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مقدمة
تسعى و ازرة التربية والتعميم في أولوياتيا الى تحسين نوعية تعميم الطمبة ،حيث أولت عممية
التنمية المينية اىتماما كبي اًر لتطوير أداء المعمم وتنميتو مينياً ،حيث باشرت بتنفيذ سياسات تربوية تسمح
بإستقطاب أفضل الكفاءات الى مينة التعميم ،وفي ىذا اإلطار تم تطوير إطار سياسة واستراتيجية إعداد
المعممين وتوظيفيم وتنمية مسارىم الوظيفي ،بيدف مأسسة التنمية المينية والتوسع في عمميات إعدادىا
وتنفيذىا لجميع العاممين في الوظائف التعميمية واإلدارية والعمل عمى استدامتيا.
واستكماالً لعممية تحديد اإلحتياجات التدريبية لمعاممين في و ازرة التربية والتعميم ،نفذ المعنيون في
إدارة اإلشراف والتدريب التربوي ىذه الدراسة كمرحمة ثانية (الجزء الثاني) من مراحل جمع االحتياجات
التدريبية لمعاممين في الو ازرة والخاصة باالحتياجات التدريبية التخصصية (البيداغوجيا التخصصية) لعام
 9216لمعاممين بالوظائف اآلتية( :معمم ،مدير مدرسة ،مشرف تربوي)؛ لكافة مراحل نظام التعميم األردني
لغايات االستناد الييا في اعداد الخطط االستراتيجية لمتنمية المينية ،وبناء منياج التنمية المينية لمعاممين
في جميع المين التعميمية ،والقيادية واإلشرافية ،واإلدارية ،وبناء آليات تقييم المعمم ،وتحديد مسارات التقدم
الوظيفي لمموظف من خالل تحديد البرامج التدريبية الوطنية لكل مستوى وظيفي حسب الوظائف المقرة
في الو ازرة ،تمييداً لتطبيق سياسات ترخيص المين التعميمية اليادفة الى تطوير أداء المعممين ،وتحسين
جودة مخرجات النظام التربوي األردني.
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مجتمع وأفراد الدراسة:
طبقت الدراسة عمى مجتمع الدراسة والمتمثل في جميع مديريات التربية والتعميم في المممكة
والبالغ عددىا ( )29مديرية ،والمدارس التابعة ليا ،حيث استيدفت الدراسة المسميات الوظيفية
اآلتية:معمم ،ومدير مدرسة ،ومشرف تربوي ،في حين أن أفراد الدراسة ىم العاممين الذين استجابوالألدوات
والمتعمقة بالجوانب التخصصية ،والجدوالن رقم ( )9 ،1أدناه يبينان مجتمع وأفراد الدراسة.
جدوؿ()0
مجتمع الدراسة وعينتيا
مديريات التربية والتعميـ
()46

مديرية تربية وتعميـ

مجتمع الدراسة الكمي

أفراد الدراسة

81399

45169
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جدوؿ()6
أفراد الدراسة وفق المراحل الدراسية لكافة التخصصات
التخصص/الفئة
رياض االطفاؿ

رياض

االطفاؿ

المرحمة
3_0

8_10

7_4

11_12

795

المشرفيف

المجموع لمتخصص

15

810

المرحمة ( الصفوؼ الثالثة
األولى)

37

2570

2607

المغة العربية

3911

3165

1860

72

9008

التربية االسالمية

1541

1309

782

23

3655

المغة االنجميزية

3637

2620

1258

46

7561

الرياضيات

2298

1799

1392

33

5522

الفيزياء

339

335

22

696

الكيمياء

364

254

13

631

عموـ األرض (جيولوجيا)

327

157

94

578

العموـ

2187

1479

0

10

3676

الحاسوب

763

912

626

19

2320

التربية االجتماعية

588

554

344

2

1488

الثقافة المالية

24

0

190

3

217

التربية الفنية

204

177

44

12

437

التربية الوطنية

124

96

72

4

296

التربية المينية

579

370

0

11

960

التاريخ

384

210

294

5

893

الجغرافيا

430

558

313

7

1308

التربية الرياضية

919

707

196

13

1835

االقتصاد المنزلي

108

6

114

الصناعي

377

3

380

الفندقي

7

4

11

الزراعي

29

2

31

التربية الخاصة (صعوبات
التعمـ)

المجموع الكمي

33
795

2570

14986

17589

8

8671

2
458

35
45069

منيجية الدراسة:
ُنفذت الدراسة وفق منيجية تضمنت عدداً من الخطوات اإلجرائية وىي:
أوالً :عمى مستوى الوزارة:
 .1مخاطبة المعنيين في الو ازرة لمبدء بتنفيذ عممية جمع االحتياجات التدريبية التخصصية ( تحديد
مجتمع الدراسة وعينتيا ،وتجييز أدوات الدراسة ،وارشادات العمل ،الكتب الرسمية والمذكرات
الداخمية ،النماذج االلكترونية لتنفيذ جمع االحتياجات التدريبية).
 .9جمع االحتياجات التدريبية وفق الفئة المستيدفة في الدراسة ،بكافة التخصصات.
 .3معالجة البيانات فنياً من قبل المجنة الداخمية المشكمة بيذا الخصوص.
 .2معالجة البيانات واستخراج المتوسطات الحسابية لالحتياجات التدريبية (لكافة الفئات في
التخصصات المختمفة).
ثانياً :عمى مستوى المديرية:
 .1مخاطبة 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:
 .9تشكيل لجنة فنية برئاسة مدير الشؤون الفنية والتعميمية ،ورئيس قسم اإلشراف والتدريب /مقر اًر،
وعضوية مشرف لكل من المباحث التالية( :اإلنسانية ،والعممية ،والصفوف الثالثة األولى ،والتربية
المينية ،ورياض األطفال) ،لغايات إدارة عممية جمع االحتياجات التدريبية في كل من (قسم
اإلشراف ،والمدارس التابعة لممديرية).
 .3إعداد الخطة اإلجرائية لجمع االحتياجات التدريبية لمعاممين في كل من :قسم اإلشراف والتدريب،
المدارس التابعة لممديرية ،لمفئات المستيدفة سابقة الذكر.
 .2بناء أدوات جمع االحتياجات التدريبية ،مثل ( :سمم تقدير لفظي ،اختبار ،مقابمة ،استبانو... ،
الخ) ،وفق اآلتي:
 يتم بناء أدوات جمع احتياجات (المعممين ،والمشرفين التربويين) ،لمختمف التخصصات،استناداً لإلطار العام لممنياج وضمن المستويات التالية:
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صفوف رياض األطفال ،الصفوف الثالثة األولى ( ،)3 -1المرحمة األساسية الدنيا،
الصف ( ،)7 – 2المرحمة األساسية العميا ،الصف ( ،)12-8المرحمة الثانوية،
الصف (.)19-11
 .2يتم تشكيل فرق جمع األدوات من المشرفين التربويين ،ومديري المدارس ،وفرق التطوير
المدرسية ،وتعتمد المنيجيات 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
 .6تقوم الفر بتنفيذ عمميات جمع االحتياجات التدريبية ،وفق الخطة اإلجرائية ُ
تنظيم بيانات االحتياجات باستخدام النماذج المرفقة.
 .7يتم 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:
 .1تقرير االحتياجات التدريبية التخصصية ،لممعمم.
 .9تقرير االحتياجات التدريبية التخصصية ،لممشرف التربوي.
 .3تقرير االحتياجات التدريبية التخصصية ،لمعممي الصفوف الثالثة األولى (.)3-1
 .2تقرير االحتياجات التدريبية التخصصية ،لمعممي رياض األطفال.
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النتائج العامة لالحتياجات التدريبية التخصصية في الدراسة:
تم تطبيق الدراسة في جميع مديريات التربية والتعميم والمدارس التابعة ليا ،حيث تم توظيف
األداة المصممة لجمع االحتياجات التدريبية التخصصية لمعاممين في الوظائف اآلتية :المعمم ،والمشرف
التربوي ،وفقاً لمراحل نظام التعميم األردني ( المراحل الدراسية المختمفة ) اآلتية:
 أوالً :فئة المعمـ: مرحمة رياض األطفال :ويضم المجاالت الفرعية التالية :احتياجات معممي رياض
األطفال ،واحتياجات مشرفي رياض األطفال.
 مرحمة الصفوف الثالثة األولى :ويشتمل عمى المجاالت الفرعية اآلتية :احتياجات
معممي الصفوف الثالثة األولى ،واحتياجات مشرفي الصفوف الثالثة األولى.
 المرحمة األساسية الدنيا ( :)7–2وتضم احتياجات المعممين الذين يدرسون الصفوف
األساسية الدنيا (من الصف الرابع ولغاية الصف السابع) في التخصصات المختمفة.
 المرحمة األساسية العميا ( :)12–8وتضم احتياجات المعممين الذين يدرسون الصفوف
األساسية العميا ( من الصف الثامن االساسي ولغاية الصف العاشر األساسي) في
التخصصات المختمفة.
 المرحمة الثانوية ( :)19-11وتضم احتياجات المعممين الذين يدرسون الصفين األول
والثاني ثانوي في التخصصات المختمفة.
 ثانياً :فئة مشرؼ تربوي:وتضم احتياجات المشرفين التربويين في مختمف التخصصات في نطاق عمميم اإلشرافي
عمى المعممين الذين يدرسون المراحل الدراسية اآلتية( :االساسية الدنيا ،واألساسية العميا،
المرحمة الثانوية).
ىذا ولقد أظيرت الدراسة التي تم تطبيقيا في جميع مديريات التربية والتعميم في المممكة
والمدارس التابعة ليا ،النتائج العامة إلحتياجات العاممين في وظيفتي (معمم ،ومشرف تربوي) في جميع
التخصصات وفقاً لمفئات الدراسية المذكورة أعاله ،وىي كاآلتي:
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أوالً :النتائج العامة لتخصص رياض األطفاؿ:
اظيرت الدراسة النتائج العامة االحتياجات التخصصية عمى مستوى الممكمة في تخصص
رياض األطفال ،لكل من معممي رياض األطفال ومشرفييم ،وىي كاآلتي:
 :0نتائج احتياجات معممي رياض األطفاؿ:
تشير االشكال البيانية المدرجة الى النسب الدالة عمى االحتياجات التدريبية التخصصية لكل
من المعممين والمشرفين التربويين في تخصص رياض االطفال ،كما ىي مدرجة أدناه:
شكل رقـ ()0
النسبة المئوية الكمية لالحتياجات التدريبية لمعممي رياض األطفاؿ

يتبين من الشكل البياني رقم ( )1أن أعمى نسبة في مجال االحتياج التدريبيKIDS SMART
بمغت ( ،)%12وقد يعزى اإلرتفاع في النسبة الى اىتمام معممي رياض االطفال بأنعاش معارفيم وخبراتيم
واكتساب الميارات التي بتوظيفيا تعزز تعمم األطفال في المجاالت المختمفة ،بينما بمغت ادنى نسبة
( )%1في االحتياجات التدريبية :تنظيم األركان التعميمية والمواد الخاصة بأركان الروضة وقوانينو،
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المعرفة بحدود وآليات التعامل الصحيح مع االيدي المساعدة ،والقدرة عمى تطويع االركان وتحقيق التوازن
التفاعمي بين أنشطتيا ،وميارات التمييز واالداراك ،ومفيوم االنتقال السمس وطرق انتقالو ،والتفاعل
الصفي ،وتوظيف القصة في التعميم ،وأنت واالطفال ،ويفسر التدني في نسبة الى دراية غالبية المعممين
بالموضوعات الواردة في الشكل نتيجة لخضوعيم لمتدريب عمى دليل األطفال الشامل والذي تنفذه الو ازرة
بمجموع ( )162ساعة تدريبية.
 :6نتائج احتياجات مشرفي رياض األطفاؿ:
جاءت نتائج االحتياجات التدريبية التخصصية لمشرفي رياض االطفال كاآلتي:
شكل رقـ ()6
النسبة المئوية الكمية لالحتياجات التدريبية لمشرفي رياض األطفاؿ

يظير الشكل البياني رقم ( )9أن أعمى نسبة في مجال االحتياج التدريبي التخصصي في رياض
األطفال بمغت ( )%13في االحتياج التدريبي المتمثل في البرنامج التدريبي المقترح لتمبية االحتياجات
التدريبية التخصصية في موضوعات :مبادرة القراءة والحساب لمصفوف المبكرة ،ومونتيسوري ،ولغة بريل،
ولغة اإلشارة ،المغة االنجميزية واستراتيجيات لتدريسيا وتقويميا ،وىذا يوضح اىتمام الفئات المذكورة
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بتحسين وتطوير معارفيم واكتساب الميارات واالستراتيجيات الجديدة في تدريس فئة الطمبة في الصفوف
( ،)3- 1مما يمكنيم من تقديم االسناد الالزم لممعممين ،في حين كانت النسبة األدنى ( )%7في
االحتياجات التدريبية :صيانة لجياز كيد سمارات ،الدراما والمسرح ،الموسيقى ،استخدام الدمى ،توظيف
خدمات البيئة واألدوات البسيطة من حولو في تنفيذ اعمال فنية تعبر عن قدراتو ومواىبو ،وىذا يفسر
بالدور الذي تقوم بو و ازرة التربية والتعميم في المحاق المشرفين التربويين بالبرامج التدريبية في مجال
اختصاصتيم ،باالضافة الى اىتمام المشرفين بالتعمم وتحقيق التطور الذاتي.
ثانياً :النتائج العامة لتخصص معمـ الصف (الصفوؼ الثالثة األولى :) 3- 0
أظيرت النتائج العامة لدراسة االحتياجات التخصصية عمى مستوى الممكمة لجميع مديريات
التربية والتعميم والمدارس التابعة ليا في تخصص معمم صف (الصفوف الثالثة األولى :االول ،والثاني،
والثالث األساسي) ،والنسب العامة المدرجة في األشكال البيانية توضح احتياجات كل من المعممين
والمشرفين التربويين كما ىي موضحة ادناه:
 :0نتائج احتياجات معممي الصفوؼ الثالثة األولى:
شكل رقـ ()3
النسبة المئوية الكمية لالحتياجات التدريبية لمعممي الصفوؼ الثالثة األولى
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يظير من الشكل البياني رقم ( )3أن أعمى نسبة في مجال االحتياج التدريبي الميارات األساسية
في تدريس وتقويم الرياضيات بمغت ( ،)%19ويفسر اإلرتفاع في النسبة الى المعممين إلكتساب
استراتيجيات متقدمة في تدريس وتقويم الرياضيات ،وفي ىذا السياق تم الحاق المعممين حديثاً لبرنامج
مبادرة القراءة لمصفوف المبكرة والذي يتناول استراتيجيات تدريس وتقويم حديثة في تعميم الرياضيات
وميارات المغة العربية ،بينما بمغت ادنى نسبة ( )%1في مجاالت االحتياجات التدريبية اآلتية :القياس،
المواقف المتكاممة في تدريس الصفوف الثالث ،وفيم قيم المواطنة وثقافتيا وواجباتيا ومسؤولياتيا،
واليندسة ،انتاج الدمى التعميمية وتوظيفيا في الغرفة الصفية ،التاءات األربعة في تمثل القيم ،اتباع
اس موب البحث العممي واالستقصاء في تدريس العموم ،المناىج المطورة ،عموم الحديث الشريف ،اجراء
التجارب العممية ،توظيف القصة في التعميم ،وتصميم األلعاب التربوية ،عموم القرآن الكريم ،وقد يعزى
التدني في نسبة االحتياج التدريبي الى التحاق المعممين لمعظم البرامج التدريبية ذات الصمة واكتساب
المعرفة والميارات الالزمة لتدريس طمبة ( ،)3- 1باإلضافة بعض الموضوعات المدرجة الترتبط بشكل
مباشر في محاور بمحاور مباحث الصفوف (.)3 -1
ىذا باالضافة الى رصد عدد من االحتياجات التدريبية ذات النسبة الضئيمة جداً ،وذلك بسبب
تدني تكرارىا لدى المستجيبين لمدراسة من معممي الصفوف الثالثة األولى ،والجدول ( )3المدرج أدناه
يوضح االحتياجات التدريبية ذات التك اررات المتدنية ،وىي كاآلتي:
جدوؿ رقـ ()3
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 :6نتائج احتياجات مشرفي الصفوؼ الثالثة األولى:
شكل رقـ ()4
النسبة المئوية الكمية لالحتياجات التدريبية لمشرفي الصفوؼ الثالثة األولى

يظير الشكل البياني رقم ( )2أن أعمى نسبة في مجال االحتياج التدريبي استخدام ميارات
االتصال الشفوية والكتابية لوصف المفاىيم والعالقات الخاصة بين المفاىيم المختمفة بمغت ( ،)%16وقد
يعزى ذلك الى اىتمام المشرفين التربويين بتحسين وتطوير معارفيم ومياراتيم في االحتياج المذكور وعمى
وجو الخصوص المشرفين التربوين الجدد الذين لم يتمقوا تدريباً ٍ
كاف عمى ىذه الميارات ،بينما بمغت ادنى
نسبة ( )%3في االحتياج التدريبي انتاج وسائل تعميمية ،ويفسر التدني في نسبة االحتياج التدريبي الى
وقد ُيعزى التدني في نسبة االحتياج التدريبي امتالك مشرفي الصفوف الثالثة األولى لممعرفة األكاديمية

التخصصية والتربوية في مجال تصميم وانتاج الوسائل التعميمية عن طريق التحاقو بالبرامج التدريبية التي
نفذتيا الو ازرة لممعممين ومشرفييم.
ثالثاً :النتائج العامة لتخصص المغة العربية:
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تبين األشكال البيانية المدرجة أدناه النسب العامة لتخصص المغة العربية عمى مستوى المممكة
لكل من المعممين والمشرفين التربويين ،وفق فئات الدراسة وىي كاآلتي:
 .1احتياجات معممي المرحمة األساسية الدنيا (:)7–2
شكل ()5
االحتياجات التدريبية التخصصية لمعممي المغة العربية لممرحمة األساسية الدنيا ()7-4

يظير الشكل البياني رقم ( )2أن أعمى نسبة في مجال االحتياج التدريبي التخصصي
بمغت( )%122في البرنامج التدريبي المقترح ميارات المغة العربية وقد يعزى االرتفاع الى إىتمام المعممين
في إكتساب اإلستراتيجيات الحديثة في تدريس ميارات المغة العربية لدعم تعمم الطمبة ،في حين كانت
النسبة األدنى ( )%1في االحتياجات التدريبية التالية :العروض ،فنون المسرح والمقالة والقصة القصيرة،
عالمات الترقيم ،استراتيجيات تدريس التعبير ،وضبط آخر الكممة واعرابيا وفق قواعد المغة العربية ،النقد
وزرة التربية والتعميم في الحاق
االدبي ووظيفتو ومصطمحاتو ومذاىبو ،وىذا يفسر بالدور الذي تقوم بو ا
المعممين بالبرامج التدريبية التي تدعم معارف المعممين ومياراتيم وخبراتيم في عدد من الموضوعات،
باالضافة الى أن بعض الموضوعات غير مضمنة في مباحث الطمبة.
 .9احتياجات معممي المرحمة األساسية العميا (:)12–8
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شكل ()6
االحتياجات التدريبية التخصصية لمعممي المغة العربية لممرحمة األساسية العميا ()01-8

يظير الشكل البياني رقم ( )6أن أعمى نسبة في مجال االحتياج التدريبي القواعد والعروض
بمغت ( ،)%13وقد يعزى االرتفاع الى إىتمام المعممين في إكتساب اإلستراتيجيات الحديثة في تدريس
القواعد والعروض لدعم تعمم الطمبة ،باالضافة الى الرغبة في اتقان تطبيقاتيا العممية واثراء المحتوى
التعميمي الموجو لمطمبة ،بينما بمغت ادنى نسبة ( )%1في االحتياج التدريبي الشعر الحر ،ولسانيات،
وصياغة المصادر القياسية وغير القياسية ،التطبيقات المغوية ،والكتابة العروضية والوزن والتقطيع ،وفنون
المسرح والمقالة والقصة القصيرة ،ومحاضرات في المغة العربية الفصحى ،ووزن الكممة صرفياً وبيان ما
حصل عمييا من اعالل وابدال ،وقد يعزى التدني في نسبة االحتياج التدريبي الى إمتالك المعممين
لمخبرات العممية والتربوية والميارية المناسبة لتدريس الطمبة في الموضوعات المذكورة في الشكل،
باإلضافة الى تطبيق معظم المعممين لوسائل تعميمية واثرائية تدعم تعمم الطمبة فييا.
كما ندرج أدناه عدد من االحتياجات التدريبية ذات النسبة الضئيمة جداً ،وذلك بسبب تدني
تكرارىا لدى المستجيبين لمدراسة من معممي الصفوف ( )12 -8في تخصص المغة العربية ،والجدول رقم
( )2المدرج أدناه يوضح االحتياجات التدريبية ذات التك اررات المتدنية ،وىي كاآلتي:
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جدوؿ ()4

 .3احتياجات معممي المرحمة الثانوية (:)19–11
شكل ()7
االحتياجات التدريبية التخصصية لمعممي المغة العربية لممرحمة الثانوية ()06-00

يظير الشكل البياني رقم ( )7أن أعمى نسبة في مجال االحتياج التدريبي استراتيجيات تدريس
المغة العربية بمغت ( ،)%12وقد يعزى اإلرتفاع في النسبة الى نقص المعممين المعينيين في تخصص
المغة العربية في المدارس الحكومية ،باإلضافة الى عدم إلمام المعممين بالمعرفة والميارات والخبرات
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التربوية الالزمة لتدريس فروع المغة العربية ،بينما بمغت ادنى نسبة ( )%1في االحتياجات التدريبية اآلتية:
التدريب عمى الكتابة بأنواع الخط العربي ،وااللمام بأساليب تدريس القراءة واالمالء ،واستخدام عالمات
الترقيم ،واالبدال ،واالعالل ،وقد يعزى التدني في نسبة االحتياج التدريبي الى امتالك المعممين لممعرفة
والميارات والخبرات التربوية األساسية الالزمة لتدريس الموضوعات المذكورة في الشكل لطمبة المرحمة
الثانوية

(.)19-11
في حين يظير جدول رقم ( )2أدناه االحتياجات التدريبية ذات النسبة الضئيمة جداً ،وذلك بسبب

تدني تكرارىا لدى المستجيبين لمدراسة من معممي الصفوف ( )19 -11في تخصص المغة العربية،
والجدول رقم ( )2المدرج أدناه يوضح االحتياجات التدريبية ذات التك اررات المتدنية ،وىي كاآلتي:
جدوؿ ()5

 .2احتياجات المشرفين التربويين:
شكل ()8
االحتياجات التدريبية التخصصية لمشرفي المغة العربية
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يظير الشكل البياني رقم ( )8أن أعمى نسبة في مجال االحتياج التدريبي العروض بمغت
( ،)%8وقد يعزى اإلرتفاع في النسبة الى إىتمام المشرفين التربويين في إنعاش معارفيم وخبراتيم التربوية
واإلشرافية واكتساب المعرفة والميارات الحديثة لدعم المعممين في تدريس طمبة المراحل الدراسية المختمفة،
بينما بمغت ادنى نسبة ( )%1في االحتياج التدريبي اإلبداع االدبي ،وقد يعزى التدني في نسبة االحتياج
التدريبي الى أن االبداع األدبي تعد موىبة ذاتية ال يشترط وجودىا عند جميع المشرفين التربويين،
باإلضافة الى أن معظم المشرفين التربويين ال يحتاجون الى توظيف ما يتطمبو ىذا االحتياج من معارف
وقدرات وميارات لكافة المعممين الذين يدرسون الطمبة في جميع المراحل الدراسية.
رابعاً :النتائج العامة لتخصص التربية اإلسالمية:
تبين األشكال البيانية المدرجة أدناه النسب العامة لتخصص التربية اإلسالمية عمى مستوى
المممكة لكل من المعممين والمشرفين التربويين ،وفق فئات الدراسة وىي كاآلتي:
 .1احتياجات معممي المرحمة األساسية الدنيا (:)7–2
شكل ()9
االحتياجات التدريبية التخصصية لمعممي التربية اإلسالمية لممرحمة األساسية الدنيا ()7-4
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يظير الشكل البياني رقم ( )9أن أعمى نسبة في مجال االحتياجات التدريبية التخصصية في
تخصص التربية االسالمية بمغت ( )%32في االحتياج التدريبي المتمثل في البرنامج التدريبي المقترح
لتمبية االحتياج التدريبي التخصصي في موضوع ميارات تدريس التالوة واحكام التجويد وىذا يوضح
اىتمام الفئات المذكورة بتحسين وتطوير معارفيم في كيفية أداء وتطبيق أحكام التجويد في الحصة
الصفية ،وتحسين ميارة التجويد والقراءة لدى الطمبة حيث لم يتم تدريب المعممين مسبقاً عمى التطبيق
العممي لمتالوة والتجويد واستراتيجيات التدريس الخاصة بيا ،في حين كانت النسبة األدنى ( )%1في
االحتياجات التدريبية األتية :ميارات تدريس الفقو االسالمي ،والحديث الشريف وعمومو ،وميارات تدريس
القرآن وعمومو ،وميارات تدريس العقيدة االسالمية ،وميارات تدريس السيرة النبوية الشريفة ،واالطار العام
لمنياج التربية االسالمية ،وميارات تدريس الحديث النبوي الشريف وعمومو ،وتالوة متقدمة ،وىذا يفسر
وزرة التربية والتعميم في الحاق المعممين بالبرامج التدريبية في ذات المجاالت المشار
بالدور الذي تقوم بو ا
الييا في الشكل أعاله ،باإلضافة الى إمتالك المعممين لممعارف األكاديمية الالزمة لتدريس المجاالت
المشار الييا في مراحل التعميم الجامعي.
وجاء الجدول رقم ( )6أدناه ليبين االحتياجات التدريبية ذات النسبة الضئيمة جداً ،وذلك بسبب
تدني تكرارىا لدى المستجيبين لمدراسة من معممي الصفوف ( )7 -2في تخصص التربية االسالمية ،وىي
كاآلتي:
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جدوؿ ()6

 .9احتياجات معممي المرحمة األساسية العميا (:)12–8
شكل ()01
االحتياجات التدريبية التخصصية لمعممي التربية اإلسالمية لممرحمة األساسية العميا ()01-8

يظير الشكل البياني رقم ( )12أن أعمى نسبة في مجال االحتياج التدريبي احكام التالوة
والتجويد بمغت ( ،)%31ويفسر اإلرتفاع في النسبة الى احتياج المعممين لاللتحاق بالبرامج التدريبية
المتخصصة في التالوة وأحكام التجويد واستراتيجيات تدريسيا وتطبيقيا ،بينما بمغت ادنى نسبة ( )%1في
23

االحتياجات التدريبية التالية :اتجاىات التفسير قديماً وحديثاً ،وتحميل النصوص الشرعية ،واالعجاز
القرآني ،وخصائص النظام االسالمي ،ومنيج النقد عند عمماء الحديث ،وعمم الحديث وطرق الرواية،
والعقود االسالمية ،واليدي النبوي في الدعوة االسالمية ،والحضارة االسالمية ،والحديث الشريف وعمومو،
والقرآ ن الكريم وعمومو ،فيم العقيدة وانعكاسيا عمى حياة الطالب،تفعيل االنشطة المتعمقة بالسيرة،
والعبادات ودورىا في تيذيب النفس البشرية ،ويفسر التدني في نسبة االحتياج التدريبي الى إمتالك معظم
المعممين لمقدر المناسب أكاديمياً ( في مراحل التعميم الجامعي) في المحاور الواردة في الشكل اعاله
لتغطية المحاور الواردة في المبحث في المضامين المختمفة ،باألضافة الى الخبرات التربوية التي اكتسبيا
المعممين في الموضوعات المذكورة عن طريق الحاقيم في البرامج التدريبية المنفذة في و ازرة التربية والتعميم
في موضوعاتيا.
ويظير الجدول رقم ( )7االحتياجات التدريبية ذات النسبة الضئيمة جداً ،وذلك بسبب تدني
تكرارىا لدى المستجيبين لمدراسة من معممي الصفوف ( )12 -8في تخصص التربية االسالمية ،وىي
كاآلتي:
جدوؿ رقـ ()7

 .3احتياجات معممي المرحمة الثانوية (:)19–11
24

شكل ()00
االحتياجات التدريبية التخصصية لمعممي التربية اإلسالمية لممرحمة الثانوية ()06-00

يوضح الشكل البياني رقم ( )11أن أعمى نسبة في مجال االحتياج التدريبي احكام التالوة
والتجويد بمغت ( ،)%12ويفسر اإلرتفاع في النسبة الى احتياج المعممين إلكتساب المعممين لمميارات
والمعارف المناسبة وتوظيفيا في تدريس التالوة وأحكام التجويد في مباحث التربية اإلسالمية ،بينما بمغت
ادنى نسبة ( )%1في االحتياجات التدريبية اآلتية :القدرة عمى غرس القيم واالتجاىات االسالمية ،وعمم
الجرح والتعديل ،والقرآن الكريم وعمومو ،نموذج لألحكام الشرعية عند الصف الثاني عشر ،تحميل
النصوص الشرعية ،محاضرات في رسالة عمان ومنشورات توزع عمى المدارس حول وسطية الدين
االسالمي ،تحرير العقل من االوىام والخرافات ودور االسالم في الحد منيا مجتمعياً وفكرياً ،ميارات تمثل
القيم االسالمية لدى الطمبة ،الحضارة االسالمية وحاضر العالم االسالمي ،ويفسر التدني في نسبة
االحتياج التدريبي الى امتالك المعارف االكاديمية والخبرات التربوية في المجاالت المذكورة عن طريق
تعميميم الجامعي والتحاقيم في البرامج التربوية المنفذة لممعممين في و ازرة التربية والتعميم.
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في حين يظير الجدول رقم ( )8االحتياجات التدريبية ذات النسبة الضئيمة جداً ،وذلك بسبب
تدني تكرارىا لدى المستجيبين لمدراسة من معممي الصفوف ( )19 -11في تخصص التربية االسالمية،
وىي كاآلتي:
جدوؿ ()8

 .2احتياجات المشرفين التربويين:
شكل ()06
االحتياجات التدريبية التخصصية لمشرفي التربية اإلسالمية
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يظير الشكل البياني رقم ( )19أن أعمى نسبة في مجال االحتياجات التدريبية الواردة في الشكل
بمغت ( ،)%2ويفسر التساوي واإلرتفاع في النسبة الى احتياج المشرفين التربويين الى المعارف والميارات
والخبرات التربوية الحديثة في المجاالت المشار الييا في الشكل أعاله ،لتقديم اإلسناد الالزم لممعممين في
المجاالت الواردة في الشكل رقم (.)19
خامساً :النتائج العامة لتخصص المغة اإلنجميزية:
تبين األشكال البيانية المدرجة أدناه النسب العامة لتخصص المغة اإلنجميزية عمى مستوى
المممكة لكل من المعممين والمشرفين التربويين ،وفق فئات الدراسة وىي كاآلتي:
 .1احتياجات معممي المرحمة األساسية الدنيا (:)7–2
شكل ()03
االحتياجات التدريبية التخصصية لمعممي المغة اإلنجميزية لممرحمة األساسية الدنيا ()7-4

يظير الشكل البياني رقم ( )13أن أعمى نسبة في مجال االحتياج التدريبي التخصصي في المغة
االنجميزية بمغت ( )%12في االحتياج التدريبي التخصصي في موضوع تدريس ميارة الكتابة ،وىذا
يوضح اىتمام الفئات المذكورة في تطوير ميارة الكتابة لدى الطالب والحرص عمى حسنا ستعمال
التراكيب األساسية والمفردات الصحيحة بسبب ضعف استخدام االسترتيجيات التعميمية المناسبة في
تدريس ميارة الكتابة ،أما بالنسبة لمادة الصوتيات والتي حصمت عمى النسبة األدنى ( )%1من
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االحتياجات التدريبية بالرغم من ضعف اإلىتمام بميارة اإلستماع بسبب عدم توفر األدوات السمعية وقمة
استخدام التقنيات الحديثة والتركيز عمى أسموب التمقين التقميدي في التدريس.
 .9احتياجات معممي المرحمة األساسية العميا (:)12–8
شكل ()04
االحتياجات التدريبية التخصصية لمعممي المغة اإلنجميزية لممرحمة األساسية العميا ()01-8

يظير الشكل البياني رقم ( )12أن أعمى نسبة في مجال االحتياج التدريبي الكتابة بمغت
( ،)%17ويفسر اإلرتفاع في النسبة الى تركيز المناىج الدراسية عمى تعميم القواعد البحتة وضعف
اإلىتمام بتطوير ميارة الكتابة وقمة تطبيقيا في سياق واقعي وحقيقي .تعود ميارة االستماع المتمثمة بعمم
الصوتيات لمحصول عمى أدنى نسبة ( )%1في االحتياجات التدريبية الواردة في الشكل اعاله بالرغم من
اىمال تدريسيا وتطبيقيا بسبب عوامل كثيرة أىميا قمة توفر التقنيات السمعية الحديثة وكثرة عدد الطالب
في الصف الواحد وعدم توفر جو العفوية والطالقة في استخدام وتفعيل التواصل بالمغة االنجميزية.
 .3احتياجات معممي المرحمة الثانوية (:)19–11
شكل ()05
االحتياجات التدريبية التخصصية لمعممي المغة اإلنجميزية لممرحمة الثانوية ()06-00
28

يظير الشكل البياني رقم ( )12أن أعمى نسبة في مجال االحتياج التدريبي الكتابة بمغت
( ،)%13ويفسر اإلرتفاع في النسبة الى قمة عدد الحصص المخصصة لميارة الكتابة وضعف محصمة
المفردات المغوية ،بينما تسيطر القضايا المغوية المختمفة في الحصول عمى ادنى نسبة ( )%1في
االحتياجات التدريبية بسبب عدم تمقي المعمم التدريب الكافي قبل الخدمة وحاجز الخوف النفسي من
استخدام المغة االنجميزية باإلضافة الى حرص الطالب عمى النجاح في االمتحان التحريري الذي ال يقيس
ميارات المغة االنجميزية بعدالة.
 .2احتياجات المشرفين التربويين:

شكل ()06
االحتياجات التدريبية التخصصية لمشرفي المغة اإلنجميزية
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يظير الشكل البياني رقم ( )16أن أعمى نسبة في مجال االحتياج التدريبي المحادثة في المغة
االنجميزية بمغت ( ،)%13ويفسر اإلرتفاع في النسبة الى إىمال ميارة المحادثة كأداة تواصل بسبب نظام
االمتحانات التحريرية والرىبة من ارتكاب االخطاء باإلضافة الى قمة تييئة مواقف تعميمية تحاكي الواقع،
بينما بمغت ادنى النسب لالحتياجات التدريبية الواردة في الشكل ( ،)%2ويفسر التدني في نسبة
االحتياجات التدريبية بسبب ضعف اشتمال المناىج التدريسية عمى مواضيع تخص مادة الترجمة.
سادساً :النتائج العامة لتخصص التربية اإلجتماعية:
تبين األشكال البيانية المدرجة أدناه النسب العامة لتخصص التربية االجتماعية عمى مستوى
المممكة لكل من المعممين والمشرفين التربويين ،وفق فئات الدراسة وىي كاآلتي:
 .1احتياجات معممي المرحمة األساسية الدنيا (:)7–2
شكل ()07
االحتياجات التدريبية التخصصية لمعممي التربية اإلجتماعية لممرحمة األساسية الدنيا ()7-4
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يظير الشكل البياني رقم ( )17أن أعمى نسبة في مجال االحتياج التدريبي التخصصي في التربية
االجتماعية بمغت ( )%8في موضوع ميارات رسم الخرائط ،وىذا يوضح اىتمام المعممين بتحسين وتطوير
معارفيم في ىذا المجال وقد يعزى ىذا االىتمام الى أن المعممين الذين يدرسون طمبة ىذه الفئة يدرسون
مبحث التربية االجتماعية بفروعو المختمفة ،باالضافة الى معظم المعممين الذين يدرسون طمبة الصفوف
من ( )7 -2يحممون أحد التخصصات االتية :التاريخ ،أو الجغرافيا ،ليذا يظير االحتياج التدريبي بشكل
اكبر عند المعممين الذين يدرسون الصفين السادس والسابع عمى وجية الخصوص ،في حين كانت النسبة
األدنى والوحيدة ( )%2في االحتياج التدريبي تفعيل الخرائط في تدريس الجغرافيا ،وقد يعزى ذلك الى أن
المعممين يوظفون طرائق واستراتيجات تدريس وتقويم مختمفة في تدريس مبحث التربية االجتماعية بفروعو،
والتي اكتسبيا المعمم من خالل التحاقو بالبرامج التدريبية التي نفذتيا الو ازرة لممعممين في التخصصات
المختمفة.
 .9احتياجات معممي المرحمة األساسية العميا (:)12–8

شكل ()08
االحتياجات التدريبية التخصصية لمعممي التربية اإلجتماعية لممرحمة األساسية العميا ()01-8
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يظير الشكل البياني رقم ( )18أن أعمى نسبة في مجال االحتياج التدريبي توظيف المعارف
والميارات والتقنيات االيجابية التي تعمميا حول المفاىيم االدارية واالقتصادية والتكنولوجية في التطوير
بمغت ( ،)%11وقد يعزى اإلرتفاع في النسبة الى أىتمام المعممين في إكتساب آليات وتقنيات توظيف
المعرفة والميارات التربوية الحديثة في تدريس المبحث وربطيا مع الواقع العممي في المجاالت الحياتية
واالدارية واالقتصادية والتكنولوجية ،بينما بمغت ادنى نسبة ( )%1في االحتياجات التدريبية المبينة في
الشكل اعاله ،وقد ُيفسر التدني في نسبة االحتياج التدريبي امتالك المعممين لممعرفة األكاديمية
التخصصية والتربوية في المواضيع المدرجو ،باالضافة الى أن المعممين يوظفون طرائق واستراتيجات
تدريس وتقويم مختمفة في تدريس مبحث التربية االجتماعية بفروعو ،والتي اكتسبيا المعمم من خالل
التحاقو بالبرامج التدريبية التي نفذتيا الو ازرة لممعممين.
وجاء الجدول رقم ( )9ليوضح االحتياجات التدريبية ذات النسبة الضئيمة جداً ،وذلك
بسبب تدني تكرارىا لدى المستجيبين لمدراسة من معممي الصفوف ( )12 -8في تخصص التربية
االجتماعية ،وىي كاآلتي:
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جدوؿ ()9

 .3احتياجات معممي المرحمة الثانوية (:)19–11
شكل ()09
االحتياجات التدريبية التخصصية لمعممي التربية اإلجتماعية لممرحمة الثانوية ()06-00
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يظير الشكل البياني رقم ( )19أن أعمى نسبة في مجال االحتياج التدريبي اظيار فيمو
لالحداث التاريخية في العالم الحديث والمعاصر بمغت ( ،)%9وقد يعزى ىذا اإلرتفاع في النسبة الى
احتياج المعممين الى إكتساب االستراتيجيات والميارات التربوية الالزمة لتطوير الفكر التربوي وتعزير
االتجاىات الوطنية عن طريق ربط المواقف الحياتية ومطابقتيا باألحداث التاريخية ،باإلضافة الى إثراء
موضوعات المبحث التخصصي لدييم ،بينما بمغت ادنى نسبة ( )%1في االحتياجات التدريبية الموضحة
أعاله ،وقد ُيعزى التدني في نسبة االحتياج التدريبي امتالك المعممين لممعرفة األكاديمية التخصصية
والتربوية في المواضيع المدرجو ،باالضافة الى إمتالك المعممين طرائق واستراتيجات تدريس وتقويم مختمفة

في تدريس مبحث التربية االجتماعية بفروعو ،عن طريق التحاقو بالبرامج التدريبية التي نفذتيا الو ازرة
لممعممين.
 .2احتياجات المشرفين التربويين:
شكل ()61
االحتياجات التدريبية التخصصية لمشرفي التربية اإلجتماعية

يظير الشكل البياني رقم ( )92أن النسبة لالحتياجات التدريبية الخاصة في مشرفي التربية
االجتماعية بمغت ( ،)%22وقد يعزى السبب في احتياج المشرفين التربويين لمموضوعات المبينة في
الشكل أعاله (والتي ظيرت بنسب متساوية) الى ضرورة تطوير معارفيم ومياراتيم التربوية وتوظيفيا في
مجاالتيم اإلشرافية التخصصية في ضوء التغيير في دورىم اإلشرافي الجديد ،واكتساب تقنيات جديدة لربط
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خبراتيم التخصصية في المجاالت الحياتية المختمفة ،باإلضافة الى مساندة المعممين معرفياً وميارياً وفنياً
عن طريق تقديم الخبرات األكاديمية والتخصصية والتربوية والميارية الالزمة لتطوير أدائيم.
سابعاً :النتائج العامة لتخصص التاريخ:
تبين األشكال البيانية المدرجة أدناه النسب العامة لتخصص التاريخ عمى مستوى المممكة لكل
من المعممين والمشرفين التربويين ،وفق فئات الدراسة وىي كاآلتي:
 .1احتياجات معممي المرحمة األساسية الدنيا (:)7–2
شكل ()60
االحتياجات التدريبية التخصصية لمعممي التاريخ لممرحمة األساسية الدنيا ()7-4

يظير الشكل البياني رقم ( )91أن أعمى نسبة في مجال االحتياج التدريبي التخصصي في
تخصص التاريخ بمغت ( )%12في موضوع المفاىيم والمصطمحات والقيم واالتجاىات الواردة في مبحث
التاريخ ،وقد يعزى اإلرتفاع في نسبة االحتياج المذكور الى اىتمام الفئات المذكورة بتحسين وتطوير
معارفيم بسبب التغيير المستمر في المفاىيم لظيور مفاىيم األلفية الثالثة الحديثة (وتجنب الفيم المزدوج
لممفاىيم) الخاصة بالمبحث ،في حين كانت النسبة األدنى ( )%1في االحتياجات التدريبية المذكورة في
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الشكل ،وقد يعزى السبب لتغطية الموضوعات المشار الييا في الشكل أكاديمياً ومعرفياً (بعمق) ،وتوجو
المعممين لتطوير معارفيم ومياراتيم لمتابعة الفكر التربوي الحديث في التاريخ واإلسالمي وتاريخ األردن.
 .9احتياجات معممي المرحمة األساسية العميا (:)12–8
شكل ()66
االحتياجات التدريبية التخصصية لمعممي التاريخ لممرحمة األساسية العميا ()01-8

يظير الشكل البياني رقم ( )99أن أعمى نسبة في مجال االحتياج التدريبي ميارة رسم الخرائط
الذىنية بمغت ( ،)%11وقد يعزى اإلرتفاع في النسبة الى احتياج المعممين لتطوير مياراتيم ومعارفيم
وتطبيق استراتيجيات التدريس الحديثة لمبحث التاريخ في لطمبة الصفوف ( ،)12 – 8بينما بمغت ادنى
نسبة ( )%1في االحتياجات التدريبية المذكورة اعاله ،وقد يفسر التدني في نسبة االحتياجات التدريبية
المشار الييا في الشكل إلمتالك المعممين لممعرفة األكاديمية في موضوعاتيا ،وحاجتيم إلكتساب
المعارف واالتجاىات التخصصية الحديثة في تدريس المبحث.
 .3احتياجات معممي المرحمة الثانوية (:)19–11
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شكل ()63
االحتياجات التدريبية التخصصية لمعممي التاريخ لممرحمة الثانوية ()06-00

يظير الشكل البياني رقم ( )93أن أعمى نسبة في مجال االحتياج التدريبي المفاىيم
والمصطمحات والقيم واالتجاىات الواردة في المبحث بمغت ( ،)%12وقد يعزى اإلرتفاع في النسبة الى
أىمية أكتساب المعممين لممفاىيم الحديثة وأمتالك استراتيجيات التدريس الحديثة في تدريسيا ،باالضافة
الى وتطوير معارفيم بسبب التغيير المستمر في المفاىيم لظيور مفاىيم األلفية الثالثة الحديثة (وتجنب
الفيم المزدوج لممفاىيم) الخاصة بالمبحث ،بينما بمغت ادنى نسبة ( )%9في االحتياجات التدريبية الظاىرة
في الشكل اعاله ،وقد يفسر التدني في نسب االحتياجات التدريبية الى تغطية الموضوعات المشار الييا
في الشكل أكاديمياً ومعرفياً (بعمق) ،وتوجو المعممين لتطوير معارفيم ومياراتيم لمتابعة الفكر التربوي
الحديث في التاريخ اإلسالمي وتاريخ األردن.
 .2احتياجات المشرفين التربويين:

شكل ()64
االحتياجات التدريبية التخصصية لمشرفي التاريخ
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يظير الشكل البياني رقم ( )92أن أعمى نسب االحتياجات التدريبية لممشرفين التربويين بمغت
( ،)%92وقد يعزى التساوي في النسب الى رغبة المشرفين التربويين في الحصول عمى التنمية المينية
الالزمة في الموضوعات الواردة في الشكل أعاله وانعاش خبراتيم التربوية ،مما يعزز التطور الذاتي
لممشرفين التربويين في تخصصاتيم.
ثامناً :النتائج العامة لتخصص الجغرافيا:
تبين األشكال البيانية المدرجة أدناه النسب العامة لتخصص الجغرافيا عمى مستوى المممكة لكل
من المعممين والمشرفين التربويين ،وفق فئات الدراسة وىي كاآلتي:
 .1احتياجات معممي المرحمة األساسية الدنيا (:)7–2
شكل ()65
االحتياجات التدريبية التخصصية لمعممي الجغرافيا لممرحمة األساسية الدنيا ()7-4
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يظير الشكل البياني رقم ( )92أن أعمى نسبة في مجال االحتياج التدريبي التخصصي في
الجغرافيا بمغت ( )%93في موضوع المساقط الجغرافية ،وىذا يوضح اىتمام الفئات المذكورة بتحسين
وتطوير معارفيم في موضوع المساقط الجغرافيا واكتساب ميارات تطبيقاتيا لتوظيفيا في تدريس في
مباحث الصفوف ( )7-2باالضافة الى ورود ىذا الموضوع في مباحث الصفوف المذكورة ،في حين
كانت النسبة األدنى ( )%1في االحتياجات التدريبية المشار الييا اعاله ،وىذا يفسر بإمتالك معظم
المعممين لمقدر المناسب من المعرفو المناسبة لتوظيفيا في تدريس المبحث.

 .9احتياجات معممي المرحمة األساسية العميا (:)12–8
شكل ()66
االحتياجات التدريبية التخصصية لمعممي الجغرافيا لممرحمة األساسية العميا ()01-8
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يظير الشكل البياني رقم ( )96أن أعمى نسبة في مجال االحتياج التدريبي برمجية  GISبمغت
( ،)%17وقد يعزى اإلرتفاع في النسبة الى حاجة المعممين الى اكتساب الميارات المطموبة لتوظيف
البرامج التكنولوجية وتطبيقاتيا في تدريس موضوعات المبحث لمواكبة حاجات الطمبة بما ينسجم وتطورات
العصر الحديث ،بينما بمغت ادنى نسبة ( )%1في االحتياجات التدريبية الواردة في الشكل اعاله ،ويفسر
التدني في نسبة االحتياجات التدريبية المبينة في الشكل إلمتالك معظم المعممين القدر المناسب من
المعرفو لتوظيفيا في تدريس موضوعات المبحث لطمبة الصفوف (.)12-8
 .3احتياجات معممي المرحمة الثانوية (:)19–11
شكل ()67
االحتياجات التدريبية التخصصية لمعممي الجغرافيا لممرحمة الثانوية ()06-00
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يظير الشكل البياني رقم ( )97أن أعمى نسبة في مجال االحتياج التدريبي تحميل وقراءة
االشكال البيانية والقطاعات الدائرية والجداول بمغت ( ،)%12وقد يعزى اإلرتفاع في النسبة الى اىتمام
المعممين بإكتساب الميارات المتقدمة والتي تخدم احتياجات طمبة الصفوف ( )19-11بشكل مباشر
والمرتبطة بتوظيف ىذه القدرات في تدريس المبحث ،بينما بمغت ادنى نسبة ( )%2في االحتياج التدريبي
توظيف وتطبيق ميارات  ،GISوقد يعزى التدني في نسبة االحتياج التدريبي الى حاجة المعممين الى
ميارات تطبيق االشكال البيانية وق ارءتيا في محاور مختمفة لتخصص الجغرافيا مثل :جيمورفولوجي،
جيولوجي ،وديمغرافي ،والجغرافيا السياسية وغيرىا ،مقارنة بحاجتيم الى توظيف وتطبيق ميارات .GIS
 .2احتياجات المشرفين التربويين:
شكل ()68
االحتياجات التدريبية التخصصية لمشرفي الجغرافيا
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يظير الشكل البياني رقم ( )98أن أعمى نسبة في مجال االحتياج التدريبي اتقان ميارة استخدام
 GISفي الظواىر الجغرافية بمغت ( ،)%71ويفسر اإلرتفاع في النسبة الى حاجة اإلشراف التربوي الى
اكتساب الميارات المطموبة لتوظيف البرامج التكنولوجية وتطبيقاتيا في تدريس موضوعات المبحث لمواكبة
حاجات الطمبة بما ينسجم وتطورات العصر الحديث ،بينما بمغت ادنى نسبة ( )%23في االحتياجان
التدريبيان قراءة الخرائط بأنواعيا وتحميل البيانات ،واالجيزة والوسائل التعميمية الحديثة في الجغرافيا،
ويفسر التدني في نسبة االحتياج التدريبي الى رغبة المشرفين التربويين في استبدال البرامج الحاسوبية
لمصادر التعمم كبديل لألطمس وتوظيف التعميم المتمازج ومساندة المعممين وانعاش معارفيم واكسابيم
الميارات المطموبة في تدريس موضوعات التخصص.
تاسعاً :النتائج العامة لتخصص التربية الوطنية:
تبين األشكال البيانية المدرجة أدناه النسب العامة لتخصص التربية الوطنية عمى مستوى
المممكة لكل من المعممين والمشرفين التربويين ،وفق فئات الدراسة وىي كاآلتي:
 .1احتياجات معممي المرحمة األساسية الدنيا (:)7–2
شكل ()69
االحتياجات التدريبية التخصصية لمعممي التربية الوطنية لممرحمة األساسية الدنيا ()7-4
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يظير الشكل البياني رقم ( )99أن أعمى نسبة في تخصص التربية الوطنية بمغت ( )%16في
االحتياجان التدريبيان المتمثالن في فمسفة التربية والتعميم في االردن ،ومفاىيم وطنية ،وقد يعزى اإلرتفاع
الى اىتمام المعممين بتحسين وتطوير معارفيم وتعميق فيميم في محاور فمسفة التربية والتعميم كونيا
االساس الذي تم اإلستناد الية في بناء محاور التربية الوطنية ،باإلضافة إلى أىمية متابعة التغيير
المستمر وظيور المفاىيم الحديثة لمواكبة األحداث الخاصة وتوظيفيا في تدريس المبحث ،في حين كانت
النسبة األدنى ( )%1في االحتياج التدريبي الدستور والقانون وقد يعزى السبب لدراية معظم المعممين
بموضوعات الدستور األردني ومواد القانون من خالل إطالعيم والمتابعة الذاتية.
 .9احتياجات معممي المرحمة األساسية العميا (:)12–8

شكل ()31
االحتياجات التدريبية التخصصية لمعممي التربية الوطنية لممرحمة األساسية العميا ()01-8
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يظير الشكل البياني رقم ( )32أن أعمى نسبة في مجال االحتياج التدريبي فمسفة التربية والتعميم
في االردن بمغت ( ،)%91وقد يعزى اإلرتفاع الى اىتمام المعممين بتحسين وتطوير معارفيم وتعميق
فيميم في محاور فمسفة التربية والتعميم كونيا االساس الذي تم اإلستناد اليو في بناء محاور التربية
الوطنية ،بينما بمغت ادنى نسبة ( )%3في االحتياجان التدريبيان المواطنة الفاعمة وأثرىا عمى الفرد
والمجتمع ،وسيادة القانون كسمة من سمات الدول المتقدمة ،وقد يفسر التدني في نسبة االحتياجان
التدريبيان الى دراية معظم المعممين بالموضوعات المشار الييا في الشكل أعاله من خالل إطالعيم
والمتابعة الذاتية.
 .3احتياجات معممي المرحمة الثانوية (:)19–11

شكل ()30
االحتياجات التدريبية التخصصية لمعممي التربية الوطنية لممرحمة الثانوية ()06-00
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يظير الشكل البياني رقم ( )31أن أعمى نسبة في مجال االحتياج التدريبي األخطاء
المفاىميةبمغت ( ،)%91وقد يفسر اإلرتفاع في النسبة الى اىتمام معظم المعممين لمتابعة التغيير
المستمر عمى المفاىيم وظيور المفاىيم الحديثة لأللفية الثالثة واىمية اكتساب االستراتيجيات المناسبة
لتدريسيا لمطمبة ،بينما بمغت ادنى نسبة ( )%2في االحتياج التدريبي ابراز مالمح الفكر القومي عند
الياشميين عبر العصور ،ويفسر التدني في نسبة االحتياج التدريبي الى دراية المعممين بالموضوعات
الوطنية ومتابعتيم الذاتية في ىذا المجال.
عاشر :النتائج العامة لتخصص الرياضيات:
اً
تبين األشكال البيانية المدرجة أدناه النسب العامة لتخصص الرياضيات عمى مستوى المممكة
لكل من المعممين والمشرفين التربويين ،وفق فئات الدراسة وىي كاآلتي:
 .1احتياجات معممي المرحمة األساسية الدنيا (:)7–2

شكل ()36
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االحتياجات التدريبية التخصصية لمعممي الرياضيات لممرحمة األساسية الدنيا ()7-4

يظير الشكل البياني رقم ( )39أن أعمى بمغت ( )%12في موضوع شبكات الرياضيات ،وقد
يعزى السبب في االرتفاع الى اىتمام الفئات المذكورة بتحسين وتطوير معارفيم ومياراتيم التربوية
المتخصصة مثل االستراتيجيات التدريس والتقويم لتدريس موضوعات الرياضيات ومفاىيميا والذي يتطمب
معرفة عممية متعمقة ،باإلضافة الى احتياج معممي الرياضيات لتبادل الخبرات التربوية فيما بينيم
واالستفادة من طرائق التدريس المختمفة واكتساب الفتئدة من قصص نجاح المعممين ،في حين كانت
النسبة األدنى ( )%1في االحتياجات التدريبية الموضحة أعاله ،وقد يعزى السبب الى الدور الذي تقوم بو
و ازرة التربية والتعميم في الحاق معممي الرياضيات ببرامج التنمية المينية المنفذة في الموضوعات المشار
الييا بنسبة ( )%1في الشكل أعاله.
ويظير الجدول رقم ( )12االحتياجات التدريبية ذات النسبة الضئيمة جداً ،وذلك بسبب
تدني تكرارىا لدى المستجيبين لمدراسة من معممي الصفوف ( )7 -2في تخصص الرياضيات ،وىي
كاآلتي:
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جدوؿ ()01

 .9احتياجات معممي المرحمة األساسية العميا (:)12–8
شكل ()33
االحتياجات التدريبية التخصصية لمعممي الرياضيات لممرحمة األساسية العميا ()01-8
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يظير الشكل البياني رقم ( )33أن أعمى نسبة في مجال االحتياج التدريبي االحتماالت والقدرة
عمى تطبيق مفاىيميا االساسية بمغت ( ،)%12وقد يعزى اإلرتفاع في النسبة الى إىتمام المعممين
بإكتساب المعارف والخبرات التربوية والميارات الالزمة لتدريس المفاىيم الرياضية في الموضوع المقترح
لعدم ورودىا بعمق في مباحث الرياضيات ،باإلضافة الى تشابك وارتباط مفاىيم االحتماالت بمحاور
الرياضيات األخرى ،بينما بمغت ادنى نسبة ( )%1في االحتياجات التدريبية المذكورة في الشكل ،وقد
يعزى السبب الى الدور الذي تقوم بو و ازرة التربية والتعميم في الحاق معممي الرياضيات ببرامج التنمية
المينية المنفذة في الموضوعات المشار الييا بنسبة ( )%1في الشكل أعاله.
كما يوضح الجدول رقم ( )11االحتياجات التدريبية ذات النسبة الضئيمة جداً ،وذلك بسبب تدني
تكرارىا لدى المستجيبين لمدراسة من معممي الصفوف ( )12 -8في تخصص الرياضيات ،وىي كاآلتي:
جدوؿ ()00
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 .3احتياجات معممي المرحمة الثانوية (:)19–11
شكل ()34
االحتياجات التدريبية التخصصية لمعممي الرياضيات لممرحمة الثانوية ()06-00

يظير الشكل البياني رقم ( )32أن أعمى نسبة في مجال االحتياج التدريبي التكامل وتطبيقاتو
بمغت ( ،)%7وقد يعزى اإلرتفاع في النسبة الى اىتمام المعممين بضرورة إكتساب المعارف والميارات
والخبرات التربوية األساسية الالزمة لتنفيذ موضوع التكامل وتطبيقاتو لتشعب وتراكم األفكار في التكامل
وتطبيقاتو ،بينما بمغت ادنى نسبة ( )%1في االحتياجات التدريبية المشار الييا في الشكل اعاله ،وقد
يعزى التدني في نسبة االحتياج التدريبي الى أكتساب المعممين لمميارات والخبرات التربوية من زمالئيم
المعممين وتبادل خبراتيم المستمر فيما بينيم في المجاالت المذكورة ،باالضافة الى الدور الذي تقوم بو
و ازرة التربية والتعميم في الحاق معممي الرياضيات ببرامج التنمية المينية المنفذة في الموضوعات المشار
الييا بنسبة ( )%1في الشكل أعاله.
كما يوضح جدول رقم ( )19االحتياجات التدريبية ذات النسبة الضئيمة جداً ،وذلك بسبب تدني
تكرارىا لدى المستجيبين لمدراسة من معممي الصفوف ( )19 -11في تخصص الرياضيات ،وىي
كاآلتي:
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جدوؿ ()06

 .2احتياجات المشرفين التربويين:
شكل ()35
االحتياجات التدريبية التخصصية لمشرفي الرياضيات
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يظير الشكل البياني رقم ( )32أن أعمى نسبة في مجال االحتياج التدريبي توظيف التكنولوجيا
(الموح التفاعمي) بمغت ( ،)%19وقد يعزى اإلرتفاع في النسبة الى إىتمام المشرفين التربويين في إكتساب
المعارف والميارات الالزمة في توظيف التكنولوجيا في تدريس موضوعات الرياضيات لتمكينيم من تقديم
المعارف والخبرات التربوية الداعمة لمعممييم في مجال أىمية توظيف الموح التفاعمي بفاعمية في التدريس
واألنشطة األثرائية لدعم تعمم الطمبة في موضوعات الرياضيات المختمفة ،بينما بمغت ادنى نسبة ()%3
في االحتياجات التدريبية المشار الييا اعاله ،وقد يعزى التدني في نسبة االحتياج التدريبي الى تمكن
المشرفين التربويين من المعارف والخبرات التربوية والميارات الالزمة لدعم أداء معميميم داخل الغرفة
الصفية ودعم تعمم الطمبة في الموضوعات المذكورة في الشكل أعاله.
الحادي عشر :النتائج العامة لتخصص العموـ:
تبين األشكال البيانية المدرجة أدناه النسب العامة لتخصص العموم عمى مستوى المممكة لكل
من المعممين والمشرفين التربويين ،وفق فئات الدراسة وىي كاآلتي:
 .1احتياجات معممي المرحمة األساسية الدنيا (:)7–2
شكل ()36
االحتياجات التدريبية التخصصية لمعممي العموـ لممرحمة األساسية الدنيا ()7-4
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يظير الشكل البياني رقم ( )36أن أعمى نسبة في مجال االحتياج التدريبي التخصصي في العموم
بمغت ( )%8في االحتياج التدريبي التخصصي إدارة المختبرات والتجارب المخبرية ،وقد يعزى الى اىتمام
وميارتيم فييا لضرورة توظيفيا في دعم تدريس موضوعات مبحث
ا
المعممين بتحسين وتطوير معارفيم
العموم حيث أنيا توظف في كافة الصفوف من ( )7-2األساسي ،باإلضافة الى أن بعض المعممين
اليمتمكون ىذه الميارات األساسية لتنفيذ البرامج الختالف تخصصيم ( عموم ،أو كيمياء ،أو أحياء) ،في
حين كانت النسبة األدنى ( )%1في االحتياجات التدريبية المدرجة في الشكل أعاله ،وقد يعزى ذلك الى
امتالك معظم المعممين المعمومات األساسية لتنفيذ الموضوعات المقترحة في الشكل أعاله.
ىذا ويبين جدول رقم ( )13االحتياجات التدريبية ذات النسبة الضئيمة جداً ،وذلك بسبب تدني
تكرارىا لدى المستجيبين لمدراسة من معممي الصفوف ( )7 -2في تخصص العموم ،وىي كاآلتي:
جدوؿ ()03

 .9احتياجات معممي المرحمة األساسية العميا (:)12–8
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شكل ()37
االحتياجات التدريبية التخصصية لمعممي العموـ لممرحمة األساسية العميا ()01-8

يظير الشكل البياني رقم ( )37أن أعمى نسبة في مجال االحتياج التدريبي ادارة المختبرات
العممية لتنفيذ التجارب بمغت ( ،)%92وقد يعزى ذلك الى اىتمام المعممين بتحسين وتطوير معارفيم
ومياراتيم فييا لضرورة توظيفيا في دعم تدريس موضوعات مبحث العموم حيث أنيا توظف في كافة
الصفوف من ( )12-8األساسي ،باإلضافة الى أن بعض المعممين اليمتمكون ىذه الميارات األساسية
لتنفيذ البرامج الختالف تخصصيم ( عموم ،أو كيمياء ،أو أحياء) ،بينما بمغت ادنى نسبة ( )%1في
االحتياجات التدريبية المذكورة اعاله ،وقد يفسر التدني في نسبة االحتياج التدريبي الى امتالك معظم
المعممين المعمومات األساسية لتنفيذ الموضوعات المقترحة في الشكل أعاله ،باإلضافة الى أن بعض
األجيزة المخبرية ( كالمجير الرقمي) ال تتوفر في المختيرات المدرسية وال توجد حاجة لتوظيفيا في
موضوعات المبحث.
يظير في جدول رقم ( )12االحتياجات التدريبية ذات النسبة الضئيمة جداً ،وذلك بسبب تدني
تكرارىا لدى المستجيبين لمدراسة من معممي الصفوف ( )12 -8في تخصص العموم ،وىي كاآلتي:
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شكل ()04

 .3احتياجات المشرفين التربويين:
شكل ()38
االحتياجات التدريبية التخصصية لمشرفي العموـ
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يظير الشكل البياني رقم ( )38أن أعمى نسبة في مجال االحتياجان التدريبيان التدريب عمى
برمجية  ،GISوفيم الكون ومكوناتو عن طريق التدوير وتعرف القوانين التي تحكمو مما يعزز ايمانو
بالخالق بمغتا ( ،)%32وقد يعزى اإلرتفاع في النسبة الى اىتمام المشرفين التربويين بإكتساب المعرفة
والميارات الالزمة في توظيف التقنييات الحديثة لتقديم االسناد الالزم لمعممييم ،باإلضافة الى الرغبة
الذاتية في تطوير الذات ،باالضافة الى اختالف تخصص المشرفين التربويين (كيمياء ،فيزياء ،كيمياء،
احياء ،عموم أرض) ،واختالف النطاق االشرافي وفق المراحل الدراسية ،باإلضافة الى اىتمام المشرفين
التربويين الى ربط األحداث الحياتية بالحقائق وقيم الدين اإلسالمي واالعجاز القرآني ونقص معرفتيم
األكاديمية (الجامعية) في مجال الفمك  ،بينما بمغت ادنى نسبة ( )%12في االحتياجات التدريبية المذكورة
في الشكل ،وقد يفسر التدني في نسبة االحتياج التدريبي الى الجيد المبذول من قبل و ازرة التربية والتعميم
في تطوير معارف المعممين ومياراتيم األساسية والتخصصية الالزمة لتدريس موضوعات مبحث العموم.
الثاني عشر :النتائج العامة لتخصص الفيزياء:
تبين األشكال البيانية المدرجة أدناه النسب العامة لتخصص الفيزياء عمى مستوى المممكة لكل
من المعممين والمشرفين التربويين ،وفق فئات الدراسة وىي كاآلتي:
 .1احتياجات معممي المرحمة األساسية العميا (:)12–8
شكل ()39
االحتياجات التدريبية التخصصية لمعممي الفيزياء لممرحمة األساسية العميا ()01-8
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يظير الشكل البياني رقم ( )39أن أعمى نسبة في مجال االحتياج التدريبي استخدام االجيزة
واألدوات المختمفة في تصميم وتنفيذ تجارب عممية واجراء القياسات العممية بمغت ( ،)%99ويفسر
اإلرتفاع في النسبة الى نقص مقيمي المختبرات العممية من المعينيين في المدارس الحكومية ،وضعف
تفعيل المختبرات العممية المدرسية ،قمة إمتالك المعممين لمميارات العممية والتربوية في توظيف األجيزة
العممية والمخبرية في تدريس موضوعات المبحث المختمفة ،باإلضافة الى احتياج الى امتالك
االستراتيجيات الحديثة وتطبيقاتيا في تدريس موضوعات مبحث الفيزياء مثل (استراتيجيات االستقصاء،
وحل المشكالت) ،بينما بمغت ادنى نسبة ( )%1في االحتياج التدريبي تفسير تطبيقات ومشاىدات عممية
خاصة باإلنكسار مثل االلياف البصرية والسراب ،ويفسر التدني في نسبة االحتياج التدريبي الى تمكن
بعض المعممين من المعارف والخبرات التربوية في الجانب النظري لممشاىدات العممية ،باالضافة عدم
اىتمام بعض المعممين لربط المعرفة بالحياة العممية ،وضعف تركيز بعض المعممين عمى التطبيقات
العممية في عدة موضوعات واردة في المبحث.
 .9احتياجات معممي المرحمة الثانوية (:)19–11
شكل ()41
االحتياجات التدريبية التخصصية لمعممي الفيزياء لممرحمة الثانوية ()06-00
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يظير الشكل البياني رقم ( )22أن أعمى نسبة في مجال االحتياج التدريبي تنفيذ األنشطة في
مختبرات العموم لمواضيع الكيرباء والمغناطيسية والدوائر الكيربائية بمغت ( ،)%92ويفسر اإلرتفاع في
النسبة الى ضعف تطبيق الجانب العممي في مباحث صفوف المرحمة الثانوية ،وقمة عدد مقيمي المخبرات
العممية المعينيين في المدارس الحكومية ،وضعف كفايات قيمي المختبرات العممية من ممارسة الميام
المناطة بيم ،باالضافة الى ضعف امتالك بعض المعممين لمميارات العممية الالزمة لتطبيق التجارب
العممية .بينما بمغت ادنى نسبة ( )%1في االحتياجات التدريبية المشار الييا في الشكل ،ويفسر التدني
في نسبة االحتياج التدريبي الى إمتالك المعممين لممعرفة النظرية في موضوع الدارات الكيربائية،
والميكانيكا (قوانيين نيوتن) الالزمة لتدريس ىذه المحاور الواردة في المبحث.
 .3احتياجات المشرفين التربويين:
شكل ()40
االحتياجات التدريبية التخصصية لمشرفي الفيزياء

يظير الشكل البياني رقم ( )21أن أعمى نسبة في مجال االحتياج التدريبي تطورات العممية
الحديثة في الفيزياء بمغت ( ،)%36ويفسر اإلرتفاع في النسبة الى إىتمام المشرفين التربويين بإمتالك
المعارف والميارات العممية والتربوية الحديثة وتقديم االسناد الالزم لممعممين في مجال التطورات العممية
الحديثة في الفيزياء ،بينما بمغت ادنى نسبة ( )%2في االحتياجان التدريبيان خطوات حل المسألة
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الفيزيائية ،واستخدام التمسكوب الفمكي ،ويفسر التدني في نسبة االحتياج التدريبي الى نقص مقيمي
المختبرات العممية المدرسية المعينيين في المدارس الحكومية ،باالضافة الى ضعف الحاجة الى توظيف
التمسكوب الفمكي لقمة توفرىا في تدريس الطمبة لمبحث الفيزياء ،مما يضعف احتياج المشرفين التربويين
لتقديم االسناد الالزم لممعممين في ىذا المجال.
الثالث عشر :النتائج العامة لتخصص الكيمياء:
تبين األشكال البيانية المدرجة أدناه النسب العامة لتخصص الكيمياء عمى مستوى المممكة لكل
من المعممين والمشرفين التربويين ،وفق فئات الدراسة وىي كاآلتي:
 .1احتياجات معممي المرحمة األساسية العميا (:)12–8
شكل ()46
االحتياجات التدريبية التخصصية لمعممي الكيمياء لممرحمة األساسية العميا ()01-8

يظير الشكل البياني رقم ( )29أن أعمى نسبة في مجال االحتياج التدريبي توظيف تكنولوجيا
المعمومات واالتصاالت في تدريس المبحث بمغت ( ،)%19وقد يعزى اإلرتفاع في النسبة الى حاجة
المعممين تطوير مياراتيم الالزمة لتوظيف التكنولوجيا في تدريس موضوعات المبحث ،بينما بمغت ادنى
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نسبة ( )%1في االحتياجات التدريبية المبينة في الشكل أعاله ،وقد يعزى التدني في نسبة االحتياج
التدريبي الى امتالك المعممين لمعظم المفاىيم األساسية حيث تم اكتسابيا (أكاديمياً) في الدراسة الجامعية،
باإلضافة الى أن المنياج يعرض الموضوع بشكل جيد مدعماً بالرسوم والصور واألشكال.
 .9احتياجات معممي المرحمة الثانوية (:)19–11
شكل ()43
االحتياجات التدريبية التخصصية لمعممي الكيمياء لممرحمة الثانوية ()06-00

يظير الشكل البياني رقم ( )23أن أعمى نسبة في مجال االحتياج التدريبي المركبات العضوية
الحياتية انواعيا وخصائصيا الفيزيائية والكيميائية بمغت ( ،)%8وقد يفسر اإلرتفاع في النسبة الى اىتمام
المعممين بإكتساب المعارف والكفايات والميارات الالزمة لتوظيفيا في تدريس موضوعات مبحث الكيمياء
التطبيقية (العممية) كتوظيف التكنولوجيا في التعميم وغيرىا ،بينما بمغت ادنى نسبة ( )%1في االحتياجات
التدريبية التالية :فيم مكونات االرض وخصائصيا وتركيبيا وأىميتيا ،خصائص الحموض والقواعد
والكواشف وقياس درجة الحموضة عممياً ،وقد يفسر التدني في نسبة االحتياج التدريبي الى أنو تم عرض
عدد من الموضوعات (المشار الييا في الشكل) في المبحث بطريقة مبسطة وموضحة مدعمة بالرسوم
واألشكال والصور ،باالضافة الى إمتالك المعممين لممعارف التربوية والميارات الالزمة لتدريسيا عن
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طريق التحاقيم بالبرامج المنفذة في الو ازرة ،باالضافة الى وجود عدد من الموضوعات التي تتضمن عدد
من المفاىيم والمبادىء العامة األساسية البسيطة ويعمميا معظم المشرفين التربويين والمعممين.
 .3احتياجات المشرفين التربويين:
شكل ()44
االحتياجات التدريبية التخصصية لمشرفي الكيمياء

يظير الشكل البياني رقم ( )22أن أعمى نسبة في مجال االحتياج التدريبي استخدام الحاسوب
في تدريس الكيمياءبمغت ( ،)%22وقد يعزى اإلرتفاع في النسبة الى ضرورة أمتالك المشرفين التربويين
لميارات توظيف الحاسوب في تدريس المبحث والمختبرات الجاف لتقديم اإلسناد الالزم لممعممين ودعم
تعمم الطمبة ،بينما بمغت ادنى نسبة ( )%31في االحتياج التدريبي تنفيذ التجارب المخبرية ،وقد يفسر
التدني في نسبة االحتياج التدريبي الى إمتالك المشرفين التربويين لمميارات المطموبة في مجال تنفيذ
التجارب المقترحة في مبحث الكيمياء.
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الرابع عشر :النتائج العامة لتخصص عموـ األرض (جيولوجيا):
تبين األشكال البيانية المدرجة أدناه النسب العامة لتخصص عموم األرض عمى مستوى المممكة
لكل من المعممين والمشرفين التربويين ،وفق فئات الدراسة وىي كاآلتي:
 .1احتياجات معممي المرحمة األساسية العميا (:)12–8
شكل ()45
االحتياجات التدريبية التخصصية لمعممي عموـ األرض لممرحمة األساسية العميا ()01-8

يظير الشكل البياني رقم ( )22أن أعمى نسبة في مجال االحتياج التدريبي برمجية  GISبمغت
( ،)%33وقد يعزى اإلرتفاع في النسبة الى ضرورة اكتساب المعممين لمميارات والخبرات والميارات
التخصصية الالزمة في توظيف برمية نظم المعمومات الجغرافية ( )GISفي تنفيذ محتوى المباحث مع
طمبة الصفوف (  ،)12-8بينما بمغت ادنى نسبة ( )%1في االحتياجات التدريبية الموضحة في الشكل
أعاله ،وقد يعزى التدني في نسبة االحتياجات التدريبية الواردة في الشكل أعاله إلمتالك المعممين لممعرفة
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األكاديمية (أثناء مراحل الدراسة الجامعية) المناسبة لتدريس الموضوعات الواردة في المبحث ،باالضافة
سيولة المفاىيم والحقائق والمكونات الواردة في تخصص عموم األرض في مبحث العموم لمصف الثامن،
ومبحث عموم األرض لمصفين التاسع والعاشر األساسيين ،فيي التحتاج الى استخدام معارف وميارات
وخبرات كيميائية أو فيزيائية بحتو لتدريسيا.
 .9احتياجات معممي المرحمة الثانوية (:)19–11
شكل ()46
االحتياجات التدريبية التخصصية لمعممي عموـ األرض لممرحمة الثانوية ()06-00

يظير الشكل البياني رقم ( )26أن أعمى نسبة في مجال االحتياج التدريبي تمييز نسيج
الصخوربمغت ( ،)%11وقد يعزى اإلرتفاع في النسبة الى احتياج المعممين الى إكتساب المعارف
والميارات التطبيقية العممية الضرورية لموضوع الصخور النارية من حيث ( المحتوى المعدني لمصخر،
ونسيج الصخر ،ونشاة الصخر) ،مع اىمية توفير عينات من الصخور بأنواعيا المختمفة في جميع مدارس
المممكة ،بينما بمغت ادنى نسبة ( )%1في االحتياجات التدريبيةالمحددة في الشكل ،وقد يعزى التدني في
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نسبة االحتياج التدريبي الى أن االحتياجات التدريبية المذكورة أعاله ال تعد من أولويات المعممين في
تدريس طمبة الصفوف ( ،)19-11ألنيا غير مضمنو كموضوعات مبحث عموم األرض والبيئة ،ىذا
باإلضافة الى ان محتوى االحتياجات ىي احتياجات بموضوعات الكيمياء في غالبيتيا.
 .3احتياجات المشرفين التربويين:
شكل ()47
االحتياجات التدريبية التخصصية لمشرفي عموـ األرض

يظير الشكل البياني رقم ( )27أن أعمى نسبة في مجال االحتياج التدريبي توظيف البيئة في
تدريس عموم األرضبمغت ( ،)%22وقد يعزى اإلرتفاع في النسبة الى احتياج المشرفين التربويين اكتساب
الميارات والخبرات التربوية المناسبة لتقديم اسنادىم لمعممييم واثراء المبحث باألنشطة التعميمية الخاصة
بموضوعات المبحث ،بينما بمغت ادنى نسبة ( )%16في االحتياج التدريبي التعامل مع األجيزة المخبرية
في مختبر العموم ،وقد يعزى التدني في نسبة االحتياج التدريبي الى أن المشرفين التربويين يقدمون
اسنادىم التربوي المناسب لمعممييم في موضوعات المبحث وال توجد حاجة الى توظيف األجيزة المخبرية
في تنفيذ المبحث ،حيث يحتاج المعممين الى استخداموسائل تعميمية محددة وعمى وجو الخصوص
العينات المختمفة من المعادن والصخور المتنوعة واألحافير التي تحاكي موضوعات المبحث.
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الخامس عشر :النتائج العامة لتخصص الثقافة المالية:
تبين األشكال البيانية المدرجة أدناه النسب العامة لتخصص الثقافة المالية عمى مستوى المممكة
لكل من المعممين والمشرفين التربويين ،وفق فئات الدراسة وىي كاآلتي:
 .1احتياجات معممي المرحمة األساسية الدنيا (:)7–2
شكل ()48
االحتياجات التدريبية التخصصية لمعممي الثقافة المالية لممرحمة األساسية الدنيا ()7-4

يظير الشكل البياني رقم ( )28أن أعمى نسبة في مجال االحتياج التدريبي التخصصي في
تخصص الثقافة المالية بمغت ( )%39في موضوع التدريب عمى استخدام استراتيجية التعمم من خالل
األنشطة،وىذا يوضح اىتمام الفئات المذكورة بتحسين وتطوير معارفيم واكتساب ميارات التدريس عمى
استخدام استراتيجية التعمم بتطبيق األنشطة ،وفي ىذا المجال تنفذ و ازرة التربية والتعميم برنامجاً تدريبياً
لمتعمم بالمعب وسيشمل جميع معممي التخصصات ومشرفييم ،في حين كانت النسبة األدنى ( )%18في
وزرة التربية والتعميم
االحتياج التدريب عمى استخدام استراتيجية التقويم ،وىذا يفسر بالدور الذي تقوم بو ا
في الحاق المعممين ببرامج التنمية المينية قبل وأثناء الخدمة كبرنامج المعممين المستجدين وبرنامج
المناىج المطورة وغيرىا والتي تناولت موضوع التدريب المقترح الوارد في الشكل أعاله.
 .9احتياجات معممي المرحمة األساسية العميا (:)12–8
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شكل ()49
االحتياجات التدريبية التخصصية لمعممي الثقافة المالية لممرحمة األساسية العميا ()01-8

يظير الشكل البياني رقم ( )29أن أعمى نسبة في مجال االحتياج التدريبي التجارة االلكترونية
بمغت ( ،)%9وقد يعزى اإلرتفاع في النسبة الى إىتمام المعممين بإكتساب المعرفة والميارات الالزمة
لتوظيفيا في تدريس المحاور المخصصة لذلك في المبحث ،كونو يرتبط بتطورات العصر والمستجدات
العالمية ،بينما بمغت ادنى نسبة ( )%1في االحتياجات التدريبيةالظاىرة في الشكل ،ويفسر التدني في
نسبة االحتياج التدريبي الى تنوع خبرات المعممين وامتالك المعرفة والميارات من خالل التحاقيم بالبرامج
التدريبية في المجاالت المتقرحة الواردة في الشكل اعاله.
السادس عشر :النتائج العامة لتخصص الحاسوب:
تبين األشكال البيانية المدرجة أدناه النسب العامة لتخصص الحاسوب عمى مستوى المممكة لكل
من المعممين والمشرفين التربويين ،وفق فئات الدراسة وىي كاآلتي:
 .1احتياجات معممي المرحمة األساسية الدنيا (:)7–2
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شكل ()51
االحتياجات التدريبية التخصصية لمعممي الحاسوب لممرحمة األساسية الدنيا ()7-4

يظير الشكل البياني رقم ( )22أن أعمى نسبة في مجال االحتياج التدريبي التخصصي في الحاسوب
بمغت ( )%19في موضوع بنوك االسئمة ،وقد يعزى السبب الى اىتمام الفئات المذكورة بتحسين وتطوير
معارفيم في مجال إنشاء بنوك االسئمة االلكترونية وتوظيفيا في قياس مستوى تحصيل الطمبة ،في حين
كانت النسبة األدنى ( )%1في االحتياجات التدريبية :تصميم المواقع االلكترونية والتعمم والتجارة
االلكترونية ،وتطبيقات النمذجة والمحاكاة ،وقد يعزى السبب الى قمة أىتمام المعممين في إنشاء المواقع
االلكترونية كونيا خارج نطاق موضوعات المبحث ( ال تطرح في الغرفة الصفية) ،باالضافة الى صعوبة
تعمم التقنيات الحديثة وتطبيقيا كما ىو وارد في مقترح تطبيقات النمذجة والمحاكاة.
 .9احتياجات معممي المرحمة األساسية العميا (:)12–8
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شكل ()50
االحتياجات التدريبية التخصصية لمعممي الحاسوب لممرحمة األساسية العميا ()01-8

يظير الشكل البياني رقم ( )21أن أعمى نسبة في مجال االحتياج التدريبي صيانة الحاسوب
والشبكات بمغت ( ،)%12وقد يعزى اإلرتفاع في النسبة الى رغبة معظم المعممين إلكتساب المعرفة
والخبرة في استخدام صيانة الحاسوب والشبكات كونيا ضرورية لمتطبيق العممي لطمبة الصفوف (– 8
 ،)12بينما بمغت ادنى نسبة ( )%1في االحتياجات التدريبية التالية :ميارات الحاسوب الشاممة ،التدريب
عمى برامج التصميم مثل االدوبي والفالش ،وقد يفسر التدني في نسبة االحتياج التدريبي الى اكتساب
المعممين لممعرفة والخبرات والميارات الالزمة من خالل البرامج التدريبية المنفذة لممعممين (أثناء الخدمة)
بيدف محو األمية الحاسوبية ،باالضافة الى أن معظم المعممين الجدد حصموا عمييا قبل التعيين.
 .3احتياجات معممي المرحمة الثانوية (:)19–11
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شكل ()56
االحتياجات التدريبية التخصصية لمعممي الحاسوب لممرحمة الثانوية ()06-00

يظير الشكل البياني رقم ( )29أن أعمى نسبة في مجال االحتياج التدريبي برمجيات متقدمة
بمغت ( ،)%91وقد يعزى اإلرتفاع في النسبة الى رغبة المعممين بتعمم لغات البرمجة المختمفة كونيا أحد
موضوعات المبحث لطمبة الصفوف( ،)19-11بينما بمغت ادنى نسبة ( )%1في االحتياج التدريبي
ميارات الحاسوب الشاممة ،ويفسر التدني في نسبة االحتياج التدريبي الى إمتالك المعممين لممعرفة
والخبرات والميارات الالزمة من خالل البرامج التدريبية المنفذة لممعممين.
 .2احتياجات المشرفين التربويين:
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شكل ()53
االحتياجات التدريبية التخصصية لمشرفي الحاسوب

يظير الشكل البياني رقم ( )23أن أعمى نسبة في مجال االحتياج التدريبي صيانة الحاسوب
والشبكات بمغت ( ،)%37ويفسر اإلرتفاع في النسبة الى اىتمام المشرفين التربويين في إكتساب المعرفة
والخبرة في استخدام صيانة الحاسوب والشبكات وتقديم اإلسناد المناسب لطمبة الصفوف ( ،)12 – 8بينما
بمغت ادنى نسبة ( )%2في االحتياجان التدريبيان :التقويم والتحميل االحصائي  ،SPSSوبرمجية اوفس
متقدم ،ويفسر التدني في نسبة االحتياج التدريبي الى أكتساب المشرفين التربويين لممعرفة األكاديمية
والخبرات التربوية الالزمة إلسناد المعممين ودعم تعمم الطمبة.
السابع عشر :النتائج العامة لتخصص التربية المينية:
تبين األشكال البيانية المدرجة أدناه النسب العامة لتخصص التربية المينية عمى مستوى المممكة
لكل من المعممين والمشرفين التربويين ،وفق فئات الدراسة وىي كاآلتي:
 .1احتياجات معممي المرحمة األساسية الدنيا (:)7–2
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شكل ()54
االحتياجات التدريبية التخصصية لمعممي التربية المينية لممرحمة األساسية الدنيا ()7-4

يظير الشكل البياني رقم ( )22أن أعمى نسبة في مجال االحتياج التدريبي التخصصي في التربية
المينية بمغت ( )%18في موضوع امتالك الميارات األساسية في الرسم اليندسي واعمال النجارة
والكيرباء والتركيبات الميكانيكية والتمديدات الصحية ،وقد يعزى السبب في اإلرتفاع الى اىتمام الفئات
المذكورة بتحسين وتطوير معارفيم ومياراتيم العممية وخبراتيم التربوية المناسبة وتزويدىم باالستراتيجيات
التربوية الحديثة في التدريس لتمكينيكم من تدريس الطمبة في الموضوعات المذكورة سابقاً وعمى وجو
الخصوص موضوع الرسم الصناعي لمطالبات (اإلناث) ،ىذا باإلضافة الى الضعف في امتالك المعارف
والميارات األساسية لدى المعممين والمعممات ( أثناء مراحل التعميم الجامعي) في موضوعات االحتياجات
التدريبية سابقة الذكر ،في حين كانت النسبة األدنى ( )%1في االحتياجات التدريبية المذكورة في الشكل
وزرة التربية والتعميم في الحاق المعممين بالبرامج التدريبية
أعاله ،وقد يعزى السبب الى الدور الذي تقوم بو ا
المناسبة وامتالك المعممين لممعرفة والميارات االساسية الالزمة لتدريس الطمبة في الموضوعات ذات
العالقة الواردة في مباحثيم.
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 .9احتياجات معممي المرحمة األساسية العميا (:)12–8
شكل ()55
االحتياجات التدريبية التخصصية لمعممي التربية المينية لممرحمة األساسية العميا ()01-8

يظير الشكل البياني رقم ( )22أن أعمى نسبة في مجال االحتياج التدريبي امتالك الميارات
األساسية في الرسم اليندسي واعمال النجارة والكيرباء والتركيبات الميكانيكية والتمديدات الصحية بمغت
( ،)%99وقد يعزى السبب إلرتفاع النسبة الى اىتمام الفئات المذكورة بتحسين وتطوير معارفيم ومياراتيم
العممية وخبراتيم التربوية المناسبة وتزويدىم باالستراتيجيات التربوية الحديثة في التدريس لتمكينيكم من
تدريس الطمبة في الموضوعات المذكورة سابقاً ،حيث أنيا تعد من الموضوعات األساسية في مباحث
التربية المينية لمصفوف األساسية العميا ( ،)12 -8ىذا باإلضافة الى الضعف في امتالك المعارف
والميارات األساسية لدى المعممين والمعممات ( أثناء مراحل التعميم الجامعي) في موضوعات االحتياجات
التدريبية سابقة الذكر ،بينما بمغت ادنى نسبة ( )%1في االحتياجات التدريبيةالموضحة في الشكل ،وقد
يعزى التدني في نسبة االحتياج التدريبي الى إمتالك المعممين لممعرفة والميارات االساسية الالزمة لتدريس
الطمبة في الموضوعات ذات العالقة الواردة في مباحثيم.
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 .3احتياجات المشرفين التربويين:
شكل ()56
االحتياجات التدريبية التخصصية لمشرفي التربية المينية

يظير الشكل البياني رقم ( )26أن أعمى نسبة في مجال االحتياج التدريبي الخياطة وميارات
التطريزبمغت ( ،)%97وقد يعزى اإلرتفاع في النسبة الى احتياج المشرفين التربويين الى امتالك المعارف
والميارات الخاصة في مجال الخياطة والتطريز اليدوي لتقديم االسناد الالزم لممعممين في ىذه المجاالت،
حيث أنيم ال يتعرضون لموضوعات مفصمة ومحدثة في ىذه المجاالت في مراحل دراستيم السابقة ،بينما
بمغت ادنى نسبة ( )%9في االحتياجات التدريبية الظاىرة في الشكل ،وقد يعزى التدني في نسبة
االحتياجات التدريبية المذكورة في الشكل أعاله الى إمتالك المشرفين التربويين لممعرفة والميارات
االساسية الالزمة لتقديم االسناد التربوي المناسب لممعممين لتمكينيم من تدريس الطمبة في الموضوعات
ذات العالقة الواردة في مباحثيم.
الثامف عشر :النتائج العامة لتخصص التربية الفنية:
تبين األشكال البيانية المدرجة أدناه النسب العامة لتخصص التربية الفنية عمى مستوى المممكة
لكل من المعممين والمشرفين التربويين ،وفق فئات الدراسة وىي كاآلتي:
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 .1احتياجات معممي المرحمة األساسية الدنيا (:)7–2
شكل ()57
االحتياجات التدريبية التخصصية لمعممي التربية الفنية لممرحمة األساسية الدنيا ()7-4

يظير الشكل البياني رقم ( )27أن أعمى نسبة في مجال االحتياج التدريبي التخصصي في التربية
الفنية بمغت ( )%12في االحتياج التدريبي المتمثل في البرنامج التدريبي المقترح في موضوع امتالك
ميارات جديدة في التربية الفنية ،وىذا يوضح اىتمام الفئات المذكورة بتحسين وتطوير معارفيم في
االحتياج المشار الية ألن مناىج التربية الفنية تتضمن العديد من الميارات التطبيقية التي ينبغي عمى
المعمم امتالكيا لينعكس أثر ذلك عمى الطمبة في مختمف المراحل ،في حين كانت النسبة األدنى ()%1
في االحتياجات التدريبية اآلتية :التصميم ،الفن التشكيمي ،تطوير الخامات ،وىذا يفسر بالدور الذي تقوم
وزرة التربية والتعميم في إعداد وتدريب المعممين والمشرفين التربويين في مجال تخصص التربية الفنية
بو ا
واكسابيم المعارف والميارات الالزمة لبعض محاور منياج التربية الفنية.
يبين جدول رقم ( )12االحتياجات التدريبية ذات النسبة الضئيمة جداً ،وذلك بسبب تدني تكرارىا
لدى المستجيبين لمدراسة من معممي الصفوف ( )7 -2في تخصص التربية الفنية ،وىي كاآلتي:

73

جدوؿ ()05

 .9احتياجات معممي المرحمة األساسية العميا (:)12–8
شكل ()58
االحتياجات التدريبية التخصصية لمعممي التربية الفنية لممرحمة األساسية العميا ()01-8

يظير الشكل البياني رقم ( )28أن أعمى نسبة في مجال االحتياج التدريبي الفنون المسرحية
بمغت ( ،)%19ويفسر اإلرتفاع في النسبة الى طبيعة تخصص المعممين الذين يدرسون التربية الفنية،
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فالفنون المسرحية ليست من الموضوعات المتضمنة في تخصص التربية الفنية في مرحمة التعميم الجامعي
(األكاديمي) لدرجة البكالوريوس ،وان كانت موجودة فيي بمخصصات محددة (من الساعات الدراسية) ال
تمكن الطالب الجامعي (المعمم المستقبمي) من إكتساب المعرفة والميارات الالزمة لتغطية المبحث في ىذا
الخصوص بالشكل المطموب ،بينما بمغت ادنى نسبة ( )%1في االحتياجات التدريبية المختمفة والظاىرة
في الشكل أعاله ،ويفسر التدني في نسبة االحتياج التدريبي الى أن ىناك بعض المعممين ممن يدرسون
التربية الفنية ىم ممن يحممون المؤىل العممي في تخصص الفنون المسرحية ( وىذا مؤشر عمى قمة عدد
المعممين المعيين بتخصص التربية الفنية).
 .3احتياجات معممي المرحمة الثانوية (:)19–11
شكل ()59
االحتياجات التدريبية التخصصية لمعممي التربية الفنية لممرحمة الثانوية ()06-00

يظير الشكل البياني رقم ( )29أن أعمى نسبة في مجال االحتياج التدريبي تطوير الخامات
بمغت ( ،)%27ويفسر اإلرتفاع في النسبة الى أن تطوير الخامات المستخدمة في التربية الفنية من
الموضوعات الغير مطروحة بشكل موسع في مبحث التربية الفنية ،وىذا يفسر احتياج المعممين في
إكتساب المعارف والميارات الالزمة لتوظيفيا في تدريس محاور المبحث ،بينما بمغت ادنى نسبة ()%2
في االحتياج التدريبي الرسم الثالث األبعاد ،ويفسر التدني في نسبة االحتياج التدريبي الى إمتالك
المعممين المعرفة والميارات الالزمة في ىذا المجال عن طريق االلتحاق بالبرامج التدريبية الخاصة
بتوظيف التقنييات الحديثة في العممية التعميمة التعممية.
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 .2احتياجات المشرفين التربويين:
شكل ()61
االحتياجات التدريبية التخصصية لمشرفي التربية الفنية

يظير الشكل البياني رقم ( )62أن أعمى نسبة في مجال االحتياجات التدريبية األتية :فن الطرق
عمى النحاس ،المسرح ،المجسمات ،الرسم ،بمغت ( ،)%67ويفسر اإلرتفاع في النسبة الى إىتمام
المشرفين التربويين في إكتساب المعارف والميارات الالزمة لتوظيف ىذه الميارات في إثراء موضوعات
مبحث التربية الفنية ،وتقديم االسناد الالزم لممعممين في ىذا المجال وذلك الن ىذه المجاالت من
الموضوعات المحببة لدى الطمبة ،باالضافة الى تمكين الطمبة من توظيف ىذه الميارات في حياتيم
اليومية ،بينما بمغت ادنى نسبة ( )%8في االحتياج التدريبي توظيف التكنولوجيا (الموح التفاعمي) ،ويفسر
التدني في نسبة االحتياج التدريبي الى أن المشرفين التربويين ال يميمون الى توظيف الموح التفاعمي في
تدريس موضوعات مبحث التربية الفنية ،فيم يفضمون تقديم االسناد الالزم لتشجيع المعممين عمى توظيف
خياليم وابداعاتيم في تدريس الطمبة مما يدعم تعمم الطمبة ويشجع تنمية حس االبداع واالبتكار لدييم
بتوظيف خياليم في إظيار افكارىم.
التاسع عشر :النتائج العامة لتخصص اإلقتصاد المنزلي:
تبين األشكال البيانية المدرجة أدناه النسب العامة لتخصص اإلقتصاد المنزلي عمى مستوى
المممكة لكل من المعممين والمشرفين التربويين ،وفق فئات الدراسة وىي كاآلتي:
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 .1احتياجات معممي المرحمة الثانوية (:)19–11
شكل ()60
االحتياجات التدريبية التخصصية لمعممي اإلقتصاد المنزلي لممرحمة الثانوية ()06-00

يظير الشكل البياني رقم ( )61أن أعمى نسبة في مجال االحتياج التدريبي التخصصي في تخصص
االقتصاد المنزلي في االحتياج التدريبي ( )%33االسعافات األولية ،وقد يعزى السبب لعدم تعرض
المعممين لممعرفة األكاديمية الكافية لموضوع األسعافات االولية اثناء مراحل الدراسة الجامعية (متل
التخصصات الجامعية اآلتية :إنتاج مالبس ،التجميل ،التعذية ،والتصنيع المنزلي ،باالضافة الى عدم
تضمين المحتوى التعميمي بموضوع االسعافات األولية لمرحمة التعميم الثانوي في الفروع المينية ،عمماً بأن
موضوع االسعافات األولية من الموضوعات اليامة والتي يحتاجيا كالً من المعممين والطمبة في ىذه
المرحمة لتفاعميم المباشر مع األجيزة واألدوات الالزمة في المشاغل المينية ( مشاغل التدريب العممي)،
في حين كانت أدنى نسبو في االحتياج التدريبي الرسم والتصميم حيث بمغت النسبة ( ،)%1وقد يعزى
السبب في التدني في النسبة الى التحول في النيج التربوي لمنظومة التعميم الثانوي والتغيير عمى فروع
التعميم الثانوي ،حيث يعد االحتياج الوارد في الشكل أعاله ( الرسم والتصميم ) حديثاً مبحث مستقل
يتضمن عدد من الموضوعات المختمفة الحديثة ،ويتتطمب ذلك تنفيذ تنيمة مينية لممعممين المختصين
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لتنفيذ المبحث مع طمبة المرحمة الثانوية ( فرع االقتصاد المنزلي) ،باالضافة الى تنمية المعممين الذين
يدرسون المبحث حالياً ممن يحممون تخصصات مختمفة متل تخصص التجميل والتصنيع الغذائي.
 .9احتياجات المشرفين التربويين:
شكل ()66
االحتياجات التدريبية التخصصية لمشرفي اإلقتصاد المنزلي

يظير الشكل البياني رقم ( )69أن أعمى نسبة في مجال االحتياج التدريبي ميارات التجميل
وتزيين الكيك ،ودراما ومسرحبمغت ( ،)%33وقد يعزى اإلرتفاع في النسبة الى حتياج المشرفين التربويين
إلمتالك المعرفة الميارات الالزمة لدعم تدريس المعممين لطمبتيم وتقديم االسناد المناسب ليم وعمى وجو
الخصوص لممشرفين التربويين ذوو التخصصات المختمفة مثل ( تربية الطفل واليندسة الزارعية،
والصناعات الغذائية) وعمى وجيو الخصوص في االحتياجان التدريبيان ( ميارات التجميل ،وتزين الكيك)،
أما بالنسبة لالحتياج (درامى ومسرح) ىو وارد في منياج تربية الطفل ،والذي تم الغاؤه حديثاً كتخصص
من منظومة التعميم الثانوي الميني الشامل ،بينما بمغت ادنى نسبة ( )%17في االحتياجات التدريبية
الواردة أعاله ،وقد يعزى التدني في نسبة االحتياجات التدريبية ( تطبيق نظام تحديد نقاط الضبط الحرجة
لمعمميات التصنيعية المنزلية ،واستخدام جياز الرفراكتوميتر والييدرومترات لقياس المواد (صمبة ،محاليل)،
وتخطيط وجبات غذائية متوازنة لمختمف الفئات) الى إمتالك مشرفي االقتصاد المنزلي (تخصص ىندسة
زراعية) لممعرفة والميارات الالزمة لتقديميا لممعممين ،في حين أن المشرفين التربويين المختصين في تربية
الطفل يحتاجون الى التنمية المينية الالزمة إلكتساب المعارف والميارات الالزمة في االحتياجات سابقة
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الذكر ليتمكنوا من تقديم االسناد المناسب لمعممييم ،أما فيما يخص االحتياج التدريبي األخير ( رسم
وتصميم األزياء حاسوبياً) يعد حديثاً ( في ظل التحول في النيج التربوي لمنظومة التعميم الثانوي والتغيير
عمى فروع التعميم الثانوي) من االحتياجات التربوية الحديثة في تخصص االقتصاد المنزلي ،وىذا يتطمب
الحاق المشرفين التربويين ومعممييم ببرامج تنمية مينية متكاممة في ىذا المجال.
العشروف :النتائج العامة لتخصص التربية الرياضية:
تبين األشكال البيانية المدرجة أدناه النسب العامة لتخصص التربية الرياضية عمى مستوى
المممكة لكل من المعممين والمشرفين التربويين ،وفق فئات الدراسة وىي كاآلتي:
 .1احتياجات معممي المرحمة األساسية الدنيا (:)7–2
شكل ()63
االحتياجات التدريبية التخصصية لمعممي التربية الرياضية لممرحمة األساسية الدنيا ()7-4

يظير الشكل البياني رقم ( )63أن أعمى نسبة في مجال االحتياج التدريبي التخصصي في التربية
الرياضية بمغت ( )%13في موضوع التحكيم الدولي وقد يعزى االرتفاع في النسبة الى يوضح اىتمام
الفئات المذكورة بتحسين وتطوير معارفيم وميارتيم العممية (التطبيقية) في مجال تحكيم االلعاب الرياضية
الن المعممين لم يكتسبوا الميارات االساسية والمتقدمة لتحكيم األلعاب الرياضية أثناء مراحل دراستيم
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الجامعية ،وعميو يفضل تمكين معممي التربية الرياضية من تنفيذ برامج تنمية مينية خاصة بيم وفق آليات
تربوية مناسبة بالتعاون مع االتحادات الرياضية ،في حين كانت النسبة األدنى ( )%1في االحتياجات
التدريبية الظاىرة أعاله ،وقد يعزى السبب تضمين الموضوعات المذكورة في الشكل أعاله في مناىج
التربية الرياضية ،حيث تم تضمين مباحث التربية الرياضية وأدلة المعممين المطورة لمعام الدراسي
 9217/9216باإلرشادات والتعميمات المناسبة باأللعاب الرياضية وتطبيقاتيا وعمى وجو الخصوص
مزاولة االلعاب الرياضية لمطمبة من ذوي االحتياجات الخاصة والموىوبين.
 .9احتياجات معممي المرحمة األساسية العميا (:)12–8
شكل ()64
االحتياجات التدريبية التخصصية لمعممي التربية الرياضية لممرحمة األساسية العميا ()01-8

يظير الشكل البياني رقم ( )62أن أعمى نسبة في مجال االحتياج التدريبي التحكيم بمغت
( ،)%99وقد يعزى اإلرتفاع في النسبة الى أن المعارف والميارات التي اكتسبيا المعممين أثناء مراحل
الدراسة الجامعية تركز في مضمونيا عمى الجوانب المعرفية والفنية وال تركز عمى إكسابيم القدرات
والميارات الالزمة لممارسة التحكيم وتطبيق القوانين الخاصة بااللعاب الرياضية عممياً ( عدم تعريض
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الطمبة لمواقف تحكيم االلعاب الرياضية) ،باإلضافة الى قمة األدوات الرياضية في المدارس الحكومية،
بينما بمغت ادنى نسبة ( )%1في االحتياجات التدريبية المختمفة والمبينة في الشكل ،وقد يعزى التدني في
نسبة االحتياج التدريبي الى قمة أعداد الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس الحكومية ،باإلضافة
الى أن تضمين الموضوعات المذكورة في الشكل أعاله في مناىج التربية الرياضية ،حيث تم تضمين
مباحث التربية الرياضية وأدلة المعممين المطورة لمعام الدراسي  9217/9216باإلرشادات والتعميمات
المناسبة باأللعاب الرياضية المناسبة لفئات الطمبة ( حيث شممت االلعاب الرياضية الصغيرة والبسيطة)
وتطبيقاتيا المختمفة لتنفيذىا مع الطمبة عمى اختالف فئاتيم.
 .3احتياجات معممي المرحمة الثانوية (:)19–11
شكل ()65
االحتياجات التدريبية التخصصية لمعممي التربية الرياضية لممرحمة الثانوية ()06-00

يظير الشكل البياني رقم ( )62أن أعمى نسبة في مجال االحتياج التدريبي التحكيم بمغت
( ،)%99وقد يعزى اإلرتفاع في النسبة الى أىتمام المعممين بإكتساب الميارات العممية (التطبيقية)
لممارسة التحكيم لأللعاب الرياضية ،والتطبيق العممي لمقوانين الناظمة لأللعاب الرياضية ،واالقتصار عمى
إكتساب المعممين المعارف االكاديمية والفنية لأللعاب الرياضية أثناء مراحل دراستيم الجامعية ،وعميو
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يفضل تمكين معممي التربية الرياضية من تنفيذ برامج تنمية مينية خاصة بيم وفق آليات تربوية مناسبة
بالتعاون مع االتحادات الرياضية ،باإلضافة الى قمة األدوات الرياضية في المدارس الحكومية التي تمكنيم
من تحقيق النتاجات التعميمة المخطط ليا ،بينما بمغت ادنى نسبة ( )%1في االحتياجات التدريبية
المختمفة كماىي موضحة في الشكل ،وقد يفسر التدني في نسبة االحتياجات التدريبية الى عدم إقامة
بطوالت في االلعاب الرياضية لمطمبة من ذوي االحتياجات الخاصة ،باإلضافة الى أن خطة األنشطة
الرياضية لمفعاليات الرياضية تعد من قبل المعنيين قسم الرياضية المدرسية في مديريات التربية والتعميم.
 .2احتياجات المشرفين التربويين:
شكل ()66
االحتياجات التدريبية التخصصية لمشرفي التربية الرياضية

يظير الشكل البياني رقم ( )66أن أعمى نسبة في مجال االحتياجان التدريبيان :الحركات
االنتقالية المكانية واالساسية ،البرامج التعميمية والميارات الفنية لاللعاب الرياضية ،حيث بمغت (،)%93
وقد يعزى اإلرتفاع في النسبة الى احتياج المشرفين التربويين بضرورة إنعاش معارفيم ومياراتيم في
موضوعات االحتياج المقترحة واكتساب الميارات المستجدة في تطوير برامج تعميمية لتطبيقات األلعاب
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الرياضية المختمفة لتمكينيم من تقديم اإلسناد التربوي المناسب لمعميميم ،بينما بمغت ادنى نسبة ()%8
في االحتياجات الموضحة أعاله ،وقد يعزى التدني في نسبة االحتياج التدريبي الى عدم إقامة بطوالت في
االلعاب الرياضية لمطمبة من ذوي االحتياجات الخاصة عمى مستوى و ازرة التربية والتعميم ،باإلضافة الى
أن خطة األنشطة الرياضية لمفعاليات الرياضية تعد من قبل المعنيين قسم الرياضية المدرسية في مديريات
التربية والتعميم ،باإلضافة الى تضمين الموضوعات المذكورة في الشكل أعاله في مناىج التربية الرياضية،
حيث تم تضمين مباحث التربية الرياضية وأدلة المعممين المطورة لمعام الدراسي 9217/9216
باإلرشادات والتعميمات المناسبة باأللعاب الرياضية وتطبيقاتيا المختمفة مما يضمن توفير المعارف
والخبرات التربوية المناسبة لممعممين.
الحادي والعشريف :النتائج العامة لتخصص الصناعي:
تبين األشكال البيانية المدرجة أدناه النسب العامة لتخصص الصناعي عمى مستوى المممكة لكل
من المعممين والمشرفين التربويين ،وفق فئات الدراسة وىي كاآلتي:
 .1احتياجات معممي المرحمة الثانوية (:)19–11
شكل ()67
االحتياجات التدريبية التخصصية لمعممي الصناعي لممرحمة الثانوية ()06-00
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يظير الشكل البياني رقم ( )67أن أعمى نسبة في مجال االحتياج التدريبي وحدة الحاكم المبرمج
بمغت ( ،)%2ويفسر اإلرتفاع في النسبة الى حاجة المعممين الى مواكبة التطور العممي ومايط ار من
تحديثات عمى االجيزة وظيور عموم حديثة تجب ماقبميا من عموم وميارات توفر الجيد والوقت والتكاليف
عن سابقاتيا من تقنيات مع ضرورة االبقاء عمى الميارات اليدوية االساسية التي تبقي الفنيين عمى لياقتيم
في العمل اليدوي وكون ان الكثير من االجيزة في السوق االنتاجي المحمي من الموديالت الغير مطورة
نسبيا ،بينما بمغت ادنى نسبة ( )%1في االحتياجات التدريبية الواردة في الشكل اعاله ،ويفسر التدني في
نسبة االحتياج التدريبي البعد موضوح الرؤيا بالنسبة لمحتوى الدورات وخاصة ان كثير من المباحث
يدرسيا معممون غير مختصين اوقريبون من التخصص اوان النماذج عبئت من قبل معممين غيرمختصين
وفي بعض االحيان ال يبدي المعمم رغبة بالدورات حتى اليثقل كاىمو ويبقى ح ار وقتا اكثر كذلك ان بعض
الدورات قصيرة والمدربين غير اكفاء مما يعتبره بعض المعممين مضيعة لموقت وخاصة ان معظم الدورات
نظرية وتخمو من الجانب العممي.
ويأتي جدول رقم ( )16لبيان االحتياجات التدريبية ذات النسبة الضئيمة جداً ،وذلك بسبب تدني
تكرارىا لدى المستجيبين لمدراسة من معممي الصفوف ( )19 -11في تخصص الصناعي ،وىي كاآلتي:
جدول ()16
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 .9احتياجات المشرفين التربويين:
شكل ()68
االحتياجات التدريبية التخصصية لمشرفي الصناعي

يظير الشكل البياني رقم ( )68أن أعمى نسبة في مجال االحتياج التدريبي اسعافات أولية
واطفاء ،والمحام ،ووحدة الحاكم المبرمج بمغت ( ،)%67ويفسر اإلرتفاع في النسبة الى ان قمة اعداد
المشرفين التخصصيين تظير قوة النسبة  ،الحاجة الى االطالع عمى كل جديد حتى اليظير المشرف
بصورة ضعيفة اما المعممين حديثي التخرج ممن ىم من المعممين المبدعين ،بينما بمغ ادنى نسبة ()%33
في االحتياجات التدريبية األتية :تصميم االعمال الكيربائية المنزلية والصناعية،واعادة لف المحركات
لمختمف األنواع ،ويفسر التدني في نسبة االحتياج التدريبي الى ان معظم المشرفين حصموا عمى ىذه
الدورات حين تعبئة النماذج عمما بانيم احيموا الى التقاعد اما االن فيم بحاجة الى ىذه الدورات .
الثاني والعشريف :النتائج العامة لتخصص الزراعي:
تبين األشكال البيانية المدرجة أدناه النسب العامة لتخصص الزراعي عمى مستوى المممكة لكل
من المعممين والمشرفين التربويين ،وفق فئات الدراسة وىي كاآلتي:
 .1احتياجات معممي المرحمة الثانوية (:)19–11
شكل ()69
االحتياجات التدريبية التخصصية لمعممي الزراعي لممرحمة الثانوية ()06-00
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يظير الشكل البياني رقم ( )69أن أعمى نسبة لإلحتياجات التدريبية لمعممي المرحمة الثانوية
بمغت ( )%29في مجاالت االحتياجات التدريبية اآلتية :اإللمام بآليات ىندسة الحدائق وانشاء المزارع
وخدماتيا ،والمعرفة بآليات انتاج الفطر الزراعي وتربية األسماك ،وقد يعزى اإلرتفاع في النسبة الى اىتمام
المعممين بضرورة إمتالك المعارف والميارات العممية (التطبيقية) في توظيف آليات ىندسة الحدائق وانشاء
المزارع وخدمتيا لتمكينيم من تقديم المعارف والميارات التطبيقية الالزمة لطمبتيم وفق استراتيجيات تدريس
تربوية مناسبة ،بينما بمغت ادنى نسبة ( )%3في االحتياج التدريبي االستمطار والتكنولوجيا ،وقد يعزى
التدني في نسبة االحتياج التدريبي الى إمتالك معظم المعممين لمقدر المناسب لممعارف والميارات لتدريس
موضوع االحتياج التدريبي االستمطار والتكنولوجيا لمطمبة ،ىذا باإلضافة الى أنو تم إدارج ىذه الموضوع
كإمتداد افقي في مبحثي عموم األرض والجغرافيا لممرحمة الثانوية بشكل كافي.
 .9احتياجات المشرفين التربويين:
شكل ()71
االحتياجات التدريبية التخصصية لمشرفي الزراعي
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يظير الشكل البياني رقم ( )72أن أعمى نسبة في مجال االحتياجان التدريبيان دورات في
الصناعات والزراعة واالنتاج الحيواني ،وزراعة األنسجة بمغت ( ،)%122وقد يعزى اإلرتفاع في النسبة
الى اىتمام المشرفين التربويين بإمتالك المعارف والميارات المستجدة في موضوعات االحتياجان التدريبيان
المذكوران سابقاً لتقديم االسناد التربوي الالزم لمعميميم فييا.
الثالث والعشريف :النتائج العامة لتخصص الفندقي:
تبين األشكال البيانية المدرجة أدناه النسب العامة لتخصص الفندقي عمى مستوى المممكة لكل
من المعممين والمشرفين التربويين ،وفق فئات الدراسة وىي كاآلتي:
 .1احتياجات معممي المرحمة الثانوية (:)19–11
شكل ()70
االحتياجات التدريبية التخصصية لمعممي الفندقي لممرحمة الثانوية ()06-00
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يظير الشكل البياني رقم ( )71تساوي نسب االحتياجات التدريبية لمعممي الفندقة لممرحمة
( )19 -11في مجاالت االحتياجات التدريبية المشار الييا في الشكل أعاله والبالغ ( ،)%23وقد يعزى
في السبب في ظيور نسب االحتياج التدريبي لممواضيع المقترحة اعاله الى احتياج المعممين إلكتساب
المعارف المتجددة والميارات الالزمة لمواكبة التطور السريع في مجال صناعة السياحة والفندقة وما يرتبط
بيا من تطور لمخدمات الفندقية في مجال الطعام والشراب وخدماتو ،وادارة األيواء ،باإلضافة ضعف
التأسيس المعرفي واألكاديمي لمعممي الفندقة ( أثناء مراحل تعميميم الجامعي) بشكل عام ،ىذا باإلضافة
الى أن معممي الفندقة ال يحضون بالتدريب المناسب ليتمكنوا من ممارسة الميارات العممية التطبيقية
(التدريب العممي) في الفنادق أو المطاعم المتخصصة ،وعدم الحاق معممي الفندقة لبرامج التنمية المينية
من قبل المعنيين في و ازرة التربية والتعميم ،لمتمكين المعممين من نقل أثر التدريب الى طمبتيم وتزويدىم
بالمعارف والميارات في المجاالت المذكورة.
الرابع والعشريف :النتائج العامة لتخصص صعوبات التعمـ:
تبين األشكال البيانية المدرجة أدناه النسب العامة لتخصص صعوبات التعمم عمى مستوى
المممكة لكل من المعممين والمشرفين التربويين ،وفق فئات الدراسة وىي كاآلتي:
 .1احتياجات معممي مراحل التعميم األساسي:
شكل ()76
االحتياجات التدريبية التخصصية لمعممي صعوبات التعمـ لمراحل التعميـ األساسي
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يظير الشكل البياني رقم ( )79أن أعمى نسبة في مجال االحتياج التدريبي النطق والمغة بمغت
( ،)%19ويفسر اإلرتفاع في النسبة الى إىتمام المعممين بإكتساب المعارف والميارات الحديثة في
مجاالت النطق والمغة حيث أنو لم يسبق وأن تم تنفيذ برامج تدريبية سابقاً خاصة بالمعممين في ىذه
المجاالت ،بينما بمغت ادنى نسبة ( )%3في االحتياجات التدريبيةالموضحة في الشكل الموضح أعاله،
ويفسر التدني في نسبة االحتياج التدريبي الى إمتالك معظم المعممين لمقدر المناسب من المعرفة
والميارات الالزمة لتنفيذ محاور المباحث وذلك عن طريق الحاق المعممين بالبرامج التدريبية المنفذة في
و ازرة التربية والتعميم في ىذه المجاالت.
 .9احتياجات المشرفين التربويين:
شكل ()73
االحتياجات التدريبية التخصصية لمشرفي صعوبات التعمـ
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يظير الشكل البياني رقم ( )73تساوي نسب في مجال االحتياجات التدريبية الموضحة في
الشكل والبالغ ( ،)%122ويفسر اإلرتفاع في النسبة الى احتياج المشرفين التربويين الى االلتحاق بالبرامج
التدريبية في المجاالت المشار الييا في الشكل أعاله واكتساب المعارف والميارات الحديثة في
موضوعاتيا ،حيث أن ىذه البرامج لم يتم طرحيا سابقاً ،ولم يتم تدريب المشرفين التربوين عمى مضامينيا.
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التوصيات العامة لمدراسة :
في ضوء النتائج العامة سابقة الذكر ،نوصي بالنقاط اآلتية:
. 1تطوير الوثائق الناظمة لعممية التنمية المينية لكل من المعممين والمشرفين التربويين بمجاالتيا المختمفة
مثل :نظام ترخيص المين التربوية ،والمعايير الوطنية لتنمية المعممين مينياً ،ومنياج التنمية المينية،
ووثيقة التدريب التربوي ،وممف المسار الوظيفي ومسارب التقدم ،وكاتموج برامج التنمية المينية الخاصة
بالفئات الوظيفية ،ووثيقة المعمم ،وتطوير أدوات تقيم أداء المعمم.
.9إعطاء األولوية لتنفيذ برامج التنمية المينية الحديثة (إن أمكن ذلك) لمفئات المستيدفة (معمم ،ومشرف
الممحة والتي تتماشى مع االتجاىات التربوية الحديثة ،في ضوء الميام
تربوي) ،في ضوء االحتياجات ُ
المناطة بيم.
. 3تنفيذ برامج التنمية المينية في الموضوعات المدرجة في نتائج االحتياجات التدريبية في التخصصات
المختمفة لكل من المعمم ،والمشرف التربوي في مجاالت التعميم األكاديمي والتعميم الميني.
. 2إعادة النظر في تعيين المشرفين التربويين بحيث يتم تزويد مديريات التربية والتعميم بكادر إشرافي في
التخصصات المختمفة وعمى وجو الخصوص في تخصصات التعميم الميني والتخصصات العممية النادرة
متل ( الرياضيات ،الفيزياء ...،وغيرىا).
. 2مأسسة عممية التنمية المينية في الو ازرة من خالل تحديد االحتياجات التدريبية لكافة العاممين في جميع
المسميات الوظيفية ،وذلك عن طريق ربطيا بنظام المعمومات التربوي ( ،)OPENEMISلضمان نوعية
التدريب التربوي المقدم لمموظفين ،وضمان نوعية مشاريع وبرامج التنمية المينية.
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النتائج التفصيمية لالحتياجات التدريبية التخصصية في الدراسة:
ندرج أىم نتائج االحتياجات التدريبية التخصصية التفصيمية لممعممين والمشرفين التربويين
العاممين في مديريات التربية والتعميم والمدارس التابعة ليا ،وفق اآلتي:
أوال  :نتائج االحتياجات التدريبية التخصصية لممعمـ:
يوضح جدول رقم ( )17االحتياجات التدريبية التخصصية لممعممين تبعاً لمديريات التربية
والتعميم التي يعممون بيا ،وىي كاآلتي:
جدوؿ رقـ ()07

االحتياجات التدريبية التخصصية لممعمميف وفق مديريات التربية والتعميـ
الرقـ

مديرية التربية والتعميـ

.0

لواء قصبة عماف

نسب االحتياجات التدريبية التخصصية لممعمميف
التخصص
الصفوؼ الثالثة
األولى

.6

أعمى نسبة
%3

االحتياج التدريبي العاـ
الميارات األساسية في تدريس وتقويـ الرياضيات
الميارات األساسية في تدريس وتقويـ المغة العربية
برمجية ( )PLCلالنواع المختمفة ( زيموسمنس)

صناعي

%3

الثقافة المالية

%0

المغة العربية

%65

الجغرافيا

%51

رياض االطفاؿ

%96

الرياضيات

%51

شبكو الرياضيات

الكيمياء

%05

المبادى والنظريات االساسية لفيـ المواد
اكتساب المفاىيـ و
ْ
الكيميائية المختمفة ومعرفة تطبيقاتيا العممية

المغة االنجميزية

%30

شبكة المغة االنجميزية

الفيزياء

%05

التاريخ

%69

البحث التاريخي

الفندقي

%51

إدارة اإليواء الفندقي

إدارة المستودعات
مواضيع حديثة في اإلدارة والمحاسبة
استراتيجيات تدريس ميارات المغة العربية
قراءة الخرائط والجداوؿ واألشكاؿ والرسومات البيانية وفيميا

وتحميميا

استراتيجيات تدريس المغو االنجميزيو
االسعافات االوليو
لغو االشاره
لغو بريل
لواء الجامعة
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المفاىيـ العممية بالمتجيات (القوة ،الحركة ،الشغل ،الطاقة

الميكانيكية ،الزخـ الخطي)

الرقـ

مديرية التربية والتعميـ

.3

لواء القويسمة

نسب االحتياجات التدريبية التخصصية لممعمميف
االحتياج التدريبي العاـ

التخصص

أعمى نسبة

التربية االسالمية

%61

احكاـ التالوة والتجويد

التربية الفنية

%011

تطوير الخامات

الصفوفالثالثةاألولى

%05

الحمويات الشرقية والغربية

استراتيجيات تدريس التربية الرياضية
مبادرة القراءة والحساب لمصفوؼ المبكرة
المناىج المحوسبة
المناىج المطورة
عموـ األرض
(جيولوجيا)

%51

.4

التطور التاريخي الكتشاؼ مكونات الذرة باستخداـ التكنولوجيا
ترتيب الطبقات حيب العمر النسبي
إدارة الميرجانات والمعسكرات الطالبية

التربية الرياضية

%51

البرامج التعميمية الخاصة بطرؽ إدارة البطوالت والمنافسات

المغة العربية

%88

العروض

الجغرافيا

%33

رياض االطفاؿ

%48

تصميـ االلعاب التربويو

الرياضيات

%51

استراتيجيات حل المسالو

الكيمياء

%011

توظيف تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في تدريس المبحث

المغة االنجميزية

%67

القراءة

الفيزياء

%83

اجراء التجارب العممية الخاصة بالمفاىيـ الواردة في المبحث

إقتصاد منزلي

%38

مواضيع في التاريخ االسالمي

التربية المينية

%78

التربية االسالمية

%69

طرؽ تدريس السيرة النبوية

الحاسوب

%75

استخداـ برامج تفاعمية

%47

رسـ وتفسير الخرائط الجوية ومصورات االقمار الصناعية

العموـ

%54

الدارات الكيربائية

التربيو االجتماعيو

%07

التربية الرياضية

%61

الرياضية

لواء سحاب

عوـ األرض
(جيولوجيا)

.5

لواء ماركا
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ميارة تحميل الخرائط بجميع أنواعيا
مواضيع في مشكالت بيئية

امتالؾ الميارات االساسية في الرسـ اليندسي واعماؿ النجارة

والكيرباء والتركيبات الميكانيكية والتمديدات الصحية

ثوره االتصاالت و العولمو
تفعيل االتصاالت المحمولو
التحكيـ

الرقـ

مديرية التربية والتعميـ

نسب االحتياجات التدريبية التخصصية لممعمميف
االحتياج التدريبي العاـ

التخصص

أعمى نسبة

المغة العربية

%97

الرياضيات

%011

المغة االنجميزية

%43

التربيةاالسالمية

%66

احكاـ التالوة والتجويد

العموـ

%61

ادارة المختبرات العممية لتنفيذ التجارب

التربيو االجتماعيو

%39

التربية الرياضية

%53

المغة العربية

%31

الجغرافيا

%33

الكيمياء

%51

رياض االطفاؿ

%43

الرياضيات

%011

المغة االنجميزية

%66

تدريس ميارة المحادثة

الفيزياء

%46

توضيح المقصود بخصائص الموجات (انعكاس ،انكسار،

المبادى واإلجراءات الخاصة اإلسعافات األولية
ْ
المياقة البدنية لمتمرينات الرياضية

توظيف التعبير الحركي والتوازف االنفعالي

استخداـ النمذجو الرياضيو لتمثيل العالقات الكميو و فيميا

استخداـ االستدالؿ البصري و المكاني و النماذج اليندسيو

لحل المسألو

Write short simple sentences and short

.6

paragraphs on familiar topics for specific
purposes and audiences

اظيار فيمو لمعالـ الحديث و المعاصر
اظيار قيمو االحداث الناتجو في العالـ الحديث و المعاصر
تخطيط الساحات والمالعب وادارة الموارد الكتاحة لتحقيق
النتاجات التعميمية الخاصة

ميارات القراءة والكتابة واالستماع والتحدث
جغرافيا السكاف و الموارد عمى سطح االرض
رسـ خريطو مفاىيمو لمموارد الطبيعيو و السياحيو في االردف
رسـ االشكاؿ لتحديد العالقات بيف السكاف و الموارد
إدراؾ العالقة بيف التركيب والصفات الوظيفية لممواد الكيميائية
الطمبو ذوو االحتياجات الخاصو

لواء وادي السير

دور عناصر العمميو التعميميو في اعداد خطو االنتقاؿ السمس

الى الصف االوؿ
قوانيف الروضو

تمثيل مواقف وبنى رياضية وتحميميا بإستخداـ الرموز الجبرية
والمعادالت والمتتاليات
اختيار الطريقة االحصائية المناسبة لتحميل البيانات
االحتماالت والقدرة عمى تطبيق مفاىيميا
االنماط والعالقات االساسية واالقترانات وتوظيفيا في حل

المشكالت
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الرقـ

مديرية التربية والتعميـ

نسب االحتياجات التدريبية التخصصية لممعمميف
االحتياج التدريبي العاـ

التخصص

أعمى نسبة

التاريخ

%56

التربية المينية

%51

التربيةاالسالمية

%55

ميارات تدريس التالوة واحكاـ التجويد

التربية الفنية

%60

الرسـ ثالثي االبعاد

التربية الوطنية

%41

ميارة التميز بيف الحقائق والمفاىيـ والمصطمحات

صناعي

%60

تداخل ،حيود)

الصفوؼ الثالثة
األولى

الحاسوب

%64
%05

ميارة رسـ الخرائط الذىنية
امتالؾ الميارات االساسية في الرسـ اليندسي واعماؿ النجارة

والكيرباء والتركيبات الميكانيكية والتمديدات الصحية

االطارات
نظاـ االشغاؿ الخالي مف الموزع
احكاـ التجويد والتالوة
تصميـ المواقع االلكترونية والتعمـ االلكتروني والتجارة

االلكترونية

فيـ مكونات الغالؼ الجوي وخصائصو وتفاعمو مع اغمفة

عموـ األرض
(جيولوجيا)

%73

االرض االخرى ودور االنساف فيو تأثي اًر وتأث ًار
فيـ مكونات الكوف وخصائصو ونشأتو واألنظمة التي يسير
وفقيا وتحميميا

.7

لواء ناعور

يوضح مفيوـ التركيب الجيولوجي (الصدوع ،الطيات ،العناصر

العموـ

%45

الثقافة المالية

%36

التدريب عمى استخداـ استراتيجية التعمـ مف خالؿ االنشطة

التربية الرياضية

%51

التحكيـ

المغة العربية

%08

استراتيجيات تدريس ميارات المغة العربية

الجغرفيا

%51

المساقط الجغرافيو

الرياضيات

%43

األعداد والعمميات عمييا

الكيمياء

%90

سرعة التفاعالت الكيميائية

المغة االنجميزية

%011

القراءة

الفيزياء

%011

قوانييف الكيرباء الخاصة بالمعدالت كيرشف

التاريخ

%36

الربط بيف البيئة الطبيعية وقيـ الحضارات

التربيةاالسالمية

%011

التربية الفنية

%61

الفف التشكيمي

الصفوؼ الثالثة

%6

الميارات األساسية في تدريس وتقويـ الرياضيات

95

والمكونات)

الفقة االسالمي وتصنيفاتو
ربط الحديث بواقع الحديث

الرقـ

مديرية التربية والتعميـ

نسب االحتياجات التدريبية التخصصية لممعمميف
التخصص

أعمى نسبة

األػولى

.8

لواء الجيزة

.9

االحتياج التدريبي العاـ

العموـ

%51

قوة الطفو (الموانع ،القوى)

الثقافة المالية

%66

التجارة االلكترونية

التربية الرياضية

%68

التحكيـ

المغة العربية

%00

القواعد والعروض

الرضيات

%5

المغة االنجميزية

%43

القواعد

التربيةاالسالمية

%66

ميارات تدريس التالوة واحكاـ التجويد

الحاسوب

%69

صيانة الحاسوب والشبكات والتعرؼ عمى انظمة التشغيل

العموـ

%06

ادارة المختبرات العممية لتنفيذ التجارب المخبرية

التربية الرياضية

%5

التحكيـ

المغة العربية

%7

نحو وصرؼ ـ6

الجغرافيا

%3

جغرافيا سياسيو

الرياضيات

%6

المغة االنجميزية

%0

التاريخ

%4

االنماط والعالقات واالقترانات واستخداميا في وصف البيئة

المحية وتوظيفيا في حل المشكالت

االنماط والجبر
اليندسة الفضائية
االحصاء واالحتماالت

لواء الموقر

ميارة االستماع
تاريخ اسالمي
تاريخ قديـ
إدارة حصص مشاغل الميني

التربية المينية

%011

التربيةاالسالمية

%06

التربية الفنية

%07

الزراعة والبيئة
الصحة والسالمة العامة

ميارات تحضير الطعاـ وادارة شؤوف المنزؿ والحياة العامة

الصفوؼ الثالثة
األولى
.01

لواء مأدبا

%06

العموـ

%0

التربية الرياضية

%011
96

ميارات تدريس التالوة واحكاـ التجويد
اشغاؿ يدوية
جرافيؾ
الميارات األساسية في تدريس وتقويـ الرياضيات
الميارات االساسية في تدريس وتقويـ المغة العربية
تفاعالت كيميائية

البرامج التعميمية الخاصة بطرؽ إدارة البطوالت والمنافسات

الرياضية

الرقـ

مديرية التربية والتعميـ

.00

لواء ذيباف

نسب االحتياجات التدريبية التخصصية لممعمميف
االحتياج التدريبي العاـ

التخصص

أعمى نسبة

المغة العربية

%60

رياض االطفاؿ

%46

المعرفو بحدود و اليات عمل االـ المساعده و طرؽ التعاوف

الرياضيات

%97

القدرة عمى تدريس التعاميـ لمفاىيـ التعاميـ

المغة االنجميزية

%56

التربية المينية

%011

الزراعي

%011

التربية االسالمية

%87

التربية الفنية

%011

التربية الوطنية

%011

التمكف مف ميارات لف المحركات والحفر والزخرفة

%76

الميارات األساسية في تدريس وتقيـ المغة العربية

الحاسوب

%86

استخداـ برامج تفاعمية

العموـ

%34

التربيو االجتماعيو

%91

الحاسوب

%69

استخداـ ميارات االتصاؿ األربعة
استراتيجيات تدريس المغو االنجميزيو

معيا

طرؽ تفعيل المختبرات المدرسية إجرائياً
الزراعة البيئية

امتالؾ الميارات االساسية العممية المرتبطة بالصحة العقمية

واالجتماعية والجسمية والميارات المتعمقة بالظروؼ الطارئة

شؤوف المنزؿ والحياة العامة

الصحة العقمية والجسدية واالجتماعية
الصحة والسالمة العامة
امتالؾ الميارات االساسية في الرسـ اليندسي واعماؿ النجارة

والكيرباء والتركيبات الميكانيكية والتمديدات الصحية

ميارة تحضير الطعاـ وادارة شؤوف المنزؿ والحياة العامة
االلماـ باليات اليندسة وانشاء المزارع وخدماتيا
المعرفة باليات انتاج الفطر الزراعي وتربية االسماؾ
خصائص النظاـ االسالمي
استخداـ خامات البيئة المحمية كبديل لعمل ميارة فنية
التمكف مف تقديـ أنشطة فنية تناسب المراحل العمرية لمطالب
امتالؾ ميارات جديدة في التربية الفنية
توظيف التكنولوجيا الحاسوب في تدريس مبحث التربية الفنية
الصفوؼ الثالثة
األولى

التمكف مف قراءة الجداوؿ والرسومات البيانية واالشكاؿ
العممية
البناء السميـ و العممي لممفاىيـ الجغرافيو و االجتماعيو
البناء السميـ و العممي لممفاىيـ الجغرافيو و االجتماعيو
القدره عمى تحميل و قراءه الرسوـ و االشكاؿ
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بنوؾ االسئمة

الرقـ
.06

مديرية التربية والتعميـ
منطقة الزرقاء 0

.03

نسب االحتياجات التدريبية التخصصية لممعمميف
االحتياج التدريبي العاـ

التخصص

أعمى نسبة

المغة االنجميزية

%011

تدريس ميارة الكتابة

التربية االسالمية

%96

ميارات تدريس التالوة واحكاـ التجويد

التربية الرياضية

%011

المغة العربية

%011

الميارات االنتاجية في المغة

الجغرافيا

%51

مبادئ الخرائط

رياض االطفاؿ

%44

تدريس الميارات االجتماعيو لالطفاؿ

الرياضيات

%89

االحتماالت والقدرة عمى تطبيق مفاىيميا االساسية

الكيمياء

%68

بناء الخاليا الكيروكيميائية وتفاعالت التأكسد واالختزاؿ

المغة االنجميزية

%59

تدريس ميارة القراءة

الفيزياء

%011

التاريخ

%61

التربية المينية

%64

التربية االسالمية

%011

التربية الفنية

%011

التربية الوطنية

%011

صناعي

%3

صيانة االجيزة

%83

الميارات األساسية في تدريس وتقويـ الرياضيات

%011

تنفيذ التجارب العممية لعموـ االرض

ربط تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بالتطبيق الواعي
لمميارات الفنية

Seed
شكل البيت الدائري والتفكير البصري

تنفيذ االنشطة في مختبرات العموـ لمواضيع الكيرباء

المغناطيسية والدوائر الكيربائية

ميارة كتابة المعادالت الرياضية في الفيزياء

منطقة الزرقاء 6

المفاىيـ والمصطمحات والقيـ واالتجاىات الواردة في المبحث
تاريخ األردف الحديث
رسـ المنظور
احكاـ التالوة والتجويد
القعيدة االسالمية
الفقو االسالمي

الفنوف المسرحية
المنظور اليندسي
طباعة القوالب بالتفريغ والقوالب
الحفر عمى المرايا
الحفر عمى المعادف

الصفوؼ الثالثة
األولى

عموـ األرض
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مفاىيـ وطنية
االخطاء المفاىيمية

الرقـ

مديرية التربية والتعميـ

نسب االحتياجات التدريبية التخصصية لممعمميف
التخصص

أعمى نسبة

(جيولوجيا)

االحتياج التدريبي العاـ
تصنيف الصخور
تركيب الطبقات حسب العمر النسبي
التشريح

العموـ

%67

المناىج الحوسبة في تنفيذ التجارب العممية
ادارة المختبرات العممية لتنفيذ التجارب
البرامج التعميمية والميارات الفنية لأللعاب الرياضية

.04

التحكيـ

التربية الرياضية

%61

المغة العربية

%77

رياض االطفاؿ

%64

الخط العربي

الرياضيات

%81

شبكة الرياضيات

مسابقات فردية وجماعية لمطمبة الموىوبيف وذوي االحتياجات

الخاصة

ميارة القراءة والكتابة واالستماع والتحدث
القواعد االمالئية والمصطمحات والمفاىيـ لمرتبطة بالكتابة
القواعد والعروض
خطوات كتابة موضوع التعبير
قواعد المغة العربية واستراتيجيات تدريسيا
االسعافات األولية

لواء الرصيفة

وسكنسوف

تدريس ميارة القراءة
تدريس ميارة الكتابة
تدريس ميارة المحادثة

المغة االنجميزية

%011

الفيزياء

%011

المبادى والنظريات الخاصة بالفيزياء الحديثة
المفاىيـ و
ْ
تنفيذ االنشطة في مختبرات العموـ لمواضيع الكيرباء

إقتصاد منزلي

%75

مكياج والعناية بالبشرة

التربية االسالمية

%011

التربية الفنية

%95

شبكة المغة االنجميزية
ميارة االستماع

المغناطيسية والدوائر الكيربائية

العقيدة االسالمية
القواعد الفقيية
ميارات تدريس التالوة واحكاـ التجويد
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الباستيل ،التمويف (الزيتي ،المائي)

الحرؼ اليدوية ( الحفر عمى الخشب ،الورؽ ،الكرتوف،

الرقـ

مديرية التربية والتعميـ

نسب االحتياجات التدريبية التخصصية لممعمميف
التخصص

االحتياج التدريبي العاـ

أعمى نسبة

اعماؿ الجمد ،الرسـ عمى الزجاج)
المنظور اليندسي والوني( نقطة التالشي ،نقطتيف التالشي،
االيزومتريؾ)
فف التصوير
فف الرسـ ( الرصاص ،الفحـ)
الصفوؼ الثالثة
األولى

عموـ األرض

%36

الميارات االساسية في تدريس المغة العربية
شبكة المغة العربية

%011

الفمؾ وعموـ الفضاء

العموـ

%37

جسـ االنساف والمحافظة عميو

التربيو االجتماعيو

%41

نظاـ المعمومات الجغرافي

التربية الرياضية

%011

التحكيـ

المغة العربية

%6

رياض االطفاؿ

%011

الرياضيات

%6

الحساب الذىني

المغة االنجميزية

%7

تدريس ميارة المحادثة

التربية المينية

%4

التربية االسالمية

%41

التربية الفنية

%011

(جيولوجيا)

.05

اساسيات االمالء وانواعو

محكات التفكير
االنظباط المدرسي
صناعو الدمى

الزراعة والبيئة
الخياطة والتطريز
االمور المالية لمادة الثقافة المالية
منطقة السمط

الصفوؼ الثالثة

ميارات تدريس التالوة واحكاـ التجويد

التطريز اليدوي

%0

احكاـ التجويد والتالوة

الحاسوب

%41

صيانة الحاسوب والشبكات والتعرؼ عمى انظمة التشغيل

العموـ

%6

ادارة المختبرات العممية لتنفيذ التجارب

التربيو االجتماعيو

%4

التربيو الخاصو

%41

نطق و لغو

الثقافة المالية

%01

العمميات المالية

االولى

011

تدريس الخرائط
رسـ الخرائط و التدرب عمى جياز GRPS

الرقـ

مديرية التربية والتعميـ

.06

نسب االحتياجات التدريبية التخصصية لممعمميف
االحتياج التدريبي العاـ

التخصص

أعمى نسبة

المغة العربية

%61

الجغرافيا

%011

رسـ الخرائط

الرياضيات

%77

مفاىيـ االحصاء والجبر

الكيمياء

%51

المغة االنجميزية

%011

قضايا لغوية
ميارات القراءة والكتابة واالستماع والتحدث

المركبات العضوية الحياتية وأنواعيا وخصائصيا الفيزيائية

والكيميائية

تدريس ميارة القراءة
تدريس ميارة الكتابة
االستماع

لواء دير عال

المفردات
الفيزياء

%01

الميكانيكا

التاريخ

%83

مواضيع في التاريخ االسالمي

التربية المينية

%60

االنتاج الحيواني

التربية االسالمية

%83

ميارات تدريس التالوة واحكاـ التجويد

التربية الوطنية

%011

فمسفة التربية والتعميـ في األردف

%45

الميارات االساسية في تدريس المغة العربية

%81

كيفية تحميل االشكاؿ البيانية

التربية الرياضية

%011

المياقة البدنية والتمرينات الرياضية

المغة العربية

%86

االنماط المغوية واستراتيجية تدريسيا

رياض االطفاؿ

%011

تقدير الجماؿ و اثره في سعاده االنساف

الجغرافيا

%43

المساقط الجغرافيو

الرضيات

%011

الكيمياء

%66

المغة االنجميزية

%85

الفيزياء

%40

إقتصاد منزلي

%07

الصفوؼ الثالثة
األولى

عموـ االرض
(الجيولوجيا)

.07

لواء الشونة ج

قضايا لغوية

010

االخطاء المفاىيمية في الرياضيات
تطبيقات التفاضل
انواع المحاليل وصفاتيا وتحضيرىا عممياً في المختبر

الكتابة

المفاىيـ العممية بالمتجيات (القوة ،الحركة ،الشغل ،الطاقة
الميكانيكية ،الزخـ الخطي)
الرسـ والتصميـ
ميارات التجميل الحديثة والتدليؾ

الرقـ

مديرية التربية والتعميـ

نسب االحتياجات التدريبية التخصصية لممعمميف
التخصص

أعمى نسبة
%63

االحتياج التدريبي العاـ
االيدولوجيات المعاصرة
التفريق بيف المقاومة المشروعة واالرىاب

التاريخ

المفاىيـ والمصطمحات والقيـ واالتجاىات الواردة في المبحث

تحميل اسباب قياـ الثورة العربية الكبرى بموضوعية
التربية المينية

%011

الفندقي

%51

التربية االسالمية

%31

التربية الفنية

%51

التربية الوطنية

%67

الزراعة والبيئة
إدارة اإليواء الفندقي
الحمويات الشرقية والغربية
توظيف التكنولوجيا في العمل الفندقي
خدمة الطعاـ والشراب
القراءاف الكريـ وعمومو
التصميـ
التشكيل والتركيب والبناء
المشكالت التي يعاني منيا العالـ المعاصر (االرىاب

والتطرؼ)

الوسطية واالعتداؿ شعارنا كمسمميف
الصفوؼ الثالثة

%95

الميارات االساسية في تدريس وتقويـ الرياضيات

%66

ميارات الحاسوب الشاممة

%56

خرائط الطقس ومعالميا

العموـ

%09

الفمؾ

التربيو الخاصو

%08

تحديد البرامج المطموبو مف برامج التربيو الخاصو و البرامج

المغة العربية

%011

قواعد وتطبيقات

الجغرافيا

%51

ميارات رسـ الخرائط االلكترونيو

الرياضيات

%57

الكيمياء

%54

المغة االنجميزية

%51

الفيزياء

%011

األولى

الحاسوب
عموـ االرض
(جيولوجيا)

التفاعل ما بيف الفرد ذو االحتياج الخاص بالمدرسو و االسره
المشتركو مع الطالب العادييف
.08

لواء عيف الباشا

012

التزايد والتناقص
تطبيقات ىندسية عمى المشتقات
التفاعالت الكيميائية والحسابات الكيميائية
المفظ في المغة االنجميزية
تدريس التعبير وعالمات الترقيـ
تنفيذ االنشطة في مختبرات العموـ لمواضيع الكيرباء

الرقـ

مديرية التربية والتعميـ

نسب االحتياجات التدريبية التخصصية لممعمميف
االحتياج التدريبي العاـ

التخصص

أعمى نسبة

إقتصاد منزلي

%75

التربية المينية

%67

استخداـ العدد اليدوية البسيطة والسالمة العامة

التربية االسالمية

%67

ميارات تدريس التالوة واحكاـ التجويد

التربية الفنية

%011

المغناطيسية والدوائر الكيربائية

التفصيل والتطريز اليدوي اآللي
فف تزيف أطباؽ المأكوالت

ميارات التجميل الحديثة والتدليؾ

الرسـ بااللواف الزيتية
برنامج الفوتوشوب
اشغاؿ يدوية
التأليف واالخراج المسرحي

عموـ االرض
(جيولوجيا)

.09

لواء قصبة إربد

%90

تطبيقات النشاط االشعاعي في الغالؼ الجوي
تميز نسيج الصخور النارية الباطينية عف السطحية

العموـ

%56

ادارة المختبرات والتجارب المخبرية

التربية الرياضية

%61

التحكيـ

الجغرافيا

%011

المساقط الجغرافيو

رياض االطفاؿ

%56

Kid smart

المغة االنجميزية

%0

توظيف مختبر المغات في التعمـ

إقتصاد منزلي

%33

الزراعي

%011

تغذية الحيواف

التربية االسالمية

%54

ميارات تدريس التالوة واحكاـ التجويد

صناعي

%63

الرسـ باستخداـ الحاسوب ( األتوكاد)

العموـ

%97

ادارة المختبرات العممية لتنفيذ البرامج

التربية الرياضية

%011

رياض االطفاؿ

%011

تدريس األطفاؿ مف ذوي االحتياجات الخاصة عمى أداء
ميارات خاصة بيـ
اإلسعافات األولية

.61

إدارة الميرجانات والمعسكرات الطالبية
التحكيـ
التعمـ بالمعب
الشعر الحر

لواء بني عبيد
المغة العربية

%011

الرياضيات

%011

لسانيات
محكات التفكير
موسيقى الشعر
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الرقـ

مديرية التربية والتعميـ

نسب االحتياجات التدريبية التخصصية لممعمميف
التخصص

أعمى نسبة

التربية المينية

%011

التربية االسالمية

%011

التربية الفنية

%011

االحتياج التدريبي العاـ
القطوع المخروطية
اليندسة واليندسة الفضائية
المتالييات والمتسمسالت
اليندسة باشكاليا
التفاضل والتكامل
الخياطة والتطريز
امتالؾ الميارات االساسية في الرسـ اليندسي واعماؿ النجارة
واعماؿ الكيرباء والتركيبات الميكانيكية والتمديدات الصحية
لحاـ المعادف كيرباء
العقيدة االسالمية
القراف الكريـ وعمومو
اجكاـ التالوة والتجويد
احكاـ الزكاة
احكاـ الطالؽ
احكاـ البيوع والزكاة والميراث
لسانيات
الرسـ

الفنوف المسرحية
المجسمات
فف الرسـ عمى النحاس

الصفوؼ الثالثة
األولى

%45

الميارات االساسية في تدريس وتقويـ المغة العربية
االمف والحماية وادارة المخاطر الحاسوبية وتشفير البيانات

الحاسوب

%011

العموـ

%011

برمجيات متقدمة
استخداـ برامج تفاعمية
الصخور والطبقات عممياً في البيئة

التشريح

العمميات التي تحدث في المفاعالت النووية
تحضير الكواشف عممياً الطبيعية والصناعية
االرصاد الجوية

التشريح
تفشير اشمل لمعمميات التي تحدث في المفاعالت النووية
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نسب االحتياجات التدريبية التخصصية لممعمميف
االحتياج التدريبي العاـ

التخصص

أعمى نسبة

التربيو االجتماعيو

%011

المغة العربية

%01

القواعد والعروض

رياض االطفاؿ

%011

دمج االطفاؿ المنعزليف و الخجوليف بالمجتمع

الرياضيات

%01

االتماط والعالقات واالقترانات وتوظيفيا في حل المشكالت

المغة االنجميزية

%6

تدريس ميارة الكتابة

التاريخ

%55

ميارات البحث التاريخي

التربية المينية

%5

الخياطة والتطريز

الفندقي

%33

الزراعي

%33

التربية االسالمية

%07

التربية الفنية

%7

صناعي

%7

عمـ الفمؾ
اعداد الخرائط و المجسمات
قراءه خرائط االرصاد الجويو
مباحث في جيولوجيا االرض
.60

إدارةاإليواءالفندقي
الحموياتالشرقيةوالغربية
توظيفالتكنولوجيافيالعماللفندقي
خدمةالطعاموالشراب
لواء المزار ش

الزراعة المائية
تنسيق الحدائق
احكاـ التالوة والتجويد
الرسـ بااللواف المائية
الرسـ والتصوير
الرسـ الزيتي

الصفوؼ الثالثة
األولى

عموـ األرض
(جيولوجيا)

.66
لواءي الطيبة
والوسطية

%9
%67

التطعيـ عمى الخشب
المديدات المنزلية الحديثة
القياس
الصيغة العممية
المجاؿ المغناطيسي

العموـ

%3

عناصر البيئو و العالقات بينيا و مواردىا و اداره مشاكميا

التربية الرياضية

%31

التحكيـ

المغة العربية

%45

الرياضيات

%41

التعمـ بالحساب

التربية االسالمية

%61

احكاـ التالوة والتجويد

الصفوؼ الثالثة

%011
015

الكتابة العروضية والوزف والتقطيع

الميارات االساسية في تدريس وتقويـ الرياضيات
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.63

لواء بني كنانة

نسب االحتياجات التدريبية التخصصية لممعمميف
التخصص

أعمى نسبة

األولى

االحتياج التدريبي العاـ
الميارات االساسية في تدريس وتقويـ المغة العربية
تصميـ وانتاج وسائل تعميمية مف خامات البيئة

.64

الحاسوب

%56

بنوؾ االسئمة

العموـ

%56

الكيرومغناطيسيو

التربيو االجتماعيو

%51

استخداـ برمجيو  GISلتحديد مواقع االجساـ

المغة العربية

%07

التدريبات المغوية واستراتيجيات تدريسيا

المغة العربية

%66

الجغرافيا

%011

الرياضيات

%67

االخطاء المفاىيمية لمحتوى المادة

المغة االنجميزية

%57

الكتابة

التربية االسالمية

%011

احكاـ التالوة والتجويد

المغة العربية

%73

استراتيجيات التدريس المغة العربية

الرياضيات

%80

توظيف التكنولوجيا

الفيزياء

%61

التربية الفنية

%011

الموىبيف

%81

برمجية GIS

العموـ

%56

قوه الطفو ( الموانع و القوى )

التربية الرياضية

%011

التحكيـ

المغة العربية

%41

التدريبات المغوية واستراتيجيات تدريسيا

الجغرافيا

%51

المساقط الجغرافيو

الرياضيات

%81

الرياضيات المحوسبة

الكيمياء

%87

إدارة حصص المختبرات واستخداـ االدوات المخبرية

المغة االنجميزية

%64

الكتابة

التاريخ

%011

تحميل النصوص التاريخية

التربية المينية

%011

استراتيجيات تدريس ميارات المغة العربية
قواعد المغة العربية واستراتيجيات تدريسيا
قراءه الخريطو و تحميل االتجاىات

لواء الكورة

.65

لواء الرمثا

توضيح االطمس االلكتروني

عموـ االرض
(جيولوجيا)

.66

لواء األغوار ش

تحميل وقراءه االشكاؿ البيانيو و القطاعات الدائريو و الجداوؿ

تنفيذ االنشطة في مختبرات العموـ لمواضيع الكيرباء

المغناطيسية والدوائر الكيربائية

الميارات اليندسية والصيانة البسيطة
امتالؾ الميارات االساسية في الرسـ اليندسي واعماؿ النجارة
واعماؿ الكيرباء والتركيبات الميكانيكية والتمديدات الصحية
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نسب االحتياجات التدريبية التخصصية لممعمميف
التخصص

أعمى نسبة

التربية االسالمية

%67

االحتياج التدريبي العاـ

شؤوف المنزؿ والحياة العامة
الزراعة والبيئة

ميارات تحضير الطعاـ وشؤوف الحياة العامة

الصفوؼ الثالثة
األولى

.67
محافظة جرش

محافظة عجموف

واالستراتيجيات المناسبة ليا واساليب وطرؽ التقويـ
الميارات االساسية في تدريس وتقويـ الرياضيات
الميارات االساسية في تدريس وتقويـ المغة العربية

العموـ

%43

اداره المختبرات العمميو لتنفيذ البرامج

المغة العربية

%06

التدريبات المغوية واستراتيجيات تدريسيا

الكيمياء

%07

إدارة حصص المختبرات واستخداـ االدوات المخبرية

عموـ االرض
(جيولوجيا)

.68

%011

االلماـ بالمعرفة باحكاـ التالوة ومخارج الحروؼ

%61

فيـ مكونات الغالؼ الجوي وخصائصو وتفاعمو مع اغمفة
االرض االخرى ودور االنساف فيو تأثيراص وتأث اًر
النقد األدبي ووظيفتو ومصطمحاتو ومذاىبو

المغة العربية

%46

رياض االطفاؿ

%33

تعميـ الموسيقى و الفف

الرياضيات

%67

اليندسة االقميدية والجبر

المغة االنجميزية

%51

الكتابة

التربية المينية

%51

ادارة حصص مشاغل الميني

التربية االسالمية

%57

ميارات تدريس التالوة واحكاـ التجويد

التربية الفنية

%011

الرسـ عمى الزجاج

%35

توظيف الدراما والمسرح في التعميـ

الحاسوب

%51

صيانة الحاسوب والشبكات والتعرؼ عمى أنظمة التشغيل

التربيو االجتماعيو

%67

التربيو السكانيو و الصحو االنجابيو

الصفوؼ الثالثة
األولى

.69

ميارات المغة العربية

الحركات االنتقالية المكانية األساسية
التربية الرياضية

%38

تحديد األدوات واالجيزة الرياضية المناسبة لمنتاجات التعميمية

المغة العربية

%46

ميارات المغة العربية

الجغرافيا

%89

تحميل وقراءه االشكاؿ البيانيو و القطاعات الدائريو و الجداوؿ

رياض االطفاؿ

%03

الرياضيات

%06

المحددة
لواء المفرؽ
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اختيار الطريقة االحصائية المناسبة لتحميل البيانات
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نسب االحتياجات التدريبية التخصصية لممعمميف
التخصص

أعمى نسبة

االحتياج التدريبي العاـ

الكيمياء

%36

المبادى والنظريات االساسية لمكيمياء لفيـ
اكتساب المفاىيـ و
ْ
المواد الكيمائية المختمفة ومعرفة تطبيقاتيا العممية

المغة االنجميزية

%31

قضايا لغوية مختمفة

الفيزياء

%38

استخداـ االجيزة واالدوات المتعمقة بتجارب الحرارة

التاريخ

%48

التربية المينية

%71

التربية االسالمية

%43

التربية الوطنية

%36

ميارة رسـ الخرائط الذىنية

%4

احكاـ التجويد والتالوة

%07

فيـ العمميات الجيولوجية الخارجية ودورىا في تشكيل االرض

ميارة استخداـ االشكاؿ التوضيحية والرسومات البيانية
والجداوؿ االحصائية في استخالص المعمومات
االسعافات األولية
امتالؾ الميارات االساسية في الرسـ اليندسي واعماؿ النجارة

واعماؿ الكيرباء والتركيبات الميكانيكية والتمديدات الصحية

الصفوؼ الثالثة
االولى
عموـ االرض
(جيولوجيا)

.31

منطقة البادية ش ش

فقو العبادات 6
فقو المعامالت 0

الكائنات الحيو ( حاجاتيا و دوره حياتيا و عالقاتيا مع

العموـ

%4

التربية الرياضية

%011

تصميـ برنامج تدريبي لمممارسة الرياضية

المغة العربية

%84

التدريبات المغوية واستراتيجيات تدريسيا

الجغرافيا

%36

الرياضيات

%33

الكيمياء

%43

المغة االنجميزية

%41

الفيزياء

%011

التاريخ

%36

المفاىيـ والمصطمحات والقيـ واالتجاىات الواردة في المبحث

التربية المينية

%46

الصحة والسالمة العامة

التربية االسالمية

%51

اجكاـ التالوة والتجويد

التربية الفنية

%57
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بعضيا البعض )

قراءه الخرائط و الجداوؿ و االشكاؿ و الرسومات البيانيو و
فيميا و تحميميا
القسمة الطويمة
تنفيذ التجارب العممية لمكيمياء وربط المعرفة الكيميائية
بالحياة
تراكيب الجمل واقساميا
المفاىيـ العممية بالمتجيات (القوة ،الحركة ،الشغل ،الطاقة

الميكانيكية ،الزخـ الخطي)

تذوؽ الفف

الرقـ
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نسب االحتياجات التدريبية التخصصية لممعمميف
التخصص

أعمى نسبة

الصفوؼ الثالثة

%67

عموـ االرض

%67

التربيو االجتماعيو

%33

مياره قراءه الخرائط

المغة العربية

%83

استخداـ ميارات االتصاؿ األربعة

الجغرافيا

%011

تفسير مظاىر البيئو الطبيعيو و البشرية في مواقع محدده

رياض االطفاؿ

%87

المناخ الصفي ( البيئو العاطفيو و الماديو )

الرياضيات

%91

توظيف حل المشكالت لتوليد المعرفة الرياضية

الكيمياء

%67

إدراؾ العالقة بيف التركيب والصفات الوظيفية لممواد الكيميائية

المغة االنجميزية

%95

الفيزياء

%96

األولى

(جيولوجيا)

.30

االحتياج التدريبي العاـ
الميارات االساسية في تدريس وتقويـ الرياضيات
مفاىيـ القبة السماوية

تدريس ميارة القراءة
تدريس ميارة الكتابة
تدريس ميارة المحادثة
ميارات االتصاؿ والتواصل
استقصاء العالقة بيف القوة المحصمة والتسارع عممياً وتحميميا

لواء البادية ش غ

بياني ًا

استخداـ االجيزة واالدوات المختمفة في تصميـ تنفيذ تجارب

عممية واجراء القياسات العممية

ميارات كتابة المعادالت الرياضية في الفيزياء
التعرؼ عمى دور القيادة الياشمية في تاريخ العرب الحديث
التفاعل الواعي مع االحداث التاريخية

التاريخ

%83

التربية المينية

%75

التربية االسالمية

%77

التربية الفنية

%64

التربية الوطنية

%81

توظيف المعارؼ والميارات والكفايات التي تمبي احتياجاتيـ

عموـ االرض

%89

انطقة االرض وتميزىا بداية النشاط الزلزالي

تقدير جيود االنساف والمواطف االردني في بناء الحضارة
ميارات البحث التاريخي
االلتزاـ بميارة قراءة الرسوـ والمخططات والرموز البسيطة

والمصطمحات اليندسية

الميارات اليندسية والصيانة البسيطة
احكاـ التالوة والتجويد
التعرؼ عمى خصائص ومقومات الفف العربي االسالمي

والعالمي

توظيف الميارات المغوية وتطوير الثقة واالعتزاز بالنفس
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نسب االحتياجات التدريبية التخصصية لممعمميف
التخصص

أعمى نسبة

(جيولوجيا)

.36

منطقة الكرؾ

فيـ الكوف مكوناتو عف طريق التدبر و تعرؼ القوانيف التي

العموـ

%40

المغة العربية

%011

الجغرافيا

%011

برمجيو GIS

الرياضيات

%011

شبكة الرياضيات

المغة االنجميزية

%011

تدريس ميارة المحادثة

الفيزياء

%51

قوانيف الكيرباء الخاصة بمعادالت كيرشف

التربية االسالمية

%011

ميارات تدريس التالوة واحكاـ التجويد

صناعي

%011

وحدة الحاكـ المبرمج

%96

التعمـ بالمعب

الصفوؼ الثالثة
األولى
.33

االحتياج التدريبي العاـ

تحكمو مما يعزز ايمانو بالخالق
القواعد والعروض
محاكاة التفكير

لواء األغوار ج

.34

القواعد والعروض

المغة العربية

%011

رياض االطفاؿ

%011

الرياضيات

%3

التعامل مع ضعف القدرات الرياضية وضعف التحميل

المغة االنجميزية

%03

تدريس ميارة المحادثة

التربية االسالمية

%03

ميارات تدريس التالوة واحكمـ التجويد

%05

الميارات االساسية في تدريس وتقويـ الرياضيات

الحاسوب

%03

صيانة الحاسوب والشبكات والتعرؼ عمى أنظمة التشغيل

العموـ

%4

اداره المختبرات و التجارب المخبريو

تمكيف الطمبة مف معرفة الكتابة العروضية والتقطيع العرضي

منطقة القصر

الصفوؼ الثالثة
األولى

.35

لواء المزار ج

.36

منطقة الطفيمة

.37

لواء بصيرا

.38

منطقة معاف

.39
لواء البتراء

Kid smart

الحاسوب

%011

بنوؾ االسئمة

التربية الرياضية

%88

التحكيـ

المغة العربية

%38

رياض االطفاؿ

%66

اعداد الوسائل التعميميو لبعض االطفاؿ

الرياضيات

%33

استراتيجيات حل المساءلة
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امتالؾ فنوف بالغية في مواقف حياتية

الرقـ

مديرية التربية والتعميـ

نسب االحتياجات التدريبية التخصصية لممعمميف
التخصص

أعمى نسبة

المغة االنجميزية

%68

المحادثة

التربية االسالمية

%51

التعميـ بالقدوة ودور معمـ التربية االسالمية

%07

اتباع اسموب البحث العممي واالستقصاء في تدريس العموـ

العموـ

%65

المختبر الجاؼ

التربيو االجتماعيو

%61

االخطاء المفاىيميو و التعاميـ

الصفوؼ الثالثة
األولى

.41

االحتياج التدريبي العاـ

استخداـ المعجـ

المغة العربية

%011

الرياضيات

%96

الكيمياء

%011

العموـ

%011

المغة االنجميزية

%011

الفيزياء

%011

التاريخ

%011

التربية المينية

%75

التربية االسالمية

%011

فنوف المسرح والمقالة والقصة القصيرة
استخداـ ميارات االتصاؿ األربعة
االنماط والعالقات واالقترانات واستخداميا في وصف البيئة

المحيطة وتوظيفيا في حل المشكالت

فيـ االنماط والعالقات واالقترانات واستخداميا في وصف

البيئة المحيطة

تنفيذ التجارب العممية لمكيمياء وربط المعرفة الكيميائية

بالحياة

استخداـ وتنفيذ تجارب في الكيمياء
التكامل بيف الفيزياء والتفاضل
تدريس الكيمياء بطريقة الستقصاء وحل المشكالت

لواء الشوبؾ

اداره المختبرات و التجرب العمميو
ميارة االستماع
الكتابة
المحادثة
قضايا لغوية مختمفة
القراءة
المفاىيـ العممية بالمتجيات (القوة ،الحركة ،الشغل ،الطاقة

000

الميكانيكية ،الزخـ الخطي)
المبادى والنظريات الخاصة بالفيزياء الحديثة
المفاىيـ و
ْ
االيدولوجيات المعاصرة
ميارات البحث التاريخي

ميارات تحضير الطعاـ وادارة شؤوف المنزؿ والحياة العامة
احكاـ التالوة والتجويد
تحرير العقل مف االوىاـ والخرفات ودور االسالـ في الحد

الرقـ

مديرية التربية والتعميـ

نسب االحتياجات التدريبية التخصصية لممعمميف
التخصص

أعمى نسبة

الحاسوب

%91

االحتياج التدريبي العاـ
منيا مجتمعياً وفكري ًا

مضاميف رسالة عماف

عموـ االرض
(جيولوجيا)

.40

منطقة البادية الجنوبية

%011

استخداـ برامج تفاعمية
التعامل مع االخطار البيئية (زاللزؿ ،براكيف ،فيضانات)
االستخداـ االمثل لمموارد البيئية المتاحة

المغة العربية

%83

استراتيجيات تدريس المغة العربية

المغة االنجميزية

%83

ميارة االستماع

%58

المناىج المحوسبة

الحاسوب

%011

برمجيات متقدمة

التربيو االجتماعيو

%67

تفعيل الخرائط في تدريس الجغرافيا

الصفوؼ الثالثة
االولى

Kid smart

.46
رياض االطفاؿ

%69

محافظة العقبة

المناخ التفاعمي

ويسكنسوف

ادارة حصص مشاغل الميني
التربية المينية

%57

الزراعة والبيئة
امتالؾ الميارات االساسية في الرسـ اليندسي واعماؿ النجارة

واعماؿ الكيرباء والتركيبات الميكانيكية والتمديدات الصحية

يبين جدول رقم ( )17نسب االحتياجات التدريبية لممعممين في كافة التخصصات وفق مديريات
التربية والتعميم ،وىذا يعني ضرورة العمل عمى تخطيط برامج التنمية المينية في االحتياجات التدريبية

المشار الييا لممعممين ،حيث أن أعمى نسبة لإلحتياجات التدربية لممعممين بمغت ( )%122وقد يعزى

السبب في ارتفاع نسبة االحتياج التدريبي الى عدة عوامل منيا :اإلعتبارات الجغرافية لمديريات التربية
والتعميم من حيث البعد المكاني مما يشكل عائق إلمكانية تنفيذ برامج التنمية المينية لممعممين فييا

ومتابعة انتقال أثر التدريب داخل الغرف الصفية ،باإلضافة الى عدم تمكن المعممين من االلتحاق ببرامج
التنمية المينية المنفذة في بعض مديريات التربية والتعميم ،ىذا باإلضافة الى مديريات التربية والتعميم في

المناطق النائية تعد من المديريات الطاردة لمخبرات التربوية أي أن المعممين الذين يمتحون بعممعم فييا ىم
من المعممين المستجدين حديثي التعيين ليذا تتوافر لدييم احتياجات تدريبة بنسبة أعمى من المعممين الذين

لدييم استقرار وظيفي في مراكز عمميم .وقد يعزى السبب أيضاً الى ضعف عقد البرامج برامج التنمية
المعنية لممعممين لعدم توفر كادر مؤىل من المدربين بموضوعات محددة ،أو لعدم توفر معدات التدريب
002

المناسبة من لوازم التدريب مثل األجيزة والوسائل والقرطاسية وغيرىا ،وأيضاً قد يعزى السبب الى ضعف
متابعة المشرفين التربويين ألداء المعممين في الغرف الصفية .

ولقد وردت احتياجات تدريبية لممعممين في مختمف تخصصاتيم ذات تك اررات متدنية في كافة

مديريات التربية والتعميم التي يعممون بيا ،حيث كانت النسب المرتبطة ببعض تمك االحتياجات ضئيمة

جداً ،أو ( ،)%0والمالحق رقم ( )1يبين االشكال البيانية كافة االحتياجات التدريبية لممعممين ،بما فييا
االحتياجات التدريبية ذات النسب المتدنية.

ثانيا  :نتائج االحتياجات التدريبية التخصصية لممشرؼ التربوي:
يوضح جدول رقم ( )18االحتياجات التدريبية التخصصية لممشرف التربوي وفق لمديرية التربية
والتعميم التي يعمل بيا ،وىي كاآلتي:
جدوؿ رقـ ()08

االحتياجات التدريبية التخصصية لممشرؼ التربوي وفق مديريات التربية والتعميـ
الرقـ

مديرية التربية والتعميـ

.0

لواء قصبة عماف

نسب االحتياجات التدريبية التخصصية لممشرؼ التربوي

التخصص

االحتياج التدريبي العاـ

أعمى نسبة

 .0المغة االنجميزية واستراتيجيات تدريسيا وتقويميا
 .6لغة االشارة

رياض االطفاؿ

%011

الكيمياء

%011

المغة االنجميزية

%011

 .0محادثة بالمغة االنجميزية

الفيزياء

%011

 .0تطورات عممية حديثة في الفيزياء

 .3لغة بريل

 .4منتسوري

.6

لواء الجامعة

 .0اعداد الوسائل التعميمية الحديثة وتوظيفيا في
الغرفة الصفية

 .0االسعافات االولية.
المرحمة(الصفوؼ
الثالث االولى )

.3

.4

%011

 .6منتسوري

 .3لغة بريل .

 .4لغة االشارة

لواء القويسمة

لواء سحاب

 .0اساليب تدريس االمالء
المغة العربية

%011

003

 .6أساليب تدريس المغة العربية
 .3االبداع االدبي

الرقـ

مديرية التربية والتعميـ

نسب االحتياجات التدريبية التخصصية لممشرؼ التربوي
التخصص

أعمى نسبة

الكيمياء

%011

الفيزياء

%011

التربية الرياضية

%011

التاريخ

%011

االحتياج التدريبي العاـ
 .4االلعاب التعميمية

 .5التحدث واالستماع والكتابة
 .6النقد

 .7محكات التفكير
 .0اعداد الوسائل التعميمية الحديثة وتوظيفيا في
الغرفة الصفية

 .6استخداـ الحاسوب في تدريس الكيمياء
 .3دورة في تدريس المركبات العضوية
 .4دورة تنفيذ التجارب المخبرية

 .5خطوات حل المسألة الفيزيائية
 .0استخداـ التمسكوب الفمكي
 .6الفيزياء الحديثة

 .3انتاج وسائل تعميمية
 .4تصميـ وتركيب الموحات االلكترونية
 .5تطورات عممية حديثة في الفيزياء
 .6تجارب عممية لمبحث الفيزياء

 .7تدريس اسس الفيزياء في الرياضيات
 .8صيانة االجيزة االلكترونية

 .9صيانة اجيزة وادوات المختبر
 .0األدوات البديمة عف األداة الرئيسة ألداء الميارة
 .6إدارة الميرجانات والمعسكرات الطالبية

 .3البرامج التعميمية والميارات الفنية لاللعاب الرياضية
 .4الحركات االنتقالية المكانية االساسية

 .5العاب صغيرة لمتعميـ والترفيو وشد االنتباه
 .6خطة تنفيذية ااأنشطة الرياضية (الداخمية
والخارجية) التي سوؼ تنفذ

 .7مسابقات فردية وجماعية لمطمبة الموىوبيف وذوي
االحتياجات الخاصة ( ذو االعاقة)
 .0التحقيق في الحوادث التاريخيو وربطيا

004

بالقصص القرآني

 .6الشورى والديمقراطية في االسالـ مف وجية

الرقـ

مديرية التربية والتعميـ

نسب االحتياجات التدريبية التخصصية لممشرؼ التربوي
التخصص

أعمى نسبة

التربية المينية

%011

االحتياج التدريبي العاـ
نظر حديثة

 .3الصراعات الدولية واسبابيا الحقيقة

 .4الفرؽ االسالمية وتحوليا مف مدلوؿ ديني الى
سياسي.

 .5الييمنة الصييونية عمى الفكر الديمقراطي
الحديث .

 .0االسعافات االولية (كسور .رعاؼ ).
 .6اعماؿ كيرباء .

 .3التمديدات الصحية.

 .4الخياطة وميارات التطريز.
 .5المحاـ .

 .6المأكوالت الشعبية .
 .7النجارة .

 .8العناية باالشجار المثمرة (تقميـ ،ترقيد.تركيب)
 .0دورة متقدمة في القياس لمصفوؼ الثالث
االولى .

 .6استخداـ ميارات االتصاؿ الشفوية والكتابية
لوصف المفاىيـ والعالقات بينيا .

 .3التاءات االربعة في تمثل القيـ .
 .4الكتابة بخط النسخ.

 .5تصميـ االلعاب التربوية.
المرحمة

( الصفوؼ

الثالث االولى )

 .6تعميـ المغة العربية لغير الناطقيف بيا .
%011

 .7توظيف الدراما في التعميـ.

 .8توظيف القصة في الحصة .

 .9اتباع اسموب البحث العممي واالستقصاء في
تدريس العموـ.

 .01اجراء العمميات الحسابية لمصفوؼ الثالث
االولى .

 .00استراتيجية حل المشكالت .
 .06االحصاء لمصفوؼ الثالث االولى .

 .03اليندسة في الصفوؼ الثالث االولى .
 .04صناعة الدمى.
005

الرقـ

مديرية التربية والتعميـ

نسب االحتياجات التدريبية التخصصية لممشرؼ التربوي
التخصص

أعمى نسبة

الصناعي

%011

االحتياج التدريبي العاـ
 .05ميالجة الضعف القرائي والكتابي والحسابي.

.5

لواء ماركا

 .0االسعافات االولية واالطفاء

 .6اعادة لف المحركات مختمف االنواع

 .3تصميـ االعماؿ الكيربائية المنزلية والصناعية.
 .0اساليب تدريس صعوبات التعمـ والنطق ولغة

صعوبات التعمـ

%011

جغرافيا

%011

الرياضيات

%33

االشارة

 .6القراءة بمغتة بريل لممكفوفيف .
 .3لغة االشارة لمصـ .

 .0اتقاف ميارة استخداـ  GISفي الظواىر
الجغرافية

 .0استخداـ النمذجة الرياضيو لتمثيل العالقات الكمية
وفيميا

 .6استخداـ التفاضل والتكامل لحل مسائل حياتية

 .3تصميـ اداة لجمع البيانات وتحيمييا وعرضيا
 .4تمثيل مواقف وبنى رياضيو وتحميميا باستخداـ

الرموز والتعابير الجبرية والمعادالت والمتباينات

 .0اعداد الوسائل التعميمية الحديثة وتوظيفيا في
.6

لواء وادي السير

الكيمياء

%011

التربية المينية

%011

التربية الرياضية

%011

الغرفة الصفية

 .6استخداـ الحاسوب في تدريس الكيمياء
 .3دورة في تدريس المركبات العضوية
 .4دورة تنفيذ التجارب المخبرية

 .0ميارات اساسية في خدمة الطعاـ والشراب
 .6الخياطة والتطريز

.0تخطيط الساحات والمالعب وادارة أداء الموارد
والمصادر المتاحة لتحقيق النتاجات التعميمية
الخاصة

.6االلعاب الصغيرة المرتبطة بتنمية الصفات البدنية
والميارية في االلعاب الرياضية.

006

الرقـ

مديرية التربية والتعميـ

نسب االحتياجات التدريبية التخصصية لممشرؼ التربوي
االحتياج التدريبي العاـ

التخصص

أعمى نسبة

المغة العربية

%011

رياض االطفاؿ

%011

.0استخداـ الدمى

الرياضيات

%51

.0استخداـ االلعاب في تدريس الجبر

الكيمياء

%011

الفيزياء

%011

التاريخ

%011

.3البرامج التدريبية الخاصة بتنمية الصفات البدنية
الخاصة بااللعاب الرياضية

.4البرامج التعميمية الخاصة بطرؽ إدارة البطوالت
والمنافسات الرياضية

.5البرامج التعميمية الخاصة بالتحميل الحركي اثناء
مراحل تعمـ الميارات الحركية في االلعاب الرياضية

.6الحركات االنتقالية المكانية االساسية

.7البرامج التعميمية والميارات البدنية لمتعامل مع

ذوي االحتياجات الخاصة
.8التحكيـ الدولي

.9التصوير العممي الفوتوغرافي الخاص بالميارات
الحركية وتقديـ التغذية الراجعة

.01البرامج التعميمية والميارات الفنية لأللعاب
الرياضية

.00القوانييف الخاصةبااللعاب الرياضية الفردية
الرياضية والجماعية

.المبادى واالجراءات الخاصة باالسعافات األولية
06
ْ
.03تحديد األدوات واالجيزة الرياضية المناسبة
لمنتاجات التعميمية المحددة

.04تصميـ برامج االستشفاء والتأىيل بعد فترة
المنافسات والبطوالت وبعد االصابة الرياضية

.05عوامل األماف والسالمة عند استخداـ االجيزة
واالدوات الرياضية

.7

لواء ناعور

 .0القصة والمقالة

.0دورة في تدريس المركبات العضوية.
.6استخداـ الحاسوب في تدريس الكيمياء.
 .0تطورات عممية حديثة في الفيزياء
.0تصميـ االنشطة االثرائية لمموىوبيف في دراسة تاريخ

007

الحضارات.

.6تطبيق طريقة التعمـ الخماسية في تعمـ التاريخ.

الرقـ

مديرية التربية والتعميـ

نسب االحتياجات التدريبية التخصصية لممشرؼ التربوي
التخصص

أعمى نسبة

التربية المينية

%011

رياض االطفاؿ

%011

االحتياج التدريبي العاـ
.3جدوؿ مواصفات اختبار الثانوية العامة.

.8

لواء الجيزة

المرحمة

(الصفوؼ الثالث

%011

 .0زياة قدرة المشرؼ عمى زراعة الفطر واالبواغ.
.0مبادرة القراءة والكتابة
 .0مبادرة القراءة والكتابة

االولى)
.9
.01

.00

لواء الموقر
لواء مأدبا

المغة العربية

%011

الفيزياء

%011

لواء ذيباف

0ػ اساليب تدريس المغة العربية
6ػ التحدث واالستماع والكتابة
 .0الفيزياء الحديثة
 .6انتاج وسائل تعميمية
 .0اساليب تدريس صعوبات التعمـ والنطق ولغة

صعوبات التعمـ

%011

االشارة

 .6القراءة بمغتة بريل لممكفوفيف .
 .3لغة االشارة لمصـ .

.06

.03

منطقة الزرقاء 0
المغة العربية

%011

.0االلعاب التعميمية

رياض االطفاؿ

%011

.0موسيقى

الرياضيات

%011

.0االحصاء

الفيزياء

%011

منطقة الزرقاء 6

.0تصميـ وتركيب الموحات االلكترونية
.6تطورات عممية حديثة في الفيزياء
 .0االشراؼ االلكتروني.

 .6التعرؼ عمى الفف العربي االسالمي والعالمي.
 .3الرسـ.
التربية الفنية

%011

 .4الرسـ بالحاسوب.
 .5المجسمات .
 .6المسرح .

 .7الميارات المينية.
008

الرقـ

مديرية التربية والتعميـ

نسب االحتياجات التدريبية التخصصية لممشرؼ التربوي
االحتياج التدريبي العاـ

التخصص

أعمى نسبة

الصناعي

%011

جيولوجيا

%011

جيولوجيا

%011

.6التعامل مع مصادر الطاقة المتجددة

المغة العربية

%011

.0الخط العربي

جغرافيا

%011

الرياضيات

%011

 .8توظيف التكنولوجيا (الموح التفاعمي)
 .9فف الرسـ عمى النحاس .

 .0المحاـ .

 .6وحدة الحاكـ المبرمج .
 .0استخداـ االجيزة المخبرية.

 .6دورة في التعامل مع االخطار الطبيعية .
 .3التعامل مع مصادر الطاقة المتجددة

 .4توظيف البيئة في تدريس عموـ االرض
.04

لواء الرصيفة

.0دورة في التعامل مع االخطار الطبيعية .
 .3توظيف البيئة في تدريس عموـ االرض.
 .0اتقاف ميارة استخداـ  GISفي الظواىر الجغرافية

.05

منطقة السمط

 .6االجيزة والوسائل التعميمية الحديثة في الجغرافيا
 .3قراءة الخرائط بأنواعيا وتحميل البيانات
 .0اعداد الوسائل التعميمية
 .6توظيف الموح التفاعمي
 .0كتابة المقالة والتقرير
 .6ميارات المفظ

المغة االنجميزية

%011

الفيزياء

%011

الزراعي

%011

الرياضيات

%011

التربية المينية

%011

 .0العموـ المنزلية.

المغة العربية

%011

 .0اساليب تدريس االمالء

 .3تفعيل مختبرات المغة االنجميزية
 .0تصميـ وتركيب ا تطورات عممية حديثة في الفيزياء

.06
.07

لواء دير عال

لواء الشونة ج

009

لموحات االلكترونية

 .6صيانة االجيزة االلكترونية
 .0دوراتفيالصناعاتوالزراعةواالنتاجالحيواني
 .6زراعة االنسجة.

 .0المسألة المينية

 .6الرياضيات الذىنية

الرقـ

مديرية التربية والتعميـ

نسب االحتياجات التدريبية التخصصية لممشرؼ التربوي
االحتياج التدريبي العاـ

التخصص

أعمى نسبة

الرياضيات

%011

 .0تصميـ اختبارات الكترونية .

الفيزياء

%011

 .0تجارب عممية لمبحث الفيزياء.

التربية المينية

%011

 .0ميارات الفندقة والسياحة.

 .6اساليب تدريس المغة العربية
 .3النقد

المرحمة(الصفوؼ

%011

الثالث االولى )

 .0انتاج الوسائل التعميمية .
 .0العروض

المغة العربية

%011

جغرافيا

%011

رياض االطفاؿ

%011

الفيزياء

%011

االقتصاد المنزلي

%011

 .0تجميل تزييف الكيؾ ،الدراماوالمسرح.

التربية المينية

%011

.0السالمة المينية في المشاغل

التربية الفنية

%011

.0الرسـ بالحاسوب

جيولوجيا

%011

االقتصاد المتزلي

%011

 .0اتقاف ميارة استخداـ  GISفي الظواىر الجغرافية
 .0الدراما والمسرح
 .0تطورات عممية حديثة في الفيزياء

.08

لواء عيف الباشا

 .6صيانة االجيزة االلكترونية

 .3صيانة اجيزة وادوات المختبر

.0دورة في التعامل مع االخطار الطبيعية .
.6التعامل مع مصادر الطاقة المتجددة.
 .0استخداـ جياز الرفراكتوميتر

والييدرومترات لقياس مواد صمبة

ومحاليل
.09

لواء قصبة إربد

 .6تخطيط وجبات غذائية متوازنة
لمختمف الفئات.

 .3تطبيق نظاـ اليسب لتحديد نقاط

الضبط الحرجة لمعمميات التصنيعية

المنزلية.

 .4رسـ وتصميـ االزياء عالميا.

 .5تجميل تزييف الكيؾ ،الدراماوالمسرح.
021

الرقـ

.61

.60

مديرية التربية والتعميـ

لواء بني عبيد

لواء المزار ش

نسب االحتياجات التدريبية التخصصية لممشرؼ التربوي
االحتياج التدريبي العاـ

التخصص

أعمى نسبة

جيولوجيا

%011

 .0توظيف البيئة في تدريس عموـ االرض

التاريخ

%011

 .0االشراؼ العيادي

التربية الفنية

%011

 .0االشراؼ االلكتروني

الحاسوب

%011

 .0برامج تفاعميو

الكيمياء

%011

 .0استخداـ الحاسوب في تدريس الكيمياء
 .6دورة في تدريس المركبات العضوية

لواءي الطيبة
.66

.63
.64

.65

.66

والوسطية

العموـ

%011

 .0التدريب عمى برمجية ()GIS

لواء بني كنانة
لواء الكورة

لواء الرمثا

لواء األغوار ش

الكيمياء

%011

الفيزياء

%011

المرحمة

(الصفوؼ الثالث

%011

 .0اعداد الوسائل التعميمية الحديثة وتوظيفيا في
الغرفة الصفية.

 .0الفيزياء الحديثة.
 .0بناء قدرات الصفوؼ الثالث االولى.

االولى)
.67
.68

محافظة جرش
محافظة عجموف
رياض االطفاؿ

.69

%011

 .0صيانة جياز كدز سمارت.
 .0استخداـ النمذجة الرياضيو لتمثيل العالقات الكمية

لواء المفرؽ
الرياضيات

%33

وفيميا.

 .6تمثيل مواقف وبنى رياضيو وتحميميا باستخداـ
الرموز والتعابير الجبرية والمعادالت والمتباينات.

020

الرقـ

مديرية التربية والتعميـ

نسب االحتياجات التدريبية التخصصية لممشرؼ التربوي
التخصص

أعمى نسبة

الكيمياء

%011

التربية المينية

%011

عموـ األرض
جيولوجيا

االحتياج التدريبي العاـ
 .0اعداد الوسائل التعميمية الحديثة وتوظيفيا في
الغرفة الصفية.

 .6استخداـ الحاسوب في تدريس الكيمياء.
 .0ميارات اساسية في خدمة الطعاـ والشراب.
 .6الخياطة والتطريز.

 .0دورة في التعامل مع االخطار الطبيعية .
%011

 .6التعامل مع مصادر الطاقة المتجددة
.0تخطيط الساحات والمالعب وادارة أداء الموارد
والمصادر المتاحة لتحقيق النتاجات التعميمية
الخاصة

.6االلعاب الصغيرة المرتبطة بتنمية الصفات البدنية
والميارية في االلعاب الرياضية

.3البرامج التدريبية الخاصة بتنمية الصفات البدنية
الخاصة بااللعاب الرياضية

.4البرامج التعميمية الخاصة بطرؽ إدارة البطوالت
والمنافسات الرياضية

.5البرامج التعميمية الخاصة بالتحميل الحركي اثناء
مراحل تعمـ الميارات الحركية في االلعاب الرياضية

التربية الرياضية

%011

.6الحركات االنتقالية المكانية االساسية

.7البرامج التعميمية والميارات البدنية لمتعامل مع

ذوي االحتياجات الخاصة

.8القوانيف الخاصة بااللعاب الرياضية الفردية
الرياضية والجماعية

.9تحديد األدوات واالجيزة الرياضية المناسبة

لمنتاجات التعميمية المحددة

.01تصميـ برامج االستشفاء والتأىيل بعد فترة
المنافسات والبطوالت وبعد االصابة الرياضية

.00عوامل األماف والسالمة عند استخداـ االجيزة
واالدوات الرياضية

 .06القياسات الجسمية (الموروفولوجية)الالزمة
لتقدير مؤشر كتمة الجسـ والتركيب الجسمي

022

الرقـ

مديرية التربية والتعميـ

نسب االحتياجات التدريبية التخصصية لممشرؼ التربوي
االحتياج التدريبي العاـ

التخصص

أعمى نسبة

المغة العربية

%011

 .0التحدث واالستماع والكتابة.

الكيمياء

%011

 .0دورة تنفيذ التجارب المخبرية.

رياض االطفاؿ

%011

المغة االنجميزية

%011

التربية المينية

%011

التربية الفنية

%011

مشرفو المرحمة

%011

الحاسوب

%011

 .0ميارات الحاسوب الشاممة.

جيولوجيا

%011

 .0دورة في التعامل مع االخطار الطبيعية .

االجتماعيات

%011

 .0امتالؾ ميارات البحث التاريخي .

 .03تنظيـ البرامج الغذائية الخاصة بالطالب اثناء
فترة المنافسات وفترة االعداد لممنافسات والبرامج

التدريبية
.31

.30

منطقة البادية ش ش

لواء البادية ش غ

 .0توظيف خامات البيئة البسيطة مف حولة في تنفيذ
اعماؿ فنية تعبر عف قدراتو ومواىبو.

 .0ترجمة.
 .0اكساب الميارات التطبيقية التي تساعد عمى دخوؿ
مجاؿ العمل والميف .

 .0التعرؼ عمى الفف العربي االسالمي والعالمي.
 .0استخداـ ميارات االتصاؿ الشفوية والكتابية لوصف
المفاىيـ والعالقات بينيا .

 .0استخداـ اسموب البحث العممي واالستقصاء في
العموـ .

%33
العموـ

.36

منطقة الكرؾ

.

 .3فيـ كيمياء الكائنات الحية وادراؾ العالقات الوثيقة
بيف الكيمياء وعموـ االحياء االخرى وتطبيقاتيا .

%011
المغة العربية

 .6الوعي بالقضايا البيئية واالستخداـ االمثل لممصادر

%011

 .4فيـ الكوف ومكوناتو عف طريق التدبر وفيـ

القوانيف التي تحكمو ممكا يعزز االيماف بالخالق .

 .0العروض.

 .6محكات التفكير.
 .0االسعافات االولية واالطفاء.

الصناعي

%011

 .6المحاـ.

المرحمة

%011

 .0الرعاية الوالدية .

023

 .3وحدة الحاكـ المبرمج .

الرقـ

مديرية التربية والتعميـ

نسب االحتياجات التدريبية التخصصية لممشرؼ التربوي
التخصص

أعمى نسبة

(الصفوؼ الثالث

 .6ميارات تدريس االمالء .

االولى )

.33
.34
.35
.36
.37

.38

االحتياج التدريبي العاـ
 .3فف القراءة الجيرية.

لواء األغوار ج
منطقة القصر
لواء المزار ج

التربية الفنية

%011

 .0الميارات المينية.

منطقة الطفيمة
لواء بصيرا

منطقة معاف

 .0الرسـ
التربية الفنية

%011

 .6المجسمات
 .3المسرح

 .4فف الرسـ عمى النحاس
.39

لواء البتراء
 .0مشاغل توظيف التكنولوجيا في الرياضيات
الرياضيات

%011

التاريخ

%011

 .6مشاغل استخداـ النماذج والمحسوسات اليدوية في
الرياضيات.

 .3مشاغل تفعيل ادوات الرياضيات في التدريس.

.41

 .0دورة تأليف ومراجعة مناىج

لواء الشوبؾ
 .0اعداد الوسائل التعميمية الحديثة وتوظيفيا في
الكيمياء

%011

الفيزياء

%011

الغرفة اؿ استخداـ الحاسوب في تدريس الكيمياء

صفية

 .6استخداـ الحاسوب في تدريس الكيمياء
 .3دورة في تدريس المركبات العضوية
 .4دورة تنفيذ التجارب المخبرية

024

 .0تجارب عممية لمبحث الفيزياء

الرقـ

مديرية التربية والتعميـ

نسب االحتياجات التدريبية التخصصية لممشرؼ التربوي
التخصص

أعمى نسبة

جيولوجيا

%011

االحتياج التدريبي العاـ
 .6تطورات عممية حديثة في الفيزياء
 .3تدريس الرياضيات بالفيزياء
 .0استخداـ االجيزة المخبرية

 .6دورة في التعامل مع االخطار الطبيعية .
 .3التعامل مع مصادر الطاقة المتجددة

 .4توظيف البيئة في تدريس عموـ االرض.
.40

.46

منطقة البادية ج

الرياضيات

%011

 .0التحميل االحصائي

محافظة العقبة

يبين الجدول رقم ( )18أعمى نسب االحتياجات التدريبية لممشرفين التربويين في مختمف
التخصصات وفق مديريات التربية والتعميم ،وعمى وجو الخصوص اإلحتياجات التدريبية لممشرفين
التربويين ذات النسبة ( )%122وقد يعزى السبب في ارتفاع نسبة االحتياجات التدريبية الى عدة عوامل
منيا :نقص أعداد المشرفين التربويين في التخصصات المختمفة والنادرة منيا وعمى وجو الخصوص
التخصصات األكاديمية العممية والمينية من فئة المشرفين الذكور في بعض مديريات التربية والتعميم
(نظ اًر إلعتبارات التوزيع الجغرافي لبعض مديريات التربية والتعميم) ،وعميو يكمف بعض المشرفين التربويين
نتيجة لمنقص في تعيينات االشراف التربوي لإلشراف عمى اداء المعممين بتخصصات مختمفة لتخصصيم،
األمر الذي يتطمب إكساب المشرفين التربويين المعارف والميارات األساسية في بعض الموضوعات
تخصصية مثل االحتياجات التدريبية المذكورة في الجدول أعاله ،وقد يعزى السبب أيضاً الى نقص توفر
كادر مؤىل من المدربين بموضوعات محددة وعمى وجو الخصوص الحديث منيا إلكساب المشرفين
التربويين ال معارف والميارات والخبرات التربوية التي تمكنيم من تقديم االسناد الالزم لمعممييم ،باألضافة
الى التغير في دور اإلشراف الجديد ،وزيادة أعباء المشرفين التربويين مما يعيق عممية التقدم في عممية
التنمية المينية الخاصة بيم في موضوعات ترتبط بمجاالت تخصصيم ،باإلضافة الى التغير الجديد في
دور اإلشراف التربوي وما يترتب عمية من تغيير آلليات عمل المشرف التربوي وميامو الوظيفية وضرورة
إكتساب المعارف والميارات الجديدة لتمكنو من تطوير ادائو الوظيفي.
025

كما تبين االشكال البيانية الواردة في ممحق رقم ( )9النسب المرتبطة باإلحتياجات التدريبية
(ذات التكرار المتدني) الضئيمة جداً ،أو ذات النسبة ( ،)%2لكافة االحتياجات التدريبية لممشرفين
التربويين وفق مديريات التربية التي يعممون بيا.

026

التوصيات الخاصة:
في ضوء نتائج دراسة اإلحتياجات التدريبية التخصصية ،ندرج أدناه عدداً من التوصيات التربوية
اآلتية بيدف تطوير أداء الفئات المستيدفة في الدراسة ،وىي كاآلتي:
 .1التخطيط لتنفيذ برامج التنمية المينية لمعاممين في مديريات التربية والتعميم لموظائف اآلتية:
معمم ،ومشرف تربوي إستناداً لالحتياجات التدريبية الخاصة بيم وفق نتائج الدراسة.
 .9التنسيق مع المعنيين في إدارات مركز الو ازرة لدراسة واقع مديريات التربية والتعميم في
المجاالت المختمفة ذات النسب األعمى في االحتياجات التدريبية لدراسة أسباب ارتفاعيا
لدى المعممين في مختمف التخصصات عمى مستوى مديريات التربية والتعميم.
 .3التنسيق مع المعنيين في مديرية اإلشراف /إدارة اإلشراف والتدريب التربوي لإلطالع عمى
واقع العمل اإلشرافي في مديريات التربية والتعميم ذات النسب األعمى في االحتياجات
التدريبية المختمفة في التخصصات المختمفة لممشرفين التربويين ،باإلضافة الى دراسة واقع
وخطط وآليات تنفيذ برامج التنمية المينية لكل من المعممين والمشرفين التربويين.
 .2التنسيق مع المعنيين لمعمل عمى تفعيل دور مجتمعات التعمم ومجالس التطوير التربوي
وشبكات المدارس في تطوير اداء كل من المدارس والعاممين فييا ،وتوطين تنفيذ برامج
التنمية المينية عمى مستوى المدرسة ،باإلضافة الى توسيع قاعدة استثمار الخبرات التربوية
من معممين ومشرفين تربويين في مجال التدريب التربوي.
 .2تطوير أداء العاممين في أقسام اإلشراف والتدريب التربوي بما يتوافق باألدوار النوعية
المناطة في ضوء االتجاىات التربوية الحديثة ومعايير التنمية المينية لممشرفين التربويين
والمعممين ،وذلك استناداً الى نتائج الدراسة.
 .6التنسيق مع المعنيين في إدارة التعميم الميني واالنتاج في مجال التخطيط لبرامج التنمية
المينية لكل من المعممين والمشرفين التربويين في فروع التعميم الميني.
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