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 االحتياجات التدريبية لمعلمي الحاسوب في مديرية التربية والتعليم للواء المزار الجنوبي 

 الدكتور رائد عبدالحافظ الصرايرة 

 جامعة مؤتة  

 الملخص 

المزار      للواء  والتعليم  التربية  مديرية  في  الحاسوب  لمعلمي  التدريبية  االحتياجات  تعرّف  إلى  الحالية  الدراسة  هدفت 
والبالغ  الجنوبي. تك الجنوبي  المزار  لواء  والتعليم  التربية  الحاسوب في مديرية  الدراسة من جميع معلمي ومعلمات  ون مجتمع 

( )93عددهم  من  تكونت  فقد  الدراسة  عينة  أما  ومعلمة،  معلمًا  العشوائية 44(  بالطريقة  اختيارهم  تم  حيث  ومعلمة،  معلمًا   ) 
الدراسي    البسيطة أه2018-2017للعام  ولتحقيق  التدريبية ،  االحتياجات  لقياس  إعدادها  تم  استبانه  تطبيق  تم  الدراسة  داف 

مكونة من ثالث أبعاد )التخطيط، النمو المهني واألكاديمي، التقويم(، بعد التحقق من صدقها وثباتها. أظهرت النتائج أن درجة  
 . لعينة الدراسة كانت بدرجة مرتفعة التدريبيةاالحتياجات 

 الحاسوب، مديرية التربية والتعليم للواء المزار الجنوبي(.  ياالحتياجات التدريبية، معلم )الكلمات المفتاحية:

The Training Needs for IT teachers in southern Mazar directorate 

Dr Ra'ed Abdel Hafed Al-Saraireh 

Mutah University 

         Abstract 

        The study aimed at exploring the training needs for IT teachers in southern Mazar 

directorate. The population of the study consisted male and female IT teachers with a total of 

(93) teachers, while the sample of the study included (44) teachers who were simple randomly 

selected in the academic year 2017/2018. To achieve the aim of the study a questionnaire with 

three domains (planning, academic and professional growth, evaluation) were distributed on the 

sample after validity and reliability were checked. The findings showed that the training needs 

for IT teachers was with a high degree. 

(Keywords: The Training Needs, IT teachers, southern Mazar directorate). 
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 مقدمة:

أكثر   الحديثة من  المجتمعات  في  التربوي  النظام  بّنا  األنظمةُيعد  أهداف هذه  التي تسهم بشكل  في تحقيق  ء وفاعل 
تتوفر عدة عوامل، والمعلم الكفء من أهم    أنبدوره الريادي ال بدَّ من  عاتها المستقبلية، وحتى يقوم هذا النظام  المجتمعات وتطل

التعلمية التعليمية  العوامل والذي يعد ركنًا أساسيًا تقوم عليه العملية  المتطور بحاجة  ،  هذه  ليكون   إلىفالمجتمع  معلم متطور 
التدريس، م قومًا لمدى تقدم الطلبة، متقنًا الستخدام الوسائل التعليمية، مطورًا للمناهج، متمكنًا من مخططًا، متمكنًا من طرق 

 . ( 2015)محمد،  الناحية العلمية، ومديرًا ناجحًا للصف

  إلىمامها مما وجه أنظار الحكومات  ول جل اهتالتي توليها الد  األولويات  أهمعملية تحسين التعليم من    أصبحتلقد     
الكفيل بالمعلمين  الطرق  االهتمام  طريق  عن  التعليمي  المستوى  برفع  عن  وتأهيلهموتدريبهم    وإعدادهمة  يتم  التعليم  فإصالح   ،

ما قد يظهر من نقص في    األحيانيعوض في كثير من  طريق عدة منها تحسين التدريس الصفي للمعلمين، الن المعلم الناجح  
 (. 2010،بركات) األخرى عناصر العملية التعليمية 

إن التعليم ظاهرة معقدة، يدخل فيها المعلمون والدارسون، والمنهاج الدراسية في تفاعل دينامي. وتكاد تجمع معظم    
على أن المعلم هو حجر الزاوية في العملية التعليمية. وقد ثبت من خالل األدب التربوي المعاصر    التدريبيةالدراسات النفسية و 

% الباقية على المناهج واإلدارة واألنشطة  40ا للمعلم وحده، على حين يتوقف نجاح الـ % منه60أن نجاح عملية التعليم يرجع 
 (. Sharon,2008) األخرى في المدرسة

وحجر الزاوية فيها ومحورها   التدريبية، بل هو عصب العملية  التدريبيةيعد المعلم ركيزة أساسية من ركائز العملية  ف   
عمل أية  في  الفاعل  والعنصر  العملية  األساسي  في  تجديد  أو  تطوير  أو  أي إصالح  وإن  تربوية،  يبدأ  التدريبيةية  أن  يجب   ،

إذ   للمعرفة،  الوحيد  المصدر  يعد يشكل  لم  المعلومات  المعلم في عصر  أن  بدون معلم جيد. غير  تربية جيدة  إذ ال  بالمعلم، 
المعلم موجهًا ومرشداً  الحصول عليها، وأضحى دور  المعرفة وطرق  المعرفة    تعددت مصادر  التالميذ ومصادر  بين  ومسهاًل 

 (. 2009وأصبح موجهًا ومرشدًا للطلبة أكثر منه ملقنًا لهم ومصدرًا وحيدًا للمعرفة )محافظة، 

للغاية  المعلم  من يكتب عن  إن    ، تصلح  التدريبيةفالمعلم هو حجر الزاوية في العملية    يجد نفسه أمام مهمة صعبة 
 األثرالمعلم بالغ    ومما يجعلأن نقف على مدى نجاح أي نظام تربوي علينا أن نبدأ بالمعلم،    دنا أر   وإذابصالحه، وتهن بوهنه.  

العملية   السياسي   التدريبيةفي  والنظام  ألقيمي  النظام  بالمجتمع، ومنها:  األخرى  األنظمة  يؤثر في مختلف  التربوي  النظام  أن 
 (. 2005، ةعبدالسميع وحوال) والنظام االجتماعي والنظام االقتصادي

يرتبط مفهوم االحتياجات بمفهوم الحاجة، فاألصل اللغوي واحد ويمكن استخدام كل منها مكان األخر، والحاجة في     
اللغة هي ما يحتاج إليه اإلنسان ويطلبه واالحتياج هو الحوج أو االفتقار إلى شيء معين، والفعل من احتياجات: احتاج، حاج،  
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واحتياجا افتقر  ويعني  كلمة  حوجًا،  أن  نجد  االنجليزية  اللغة  وفي  ويطلبه،  اإلنسان  إليه  افتقر  ما  وتعني  حاجه  جمع  هي  ت 
Need ،(. 2006تعني حاجة أو ضرورة أو عوز )ديب 

لالحتياجات      تعاريف  عدة  وخبرات    منها:  التدريبيةوتوجد  معلومات  في  إحداثها  المطلوبة  التغيرات  مجموعة  إنها 
 أداء أعمالهم على أكمل وجه.  العاملين لتجعلهم قادرين على

مهمته     ألداء  الئقًا  لجعله  التدريسية  بمهاراته  والمتعلقة  المعلم  في  إحداثها  المطلوب  التغيرات  مجموعة  كذلك  وتعني 
 إلى أعلى درجة ممكنة. التدريبية

الفرد وما يجب أن يمتلكه    أنها مترابطة بوجود فجوة بين ما يمتلكه  التدريبيةويتضح من التعاريف السابقة لالحتياجات     
 .التدريبيةمن معلومات ومهارات من اجل توظيفها في العملية 

 : (Johnston, 2007) أهمية كبيرة قبل تخطيط برامج تدريب المعلمين في أثناء الخدمة ألنها التدريبيةلالحتياجات   

األول في مجال التخطيط للتدريب   ضرورة أساسية لعملية تدريب المعلمين ودعامة من دعائمها، وهي تشمل األساس •
فيما إذا تم التعرف إليها بدقة، ذلك أن تقدير هذه االحتياجات وقياسها قياسًا علميًا دقيقًا هو الوسيلة المثلى لتحديد  
كفاءة   ورفع  التطوير  إلحداث  أنواعها  بكل  والخبرات  والمهارات  المعلومات  من  للمعلمين  تزويده  المطلوب  القدر 

 يًا لتأدية أدوارهم. المعلمين مهن 

 المؤشر الذي يوجه التدريب إلى االتجاه الصحيح. •

 العامل األساسي الذي يقوم في توجيه اإلمكانيات المتاحة للتدريب إلى االتجاه السليم.  •

 وتنفيذها.  التدريبيةالعمل الذي يسبق أي نشاط تدريبي، فهي تأتي قبل تصميم البرامج التدريبية   •

 وتحديدها من خالل اإلجابة عن سؤالين واضحين هما:  التدريبيةياجات يتم التعرف على االحت •

 من هم المطلوب تدريبهم؟ .1

 ما نوع التدريب المطلوب لهم؟ .2

فإذا أمكن اإلجابة عن هذين السؤالين أمكن تدريب المعلمين على المهارات المطلوب التدرب عليها، كما أمكن تدريب     
 يه من مهارات، مما يحقق رفع كفاءتهم في تأدية أعمالهم.كل فرد من المعلمين على ما يحتاج إل

للمعلمين المتدربين على شكل أولويات تدريبية وتعديل هذه األولويات بين الحين   التدريبيةينبغي تحديد االحتياجات     
وي التدريبي لتلبيتها وفق المختلفة لتظل مصدرًا الشتقاق األهداف التي يسعى النظام الترب  التدريبيةواألخر في ضوء المتغيرات  
 . ( ٢٠١٣ودهمش،   )الحديدي   خطط مرحلية محدودة المعالم
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تحقيق األهداف المنشودة من خالل   فيمن العوامل الهامة لتدريب المعلمين    التدريبيةاالحتياجات  عملية تحديد  إن     
لحاجات التدريبية تصنف إلى صنفين: وجود نشاط مخطط يقوم على دراسة علمية وعملية للتعرف على الحاجات التدريبية، وا

فردية وهدفها تحقيق حاجة فرد أو مجموعـة من األفراد ممـن يفتقرون إلى المعارف والمهارات الخاصة بالعمل، وجماعية وهي  
 (.  Laird, 1997التي تتعلق بمجموعة كبيرة من العاملين الذين يحتاجون إلى معارف ومهارات )

يبية بطريقة عملية سليمة تعتبر الخطوة الجوهرية لسلسة من الحلقات المترابطة التي تكون تحديد االحتياجات التدر ف   
العملية التدريبية، فهي تشكل األساس الذي يقوم عليه التدريب الفعال لتحقيـق كفاءة المعلمين وتحسيـن أدائهـم، باإلضافة إلى  

 (.  2009، وأرشيد شديفاتالإكسابهم المعلومات والمهارات وتحسيـن اتجاهاتهم )

راجع الباحث مجموعة من الدراسات السابقة والمتعلقة بموضوع  االحتياجات التدريبية لمعلمي الحاسوب  وللكشف عن     
الحاسوب   لمعلمي  التدريبية  باالحتياجات  االحتياجات  دقيق  بشكل  متعلقة  دراسات  يجد  الحاسوب، وإنما   لمعلمي  التدريبيةولم 

(  2016فقد أجرت العلي )  لمعلمي ومعلمات في بعض المنهاج الدراسية،  التدريبيةلقة باالحتياجات  وجد دراسات مشابهة ومتع
ملكة االردنية الهاشمية، طبقت الدراسة  مة لمعلمي الطلبة الموهوبين في الدراسة هدفت إلى تعرف االحتياجات التدريبية الالزم

(، حيث تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة، تكونت اداة 106على عينة من معلمي ومعلمات الطلبة الموهوبين وعددهم ) 
  واإلدارةلى ثالث ابعاد )التخطيط للتدريس، التدريس  إمقسمة    ( فقرة67الدراسة من أداة قياس االحتياجات التدريبية ومكونة من )

 كانت بدرجة متوسطة. لمي الطلبة الموهوبينن درجة االحتياجات التدريبية الالزمة لمعأ أظهرت نتائج الدراسة  ،الصفية، التقييم(

   ( اللصاصمة  االجتماعية 2013وأجرت  الدراسات  لمعلمي  التدريبية  االحتياجات  إلى  التعرف  إلى  هدفت  دراسة   )
والوطنية في مديرية تربية القصر من وجهة نظرهم، والكشف عن مدى االختالف في تقديرات المعلمين لالحتياجات التدريبية 

( معلمًا ومعلمة، توصلت الدراسة إلى مجموعة  135متغير النوع االجتماعي والمؤهل والخبرة، تكونت عينة الدراسة من )تبعًا ل
التقويم،   ( المجاالت هي  الدراسة وهذه  اعتمدته  الذي  المحك  تجاوزت  عام  بشكل  أربع مجاالت  هناك  أن  أهمها:  النتائج  من 

الصف، وإدارة  اإلنسانية  العالقات  في    التخطيط،  فروق  وجود  عدم  إلى  النتائج  كشفت  كما  التعليمية(،  والوسائل  المنهاج 
 االحتياجات التدريبية تعزى لمتغير االجتماعي، ووجود فروق في االحتياجات التدريبية تعزى لمتغير المؤهل العلمي والخبرة.

 األساسية  المرحلة  لمعلمي  الزمةال التدريبية االحتياجات  هدفت تعّرفبدراسة    (Johnston,2007)   جونستون  وقام   
  المجاالت  في التدريبية  االحتياجات لهذه كبيرة ضرورة هناك  أن  الدراسة وأظهرت ومعلمة، معلماً  (122) من مكونة عينة  لدى

 بين إحصائياً  دالة فروق  وجود الدراسة أظهرت كما االحتياجات، بقية في  متوسطة وحاجة والوسائط التقنيات باستخدام الخاصة
 تبعاً  فروق  توجد  ال بينما األدبية، التخصصات من المعلمين لصالح  التخصص  لمتغير تبعاً  االحتياجات هذه أهمية في لمعلمينا

    .والخبرة العلمي  والمؤهل الجنس راتلمتغي 

   ( بالم2004وهدفت دراسة رفاع  المرحلة األساسية  في  العلوم  لمعلمي  التدريبية  االحتياجات  أهم  إلى  التعرف  ملكة ( 
السعودية،   االالعربية  اداة  أنفسهم، وقد تم تصميم  المعلمون  الدراسة شملت )  ستبانةكما يراها  ( حاجة تدريبية موزعة 44لهذه 

(  86تحت أربعة محاور أساسية هي: التخطيط، التنفيذ، المعارف، المهارات والقيم، تم توزيع االستبانة على عينة مكونة من )
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ال المرتبة األولى  دراسة عدة نتائج أهمها: أن محورمعلمًا ومعلمة، أظهرت  المعارف والمهارات جاء في  بالنسبة  تطوير  أما   ،
( احتياجات تدريبية أهمها التدريب على استخدام الحاسب اآللي في التعليم، كما بينت النتائج  10لالحتياجات فقد حددت أهم )

    تبعًا لمتغيرات الدراسة.وجود فروق بين آراء المعلمين في أهمية هذه االحتياجات 

( إلى التعـرف إلى الحاجة الملحة للبرامج التدريبية لمعلمي اللغة اإلنجليزية  Kang, 1997هدفت دراسة كانغ )كما     
كونهـا لغة أجنبيـة في المدارس اإلعدادية في كوريا الجنوبية، بحيث تم مناقشة كيفية تطوير الورش التعليمية لمعلمي المدارس. 

ت أداة الدراسة من استبانه ومقابلة شخصيـة ألفراد عينة الدراسة المشتركين في الورش التعليمية, وأظهرت الدراسة حاجة  تكون 
كبيرة إلى التخطيط للورش التدريبية وتنفيذها، وضرورة االنتقال إلى البالد الناطقة باللغة اإلنجليزية، وكذلك الحاجة للتدريب في  

 مجال االزدواج الثقافي.  

   ( والكي  الذين  Walqui, 1998وأجرت  اإلنجليزية  اللغة  لمعلمي  التدريبيـة  االحتياجات  تحديـد  إلى  هدفت  دراسة   )
الشخصية   المقابلة  الباحثة  استخدمت  األمريكية.  المتحدة  الواليات  في  اإلنجليزية  اللغة  بتدريس  خاصة  برامج  مع  يتعاملون 

ت الدراسة إلى وجود حاجات ملحة لمعلمي اللغة اإلنجليزية للجانب العملـي  ( أشهر، وتوصل9والمالحظة حيث استمرت مدة ) 
 والتطور العلمي الذاتـي، وبينت الدراسة ضرورة إشراك المعلمين في عمليتي التخطيط والتقويم.

الدراسات السابقة يتضح أنها تناولت في مجملها االحتياجات  التعقيب على الدراسات السابقة:  التدريبية   من خالل استعراض 
للمعلمين وتحديد هذه االحتياجات للمعلمين، كما أن معظم الدراسات السابقة استهدفت المعلمين والمشرفين التربويين بمختلف 

 المزار الجنوبي. للواء في مديرية التربية والتعليماالحتياجات التدريبية لمعلمي الحاسوب التخصصات ودراستي الحالية تناولت 

التعرف على  ولهذا جاءت      الدراسة لمحاولـة  الحاسوب  هذه  لمعلمي  التدريبية  التربية والتعليم االحتياجات    في مديرية 
فنية وإدارية مالئمة لرفع وتطوير مهارات المعلمين، باإلضافة    إستراتيجيةالمزار الجنوبي من وجهة نظرهم، من أجل رسم    للواء 

االحتياجات   على  الضوء  إلقاء  ح  التدريبيةإلى  يّ من  مما  الحاسوب  لمعلمي  وأهميتها  نوعها  والمخططين يـث  المختصين  مكن 
 .التدريبيةتدريبية مالئمة لتلبية االحتياجات و  تربوية لبرامج التدريب من وضع برامج

 مشكلة الدراسة وأسئلتها:

  للواء   تربية والتعليمفي مديرية الاالحتياجات التدريبية لمعلمي الحاسوب  تكمن مشكلة الدراسة في محاولة الكشف عن     
 المزار الجنوبي، وذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:  

 لمعلمي الحاسوب في المرحلة األساسية في مدارس لواء المزار الجنوبي؟  التدريبية االحتياجاتما  .1

في  لحاسوب  االحتياجات التدريبية لمعلمي افي    (0.05α≥)هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   .2
 تعزى إلى النوع االجتماعي )ذكر، أنثى(؟  المزار الجنوبي  للواء مديرية التربية والتعليم

في  االحتياجات التدريبية لمعلمي الحاسوب  في  (  0.05α≥)هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   .3
 ؟م )الحاسوب، نظم المعلومات الحاسوبية(تخصص المعل المزار الجنوبي تعزى إلى للواء مديرية التربية والتعليم
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في  االحتياجات التدريبية لمعلمي الحاسوب  في    (0.05α≥)هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   .4
 (؟  من خمسة سنوات، أكثر اقل من خمسة سنوات تعزى إلى خبرة المعلم )المزار الجنوبي  للواء مديرية التربية والتعليم

   : هدف الدراسة

على   التعرف  محاولـة  إلى  الدراسة  الحاسوب  هدفت  لمعلمي  التدريبية  والتعليماالحتياجات  التربية  مديرية    للواء   في 
المعلمين والمعلمات   إذا ما كانت وجهة نظر  التعرف  إلى  الدراسة  الجنوبي من وجهة نظرهم، كما هدفت  الحتياجات  لالمزار 

 والتخصص وسنوات الخبرة.   تختلف باختالف النوع االجتماعي التدريبية

   أهمية الدراسة:

 تكمن أهمية الدراسة من خالل ما يلي:  

أهم   .1 على  التعرف  على  الدراسة  هذه  تساعد  الحاسوب  قد  لمعلمي  التدريبية  يمكن  االحتياجات  مما  أهميتها  ودرجة 

بد التي  التدريبية   للبرامج  الدقيق  التخطيط  على  والعمـل  إليها  التعرف  مـن  معلمي المسؤولين  حاجات  تلبي  ورها 

 الحاسوب ومعلماتها.  

 قد تساعد الدراسة على رسم استراتيجيات مالئمة تمكن من رفع كفاءة المعلمين والمعلمات وتحسين مهاراتهم.  .2

على تطوير أدائهم التعليمي مما يترتب عليه تحسين االحتياجات التدريبية لمعلمي الحاسوب  قد يساعد التعرف إلى   .3

 .  الحاسوبيم فيما يتعلق بمادة مخرجات التعل

الصفية .4 الغرفة  داخل  وتطويـره  التعليمي  أدائهم  تحسين  على  ومعلماتها  الحاسوب  معلمي  تساعد  مختبر    قد  وفي 

 . الحاسوب

 الوصول إلى نتائج ومقترحات ذات فائدة فيما يتعلق ببرامج التدريب المستقبلي لمهارات معلمي الحاسوب ومعلماتها.   .5

   جرائية:التعريفات اإل

بها، وهي مجموعة التغيرات المطلوب إجراءها عند   الحاسوب: المعارف والمهارات المطلوب تزويد معلمي  التدريبيةاالحتياجات  
 المعلم والتي تتعلق بمعلوماته ومهاراته وخبراته ووظيفته الحالية. 

المع  مه  الحاسوب:  يمعلم التربية    ين رسمياً ينالشخص  قبل وزارة  ليكونوالتعليم  من  عن جميع جوانب   ينمسؤول  وفي األردن 
األهداف  لتحقيق  وذلك  والتعليم  التربية  مدارس وزارة  في  العملي  والجانب  النظري  الجانب  الحاسوب  لمنهاج  التعليمية  العملية 

 المنشودة.  التدريبية
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الدراسة المنتظمين الطلبة جميع وهم    : األساسية المرحلة طلبة في   األساسي العاشر الصف ولغاية  الرابع الصف  من  في 
 والتعليم للواء المزار الجنوبي. التربية مديرية

   الدراسة: ودحد

 تتحدد الدراسة الحالية في األمور اآلتية: 

  اقتصرت الدراسة على جميـع معلمي الحاسوب ومعلماتها لمرحلة التعليم األساسية في مدارس مديرية التربية والتعليم  .1
 م الفصل الدراسي الثاني.  2018/ 2017ام الدراسي المزار الجنوبي للع  للواء

    تتحدد أداة الدراسة في المجاالت اآلتية: التخطيط، النمو المهني واألكاديمي،التقويـم. .2

 

 

 الطريقة واإلجراءات 

  مجتمع الدراسة:

لفصـل ل ر الجنـوبيالمـزا للـواء والتعلـيم تربيـةال معلمين ومعلمات الحاسـوب فـي مديريـةيتكون مجتمع الدراسة من جميع  
( توزيـع أفـراد المجتمـع 1ويوضـح الجـدول رقـم ) ،ةمعلمـًا و معلمـ( 93، والبـالغ عـددهم )2018-2017الثاني من العام الدراسـي  

 .وسنوات الخبرة، والنوع االجتماعي، التخصصحسب 

 ( 1الجدول )
 .وسنوات الخبرة، والنوع االجتماعي، تخصصتوزيع أفراد المجتمع حسب ال

 المجموع سنوات الخبرة  نوع االجتماعيال التخصص 

 الحاسوب 

 ذكور
 12 اقل من خمسة سنوات 

 12 أكثر من خمسة سنوات 

 إناث
 18 اقل من خمسة سنوات 

 27 أكثر من خمسة سنوات 

 ذكور نظم المعلومات الحاسوبية 
 8 اقل من خمسة سنوات 

 6 أكثر من خمسة سنوات 
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 إناث
 6 اقل من خمسة سنوات 

 4 من خمسة سنوات  أكثر

 93 المجموع

  عينة الدراسة:
، تكونــت البســيطة العشــوائيةلكــي تكــون العينــة ممثلــة تــم اختيــار نصــف مجتمــع الدراســة ليكــون عينــة الدراســة بالطريقــة 

 .( معلمًا ومعلمة44عينة الدراسة من )
 نوات الخبرة.( توزيع أفراد العينة حسب التخصص، والنوع االجتماعي، وس2ويوضح الجدول رقم ) 

 ( 2الجدول )
 ، والنوع االجتماعي، وسنوات الخبرة. تخصصتوزيع أفراد العينة حسب ال

 المجموع سنوات الخبرة  النوع االجتماعي التخصص 

 الحاسوب 

 ذكور
 5 اقل من خمسة سنوات 

 5 أكثر من خمسة سنوات 

 إناث
 7 اقل من خمسة سنوات 

 10 أكثر من خمسة سنوات 

 الحاسوبية  نظم المعلومات

 ذكور
 4 اقل من خمسة سنوات 

 5 أكثر من خمسة سنوات 

 إناث
 5 اقل من خمسة سنوات 

 3 أكثر من خمسة سنوات 

 44 المجموع

 : أداة الدراسة

لتحقيق أهداف الدراسة، تم تطوير استبانه من خالل الرجوع إلى الدراسات السابقة المتعلقة بالموضوع، واشتملت على  
 جزأين هما:
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 لمتغيرات الديمغرافية، والتي انحصرت في: ا .1

 النوع االجتماعي: ذكر ، أنثى.   (1

 نظم المعلومات الحاسوبية.،  الحاسوب: التخصص (2

 أكثر من خمسة سنوات. ، اقل من خمسة سنوات: سنوات الخبرة (3

أبعاد  فقرات .2 إلى  الحاسوب  لقياس    مقسمة  لمعلمي  التدريبية  والتعليماالحتياجات  التربية  مديرية  المزار    للواء   في 
 .الجنوبي

 : صدق األداة

التدريس في جامعة  المختصين من أعضاء هيئة  المحكمين  تم عرضها على مجموعة من  األداة  للتأكد من صدق 
المزار الجنوبي والقصر وُطلب منهم تحكيمها وفق لوائي    مؤتة والمشرفين التربويين لمادة الحاسوب لمديريات التربية والتعليم في 

 اآلتية:المعايير 

 وضوح الفقرات. .1
 سالمة الصياغة اللغوية.  .2
 مالئمة الفقرات لقياس تحقيق هدف الدراسة.   .3

المحكمين، وقد اعتمدت نسبة      لغايات  80وتم تعديل فقرات األداة حسب آراء  المحكمين  ادنى لالتفاق بين  % كحد 
 تعديلها.  أواعتماد الفقرة 

 : ثبات األداة

( معلمــًا ومعلمــة مــن مجتمــع الدراســة، 20يقهــا علــى عينــة اســتطالعية يبلــغ حجمهــا )للتحقــق مــن ثبــات األداة تــم تطب
وخارج عينتها، وتم استخراج معامل الثبات باستخدام طريقة )كرونباخ ألفا( لألداة ككل وفـق طريقـة االتسـاق الـداخلي، وقـد بلغـت 

  إجراءات الدراسة: ( وهو معامل ثبات مرتفع.0.87درجة الثبات )

 الدراسة وفق الخطوات التالية:تم تطبيق  

 .االستبانة توزيعالمزار الجنوبي لتسهيل مهمة الباحث في  للواءمخاطبة مديرية التربية والتعليم  .1

واإلدارة المدرسـية  معلمي الحاسـوبوااللتقاء ب من اجل توزيع االستبانة المزار الجنوبي لواء مديرية تربيةمدارس  زيارة    .2
 .تعبئة االستبانةوإجراءات   ستبانةللتعريف باال

 .SPSSتفريغ استجابات المعلمين على االستبانة على برنامج التحليل اإلحصائي  .3

 مكتملة.الغير و  معبأةالغير استبعاد االستبانات   .4
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  متغيرات الدراسة:

 تشمل الدراسة على المتغيرات اآلتية:

 المتغيرات المستقلة: النوع االجتماعي، التخصص، سنوات الخبرة. .1

 .المزار الجنوبيللواء في مديرية التربية والتعليم االحتياجات التدريبية لمعلمي الحاسوب المتغير التابع:  .2

  المعالجات اإلحصائية:

 لإلجابة على أسئلة الدراسة تم إجراء التحليالت اإلحصائية التالية:

 عد.لكل ب األداة لفقرات  ةالمعياري اتواالنحراف ةالحسابي المتوسطاتاستخراج  .1

 .t-testاختبار  .2

 : ومناقشتهاالدراسة نتائج 

من نتائج ومناقشتها والخروج بالتوصيات المناسبة استنادًا لما تم    الباحث عرضًا لما تم التوصل إليه  الجزءيتناول هذا  
 التوصل إليه من نتائج. 

األول:  بالسؤال  المتعلقة  االحتياجات    النتائج  المر   التدريبيةما  في  الحاسوب  المزار  لمعلمي  لواء  األساسية في مدارس  حلة 
 ؟  الجنوبي

هذا لإلجابة      المعيارية    المتوسطات  استخراجتم    ، السؤال  عن  واالنحرافات  لمعلمي   التدريبيةالحتياجات  لالحسابية 
 ذلك:  يوضح ( 3والجدول ) ،المزار الجنوبيللواء  الحاسوب في مديرية التربية والتعليم 

 
 

 ( 3الجدول )
المزار  للواء لمعلمي الحاسوب في مديرية التربية والتعليم  التدريبيةالحتياجات لسابية واالنحرافات المعيارية الح المتوسطات

 الجنوبي 

رقم 
 البعد 

 البعد 
وسط متال

 الحسابي 
االنحراف  
 المعياري 

 الدرجة رتبةال

 مرتفعة  1 0.93 3.85 التخطيط   .1

 مرتفعة  2 0.97 3.74 النمو المهني واألكاديمي  .2
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 متوسطة  3 1.04 3.44 ويم التق  .3

 مرتفعة  0.98 3.68 ككل التدريبيةاالحتياجات 

(، حيث جاء بعد التخطيط في المرتبة 3.85-3.44قد تراوحت ما بين )( أن المتوسطات الحسابية  3يبين الجدول )
( بلغ  بأعلى متوسط حسابي  المرتبة  3.85األولى  في  التقويم  بعد  بينما جاء  ) وبمتوسط حساب  األخيرة(،  بلغ  (، وبلغ  3.44ي 

للواء  في مديرية التربية والتعليم  ويمكن تفسير هذه النتيجة أن معلمي الحاسوب    (. 3.67المتوسط الحسابي ألبعاد األداة ككل )
الجنوبي المهني    المزار  النمو  بعد  أما  الجانب،  لديهم ضعف في هذا  أن  بالتخطيط، ويشعرون  إلى مهارات متعلقة  يحتاجون 

الحاسوب  الواألكاديمي   معلمي  أن  الباحث  فيرى  الثانية،  بالمرتبة  جاء  والتعليم  ذي  التربية  مديرية  الجنوبي للواء  في    المزار 
يحتاجون لتطوير مهني وأكاديمي والبحث عن أساليب حديثة لتطويرهم المهني واألكاديمي، أما بعد التقويم الذي جاء بالمرتبة  

تختلف نتائج الدراسة  ال  وطرق التقويم للطلبة. و   بأساليبم دورات المعلمين تتعلق  االخيرة، فيمكن تبرير هذه النتيجة بان معظ
ودراسة    Johnston, (2007)( ودراسة2013( ودراسة اللصاصمة ) 2016العلي )  الدراسات السابقة كدراسةائج  الحالية مع نت

الحسابية   دريبية.والت  التدريبيةاالحتياجات  ب  أهمية األخذ  إلى التي أظهرت نتائجهم    ( 2004رفاع ) المتوسطات  وقد تم حساب 
في المرحلة  االحتياجات التدريبية لمعلمي الحاسوب  واالنحرافات المعيارية لتقديرات عينة الدراسة على فقرات كل بعد من أبعاد  

 على حدة، حيث كانت على النحو التالي:  األساسية في مدارس لواء المزار الجنوبي

 ببعد التخطيط:   ي الحاسوب في المرحلة األساسية في مدارس لواء المزار الجنوبيلمعلم التدريبيةاالحتياجات  .1

االحتياجات   المعيارية    التدريبيةلتعرف  واالنحرافات  الحسابية  المتوسطات  استخراج  تم  التخطيط  ببعد  المتعلقة 
 . (4كما هو موضح في الجدول ) وبيلمعلمي الحاسوب في المرحلة األساسية في مدارس لواء المزار الجن التدريبيةلالحتياجات 

 ( 4الجدول )

 رات البعد األول التخطيط والدرجة الكلية على بعد التخطيط قلفالحسابية واالنحرافات المعيارية  المتوسطات

رقم 
 الفقرة 

 الفقرة 
وسط متال

 الحسابي 
االنحراف  
 المعياري 

 الدرجة رتبةال

7 
الحاس المعرفة  توظف  تعليمية  أنشطة  وإعداد  وبية اختيار 

 بالحياة العملية للطلبة. 
 مرتفعة  1 0.79 4.07

6 
الحاسوب   في  تعليمية  أنشطة  وإعداد  تفكير   تستثير اختيار 

 الطلبة.
 مرتفعة  2 0.73 4.02



182 

 

4 
وضع خطط عالجية مناسبة للطلبة ذوي التحصيل المتدني في 

 الحاسوب. 
 مرتفعة  2 0.95 4.02

5 
التحصي ذوي  للطلبة  مناسبة  اثرائية  خطط  في  وضع  العالي  ل 

 الحاسوب. 
 مرتفعة  4 0.86 3.98

 مرتفعة  5 1.13 3.86 تحديد دور المعلم والطالب في التخطيط اليومي.  2

 مرتفعة  6 0.99 3.75 تشريعات وفلسفة وزارة التربية والتعليم. معرفة  1

8 
في   الحاسوبية  المعرفة  توظف  تعليمية  أنشطة  وإعداد  اختيار 

 ى. حقول المعارف والعلوم األخر 
 مرتفعة  7 0.95 3.72

9 
االستفادة من الكتاب المدرسي والخطوط العريضة ودليل المعلم 

 في التخطيط لتدريس الحاسوب في المرحلة األساسية. 
 مرتفعة  8 0.93 3.70

 متوسطة  9 1.05 3.52 التخطيط لحصص المراجعة في الحاسوب.  3

 مرتفعة  0.93 3.85 التخطيط الدرجة الكلية للبعد األول

(  0.93( وبانحراف معياري )3.85بلغت )  التخطيط  األول  ( أن متوسط الدرجة الكلية على البعد4تبين من الجدول )
 التخطيط.  مهارات التدريب على  بحاجة إلىعينة الدراسة  أفراد  أن  إلى وهذا يشير 

أفراد عينة الدراسة للتدريب على   ( جاءت بالمرتبة األولى والتي تشير إلى حاجة 7ويشير الجدول أيضًا إلى أن الفقرة )   
  األخيرة( بالمرتبة  3اختيار وإعداد أنشطة تعليمية توظف المعرفة الحاسوبية بالحياة العملية للطلبة، في حين جاءت الفقرة رقم )

 والتي تتعلق بالتخطيط لحصص المراجعة في الحاسوب. 

على الفقرات جاءت   الحسابية  المتوسطات  معظمماسي فإن  اإلجابة على الفقرة ذو التدريج الخ  وبشكل عام وتبعًا لسلم   
   فوق المتوسط مما يشير إلى الحاجة الفعلية لمعلمي الحاسوب للتخطيط.

   ( الجدول  يبين  واألكاديمي(  المهني  )النمو  الثاني  بالبعد  المتعلقة  بالنتائج  يتعلق  فيما  الوصفية    اإلحصائيات(  5أما 
 الدراسة عليه.  المتعلقة باستجابات أفراد عينة
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 ( 5الجدول )
 النمو المهني واألكاديمي رات البعد الثانيقلفالحسابية واالنحرافات المعيارية  المتوسطات

 النمو المهني واألكاديمي والدرجة الكلية على البعد 

رقم 
 الفقرة 

 الفقرة 
وسط متال

 الحسابي 
االنحراف  
 المعياري 

 الدرجة رتبةال

 مرتفعة  1 0.95 3.98 وسبة في نقل المعرفة. تفعيل دور الدروس المح .5

 مرتفعة  2 0.68 3.96 توعيه بالتطورات والتجديدات الالزمة لمبحث الحاسوب. .3

 مرتفعة  3 0.94 3.91 دورات تدريبية حاسوبية متخصصة. .2

 مرتفعة  3 0.96 3.91 تنمية ثقة الطلبة بقدراتهم على تعلم الحاسوب.  .9

 مرتفعة  3 1.01 3.91 م البرمجيات التعليمية.دورة في طريقة تصمي .13

 مرتفعة  6 1.01 3.84 إتقان استخدام األجهزة التعليمية الحديثة في الحاسوب مثل اللوح التفاعلي.  .4

 مرتفعة  6 0.86 3.84 إعداد الوسائل التعليمية المساعدة في تدريس الحاسوب.  .7

 مرتفعة  8 1.05 3.80 التنويع في األنشطة داخل مختبر الحاسوب.  .6

 مرتفعة  8 0.85 3.80 إعداد األنشطة الحاسوبية التي تراعي الفروق الفردية بين الطلبة. .8

 متوسطة  9 1.06 3.66 دورة في طريقة التعلم االلكتروني. .15

 متوسطة  10 0.97 3.57 دورة في طريقة التعلم الفردي.  .10
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 متوسطة  10 1.11 3.57 دورة في طريقة التصميم التدريسي. .14

 متوسطة  13 1.07 3.52 دورة في طريقة التعليم التعاوني. .11

 متوسطة  14 1.11 3.50 دورات تدريبية في مهارات التدريس. .1

 متوسطة  15 0.99 3.34 دورة في طريقة التعلم ألتشاركي. .12

 مرتفعة  0.97 3.74 النمو المهني واألكاديمي الدرجة الكلية للبعد الثاني

   ( الجدول  من  )  أن(  5يتضح  واألكاديمي  المهني  النمو  الثاني  البعد  على  الكلية  الدرجة  وبانحراف 3.74متوسط   )
وتشير النتائج إلى أن الفقرة من المتوسط،    أعلىعلى البعد كانت    األفرادمتوسط استجابات    أن إلى( وهذا يشير  0.97معياري )

المرتبة األولى و 5رقم ) المعرفة( والتي تتعلق بت3.98حسابي )  بمتوسط( جاءت  المحوسبة في نقل  الدروس  ، في  فعيل دور 
 بالمرتبة األخيرة. دورة في طريقة التعلم ألتشاركي ( والمتعلقة ب12حين جاءت الفقرة )

الحسابية لها   المتوسطاتعلى الفقرة ذو التدريج الخماسي فان جميع الفقرات جاءت    اإلجابةوبشكل عام وتبعًا لسلم     
المتمثلة في  االحتياجات  تلك    إلى في لواء المزار الجنوبي    األساسيةحاجة معلمي الحاسوب في المرحلة    إلىعة مما يشير  مرتف 

 على ذلك البعد.الفقرات التي تعبر 

الثالثفيما يتعلق    أما المتعلقة بالبعد  المتعلقة باستجابات  (  6، يبين الجدول )التقويم  بالنتائج  اإلحصائيات الوصفية 
 د عينة الدراسة عليه. أفرا

 
 
 
 
 
 
 

 ( 6الجدول )
 التقويم  والدرجة الكلية على البعد التقويم رات البعد الثالث قلفالحسابية واالنحرافات المعيارية  المتوسطات
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( الجدول  من  )  أن(  6يتضح  بلغت  بالتقويم  والمسمى  الثالث  البعد  على  الكلية  الدرجة  وبانحراف 3.44متوسط   )

(  10الفقرة رقم )  أن  إلى تشير النتائج  و ،  ةوسطمتان استجابات االفراد على البعد الثالث كانت    إلى( وهذا يشير  1.04معياري )
(  1تشخيص صعوبات التعلم في الحاسوب والتخطيط لعالجها في حين جاءت الفقرة رقم ) جاءت بالمرتبة االولى والتي تتعلق ب

 التي تتعلق بكيفية عمل جدول مواصفات.بالمرتبة االخيرة و 

 رقم الفقرة 
 الفقرة 

 

وسط متال
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 الدرجة رتبةال

 مرتفعة  1 0.90 3.80 جها. تشخيص صعوبات التعلم في الحاسوب والتخطيط لعال  .10

 مرتفعة  2 0.97 3.75 توظيف نتائج التقويم في تحسين تعلم الطلبة.  .7

9. 
)خبراتهم،أساليب  بالمتعلمين  تتصل  معلومات  عن  البحث 

 تعلمهم،احتياجاتهم( 
 مرتفعة  3 1.12 3.72

6. 
مبحث  في  الطلبة  لتقييم  مناسبة  تقويم  طرق  استخدام 

 الحاسوب. 
 سطة متو  4 0.99 3.61

 متوسطة  5 1.00 3.50 تقويم أساليب التدريس وتعديلها تبعًا لنتائج التقويم.  .5

 متوسطة  6 0.93 3.48 استخدام أساليب تقييم تشرك المتعلمين في التقييم الذاتي.  .8

 متوسطة  7 0.97 3.36 استخدام أساليب المالحظة بفعالية داخل مختبر الحاسوب. .4

 متوسطة  8 1.20 3.11 ات.  كيفية تحليل االختبار  .3

 متوسطة  9 1.20 3.05 كيفية عمل االختبارات.  .2

 متوسطة  10 1.07 3.02 كيفية عمل  جدول مواصفات. .1

 متوسطة  1.04 3.44 التقويم الدرجة الكلية للبعد الثالث
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مما يشير إلى الحاجة الفعلية لمعلمي الحاسوب ،  ةوسطمتفقرات  ال  لمعظم  الحسابية  المتوسطاتوبشكل عام جاءت     
المرحلة األساسية في لو  المهاراتفي  لتلك  الجنوبي  المزار  الحاسوب والتخطيط في    وخاصة  اء  التعلم في  تشخيص صعوبات 

 . لعالجها

المتعلقةال :هل  نتائج  الثاني  داللة   هناك السؤال  ذات  )  إحصائيةفروق  الداللة  مستوى  متوسط     (0.05α≥عند  في 
 ؟ يعزى للنوع االجتماعي التدريبيةاالحتياجات فراد على مقياس استجابات األ

الثالثة والدرجة   اإلبعادعلى السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية على كل بعد من  لإلجابة   
ولمعرفة   المقياس.  على  بين  الكلية  المالحظة  الفروق  المستقلة   األوساطداللة  للعينات  )ت(  اختبار  استخدام  تم  الحسابية 

 . ( يبين ذلك7والجدول )

 ( 7الجدول )
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية على كل بعد  

 يعزى للنوع االجتماعي التدريبيةاالحتياجات مقياس ى من األبعاد الثالثة والدرجة الكلية عل

 مستوى الداللة درجات الحرية ت قيمة  االنحراف المعياري  وسط الحسابيمتال النوع االجتماعي البعد 

 األول
 0.51 3.75 ذكر 

0.71 42 0.48 
 0.60 3.89 أنثى

 الثاني 
 0.75 3.77 ذكر 

0.18 42 0.87 
 0.55 3.73 أنثى

 الثالث 
 0.84 3.5 ذكر 

0.31 42 0.76 
 0.75 3.42 أنثى

 المجموع
 0.57 3.68 ذكر 

0.02 42 0.98 
 0.57 3.68 أنثى

عند مستوى الداللة    إحصائيةالثالثة انه ال يوجد فروق ذات داللة    واألبعاد( بالنسبة للدرجة الكلية  7يبين الجدول )    
(≤0.05α  )  تعزى    التدريبيةاالحتياجات  الثالثة لمقياس    واألبعادلدراسة على الدرجة الكلية  عينة ا  أفرادفي متوسطات استجابات

 .للنوع االجتماعي
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التربية ر  تفسو     لنفس مفاهيم وفلسفة وزارة  واناثًا تعرضوا  ذكورًا  الجنسين  الحاسوب من كال  بأن معلمي  النتيجة  هذه 
الحتياجات  لواحدة وبالتالي لم تظهر عندهم فروق في نظرهم    والتعليم بشكل عام، وهم يعيشون في مجتمع متشابه وذا ثقافة 

 التي عرضت عليهم في اداة الدراسة.  التدريبية

المتعلقة  :هل  النتائج  الثالث  ) هناك السؤال  الداللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  متوسط    (0.05α≥فروق  في 
 ؟صصللتخ يعزى  التدريبيةاالحتياجات استجابات اإلفراد على مقياس 

لإلجابة على السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية على كل بعد من اإلبعاد الثالثة والدرجة  
المستقلة  للعينات  )ت(  اختبار  استخدام  تم  الحسابية  األوساط  بين  المالحظة  الفروق  داللة  ولمعرفة  المقياس.  على  الكلية 

 ( يبين ذلك. 8والجدول )

 
 
 
 
 
 ( 8) الجدول

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية على كل بعد  
 يعزى للتخصص  التدريبيةاالحتياجات مقياس من األبعاد الثالثة والدرجة الكلية على 

 التخصص  البعد 
وسط متال

 الحسابي 
 ت قيمة  االنحراف المعياري 

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة 

 األول
 0.65 3.86 الحاسوب 

0.09 42 0.92 
 0.36 3.84 نظم المعلومات الحاسوبية 

 الثاني 
 0.57 3.74 الحاسوب 

0.06 42 0.94 
 0.69 3.75 نظم المعلومات الحاسوبية 

 الثالث 
 0.83 3.35 الحاسوب 

1.19 42 0.23 
 0.57 3.65 نظم المعلومات الحاسوبية 

 0.59 42 0.54 0.51 3.65 الحاسوب  المجموع
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 0.49 3.74 ية نظم المعلومات الحاسوب

( بالنسبة للدرجة الكلية واألبعاد الثالثة انه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  8يبين الجدول )   
(≤0.05α  )  تعزى    التدريبيةاالحتياجات  في متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة على الدرجة الكلية واألبعاد الثالثة لمقياس

 للتخصص. 

 دورات في  شاركوا  قدالحاسوب من كال التخصصين     معلمي جميع أن إلى تعود قد النتيجة تلك أن الباحث ويري 
 مختلف من  الجدد المعلمين  جميع أن كما ، التخصص  حسب محتواها في  اختلفت وإن  كبير حد  إلى متشابهة تدريبية

 . الظروف لنفس جميعال خضع وقد  ،هذا"الجديد المعلم تهيئة " دورة في إشراكهم تم التخصصات

في متوسط استجابات     (0.05α≥فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) هناك السؤال الرابع :هل  النتائج المتعلقة
 ؟لسنوات الخبرةيعزى  التدريبيةاالحتياجات اإلفراد على مقياس 

ة على كل بعد من اإلبعاد الثالثة والدرجة  لإلجابة على السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري
المستقلة  للعينات  )ت(  اختبار  استخدام  تم  الحسابية  األوساط  بين  المالحظة  الفروق  داللة  ولمعرفة  المقياس.  على  الكلية 

 ( يبين ذلك. 9والجدول )

 ( 9الجدول )
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية على كل بعد   

 يعزى لسنوات الخبرة  التدريبيةاالحتياجات مقياس والدرجة الكلية على  من األبعاد الثالثة 

 ت قيمة  االنحراف المعياري  وسط الحسابيمتال سنوات الخبرة  البعد 
درجات 
الحري
 ة

مستوى 
 الداللة 

 األول
 0.44 3.95 اقل من خمسة سنوات 

0.96 42 0.35 
 0.65 3.78 أكثر من خمسة سنوات 

 الثاني 
 0.61 3.89 نوات اقل من خمسة س

1.35 42 0.18 
 0.59 3.64 أكثر من خمسة سنوات 

 0.37 42 0.90 0.75 3.57 اقل من خمسة سنوات  الثالث 
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للدرجة الكلية واألبعاد الثالثة انه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة    ( بالنسبة9يبين الجدول )    
(≤0.05α  )  تعزى    التدريبيةاالحتياجات  في متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة على الدرجة الكلية واألبعاد الثالثة لمقياس

 لسنوات الخبرة.

المتضمة في االستبانة ككل بنفس   التدريبيةاالحتياجات  درون درجة أهمية  وتفسر هذه النتيجة أن معلمي الحاسوب يق   
الدرجة مهما كانت خبرتهم، وقد يعود سبب ذلك إلى ان وزارة التربية والتعليم تهتم بنمو المعلمين من خالل إشراكهم في دورات  

 ي مهنة التعليم.تدريبية تكسبهم خبرات جديدة تجعل أصحاب الخبرة القصيرة في مستوى من سبقوهم ف

 التوصيــات: 

أثنـاء الخدمة بحيث تشتمل على االحتياجات   التعليم األساسية   لمرحلة   ومعلماتها   تصميم برامج تدريبية لمعلمي الحاسوب -
 المتعلقة بالتخطيط والنمو المهني واألكاديمي، والتقويم  التدريبية

 المطلوبة في الميدان التربوي.  ريبيةالتدضرورة إشراك المعلمين والمعلمات في تحديد االحتياجات  -

   . عقد ورش تدريبية متخصصة في الحاسوب ومعرفة التطور التكنولوجي في مادة الحاسوب  -

 لمعلمي الحاسوب ومعلماتها.   التدريبية  االحتياجات حول    الدراسات إجراء مزيدًا من   -

 المراجع: 

لية بعنوان" تربية المعلم العربي وتأهيله : "رؤى معاصرة"    (. المؤتمر العلمي الثالث  لجامعة جرش األه 2010بركات، زياد. ) 
 . 2010/   4/   9-6المنعقد بتاريخ  

من   األردنية  العليا  األساسية  المدارس  في  الرياضية  التربية  التدريبية لمعلمات  (. الحاجات ٢٠١٣ليندا. )  ،  ودهمش  محمود  الحديدي، 
 . 702-667(،  3) 27   النجاح،  جامعة  مجلة  نظرهن،  وجهة 

(. االحتياجات التدريبية لمعلمي الحلقة األولى من التعليم األساسي في مجال تقنيات التعليم. مجلة جامعة  2006ب، أوصاف. ) دي 
 . 467-435(، العدد الثاني، ص  22دمشق، المجلد ) 

السعودية، رسالة  االحتياجات التدريبية لمعلمي العلوم في المرحلة األساسية في المملكة العربية  تحديد  (.  2004رفاع، محمد. )
 . 71-44(. 45) 13الخليج العربي، 

 0.78 3.35 أكثر من خمسة سنوات 

 المجموع
 0.49 3.81 اقل من خمسة سنوات 

1.42 42 0.16 
 0.50 3.59 أكثر من خمسة سنوات 
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(. االحتياجات التدريبية لمعلمي ومعلمات اللغة االنجليزية لمرحة التعليم األساسية من وجهة  2009)   . ، وأرشيد، عبير الشديفات، يحيى 
 . 93-65(، ص  3العدد )   (، 15نظرهم في المدارس الحكومية في مديرية التربية والتعليم لقصبة المفرق. المنارة، المجلد ) 

 ، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان. 1ط  (. إعداد المعلم: تنميتـه وتدريبـه، 2005عبدالسميع، مصطفى وحوالة، سهير. ) 

ملكة االردنية الهاشمية، دراسات، العلوم  ماالحتياجات التدريبية الالزمة لمعلمي الطلبة الموهوبين في ال(.  2016العلي، يسرى. ) 
 . 1414-1397(، 3)43، التدريبية

(. االحتياجات التدريبية لمعلمي الدراسات االجتماعية في مديرية تربية القصر من وجهة نظرهم.  2013)   اللصاصمة، احترام سليم. 
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