد التعميم

%15

الشوبك

%1

.10

بناء الخطط الفردية والجماعية

%28

الشوبك

%1

.11

الحاجات والدوافع (ىرم ماسمو)

%14

الشوبك

%1

.12

إدارة حصص المختبرات

%73

الشوبك

%1

.13

إدارة الصفوف المجمعة

%07

سحاب

%1

.14

التعامل مع انماط الشخصية

%15

وادي السير

%1

.15

صعوبات التعمم

%18

الشوبك ،سحاب

%1

.16

الموىوبين

%71

الشوبك

%1

.17

توظيف التكنولوجيا

%74

الشوبك

%1

.18

تعديل السموك

%18

الشونة الجنوبية

%1

.21

األنشطة اإلبداعية

%44

ذيبان

%1

.20

توظيف مصادر التعمم

%73

الشوبك

%1

االغوار الشمالية ،لواء الجامعة

.21

التقويم ألجل التعمم

%37

الشوبك

%1

األغوار الشمالية ،البادية الشمالية الشرقية

.22

الذكاءات المتعددة وأنماط التعمم

%24

الشوبك

%1

.23

التقويم كتعمم

%75

الشوبك

%1

البادية الشمالية الشرقية  ،المزار الجنوبي

.24

التقويم التشخيصي

%72

الشوبك

%1

البادية الشمالية الشرقية ،المزار الشمالي

.25

التقويم البنائي

%011

الشوبك

%1

المزار الجنوبي ،لواء الجامعة ،االغوار الشمالية،
البادية الشمالية الشرقية ،الطيبة والوسطية
ذيبان ،لواء الجامعة
البادية الشمالية الشرقية ،لواء الجامعة ،ذيبان ،االغوار
الشمالية
البادية الشمالية الشرقية ،لواء الجامعة ،ذيبان ،االغوار
الشمالية ،الطيبة والوسطية  ،المزار الجنوبي
المزار الشمالي ،البادية الشمالية الشرقية،األغوار
الشمالية
البادية الشمالية الشرقية ،ذيبان ،لواء الجامعة،المزار
الجنوبي
المزار الجنوبي ،األغوار الشمالية ،لواء الجامعة،
ذيبان
البادية الشمالية الشرقية ،لواء الجامعة ،المزار الجنوبي
االغوار الشمالية ،لواء الجامعة،ذيبان ،المزار
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الجنوبي ،البادية الشمالية الشرقية ،قصبة المفرق،

قصبة عمان ،عجمون

االغوار الشمالية ،لواء الجامعة ،البادية الشمالية
الشرقية ،ذيبان
البادية الشمالية الشرقية ،ذيبان ،األغوار الشمالية،
المزار الجنوبي ،الطيبة والوسطية
المزار الشمالي ،البادية الشمالية الشرقية،األغوار
الشمالية ،ذيبان ،المزار الجنوبي
البادية الشمالية الشرقية
األغوار الشمالية ،لواء الجامعة ،البادية الشمالية
الشرقية
االغوار الشمالية،البادية الشمالية الشرقية ،لواء
الجامعة

البادية الشمالية الشرقية ،لواء الجامعة ،األغوار
الشمالية

البادية الشمالية الشرقية  ،المزار الجنوبي ،المزار
الشمالي

جدول رقم ()3

االحتياجات التدريبية العامة لممعممين وفق مديرات التربية والتعميم
االحتياج التدريبي العام

الرقم

نسبة االحتياج التدريبي وفق مديريات التربية والتعميم
المديرية

أعمى نسبة

المديرية

أدنى نسبة

.26

تقويم التعمم

%83

الشوبك

%1

االغوار الشمالية ،المزار الجنوبي

.27

التقويم الواقعي

%78

الشوبك

%1

األغوار الشمالية

.28

بناء جدول الموصفات

%23

الشونة الجنوبية

%1

البادية الشمالية الشرقية ،لواء الجامعة

.31

بناء االختبار

%27

ذيبان

%1

البادية الشمالية الشرقية ،لواء الجامعة ،المزار الجنوبي

.30

تحميل النتائج

%24

ذيبان

%1

.31

التقويم والمجتمع

%31

ذيبان

%1

.32

التقويم البديل وممف الطالب

%13

الشوبك

%1

.33

التغذية الراجعة

%22

الشوبك

%1

.34

الخطط العالجية واإلثرائية

%41

الشوبك

%1

.35

بنوك األسئمة

%61

الشوبك

%1

.36

التقويم من خالل المشاريع

%23

الشوبك

%1

.37

االتصال والتواصل

%64

الشوبك

%1

لواء الجامعة

.38

التفكير الناقد والبحث العممي

%60

الشوبك

%1

األغوار الشمالية ،البادية الشمالية الشرقية

.41

المرونة واالنفتاح

%13

سحاب

%1

.40

القيادة

%24

الشونة الجنوبية

%1

لواء الجامعة ،البادية الشمالية الشرقية ،الطيبة
والوسطية
البادية الشمالية الشرقية ،المزار الجنوبي ،األغوار
الشمالية ،قصبة عمان
البادية الشمالية الشرقية ،األغوار الشمالية ،الطيبة
والوسطية ،المزار الجنوبي
المزار الجنوبي ،لواء الجامعة ،األغوار الشمالية،
البادية الشمالية الشرقية
لواء الجامعة
المزار الجنوبي ،االغوار الشمالية ،البادية الشمالية
الشرقية ،لواء الجامعة
البادية الشمالية الشرقية ،األغوار الشمالية ،لواء
الجامعة

البادية الشمالية الشرقية ،األغوار الشمالية ،لواء
الجامعة ،المزار الجنوبي
ناعور ،لواء الجامعة

يوضح الجدول رقم ( )2أعاله أن أعمى نسبة لالحتياجات التدريبية العامة عند المعممين بمغت ( )%011
في االحتياج التدريبي (التقويم البنائي) في مديرية التربية والتعميم (لواء الشوبك) ،وقد يعزى السبب في
ارتفاع النسبة الى أن المعممين العاممين في المدارس التابعة لمديرية التربية والتعميم لمواء الشوبك لم يتمقوا
التدريب الكافي حول موضوع االحتياج التدريبي التقويم البنائي وأدواتو ،باالضافة الى أن نسبة المعممين
المعينيين في مديرية تربية الشوبك عمى األغمب ىم من خارج لواء الشوبك ،وتأثر المعممين العاممين فييا
بعمميات النقل الخارجي والداخمي من والى لواء الشوبك ،باالضافة الى ضرورة بيان دور وانجازات
المعنيين في قسم االشراف والتدريب التربوي في مديرية تربية الشوبك في التنسيق مع المعنيين لتنفيذ برامج
التنمية المينية ،في حين ُيظير الجدول أن أدنى نسب االحتياج التدريبي العام بمغت ( )%1في جميع
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مديريات التربية والتعميم وفق االحتياجات العامة المبينة في الجدول أعاله ،وقد يعزى تدني النسب في
االحتياجات التدريبية العامة عند المعممينمن العاممين في المدارس التابعة لمديريات التربية والتعميم السابقة
الذكر الى تمقي جميع المعممين لبرامج التنمية المينية والتي تتضمن الموضوعات الواردة في الجدول
المبينة أزاء النسبة (.)%1
ثبنُب ً :فئت مذَر مذرست:
أظيرت الدراسة نتائج االحتياجات التفصيمية لفئة مدراء المدارس العاممين في مدارس المممكة
الحكومية وفق البنود اآلتية:
 .1االحتياجات التدريبية العامة لمدراء المدارس وفق المجاالت العامة (التربية والتعليم في األردن،
المعرفة األكاديمية والبيداغىجيا ،السمات المهنية):
يوضح جدول رقم ( )3المدرج أدناه خالصة نتائج االحتياجات التدريبية العامة لمديري ومديرات
المدارس في مديريات التربية التعميم بشكل تفصيمي وفق تصنيف مجموعات االحتياجات التدريبية العامة،
كما ىي مدرجة في الجدول أدناه:
جدول رقم ()4
االحتياجات التدريبية العامة لمدراء المدارس وفق مجاالت االحتياجات التدريبية العامة
الرقم

مجاالت االحتياجات التدريبية العامة

.0

التربية والتعميم في األردن

نسب االحتياجات التدريبية العامة لمدراء المدارس
أعمى نسبة
%09

االحتياج التدريبي العام
مدونة السموك الوظيفي

وحقوق المعمم وواجباته

أدنى نسبة
%00

المهنية
الخطط العالجية واإلثرائية ،و

.6
المعرفة األكاديمية والبيداغوجيا

%06

السمات المهنية

%64

توظيف التكنولوجيا ،وبناء

%5

جدول المواصفات
.3

االتصال والتواصل

%08

االحتياج التدريبي العام
المعايير التربوية ونموذج النمو
المهني

إدارة الصفوف المجمعة ،والتقويم
كتعمم

القيادة

يوضح جدول رقم ( )3أعاله أن النسبة األعمى لفئة مدير مدرسةبمغت ( )%13كانت لصالح

مجال االحتياج العام السمات المينية في االحتياج (االتصال والتواصل) ،ويفسر إرتفاع ىذه النسبة إلى

أىمية ىذا االحتياج لدى مديري ومديرات المدارس كقادة تربويين في ممارسة أدوارىم الرئيسة في الجانبين

اإلداري والفني ،إذ تعد ميارات االتصال والتواصل متطمب أساسي في تفاعل جميع عناصر العممية

التربوية ونجاحيا ،في حين أظيرت الدراسة بأن أدنى نسبة لالحتياجات التدريبية العامة كانت في مجال
المعرفة األكاديمية والبيداغوجيا ،حيث بمغت النسبة ( )%4في االحتياجان التدريبيان العامان (إدارة

الصفوف المجمعة ،والتقويم كتعمم) ،وتفسر ىذه النسبة عمى أن مديري ومديرات المدارس ال يمارسون
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ميمتي إدارة الصفوف المجمعة والتقويم كتعمم بشكل مباشر وأنما يباشرونيا من خالل قياميمبدورىم

كمشرفين مقيمين داخل المدرسة في إسنادىم لممعممين في كال الجانبين اإلداري والفني،باالضافة الى

متابعتيم لمطمبة وأولياء امورىم والكوادر االدارية العاممة في المدرسة،مما يعزز الجيد الذي تبذلو و ازرة

التربية في تنظيم مواردىا البشرية والمادية في تخطيط عمميا التربوي ،حيث ركزت عمى فصل الشعب

المجمعة.

 .2االحتياجات التدريبية العامة لمدير المدرسة وفق مديريات التربية والتعليم:
يوضح جدول رقم ( )4المدرج أدناه خالصة نتائج االحتياجات التدريبية العامة لمديري ومديرات
المدارسوفقمديريات التربية التعميم ،وىي كاآلتي:
جدول رقم ()5

االحتياجات التدريبية العامة لمدراء المدارس وفق مديرات التربية والتعميم
الرقم

االحتياج التدريبي العام

نسبة االحتياج التدريبي وفق مديريات التربية والتعميم
أعمى نسبة

المديرية

أدنى نسبة

.0

فمسفة التربية والتعميم والنتاجات العامة لمنظام التربوي

%80

الشوبك

%1

.1

مدونة السموك الوظيفي وحقوق المعمم وواجباتو المينية

%011

الشوبك

%1

.2

المعايير التربوية

%86

الشوبك

%1

.3

نموذج النمو الميني

%65

الشوبك

%1

.4

اتجاىات التطوير التربوي

%011

الشوبك

%1

.5

نظريات التعمم والتعميم

%71

الشوبك

%1

.6

صياغة النتاجات (معرفي ،وجداني ،نفس حركي)

%011

الشوبك

%1

.7

بناء الخطط الفصمية واليومية

%73

الكرك

%1

.8

التخطيط لألنشطة الالصفية

%61

الشوبك

%1

.01

تخطيط البيئة الصفية وتنظيميا

%50

الشوبك

%1

المديرية
المزار الجنوبي ،المزار الشمالي ،البادية الشمالية الشرقية،

الكرك ،البادية الشمالية الغربية ،لواء الجامعة ،الزرقاء الثانية
المزار الجنوبي ،المزار الشمالي األغوار الشمالية ،الزرقاء
الثانية ،البادية الشمالية الغربية

المزار الجنوبي ،المزار الشمالي األغوار الشمالية ،القصر،
الكرك ،البادية الشمالية الغربية ،لواء الجامعة ،الزرقاء

الثانية ،ناعور

البادية الشمالية الغربية ،الزرقاء الثانية ،األغوار الشمالية،

الكرك ،ناعور ،المزار الشمالي،البادية الشمالية الشرقية

المزار الجنوبي ،المزار الشمالي ،األغوار الشمالية ،البادية

الشمالية الشرقية ،األغوار الجنوبية ،البادية الشمالية الغربية،

الزرقاء الثانية ،لواء الجامعة ،ناعور

ناعور ،لواء الجامعة ،القصر ،البادية الشمالية الشرقية،
الكرك ،الزرقاء الثانية ،المزار الشمالي ،البادية الشمالية

الغربية ،األغوار الشمالية

المزار الجنوبي ،المزار الشمالي ،األغوار الشمالية ،البادية
الشمالية الغربية ،البادية الشمالية الشرقية ،الكرك ،ناعور،

القصر ،قصبة عمان ،لواء الجامعة
المزار الجنوبي ،المزار الشمالي ،األغوار الشمالية ،البادية

الشمالية الغربية ،ناعور ،ذيبان ،األغوار الجنوبية ،البادية
الشمالية الشرقية

المزار الجنوبي ،المزار الشمالي ،االغوار الشمالية ،البادية

الشمالية الغربية ،ناعور ،ذيبان ،الزرقاء الثانية ،البادية
الشمالية الشرقية ،الكرك

المزار الجنوبي ،المزار الشمالي ،االغوار الشمالية ،الكرك،

25

لواء الجامعة ،ذيبان ،الزرقاء الثانية ،الطيبة والوسطية،
القصر ،ذيبان ،البادية الشمالية الغربية

االحتياج التدريبي العام

الرقم

نسبة االحتياج التدريبي وفق مديريات التربية والتعميم
أعمى نسبة

المديرية

أدنى نسبة

.00

الخصائص النمائية ومبادىء التعمم

%48

األغوار الجنوبية

%1

.01

تحميل المحتوى

%63

األغوار الجنوبية

%1

.02

تصميم التعمم

%80

الشوبك

%1

%011

الشوبك

%1

.04

التعميم المتمازج

%011

األغوار الجنوبية

%1

.05

مستويات عمق المعرفة (نورمان ويب)

%81

ناعور

%1

.06

اإلدارة الصفية

%73

الكرك

%1

.07

التعمم المتمحور حول الطالب

%80

الشوبك

%1

.08

التعمم لمجميع

%62

الشوبك

%1

.11

تفريد التعميم

%62

الشوبك

%1

.10

بناء الخطط الفردية والجماعية

%011

األغوار الجنوبية

%1

.11

الحاجات والدوافع (ىرم ماسمو)

%73

الكرك

%1

.12

إدارة حصص المختبرات

%52

الكرك

%1

.13

إدارة الصفوف المجمعة

%22

قصبة اربد

%1

المديرية
الزرقاء الثانية ،ناعور ،األغوار الشمالية ،البادية الشمالية
الشرقية ،القصر ،ذيبان ،الكرك ،البادية الشمالية الغربية،

المزار الشمالي

المزار الجنوبي ،المزار الشمالي ،األغوار الشمالية ،ذيبان،

ناعور ،عين الباشا ،البادية الشمالية الشرقية ،البادية
الشمالية الغربية ،الكرك ،لواء الجامعة،قصبة عمان

القصر ،ناعور ،الكرك ،البادية الشمالية الغربية ،المزار

الشمالي ،األغوار الشمالية ،لواء الجامعة ،ذيبان ،الزرقاء
الثانية ،قصبة عمان

.03

استراتيجيات التدريس

المزر الشمالي ،األغوار الشمالية ،البادية
المزار الجنوبي ،ا
الشمالية الغربية ،ناعور ،البادية الشمالية الشرقية ،ذيبان،

قصبة عمان ،القصر

القصر ،ناعور ،الكرك ،البادية الشمالية الشرقية ،المزار
الشمالي ،الزرقاء الثانية ،ذيبان ،األغوار الشمالية ،البادية

الشمالية الغربية

الزرقاء الثانية ،ذيبان ،لواء الجامعة ،البادية الشمالية
الشرقية ،القصر ،األغوار الشمالية ،الكرك ،البادية الشمالية

الغربية ،المزار الشمالي

المزار الجنوبي ،المزار الشمالي ،األغوار الشمالية ،البادية

الشمالية الغربية ،ذيبان ،القصر ،ناعور ،لواء الجامعة ،عين

الباشا

المزار الجنوبي ،المزار الشمالي ،األغوار الشمالية ،البادية

الشمالية الشرقية ،البادية الشمالية الغربية ،الزرقاء الثانية،

ذيبان ،القصر ،ناعور ،لواء الجامعة

القصر ،ناعور ،الكرك ،البادية الشمالية الشرقية ،المزار

الشمالي ،الزرقاء الثانية ،ذيبان ،الطيبة والوسطية ،البادية
الشمالية الغربية ،لواء الجامعة ،عين الباشا ،األغوار

الشمالية

المزار الجنوبي ،المزار الشمالي ،األغوار الشمالية ،البادية
الشمالية الغربية ،الزرقاء الثانية ،ناعور ،ذيبان ،القصر،

الكرك ،البادية الشمالية الشرقية

المزار الجنوبي ،المزار الشمالي ،األغوار الشمالية ،البادية
الشمالية الشرقية ،البادية الشمالية الغربية ،الزرقاء الثانية،

ذيبان ،الطيبة والوسيطة ،ناعور ،القصر ،لواء الجامعة،
الكرك

المزار الجنوبي ،المزار الشمالي ،األغوار الشمالية ،البادية
الشمالية الغربية ،ناعور ،ذيبان ،القصر ،لواء الجامعة،

الزرقاء الثانية
المزار الجنوبي ،المزار الشمالي ،األغوار الشمالية ،ذيبان،
الزرقاء الثانية ،ناعور ،البادية الشمالية الغربية ،لواء

الجامعة ،القصر ،البادية الشمالية الشرقية ،عين الباشا
المزار الجنوبي ،المزار الشمالي ،األغوار الشمالية ،الموقر،
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البادية الشمالية الغربية ،البادية الشمالية الشرقية ،لزرقاء

الثانية ،ناعور ،ذيبان ،الطيبة والوسطية ،القصر ،الكرك،

االحتياج التدريبي العام

الرقم

نسبة االحتياج التدريبي وفق مديريات التربية والتعميم
أعمى نسبة

المديرية

أدنى نسبة

.14

التعامل مع انماط الشخصية

%73

الكرك

%1

.15

صعوبات التعمم

%31

قصبة اربد

%1

.16

الموىوبين

%28

الشوبك

%1

.17

توظيف التكنولوجيا

%011

األغوار الجنوبية

%1

.18

تعديل السموك

%37

الشوبك

%1

.21

األنشطة اإلبداعية

%47

الشوبك

%1

.20

توظيف مصادر التعمم

%80

الشوبك

%1

.21

التقويم ألجل التعمم

%50

الشوبك

%1

.22

الذكاءات المتعددة وأنماط التعمم

%56

الشوبك

%1

.23

التقويم كتعمم

%25

الشوبك

%1

.24

التقويم التشخيصي

%011

الشوبك

%1

.25

التقويم البنائي

%44

الشوبك

%1

.26

تقويم التعمم

%44

الشوبك

%1

المديرية
األغوار الجنوبية ،عين الباشا ،لواء الجامعة ،قصبة عمان
المزار الجنوبي ،المزار الشمالي ،األغوار الشمالية ،البادية
الشمالية الغربية ،ناعور ،الزرقاء الثانية ،ذيبان ،القصر،

البادية الشمالية الشرقية ،لواء الجامعة

المزار الجنوبي ،المزار الشمالي ،األغوار الشمالية ،البادية
الشمالية الغربية ،ناعور ،الكرك ،البادية الشمالية الشرقية،

ذيبان ،القصر

المزار الجنوبي ،المزار الشمالي ،األغوار الشمالية ،البادية

الشمالية الشرقية ،ناعور ،البادية الشمالية الغربية ،الزرقاء
الثانية ،ذيبان ،القصر ،الكرك

البادية الشمالية الغربية ،ناعور ،الزرقاء الثانية ،البادية

الشمالية الشرقية ،المزار الشمالي ،األغوار الشمالية ،ذيبان
المزار الجنوبي ،المزار الشمالي ،األغوار الشمالية ،البادية
الشمالية الشرقية ،البادية الشمالية الغربية ،الزرقاء الثانية،

ذيبان ،الكرك ،ناعور ،لواء الجامعة

المزار الجنوبي ،المزار الشمالي ،األغوار الشمالية ،البادية

الشمالية الشرقية ،ناعور ،البادية الشمالية الغربية ،الزرقاء

الثانية ،الكرك ،لواء الجامعة ،ذيبان

المزار الجنوبي ،المزار الشمالي ،األغوار الشمالية ،ناعور،
لواء الجامعة ،البادية الشمالية الغربية ،القصر ،ذيبان،

الزرقاء الثانية

القصر ،ناعور ،الكرك ،البادية الشمالية الشرقية ،المزار

الشمالي ،الزرقاء الثانية ،ذيبان ،البادية الشمالية الغربية،

عين الباشا ،األغوار الشمالية
الكرك ،األغوار الشمالية ،ناعور ،المزار الشمالي ،البادية

الشمالية الغربية ،ذيبان ،الزرقاء الثانية ،لواء الجامعة،
القصر ،البادية الشمالية الشرقية ،عين الباشا

المزار الجنوبي ،المزار الشمالي ،األغوار الشمالية ،البادية
الشمالية الشرقية ،ناعور ،البادية الشمالية الغربية ،الطيبة

والوسطية ،ذيبان ،الكرك ،األغوار الجنوبية ،القصر ،عين
الباشا ،الزرقاء الثانية

المزار الجنوبي ،المزار الشمالي ،األغوار الشمالية ،ذيبان،
البادية الشمالية الغربية ،الزرقاء الثانية ،القصر ،ناعور،

البادية الشمالية الشرقية

المزار الجنوبي ،المزار الشمالي ،األغوار الشمالية ،البادية
الشمالية الشرقية ،البادية الشمالية الغربية ،الزرقاء الثانية،

ذيبان ،القصر ،الكرك ،األغوار الجنوبية ،ناعور

المزار الجنوبي ،المزار الشمالي ،األغوار الشمالية،
البادية الشمالية الغربية ،ناعور ،ذيبان ،الزرقاء الثانية،
قصبة عمان ،القصر ،الكرك
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االحتياج التدريبي العام

الرقم

نسبة االحتياج التدريبي وفق مديريات التربية والتعميم
أعمى نسبة

المديرية

أدنى نسبة

.27

التقويم الواقعي

%011

الشوبك

%1

.28

بناء جدول الموصفات

%011

.31

بناء االختبار

%011

.30

تحميل النتائج

%011

المديرية

المزار الجنوبي ،المزار الشمالي ،األغوار الشمالية،
البادية الشمالية الغربية ،الزرقاء الثانية ،ناعور ،ذيبان،
القصر ،الكرك
الشوبك،
االغوار

ناعور ،لواء الجامعة ،القصر ،البادية الشمالية
%1

الجنوبية
الشوبك،
االغوار
الجنوبية

البادية الشمالية الغربية ،عين الباشا ،األغوار الشمالية
المزار الجنوبي ،المزار الشمالي ،األغوار الشمالية،

%1

البادية الشمالية الغربية ،البادية الشمالية الشرقية،
ذيبان ،الزرقاء الثانية ،ناعور ،لواء الجامعة ،الكرك،
قصبة عمان ،القصر

الشوبك،
األغوار

الشرقية ،المزار الشمالي ،الزرقاء الثانية ،ذيبان،

الزرقاء الثانية ،القصر ،األغوار الشمالية ،الكرك،
%1

الجنوبية

البادية الشمالية الغربية ،المزار الشمالي ،البادية
الشمالية الشرقية ،ذيبان ،لواء الجامعة ،عين الباشا
المزار الجنوبي ،المزار الشمالي ،األغوار الشمالية،

.31

التقويم والمجتمع

%74

الشوبك

%1

.32

التقويم البديل وممف الطالب

%011

الشوبك

%1

.33

التغذية الراجعة

%31

الشوبك

%1

.34

الخطط العالجية واإلثرائية

%011

االغوار الجنوبية ،البادية الشمالية الشرقية ،الزرقاء
الثانية ،البادية الشمالية الغربية ،الطيبة والوسطية،
ذيبان ،الكرك ،عجمون ،ناعور ،عين الباشا ،القصر
الكرك ،ناعور ،األغوار الجنوبية ،البادية الشمالية الشرقية،

المزار الشمالي ،الزرقاء الثانية ،ذيبان ،األغوار الشمالية،
البادية الشمالية الغربية ،القصر

المزار الجنوبي ،المزار الشمالي ،األغوار الشمالية،
البادية الشمالية الشرقية  ،البادية الشمالية الغربية،
الزرقاء الثانية ،ذيبان ،القصر ،الكرك ،لواء الجامعة،
األغوار الجنوبية ،عين الباشا ،ناعور
األغوار
الجنوبية،

%1

الشوبك

الزرقاء الثانية ،ناعور ،األغوار الشمالية ،البادية
الشمالية الغربية ،المزار الشمالي ،لواء الجامعة ،ذيبان
المزار الجنوبي ،المزار الشمالي ،األغوار الشمالية،

.35

بنوك األسئمة

%68

الشوبك

%1

.36

التقويم من خالل المشاريع

%41

الشوبك

%1

.37

االتصال والتواصل

%011

.38

التفكير الناقد والبحث العممي

%011

البادية الشمالية الشرقية ،البادية الشمالية الغربية،
الزرقاء الثانية ،ذيبان ،القصر ،األغوار الجنوبية،
ناعور ،عين الباشا ،الكرك ،لواء الجامعة
األغوار الجنوبية ،القصر ،الكرك ،البادية الشمالية
الشرقية ،األغوار الشمالية ،الزرقاء الثانية ،المزار
الشمالي ،ناعور ،ذيبان ،البادية الشمالية الغربية،

عجمون
البادية الشمالية
الغربية،

%1

الشوبك
الشوبك
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%1

المزار الجنوبي ،المزار الشمالي ،األغوار الشمالية،
الزرقاء الثانية ،القصر ،ناعور ،لواء الجامعة
المزار الجنوبي ،ناعور ،الزرقاء الثانية ،البادية
الشمالية الشرقية ،الكرك

االحتياج التدريبي العام

الرقم

نسبة االحتياج التدريبي وفق مديريات التربية والتعميم
أعمى نسبة

.41

المرونة واالنفتاح

%011

.40

القيادة

%011

المديرية

البادية الشمالية
الغربية

أدنى نسبة

المزار الجنوبي ،األغوار الجنوبية ،ناعور ،األغوار
%1

الغربية

الشمالية ،الزرقاء الثانية ،البادية الشمالية الشرقية ،لواء
الجامعة ،القصر

الشوبك،
البادية الشمالية

المديرية

المزار الجنوبي ،المزار الشمالي ،األغوار الشمالية،
%1

األغوار الجنوبية ،الزرقاء الثانية ،الكرك ،لواء
الجامعة ،ناعور

يوضح الجدول رقم ( )4أعاله أن أعمى نسبة لالحتياجات التدريبية العامة عند مديري ومديرات
المدارس بمغت ( )%011في االحتياج التدريبي (مدونة السموك الوظيفي وحقوق المعمم وواجباتو المينية،
واتجاىات التطوير التربوي ،وصياغة النتاجات (معرفي ،وجداني ،نفس حركي) ،واستراتيجيات التدريس،
والتعميم المتمازج ،وبناء الخطط الفردية والجماعية ،وتوظيف التكنولوجيا ،والتقويم التشخيصي ،والتقويم
الواقعي ،وبناء جدول الموصفات ،وبناء االختبار ،وتحميل النتائج ،والتقويم البديل وممف الطالب ،والخطط
العالجية واإلثرائية ،واالتصال والتواصل ،والقيادة ،والمرونة واالنفتاح ،والتفكير الناقد والبحث العممي) في
مديريات التربية والتعميم اآلتية ( :الشوبك ،االغوار الجنوبية ،البادية الشمالية الغربية) ،وقد يعزى السبب
في ارتفاع النسبة الى حاجة مدراء المدراس إلنعاش معارفيم وتمكينيم من خالل إكتساب الميارات
األساسية لتجويد أدائيم وتطويره ،باالضافة الى االعتبارات الجغرافية لمديريات التربية والتعميم أذ إنيا تعد
من المناطق النائية وما يرتبط بو من نقص الموارد البشرية المؤىمة واالمكانيات المادية (الموازمية
والمالية) ،بينما يظير الجدول أن أدنى نسب االحتياج التدريبي العام لفئة مدراء المدارس بمغت ( )%1في
جميع مديريات التربية والتعميم في االحتياجات التدريبية العامة الموضحة في الجدول أعاله ،ويفسر تدني
النسبة في االحتياجات التدريبية العامة عند مديري ومديرات المدارس الى اكتفاء مديري ومديرات المدارس
بالمعرفة البيداغوجية في مجاالت االحتياج الواردة في الجدول وما يرتبط بيا من ميارات أساسية،
باالضافة الى اىتماميم بتطوير وتحسين تعمميم ( معرفة ،ميارات) عن طريق التعمم الذاتي.
ثبنُب ً :فئت المشرف التربىٌ:
أظيرت الدراسة نتائج االحتياجات التفصيمية لفئة المشرفين التربويين العاممين في مديريات
التربية والتعميم وفق البنود اآلتية:
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 .1االحتياجات التدريبية العامة للمشرفيه التربىييه وفق مجاالت االحتياجات التدريبية العامة(التربية
والتعليم في األردن ،المعرفة األكاديمية والبيداغىجيا ،السمات المهنية):
يوضح جدول رقم ( )5المدرج أدناه خالصة نتائج االحتياجات التدريبية العامة لممشرفين
التربويين في مديريات التربية التعميم بشكل تفصيمي وفق تصنيف مجموعات االحتياجات التدريبية العامة،
كاآلتي:
جدول رقم ()6

االحتياجات التدريبية العامة لممشرف التربوي وفق مجاالت االحتياجات التدريبية العامة
الرقم
.0
.6
.3

مجاالت االحتياجات التدريبية العامة

نسب االحتياجات التدريبية العامة لممشرف التربوي

أعمى نسبة

االحتياج التدريبي العام

أدنى نسبة

التربية والتعميم في األردن

%08

نموذج النمو المهني

%8

المعرفة األكاديمية والبيداغوجيا

%41

السمات المهنية

%06

مستويات عمق المعرفة
(نورمان ويب)

التفكير الناقد والبحث العممي

%3
%00

االحتياج التدريبي العام
المعايير التربوية ،واتجاهات التطوير
التربوي

بناء الخطط اليومية والفصمية
المرونة واالنفتاح ،واالتصال
والتواصل

يتبين من جدول رقم ( )5أعاله أن أعمى نسبة الحتياجات المشرفين التربويين العامة كانت

( )%31في مجال المعرفة األكاديمية والبيداغوجيا ،في االحتياج التدريبي العام (مستويات عمق المعرفة

 نورمان ويب) ،وتفسر ىذه النسبة الى إىتمام المشرفين التربويين في تعمم الخبرات التربوية الحديثةواتقانيا لغايات نقل وتوظيف الخبرات الجديدة من قبل معممييم لتمكينيم من تطوير أدائيم والذي ينعكس

بدوره عمى مستوى أداء الطمبة وتطوير تعمميم ،في حين أظيرت الدراسة بأن أدنى نسبة لالحتياجات
التدريبية العامة لممشرفين التربويين في نفس المجال العام ،حيث بمغت النسبة ( )%2في االحتياج

التدريبي العام (بناء الخطط الفصمية واليومية) ،ويفسر ذلك بفعالية برامج التنمية المينية التي نفذتيا الو ازرة
لممشرفين التربويين في ضوء الدور الجديد المناط بالمشرف التربوي.

 .2االحتياجات التدريبية العامة للمشرف التربىي وفق مديريات التربية والتعليم:
يوضح جدول رقم ( )6المدرج أدناه خالصة نتائج االحتياجات التدريبية العامة لممشرفين
التربويين وبشكل مفصل وفق مديريات التربية التعميم ،وىي كاآلتي:
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جدول رقم ()7

االحتياجات التدريبية العامة لممشرف التربوي وفق مديرات التربية والتعميم
نسبة االحتياج التدريبي وفق مديريات التربية والتعميم

الرقم

االحتياج التدريبي العام

.0

فمسفة التربية والتعميم والنتاجات العامة لمنظام التربوي

%67

.1

مدونة السموك الوظيفي وحقوق المعمم وواجباتو المينية

%25

سحاب ،الكرك

.2

المعايير التربوية

%72

الشوبك

%1

.3

نموذج النمو الميني

%011

ناعور

%1

.4

اتجاىات التطوير التربوي

%72

الشوبك

%1

.5

نظريات التعمم والتعميم

%011

الشوبك

%1

.6

صياغة النتاجات (معرفي ،وجداني ،نفس حركي)

%24

وادي السير

%1

.7

بناء الخطط الفصمية واليومية

%18

األغوار الجنوبية

%1

.8

التخطيط لألنشطة الالصفية

%011

الشوبك

%1

.01

تخطيط البيئة الصفية وتنظيميا

%72

الشوبك

%1

.00

الخصائص النمائية ومبادئ التعمم

%78

الكرك

%1

أعمى نسبة

المديرية

أدنى نسبة

دير عال

%1

%1

المديرية
الموقر ،األغوار الجنوبية ،بني كنانة ،البادية
الشمالية الشرقية ،ناعور ،السمط ،لواء الجامعة،
األغوار الشمالية ،الشونة الجنوبية ،القصر ،الطيبة

والوسطية ،عين الباشا ،عجمون

الطيبة والوسطية ،ناعور ،القصر ،األغوار
الشمالية ،عجمون ،بني كنانو ،السمط ،الشونة
الجنوبية ،األغوار الجنوبية
االغوار الجنوبية ،ناعور ،بني كنانة ،األغوار
الشمالية ،الكرك ،الشونة الجنوبية ،الطيبة
والوسطية ،عجمون ،لواء الجامعة ،القصر
الموقر ،األغوار الجنوبية ،بني كنانة ،البادية
الشمالية الشرقية ،األغوار الشمالية ،القصر ،الطيبة
والوسطية ،عجمون ،الشونة الجنوبية
الموقر ،ألغوار الجنوبية ،بني كنانة ،البادية
الشمالية الشرقية ،األغوار الشمالية ،ناعور ،الكرك،
الشونة الجنوبية ،الطيبة والوسطية ،عجمون ،لواء
الجامعة ،القصر
الطيبة والوسطية ،القصر ،األغوار الشمالية ،بني
كنانة ،الجيزة ،ناعور ،البادية الشمالية الشرقية،
الشونة الجنوبية ،لواء الجامعة ،عجمون ،السمط
الطيبة والوسطية ،القصر ،األغوار الشمالية ،البادية
الشمالية الشرقية ،الجيزة ،السمط ،بني كنانة ،ناعور،
عجمون ،الشونة الجنوبية ،قصبة عمان ،ماركا ،لواء
الجامعة
القصر ،الكرك ،األغوار الشمالية ،بني كنانة،
الجيزة ،البادية الشمالية الشرقية ،ماركا ،الشونة
الجنوبية ،السمط ،ناعور ،عجمون ،الطيبة
والوسطية ،عين الباشا ،لواء الجامعة ،قصبة عمان
الموقر ،األغوار الجنوبية ،بني كنانة ،البادية
الشمالية الشرقية ،الجيزة ،القصر ،لواء الجامعة،
الشونة الجنوبية ،الطيبة والوسطية ،ناعور ،األغوار
الشمالية
الموقر ،األغوار الجنوبية ،بني كنانة ،األغوار
الشمالية ،ناعور ،الجيزة ،السمط ،عجمون ،الطيبة
والوسطية ،عين الباشا ،الكرك ،القصر ،لواء
الجامعة ،قصبة عمان ،الشونة الجنوبية
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الطيبة والوسطية ،األغوار الجنوبية ،األغوار

االحتياج التدريبي العام

الرقم

نسبة االحتياج التدريبي وفق مديريات التربية والتعميم
أعمى نسبة

المديرية

أدنى نسبة

.01

تحميل المحتوى

%14

وادي السير

%1

.02

تصميم التعمم

%011

الشوبك

%1

.03

استراتيجيات التدريس

%41

الشوبك

%1

.04

التعميم المتمازج

%64

الموقر

%1

.05

مستويات عمق المعرفة (نورمان ويب)

%011

المديرية
الشمالية ،بني كنانة ،الجيزة ،البادية الشمالية
الشرقية ،لواء الجامعة ،ناعور ،الشونة الجنوبية،

عجمون

الموقر ،األغوار الجنوبية ،بني كنانة ،البادية
الشمالية الشرقية ،الجيزة ،ناعور ،السمط ،األغوار
الشمالية ،لواء الجامعة ،الشونة الجنوبية ،القصر،
عجمون ،الطيبة والوسطية ،قصبة عمان
القصر ،ناعور ،األغوار الجنوبية ،الجيزة ،بني
كنانة ،الطيبة والوسطية ،عجمون ،الشونة الجنوبية،
لواء الجامعة ،األغوار الشمالية
الطيبة والوسطية ،القصر ،األغوار الشمالية،
األغوار الجنوبية ،الجيزة ،بني كنانة ،السمط،
عجمون ،ناعور ،البادية الشمالية الشرقية ،ماركا،
لواء الجامعة ،الشونة الجنوبية
القصر ،ناعور ،الطيبة والوسطية ،األغوار

الطيبة والوسطية،
ناعور ،الشوبك

%1

الشمالية ،الجيزة ،البادية الشمالية والشرقية ،الشونة

الجنوبية ،لواء الجامعة ،عجمون

القصر ،األغوار الشمالية ،الشونة الجنوبية ،لواء
الجامعة ،البادية الشمالية الشرقية
الموقر ،األغوار الجنوبية ،بني كنانة ،الكرك،

.06

اإلدارة الصفية

%22

قصبة عمان

%1

.07

التعمم المتمحور حول الطالب

%22

الشوبك

%1

.08

التعمم لمجميع

%24

وادي السير

%1

.11

تفريد التعميم

%13

عين الباشا

%1

.10

بناء الخطط الفردية والجماعية

%011

الشونة الجنوبية

%1

األغوار الشمالية ،السمط ،الجيزة ،الطيبة والوسطية،
عجمون ،ناعور ،عين الباشا ،القصر ،لواء الجامعة،
الشونة الجنوبية
الموقر ،األغوار الجنوبية ،بني كنانة ،البادية
الشمالية الشرقية ،الجيزة ،ناعور ،األغوار الشمالية،
السمط ،الطيبة والوسطية ،الشونة الجنوبية ،القصر،

لواء الجامعة ،عين الباشا ،عجمون

الكرك ،ناعور ،األغوار الجنوبية ،البادية الشمالية
الشرقية ،بني كنانة ،الجيزة ،القصر ،األغوار
الشمالية ،الطيبة والوسطية ،الشونة الجنوبية ،لواء

الجامعة ،عجمون

الطيبة والوسطية ،القصر ،األغوار الشمالية،
األغوار الجنوبية ،الجيزة ،بني كنانة ،البادية
الشمالية الشرقية ،لواء الجامعة ،الشونة الجنوبية،

ناعور ،عجمون

الموقر ،األغوار الجنوبية ،بني كنانة ،البادية
الشمالية الشرقية ،األغوار الشمالية ،ناعور ،الجيزة،
الطيبة والوسطية ،عجمون ،الكرك ،السمط ،القصر،
لواء الجامعة
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االحتياج التدريبي العام

الرقم

نسبة االحتياج التدريبي وفق مديريات التربية والتعميم
أعمى نسبة

المديرية

أدنى نسبة

.11

الحاجات والدوافع (ىرم ماسمو)

%60

سحاب

%1

.12

إدارة حصص المختبرات

%72

الشوبك

%1

.13

إدارة الصفوف المجمعة

%46

سحاب

%1

.14

التعامل مع انماط الشخصية

%34

وادي السير

%1

.15

صعوبات التعمم

%68

سحاب

%1

.16

الموىوبين

%011

الطيبة والوسطية

%1

.17

توظيف التكنولوجيا

%011

المديرية
القصر ،األغوار الشمالية ،لواء الجامعة ،ناعور،

الجيزة ،الطيبة والوسطية ،الشونة الجنوبية ،عجمون
القصر ،السمط ،الشونة الجنوبية ،البادية الشمالية
الشرقية ،الطيبة والوسطية ،الجيزة ،لواء الجامعة،
عجمون ،األغوار الشمالية
الكرك ،ناعور ،األغوار الجنوبية ،البادية الشمالية
الشرقية ،بني كنانة ،السمط ،عجمون ،الطيبة
والوسطية ،عين الباشا ،األغوار الشمالية ،الشونة
الجنوبية ،ماركا ،قصبة عمان ،القصر ،لواء
الجامعة
الطيبة والوسطية ،لواء الجامعة ،القصر ،البادية
الشمالية الشرقية ،ناعور ،األغوار الشمالية ،بني

كنانة ،الشونة الجنوبية ،عجمون

الشونة الجنوبية ،األغوار الشمالية ،لواء الجامعة،

الشوبك ،األغوار
الشمالية ،ناعور،

الطيبة والوسطية ،الجيزة ،القصر ،البادية الشمالية

الشرقية ،عجمون

الشونة الجنوبية ،القصر ،األغوار الشمالية ،لواء
الجامعة ،البادية الشمالية الشرقية ،عجمون ،الجيزة
الطيبة والوسطية ،القصر ،البادية الشمالية الشرقية،

%1

األغوار الجنوبية

الكرك ،الشونة الجنوبية ،بني كنانة ،الجيزة،
عجمون ،لواء الجامعة ،عين الباشا
القصر ،الطيبة والوسطية ،لواء الجامعة ،ناعور،

.18

تعديل السموك

%72

الشوبك

%1

.21

األنشطة اإلبداعية

%011

الشوبك ،ناعور

%1

.20

توظيف مصادر التعمم

%011

ناعور ،الشوبك

%1

.21

التقويم ألجل التعمم

%011

الشوبك

%1

.22

الذكاءات المتعددة وأنماط التعمم

%011

الطيبة والوسطية

%1

.23

التقويم كتعمم

%21

وادي السير

%1

الجيزة ،األغوار الشمالية ،البادية الشمالية الشرقية،

األغوار الجنوبية ،الشونة الجنوبية ،عجمون

الشونة الجنوبية ،الطيبة والوسطية ،األغوار
الشمالية ،القصر ،البادية الشمالية الشرقية ،لواء
الجامعة ،عجمون ،السمط
الطيبة والوسطية ،القصر ،األغوار الشمالية ،الكرك،
الجيزة ،بني كنانة ،الشونة الجنوبية ،السمط،
عجمون ،لواء الجامعة
القصر ،الكرك ،األغوار الشمالية ،األغوار الجنوبية،
الجيزة ،بني كنانة ،السمط ،الشونة الجنوبية ،الطيبة
والوسطية ،ناعور ،عجمون ،لواء الجامعة ،البادية
الشمالية الشرقية
الشونة الجنوبية ،القصر ،األغوار الشمالية ،البادية
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الشمالية الشرقية ،لواء الجامعة ،الجيزة ،السمط،

عجمون

الطيبة والوسطية ،القصر ،األغوار الشمالية ،الجيزة،
السمط ،لواء الجامعة ،األغوار الجنوبية ،ناعور،

االحتياج التدريبي العام

الرقم

نسبة االحتياج التدريبي وفق مديريات التربية والتعميم
أعمى نسبة

المديرية

أدنى نسبة

.24

التقويم التشخيصي

%011

الشوبك

%1

.25

التقويم البنائي

%011

الشوبك

%1

.26

تقويم التعمم

%72

الشوبك

%1

.27

التقويم الواقعي

%011

الشوبك

%1

.28

بناء جدول الموصفات

%72

الشوبك

%1

.31

بناء االختبار

%011

الشوبك

%1

.30

تحميل النتائج

%011

الشوبك

%1

.31

التقويم والمجتمع

%011

الشونة الجنوبية

%1

.32

التقويم البديل وممف الطالب

%011

الشوبك

%1

.33

التغذية الراجعة

%41

الشوبك

%1

المديرية
بني كنانة ،الشونة الجنوبية ،عجمون ،البادية
الشمالية الشرقية ،عين الباشا
القصر ،الكرك ،األغوار الشمالية ،األغوار الجنوبية،
الجيزة ،بني كنانة ،السمط ،الشونة الجنوبية ،الطيبة
والوسطية ،ناعور ،عجمون ،البادية الشمالية
الشرقية ،عين الباشا ،لواء الجامعة
الطيبة والوسطية ،القصر ،األغوار الشمالية ،الكرك،
الجيزة ،األغوار الجنوبية ،السمط ،بني كنانة،
ناعور ،عجمون ،الشونة الجنوبية ،البادية الشمالية
الشرقية ،لواء الجامعة ،عين الباشا
الكرك ،ناعور ،األغوار الجنوبية ،الجيزة ،بني
كنانة ،السمط ،الشونة الجنوبية ،الطيبة والوسطية،
القصر ،عجمون ،األغوار الشمالية ،عين الباشا،
لواء الجامعة
الطيبة والوسطية ،القصر ،األغوار الشمالية،
ناعور ،السمط ،لواء الجامعة ،األغوار الجنوبية،
ماركا ،بني كنانو ،الشونة الجنوبية ،عجمون ،الجيزة
الطيبة والوسطية ،القصر ،األغوار الشمالية ،البادية
الشمالية الشرقية ،السمط ،لواء الجامعة ،الجيزة،

ناعور ،بني كنانة ،الشونة الجنوبية ،عجمون

الطيبة والوسطية ،ناعور ،القصر ،البادية الشمالية
الشرقية ،بني كنانة ،الجيزة ،السمط ،الشونة
الجنوبية ،عجمون ،لواء الجامعة ،األغوار الشمالية
القصر ،ناعور ،الكرك ،البادية الشمالية الشرقية،
بني كنانة ،السمط ،الشونة الجنوبية ،الطيبة
والوسطية ،األغوار الشمالية ،عجمون ،لواء الجامعة،
الجيزة
األغوار الجنوبية ،ناعور ،بني كنانة ،البادية
الشمالية الشرقية ،الجيزة ،السمط ،الطيبة والوسطية،
عجمون ،القصر ،األغوار الشمالية ،لواء الجامعة،
قصبة عمان
الكرك ،ناعور ،األغوار الجنوبية ،البادية الشمالية
الشرقية ،األغوار الشمالية ،السمط ،الطيبة
والوسطية ،الشونة الجنوبية ،ماركا ،عجمون،
القصر ،لواء الجامعة
الكرك ،األغوار الجنوبية ،األغوار الشمالية ،بني
كنانة ،الجيزة ،البادية الشمالية الشرقية ،ناعور ،لواء
الجامعة ،الطيبة والوسطية ،الشونة الجنوبية ،عين

الباشا ،السمط ،القصر ،عجمون
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االحتياج التدريبي العام

الرقم

نسبة االحتياج التدريبي وفق مديريات التربية والتعميم
أعمى نسبة

المديرية

أدنى نسبة

.34

الخطط العالجية واإلثرائية

%011

الشوبك

%1

.35

بنوك األسئمة

%011

الشوبك

%1

.36

التقويم من خالل المشاريع

%011

الشوبك

%1

.37

االتصال والتواصل

%72

الشوبك

%1

.38

التفكير الناقد والبحث العممي

%46

الشوبك

%1

.41

المرونة واالنفتاح

%011

ناعور

%1

.40

القيادة

%011

الشوبك

%1

المديرية
القصر ،الطيبة والوسطية ،لواء الجامعة ،ناعور،
السمط ،األغوار الشمالية ،الجيزة ،بني كنانة ،الشونة

الجنوبية ،عجمون

الطيبة والوسطية ،األغوار الشمالية ،لواء الجامعة،
القصر ،السمط ،األغوار الجنوبية ،البادية الشمالية

الشرقية ،بني كنانة ،الشونة الجنوبية ،عجمون

الطيبة والوسطية ،ناعور ،األغوار الشمالية ،لواء
الجامعة ،البادية الشمالية الشرقية ،السمط ،األغوار
الجنوبية ،عجمون ،الشونة الجنوبية
القصر ،ناعور ،األغوار الشمالية ،الجيزة ،لواء
الجامعة ،البادية الشمالية الشرقية ،الشونة الجنوبية،
األغوار الجنوبية ،السمط ،بني كنانة ،الطيبة

والوسطية ،عجمون

الشونة الجنوبية ،الطيبة والوسطية ،األغوار
الشمالية ،القصر ،الجيزة ،بني كنانة ،السمط،
عجمون ،البادية الشمالية الشرقية ،لواء الجامعة،
ناعور
القصر ،الشونة الجنوبية ،الطيبة والوسطية ،البادية
الشمالية الشرقية ،األغوار الشمالية ،السمط ،األغوار
الجنوبية ،الجيزة ،عجمون ،لواء الجامعة ،قصبة
عمان
الموقر ،األغوار الجنوبية ،بني كنانة ،البادية
الشمالية الشرقية ،الجيزة ،األغوار الشمالية ،السمط،
الشونة الجنوبية ،عجمون ،القصر ،الكرك ،ناعور،
الطيبة والوسطية ،لواء الجامعة ،ماركا

ويظير من الجدول رقم ( )6أعاله أن أعمى نسبة لالحتياجات التدريبية العامة عند المشرفين
التربويين بمغت ( )%011في االحتياجات التدريبية(المرونة واالنفتاح ،نظريات التعمم والتعميم ،التخطيط
لألنشطة الالصفية ،تصميم التعمم ،مستويات عمق المعرفة (نورمان ويب) ،بناء الخطط الفردية
والجماعية ،الموىوبين ،توظيف التكنولوجيا،األنشطة اإلبداعية ،توظيف مصادر التعمم ،التقويم ألجل
التعمم ،الذكاءات المتعددة وأنماط التعمم ،التقويم البنائي ،التقويم التشخيصي ،التقويم الواقعي ،بناء
االختبار ،تحميل النتائج ،التقويم والمجتمع ،التقويم البديل وممف الطالب ،والخطط العالجية واإلثرائية،
بنوك األسئمة ،التقويم من خالل المشاريع ،القيادة ،نموذج النمو الميني) في مديريات التربية والتعميم:
(الشوبك ،ناعور ،الشونة الجنوبية ،الطيبة والوسطية ،األغوار الشمالية ،األغوار الجنوبية) ،وقد يعود
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السبب في ارتفاع النسبة الى حاجة المشرفين التربويين النعاش معرفتيم وتطوير أدائيم عن طريق مواكبة
الخبرات التربوية الحديثة في المجاالت المذكورة لتوظيفيا بفعالية في ضوء الدور الجديد المناط بالمشرف
التربوي ،باالضافة الى االعتبارات الجغرافية لمديريات التربية والتعميم أذ إنيا تعد من المناطق النائية وما
يرتبط بيا من نقص الموارد البشرية المؤىمة واالمكانيات المادية (الموازمية والمالية) ،بينما يظير الجدول
أن أدنى نسب االحتياج التدريبي العام لفئة المشرف التربوي بمغت ( )%1في جميع مديريات التربية
والتعميم في االحتياجات التدريبية العامة والمبينة في جدول رقم ( ،)6ويفسر تدني النسبة في االحتياجات
التدريبية العامة عند المشرفين التربويينالىإمتالك المشرفين التربويين لمميارات والمعارف االساسية في
الموضوعات المذكورة عن طريق ما تم اكتسابة في برامج التنمية المينية المنفذة ليم وما لدييم من خبرات
تربوية مكتسبة خالل ممارسة أدوارىم الوظيفية واإلجتماعية وغيرىا.
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التىصُبث الخبصت:
 .0التخطيط لتنفيذ برامج التنمية المينية لمعاممين في الوظائف اآلتية :معمم ،ومدير مدرسة ،ومشرف
تربوي إستناداً لالحتياجات التدريبية الخاصة بيم وفق النتائج الخاصة في الدراسة بما يتوافق
ومجاالت وميام عمميم ،وىي كاآلتي:
 المعمم :توظيف التكنولوجيا ،التقويم البنائي.
 مدير المدرسة :توظيف التكنولوجيا ،االتصال والتواصل،مدونة السموك الوظيفي وحقوق
المعمم وواجباتو المينية ،واتجاىات التطوير التربوي ،وصياغة النتاجات (معرفي،
وجداني ،نفس حركي) ،واستراتيجيات التدريس ،والتعميم المتمازج ،وبناء الخطط الفردية
والجماعية،والتقويم التشخيصي ،والتقويم الواقعي ،وبناء جدول الموصفات ،وبناء
االختبار ،وتحميل النتائج ،والتقويم البديل وممف الطالب ،والخطط العالجية واإلثرائية،
واالتصال والتواصل ،والقيادة ،والمرونة واالنفتاح ،والتفكير الناقد والبحث العممي.
 المشرف التربوي :توظيف التكنولوجيا،مستويات عمق المعرفة (نورمان ويب)،المرونة
واالنفتاح ،نظريات التعمم والتعميم ،التخطيط لألنشطة الالصفية ،تصميم التعمم ،بناء
الخطط الفردية والجماعية ،الموىوبين،األنشطة اإلبداعية ،توظيف مصادر التعمم ،التقويم
ألجل التعمم ،الذكاءات المتعددة وأنماط التعمم ،التقويم البنائي ،التقويم التشخيصي ،التقويم
الواقعي ،بناء االختبار ،تحميل النتائج ،التقويم والمجتمع ،التقويم البديل وممف الطالب،
والخطط العالجية واإلثرائية ،بنوك األسئمة ،التقويم من خالل المشاريع ،القيادة ،نموذج
النمو الميني.
 .1التنسيق مع المعنيين في إدارات مركز الو ازرة لدراسة واقع مديريات التربية والتعميم في المجاالت
المختمفة وىي :لواء الشوبك ،األغوار الجنوبية ،البادية الشمالية الغربية ،من حيث االطالع عمى
أىم القضايا التي تشكل تحديات في تطوير العممية التربوية ،مثل االىتمام بتخطيط الموارد
البشرية في مديرية التربية والتعميمممواء الشوبك ،وعمى وجو الخصوص المعنيين بوظيفة معمم،
ومدير مدرسة؛ بيدف تمكينيم والحد قدر االمكان من نقل الخبرات التربوية المؤىمة منيا،
باالضافة الى االعتبارات الجغرافية لمديريات التربية والتعميم أذ إنيا تعد من المناطق النائية وما
يرتبط بو من نقص الموارد البشرية المؤىمة واالمكانيات المادية ( الموازمية والمالية).
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 .2التنسيق مع المعنيين في مديرية اإلشراف  /إدارة اإلشراف والتدريب التربوي لإلطالع عمى واقع
العمل اإلشرافي في مديريات التربية والتعميم اآلتية:لواء الشوبك ،ولواء ناعور ،ولواء الشونة
الجنوبية ،ولواءي الطيبة والوسطية ،ولواء األغوار الشمالية ،ولواء األغوار الجنوبية) ،ودراسة
القضايا التربوية المختمفة لتمكينيم من ممارسة أدوارىم الجديدة في عمميم اإلشرافي.
 .3التنسيق مع المعنيين لمعمل عمى تفعيل عمل مجالس التطوير التربوي وشبكات المدارس في
تطوير اداء كل من المدارس والعاممين فييا ،وتطوير اداء االشراف التربوي.
 .4تطوير أداء العاممين في أقسام اإلشراف والتدريب التربوي بما يتوافق باألدوار النوعية المناطة في
ضوء االتجاىات التربوية الحديثة وخاصة في مجال تنمية المعممين مينياً ،وذلك استناداً الى
نتائج الدراسة.
 .5إعطاء األولوية لتنفيذ برامج التنمية المينية الحديثة (إن أمكن ذلك) لمفئة المستيدفة ،في ضوء
الممحة والتي تتماشى مع االتجاىات التربوية الحديثة ،في ضوء الميام المناطة بيم،
االحتياجات ُ
ونتائج الدراسة.
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المــــــــالحق
ممحق()0
تقرير االحتياجات التدريبية(العامة  /البيداغوجيه) لفئة (المعممين ،مدراء المدارس ،والمشرفين التربويين)
مديرية التربية والتعميم :
المجاالت العامة

البرنامج التدريبي
(مجال االحتياج)
التشريعات التربوية

التربية والتعميم في األردن

العام الدراسي:عدد المعممين في المديرية:
البرنامج التدريبي المقترح لتمبية االحتياج التدريبي
فمسفة التربية والتعميم والنتاجات العامة لمنظام التربوي
مدونة السموك الوظيفي وحقوق المعمم وواجباتو المينية
المعايير التربوية

التطوير التربوي

نموذج النمو الميني
اتجاىات التطوير التربوي
التعمم لمجميع

مبادئ التعمم

نظريات التعمم والتعميم
تفريد التعميم
الخصائص النمائية ومبادئ التعمم

الدعم نفس اجتماعي

الحاجات والدوافع ( ىرم ماسمو)
التعامل مع أنماط الشخصية
تعديل السموك
صياغة النتاجات ( معرفي ،وجداني ،نفس حركي)
بناء الخطط اليومية والفصمية
التخطيط لألنشطة الالصفية

التخطيط لمتعميم

تخطيط البيئة الصفية وتنظيميا

المعرفة األكاديمية

تحميل المحتوى

والبيداغوجيا

تصميم التعمم
مستويات عمق المعرفة (نورمان ويب)
اإلدارة الصفية
التعميم المتمحور حول الطالب
استراتيجيات التدريس
التعميم المتمازج
تنفيذ التعميم

مرفق ()0

بناء الخطط الفردية والجمعية
إدارة حصص المختبرات
إدارة الصفوف المجمعة
صعوبات التعمم
الموىوبين
توظيف التكنولوجيا
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عدد المعممين
( ذوي االحتياج التدريبي)

مالحظات

المجاالت العامة

البرنامج التدريبي

( مجال االحتياج )

البرنامج التدريبي المقترح لتمبية االحتياج التدريبي

توظيف مصادر التعمم
التغذية الراجعة
الخطط العالجية واإلثرائية
التقويم ألجل التعمم
الذكاءات المتعددة وأنماط التعمم
التقويم كتعمم
التقويم التشخيصي
التقويم البنائي
تقويم التعمم

المعرفة األكاديمية

التقويم الواقعي

والبيداغوجيا

بناء جدول المواصفات
تقويم التعميم

بناء االختبار
تحميل النتائج
التقويم والمجتمع
التقويم البديل وممف الطالب
بنوك األسئمة
التقويم من خالل المشاريع
االتصال والتواصل

السمات المهنية

المهارات المهنية

( ذوي االحتياج
التدريبي)

األنشطة اإلبداعية
تنفيذ التعميم

عدد المعممين

التفكير الناقد والبحث العممي
المرونة واالنفتاح
القيادة
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مالحظات

