
 

 

 حبث بعنىان:
 ألردنيت االحتياجاث التذريبيت ملعلمي الرتبيت املهنيت يف حمافظت عجلىن ا

 وعالقته مبتغريي اخلربة واملؤهل العلمي
The training needs for vocational education teachers in Jordanian governorate of 

Ajloun and it's relationship with the variables of experience and educational 

qualification 

 ماجستري مناهج وأساليب الرتبيت املهنيت : حممذ عمر املىمني -1إعذاد الباحثان:
 ماجستري مناهج وأساليب الرتبيت املهنيت:  معايل مفلح املزاري -2

 ملخص الذراست:
،ذوذاس رئددلذاسصدددةر ل،ذاإلدارةذاسصددةرل،ذوذسلخطددرلذسالددتر  هددت هذهددلدذاستراىلددلذإرذاسلىددالحذياددتذالتلريبددديتذاسلتر  رددلذ ا

مىاميذوذمىاميتذميدةذاسرتبرلذادلهنرلذيفذمت ال دلذاسرتبردلذواسلىادراذظي عدلذيجادونذيفذذ(ذستىهريتتوظرفذاىلرتاترجوذذبنيءذأدواتذاسلقوميوذ
(ذمىامديذومىامددلذ82ادلماكدلذاررديردلذاذليةردلذويه لدهذبد ىغذادللكدملاتذ يدلعهديذاسىامديذواخلدتةذ،ذتردنذتكويدهذيرندلذاستراىلدلذمد ذ 

-2014رددلذادلهنرددلذوذسددلذساةصدديذاستراىلدديذاسادديلذمدد ذاسىدديمذاستراىلدديذ (ذمىامددلذمدد ذمىامدديذمدديدةذاسرتب72(ذمىامددوذو 10مددنهاذ 
(،ذتردنذتولداهذاستراىلدلذبىدتذإبدالاءذ2007(،و تذ يمذاس يتاينذبل ينذمقريسذالتلريبديتذاسلتر  ردلذمد ذإيدتادذ اسى دتذ ،2015

ذادلىيجللذاإلتصيئرلذاسهزملذإرذاسنليئجذاسليسرل:
ال لذاسرتبرلذواسلىاراذظي علذيجاون،ذ نعدالونذهنمداذجيبدلذإرذاسلدتر ىذيادتذ ديذمهديرةذيفذمت أنذمىاميذميدةذاسرتبرلذادلهنرلذ -1

ذ،ذوذاس رئددلذاسصددةر ل،ذواإلدارةذاسصددةرل،ذوذسلخطددرلذسالددتر  مدد ذادلهدديراتذاسدداذتذدراىلددلهيذيفذهددلدذاستراىلددلذوهدديذمهدديرات:ذا
ذهتوظرفذاىلرتاترجريتوذذبنيءذأدواتذاسلقومي

يفذمت ال دلذاسرتبردلذواسلىادراذظي عدلذيجادونذيفذمديدةذاسرتبردلذادلهنردلذاسلتر  رلذسدتىذمىامديذذيفذالتلريبيتلذ وبتذاخلهحذ -2
 يذمهديرةذمد ذمهديراتذاسلخطدرلذسالدتر  ،ذواإلدارةذاسصدةرل،ذواس رئدلذاسصدةرل،ذوبنديءذأدواتذاسلقدوميذوتوظردفذاىلدرتاترجريتهذ

ذواساذتىزىذدللكملذادلعهيذاسىامي.
يفذمت ال دلذاسرتبردلذواسلىادراذظي عدلذيجادونذيفذمديدةذاسرتبردلذادلهنردلذاسلتر  رلذسدتىذمىامديذذيفذالتلريبيتلذ وبتذاخلهحذ -3

 يذمهديرةذمد ذمهديراتذاسلخطدرلذسالدتر  ،ذواإلدارةذاسصدةرل،ذواس رئدلذاسصدةرل،ذوبنديءذأدواتذاسلقدوميذوتوظردفذاىلدرتاترجريتهذ
ذواساذتىزىذدللكملذاخلتةذ.

 ريبية ، معلمي الرتبية ادلهنية.الكلمات ادلفتاحية: االحتياجات التد
The summary: 

This study aimed to identify the training needs (planning for teaching, classroom 

management, classroom environment and building assessment tools and recruitment it's 

strategies) among the vocational education teachers in the directorate of Jordan and it's 

relationship with some variables such as educational qualification and experience, where the 
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study sample consisted of (82) teachers including (10) teachers of males and (72) teachers of 

females of the vocational education teachers for the second semester of the academic year 

2014-2015, where the researcher adopted the scale of training needs prepared by (Al-

Abdullah, 2007). The study concluded after conducting the necessary statistically treatment to 

the following results: 

1- The vocational education teachers in the directorate of education of the provice of 

Ajloun look that they need training of all skills which have studied at this study and 

they are (planning for teaching, classroom management, classroom environment 

and building assessment tools and recruitment it's strategies). 

2- There is no difference in the training needs among the vocational education 

teachers in the directorate of education of the province of Ajloun in each skills of 

planning for teaching, classroom management, classroom environment and building 

assessment tools and recruitment it's strategies) which are attributed to the 

educational qualification variable. 

3- There is no difference in the training needs among the vocational education 

teachers in the directorate of education of the province of Ajloun in each skills of 

(planning for teaching, classroom management, classroom environment and 

building assessment tools and recruitment it's strategies) which are attributed to the 

variable of experience. 

Key words: Training needs, vocational education teachers. 

 النظري: واإلطارمقدمة الدراسة 
 زو د  ت تىير   أن ورغا اسى يدةذواإليمير، هبتح اررض يف اخله ل هنمال واخلصيله اإليسين خاق اإلذلرل ادلشرئل  ضه

 إسره   بىن  قت استيري، يف وشأيه ترت ه  اا اإليسين ةاه  ت يني لذ  أن إل ذ اسكون، يف مي  ي سه وىلخ ال ابسىقي، اإليسين
ذ وأ ضيًذ خبيسقه، تصاه اسكلىذاسا ياره وأيزل اسالىلي  ابسشكي هلدذاحلرية  نعا مبي تريته، أمور ىليئال يف واإلرشيد اذلتا ل ىل ري سه ت و 
 اآلويل يف ازدادت  ت أمهرلهي  إن ادلىالو ل، أمهرلهي رتبرلسا  ين وإذا.وبه خمل يات واإليمير الىللخهح تمبهمي  قوم جيىاه اسلي

 اسلقتم حتقرق ي  أميذادلسعوسل اجلمرع أدرك بىتمي اسىيمل، شىوب سكي مهمل إىلرتاترجرل دتاي اسروم اسرتبرل ترنذأل حه ارخملة،
ذ(2013،668 احلت تيذودمهش،.واسىامرل وال لصيد ل البلمييرل واسلنمرل واسلحضال

 اسىامرل ادلىال ل يف واسكرةيذاسسال ع اسكمي ابسلكمل  لسا واسلي احلييل اسىصال به  لمرز اسلي اذليئي ادلىاليف سالقتم  ين سقت
  لطاى شلي احلت ال، اسلقنريت واىللختام اسىامرلذادلسلمالة سألجيث يلرجل تطور م  اسرتبرل رليل يف حيتث مي خيلل وتط رقيهتي
 هلا ودلوابهل اسلتر  ، وأىليسرى طالق يف احلت ال والجتيهيت وادلهيراتذواخلتات ادلىاوميت  م ملجتد مسلوى يات ادلىاا زلي عل
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 يف بت ت  ي مهتقل ديكنه تىت ادلهنرل تريته خهل مسلمالة تتر ى مالتاه يف  كون أن ياتذادلىاا جيى  ييه اسك مل اسلحتي
ذ(2010،6 بال يت،أدائه مبسلوى الرتقيء مث يماهذوم  رليل

 وادلىاا إل ذ أىلاوب أو طال قل  ميذم  وأىليسر هي، وطال هي وأشكيذلي لورهي بكي اسلىارمرل اسىمارل يف أىليىلي ر   ىااادل إن
 أو ربهزته رلهز أو ساتانمج  واضع أىليىلي دور ادلىاا  تور ارىليسرىذاسلاترل، تسمت اسا ارىليسرى تال تىت ودييمله ر رزته
  صاح ل منوذجذخيص إيه واخلاقرل، واساقي رل وادلهنرل واسرتبو ل اسىامرل اسلىارمرل اسكةيايت م  رلمويل وموبه،ذوادلىاا ومالشت انلح
 وأوسله ابدلىاا استول اهلمه سلسل ادله ؛ ابسكاملذم  اسقريم  سلطرع  ت أيه أو  املة أخالى دله   صاح هو برنمي غملد، سالىارا
 وادلشرت اس يل إيه  وايتهي، سرتىلرخ وتطورهي وتقتمهي تضيراهتي ىلل ين لذاسااربري بنيء ي  ادلسعول ريه واهلميمهي؛ يني لهي
ذ(.2006ء،ذأبوذاذلرجي  وادلهير ل واسوبتايرل واساقي رل ادلىال رل اجمليلت  ي وإمني اسىامرل اجمليلتذيف سر  وادلعىل 

 أدى شلي احليضال يصالان يف اسلطور أهاذمسيت  م ادلىاليف اليةجير  ىت إذ واسلكمل اسلطور بساليل  ره يىرش اسلي اسىصال ديليز
 ماحل احليبل  إن سلا وثقييف؛ يامي تقتم م  ياره طالأ ومي اسزم  بلطور اسرتبرلذواسلىارا رىليسرى تتث اسلي اسك مل اسلطور إر
 اسطال قل خيلير حذاسلياسنيب ادلىاا دور أييت وهني ومشير و، منلجو طا ل بلنشئل واسكةرال اجلرتة اسلتر   أىليسرىذإت يع إر

 ادلىاا ستى ادلهين سانمو مطا يًذمهميًذ اخلتمل أثنيء  ىتذاسلتر ى سلا اسطا ل؛ اهلميميت مع وادللوا قل استرس سط رىل ادلنيىل ل واسوىلرال
ذاسرتبوي حتقرق ضلو اسةىيسل اسوىلرال وهو ت تيذ احل.اسلجت ت ومةليح اسلطو ال وىلرال اسلكمل أداة هو ادلىاا أن ترن اسلطور

ذ(.2013،669ودمهش،

 حتقرق ديكنه اسصحرحذجرن الجتيد ضلو اسلتر ى  وبه اسلي ادلعشال مبايبل تىلت اسلتر  رل التلريبيت حتت ت يمارل إن
 . اسرتبو ل واتلريبيته اجمللمع واجتيهيت مبيذ لةق ويقيئتها تةكملها وتوبره وىلاو ها مبهيراهتا والرتقيء ادلىامو أداء وتس   ةيءة
 أي صليح رن مىامو، أو مت ال    ييوا ىلواء ساملتربو التلريبيتذاسلتر  رل حتت ت أمهرل يات اسرتبو و م  اسكامل شتد و ت

  ريس يات  عىل  ل بالانمج أي أن  مي وجتمرىهي، وتصالهي اسلتر  رل إرذالتلريبيت اسلىالح مبتى  قيس إمني تتر يب بالانمج
ذ(1983 شال فذويرست،منه بتوى ل بهتا اسلتر يب استانمج م  جيىي ومهيرة ت هب سهتلريبيتذاسلتر  رل يامي

ذ قتذأ تذاسكاملذم ذذتتصالذالتلريبيو ىلتذ ذسلا ذ، ذتتر  رل ذاليطهقذادلوضويرلذيفذإيتادذخطل ذهوذيقطل اسلتر  رل
؛ذ،ذوتصالهيذوجتمرىهيذ رل اسلترذريبيتذاسرتبو وذياتذأمهرلذذسلذ؛ذترنذأنذصليحذأيذبالانمجذتتر يبذ قيسذمبتىذاسلىالحذياتذالتل

هدذ1403رنذاستانمجذلذ عديذدوردذبشكيذمنيىلىذميذملذ عىل ذياتذ ريسذياميذسهتلريبيتذاسلتر  رلذ ذشال فذوىلاطينذ،ذ
 (ذ.ذ491ص

 أىليىلي تىلمت وتنةرلهيذوتقوديهي وتصمرمهي اسلتر  رل استامج ختطرل  ىيسرل أن مةيدهي اسلتر ى رليل يف اثبلل تقرقل هنيك
 م  ادلطاوب اسنوع تقال ال يارهي اسلتر  رلذ رتتى التلريبيت حتت ت يمارل أن ترن ، اسلتر  رل التلريبيت حتت ت يمارل يات

ذ(1988ادلطاوب ايغي، اخلتة ومسلوى إسره حيليج وم  اسلتر ى
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 بتيريً، ىلواءذ ينشخصرلذاسطيسىذ ايىبوذ سللاف يف تعثال واساذاسرتبو ل اسىمارل يف مها بزء ادلهنرل اسرتبرل ميدةأنذ ومبي
 ملطورة ومهيرات  ةيايت ادلىاا ديلال أن إر حيليج سلسل ومهير ل، ويمارل يعال ل ط رىل ذات وأمي ويقاريً، وابلمييريً، ويةسريً،
 هميتذسلوا ىوم وظيئف م  هبي  لصي ومي ادلهنرلذواسلىاراذادلهين اسرتبرل مرتان يات طالأت اسا اسىصال معذمسلجتات سللهءم
ذ.خيص بشكي اسلتر   وطالقذوأىليسرى ييم بشكي ادلهنرلذ اسرتبرل مرتان يف تتث اسلي واسسال ع اذليئي اسىامي اسلقتم

 أ ضي سلو مل اجلهت و  لل وأىليسرىذملنويل، طال يًذ اسىمايوذ اسنعالي تتر سه يف  سلختم اسنيبح ادلهنرل اسرتبرل مىاا إن
 وهلا بنجيح، اسلىارا شليرىلل يات و ترته أدائه مسلوى وتقررا وإثالائهيذوجتت تهي، مىاوميته لنمرلس جيبل  هو سلا سالىارا؛ اسعالوح

 بكامل ا ت ادلسملةذاسرتبو ل يف ادلهنرل اسرتبرل مترس دور و ىت .واآلخال احلو بو ابسلتر   سةييارله شيمي إببالاءذتقررا إل  لحقق ل
 مبزااي ادلهنرل اسرتبرل مىاا حيعت أن جيى سلا ارمور، وأوسريء يه يتهذابسطا ل خهل م  رخالىا ادلواد مترىلي  عد هي اسا اردوار م 

ذ.إسره و اه اسا سألدوار أتهرهًذ وأ اال  ةيءة أ االجتىاهذ يت تة ولةيت

 :التدريبية االحتياجات تصنيف

 :سلييل يذذ 1992 ) ارىلىت، هي رئرسرل رلموييت ثهث إر اسلتر  رل التلريبيت تصنف

 اسقترات ديا يات وتىميذدلىليدة، ا اسكةيءة مبىتلت الىللمالار يف اسلنعرا تسييت اسا ارهتاح وهي :الروتينية األهداف .1
 دتكو إر تالمي ييد ل غمل رليلت أو أيات آ يق إر ادلهيراتذأو اسقترات أو اسكةيءة هبلد اليطهق حتقرق دون ادلليتل وادلهيرات
ذ.اىللمالار لهيذيات اظي عل وابسلييل ادلقترة، ارداء أمنيط تتود ويف ادلىليدة ابرىليسرى يشيطهي يف الىللمالارذم  دلعىلسلا أو ادلنعمل

 وابسلييل ودوا ىهي أىل يهبيذحتاري مث ادلنعمل، منهي تىيل زلتدة مشكهت ي  اسكشف هو اسالئر  وهت هي :ادلشكالت حل .2
 .ذلي تاول إجييد وزليوسل ادلشكهت يات سالكاىذادلنيىل ل اسعالوح تو مل بقصت تر  رلاسل اسىمارل وتنةرل وتصمرا ختطرل

  س ق مل وآ يق رليلتذضلو اسلنعرا يف ارداء مبسلوى تال ع وم لكالة ييد ل غمل يليئج حتقرق إر وهتتح :ابتكاريه أهداف.3
ذ.ادلني سل أو ادلميثال ارخالىذسالنعرميت ابسقريس اسلنعرا مو ف يف دترزا بلسل وحتقق ا، إسره اسلولي

 :التدريبية االحتياجات حتديد أساليب

 التلريبيت حتت ت يف اىللختامه ديك  اسا ارىليسرى م  اسىت ت هنيك أن يات اسلتر ى بىماريت ادلهلمو م  اسكامل جيمع
ذ: اي (ذ رمي 1977 ،ي تذادلقصود ؛ 1987 دمحم، ؛ 1995 است  ، شالح ( ارىليسرى هلد أها وتلماي ، اسلتر  رل

 و واخلصيليهتي ووظيئةهي، ادلنعمل، أهتاح ماي إدار ل تنعرمرلذ بوايى يتة  حص اسلنعرا بلحاري :ذ قصتالتنظيم حتليل.ذ1
ذ رهي  كون اسا اسلنعرمرل ادلوا ع حتت ت هبتح يه يهتي يف اسسيئت وادلنيخ ، اس شال ل ومصيدرهيذو ةيءاهتي، وسوائحهي، ىلريىليهتي،
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 مو ىه و ىو بت ل  ىالح اسلتر يبذالتلريج  إن  اسلتر ى يقص   لسل ارمال  ين  إذا ادلطاوب، اسلتر ى ويوع ضالوراي، ااسلنعر
ذ.دلقيباله اسهزم اسلتر ى يوع و لحتد اسلنعرمي اذلركي يات

ذ2  زللوايت وحتاري ، ادلنعمل هبي تقوم اسا ادلخلاةل اريميل أو ادلهيم دراىلل إر اسىماريت حتاري  هتحذ:العمليات حتليل.
 ادلهيرات ي  مىاوميت جتمع  مي ا، به اظرطل واسعالوح ومسعوسريهتي وواب يهتيذاسوظرةل ي  مىاوميت  لجمع ، ادلخلاةل اسوظيئف

 ادلىاوميت و

 وادلىاوميت هيراتادل يوع وتقال الذ، ادلطاوب اسلتر ى يوع حتت ت هبتح وذسل ذلي، ادلق وسل وادلسلوايت ردائهي اسضالور ل واسقترات
 شيغي  ةىاه أن جيى مي أىليس يات اسلتر ى زللوايت حتت ت يفذ سييت ادلىاوميت حتاري أن أي . اسىمي رداء ادلطاوبل واسصةيت
 اسلتر يب استانمج ستخول اسشخص يف توا الهي اسوابى اسشالوط حتتد  إمي و لسل ،  ىيسل بطال قلذاسىمي أو ادلهمل رداء اسوظرةل

ذ.ادلهئا

 خهل م  وذسل أدائهي، يف صليته متا وحتت ت احليسرل وظرةله يف اسوظرةل شيغي أداء  ريس خهل م  ذسل و لاذاألفراد حتليل.ذ3
  ةرتضذاسا والجتيهيت وادلىيرح ادلهيرات مع ادلنعمل يف اسةالد ديااهي اسا وار كير والجتيهيتذوادلىيرح ادلهيرات بو ادلقيريل
ذ.مسلق ارل أخالى وظيئف ورداء احليسرل، ظرةلهوذ رداء توا الهي

 :التدريبية االحتياجات حتديد عملية يف تستخدم اليت األدوات

 است  ، شالح1997 ، واسالداح  اخلطرى اسلتر  رل التلريبيت وحتت ت تصال يف تسلختم اسا اردوات أها تلماي
 : اي (ذ رمي 1991 اجلت، ؛ 1995

 ادللتربون  الاهي اساذادلوضوييت ادلقيبهت هلد خهل م  ُ َسلشف ترن تتر  هي، ادلالاد ساةئيت تىقت اسا تال :ادلقابالت .1
  الويه مي إر سالىالح واسالؤىليء، وادلشال و اإلدار وذاسقيدة وبو اسلتر ى مسئويل بو ادلقيبهت هلد تلا أن ديك   مي ، ذلا منيىل ل
ذ.مىها اسىيمال ساةئيت تتر  ري اتلريبي

 يارهي، ادلىامو تتر ى وجيىذمهمل اسرتبو ون ادلسعوسو  الاهي اسا ادلوضوييت ملضمنل الىلل يانت توزع ترن :ستباانتاال .2
 ساالؤىليء الىلل يانت توبره ديك   مي ، ذلا ابسنس لذوأمهرلهي أوسوايهتي و ق ادلوضوييت هلد برتترى ادلسلجر ون  قوم ترن

 حتت ت يات سقترهتا يعالا اسلتر  رل التلريبيت حتت ت يف   ملة أمهرل دتايذواسا اسىيماو أداء يف آرائها إر سالىالح ادل يشال  
ذ.ابسلتر ى يهبهي ديك  واسا اسىيماون  وابههي اسا وادلشكهتذواسقوة اسضىف بوايى

 توضح استراىلل هلد ضوءذويات ساملتربو ابسنس ل اخليلل ارمهرل ذات ادلوضوييت تترس اسا تال :الرتبوية اللجان طريقة .3
 .اسلتر  رل التلريبيت وحتتد
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 بطال قل إيتادهي ت ميذإذا سامىامو اسلتر  رل التلريبيت تقت ال مصيدر أها م  تىلت ترن :الدورية ادلعلمني كفاءة تقارير .4
 اسا اجلوايى حتت ت سلييلواب واجتيهيهتا، وىلاو هاذادلىامو خلتات تقرقل لورة تىك  جرن ، ادلت ال   م  وابهلميم لحرحل
 .اسلتر ى خهل م  يهبهي ديك 

 التلريبيت إر اسولولذهبتح اسلتر ى ي  ادلسعوسو أو اسالؤىليء إسرهي  اجأ حتال ال ل أو شةو ل تكون أن إمي وهي :االختبارات.5
 .ساىيماو اسلتر  رل

 وغيس ي ، سامشكال احلقرقيذاسس ى ومىال ل اإليليج أو اسىمي مشكهت حتاري اسلتر ى صليح وىليئي أها م  :ادلشكالت حتليل .6
 حتاري يمارل إبالاء وينت ة،بكةيء ادلشكهت هلد يهج يف اسلتر ى  سيها مي

 و رةرل أىل يهبي يفذآرائها ودراىلل ادلىنرو ار الاد مع ادلشكهت  ره يلجه اسا اسىمي خطوات تل ع  لا أن جيى ادلشكهت
ذ.حلاهي اسهزمل اإلبالاءات حتت ت مع يهبهي

 مشكلة الدراسة:
 أي يف اسزاو ل ريهذتجال .وتتر  ي وأيتادا، اخلريرا ابدلىاا،   تأ أن بت ل وتطو الد ارردن يف اسلىارا يعيم إلهح إن
 لطو الاس إر مبةالدهي تعدي أن ديك  ومنيهجهيذل هنهتا هي اسلىارمرل اسنعا  اسةل يات اسىني ل يف اسرت رز ورن تطو ال، أو إلهح

 صليح م  (% 60 ) أن استراىليت أث له و ت .ادللمرز وارداءذاجلرت اسىيسرل اسكةيءة ذي ادلقلتر ادلىاا غريب يف ادلنشود واإللهح
 واسكلى وادلنيهج  يإلدارة رللمىل  اهي ارخالى اربىيد تشكي  رمي مبةالدد، ييتقذادلىاا يات  قع أبىيدهي  ي يف اسرتبو ل اسىمارل
ذ(1996 اسةالا،( اسرتبو ل اسىمارل صليح م  (% 40 ) ادلترىلل لىاموذوإمكييريتادل وظالوح

ذاسرتبرلذ ذدلت ال ل ذيفذادلتارسذاسليبىل ذادلهنرل ذاسرتبرل ذشليرىليتذمىاميذومىاميتذميدة ذيفذأن ذاحليسرل ذاستراىلل ذمشكال وتلحتد
اهتاذاسىمارل،ذوهلاذميذجيىيذايلقيلذأثالذاسلتر  ذإرذواسلىاراذظي علذيجاونذتلنوعذبلنوعذمعهههتاذاسىامرل،ذوختلافذابخلهحذختذ

ضلوذاسطا لذيفذاسكال لذاسصةرلذسللاةيً،ذوسلسلذ إنذتتر ىذادلىاموذادلسلمالذأثنيءذاخلتملذليرذأمالًاذضالوراًيذومهمًيذهنمهرلذتطو الذاسلىاراذ
ذتذىلوقذاسىمي.ال لصيدذادلىاليفذيفذيصالذاسىودلل،ذوتةجالذادلىال ل،ذوتطورذالتصيلت،ذوتنوعذملطا ي

وم ذخهلذميذىل قذديك ذحتت تذمشكالذاستراىللذيفذاسسعالذاسالئر ذوهوذ:ذميذالتلريبيتذاسلتر  رلذدلىاميذاسرتبرلذادلهنرلذ
ذويه لهذمبلكمليذاخلتةذوادلعهيذاسىامي.ذاررديرليفذزلي علذيجاونذ

 
 
 
 

 أسئلة الدراسة :
 لية:التا األسئلةعن  اإلجابة إىلتسعى الدراسة احلالية 
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ذمهيرات يذمهيرةذم ذذذيفذ.ذهيذحيليجذمىاميذومىاميتذميدةذاسرتبرلذادلهنرلذيفذمت ال لذاسرتبرلذواسلىاراذظي علذيجاونذإرذتتر ى1ذ
ذ؟هتوظرفذاىلرتاترجريتوذذبنيءذأدواتذاسلقوميذاس رئلذاسصةر ل،ذوذاإلدارةذاسصةرل،ذو،ذوذاسلخطرلذسالتر  

 يذذذيفمىاميذومىاميتذميدةذاسرتبرلذادلهنرلذيفذمت ال لذاسرتبرلذواسلىاراذظي علذيجاونذ.هيذختلافذالتلريبيتذاسلتر  رلذستىذ2
مهيراتذاسلخطرلذسالتر  ،ذواإلدارةذاسصةرل،ذواس رئلذاسصةرل،ذوبنيءذأدواتذاسلقوميذوتوظرفذاىلرتاترجريتهذابخلهحذادلعهيذمهيرةذم ذ
ذاسىامي؟

 يذذذيفىاميتذميدةذاسرتبرلذادلهنرلذيفذمت ال لذاسرتبرلذواسلىاراذظي علذيجاونذهيذختلافذالتلريبيتذاسلتر  رلذستىذمىاميذومذ.3
مهيراتذاسلخطرلذسالتر  ،ذواإلدارةذاسصةرل،ذواس رئلذاسصةرل،ذوبنيءذأدواتذاسلقوميذوتوظرفذاىلرتاترجريتهذابخلهحذاخلتةذمهيرةذم ذ
ذاسلتر سرل؟

 
 أهداف الدراسة:

بنيءذأدواتذذ،ذوذاس رئلذاسصةر ل،ذواإلدارةذاسصةرل،ذوذسلخطرلذسالتر  تلريبيتذاسلتر  رلذ اهتتحذهلدذاستراىللذإرذاسلىالحذياتذال
ذستىهتوظرفذاىلرتاترجريتوذذاسلقومي ذيجاونذيفذادلماكلذذ( ذظي عل ذواسلىارا ذاسرتبرل ذيفذمت ال ل ذادلهنرل ذاسرتبرل مىاميذوذمىاميتذميدة
ذسىاميذواخلتة.اذليةرلذويه لهذب ىغذادللكملاتذ يدلعهيذاذاررديرل
 

 مصطلحات الدراسة:
 االحتياجات التدريبية: -1

 سال ع وىلاو ها، اسىيماوذومهيرهتا مىاوميت يف إتتاثهي ادلطاوبل اسلكملات رلمويل (ذهنميذهي2008،35 ىال هيذاخلطرىذواسىنزي 
 تطو ال يف و سها ادلنعمل، يف مياسى ىلمل تىرتض اسا ياتذادلشكهت اسلكاى يف  سييت مبي اسىمي، دللطا يت و قي  ةيءاهتا،
ذييم. بشكي اخلتميت والرتقيءذمبسلوى ارداء

يفذمىاوميتذاسىيماوذومهيراهتاذواجتيهيهتاذبقصتذذإتتاثهي(ذهنميذرلمويلذاسلكملاتذواسلطوراتذادلطاوبذ1993،11و ىال هيذايغي 
ذتذوجتنىذخاقذمشي يذبت تة.دلسييتهتاذيفذتيذبىغذادلشكهذار الاداسلكاىذياتذادلشكهتذاساذ لطا هيذ

يفذمهيراتذادلىاموذسلجىاهاذ يدر  ذذإتتاثهي(ذهنميذرلمويلذاسلكملاتذواسلطوراتذادلطاوبذ2011،395و ىال هيذاسق يطيذوياي 
ذ.ار ميمهيمهاذياتذاسوبهذذأداءياتذ

وىلاو هذواجتيهيتهذذوأدائهىاوميتهذوختاتهذيفذاسةالدذوادللىاقلذمبذإتتاثهي(ذهنميذرلمويلذاسلكملاتذادلطاوبذ2002،29و ىال هيذاسطىيل 
ذاخلصيليتذوواب يتذوظرةرلذتيسرلذبكةيءةذييسرل.ذوأداءجلىاهذمنيىل يذسشكيذوظرةلذ

 جيى مي بو ومي واسنوع اسكا ترن م   اسةالد   ي م  اسةىاي بوذارداء مي اسةجوة (ذهنميذتجا2006،297و ىال هيذاسى يديذ 
ذادلىلمتة. واخلطل وارهتاح وادلقي ر  سامىي مل و قي ادلسلهتح وأ ادلطاوب يارهذارداء  كون أن
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ذادلىاوميت2013،672و ىال هيذاحلت تيذودمهش   مي رلمويل يف أو يفذشخص تنمرلهي  الاد اسا والجتيهيت وادلهيرات (ذهنمي
 وموابهل اسىمي ملطا يت ا رلت أبي م  ار الاد اجتيهيت مهيراتذأو أو مىيرح أو مىاوميت يف إتتاثهي اسوابى اسلكملات وهي

ذ ره. حتتث اسا ادلشكهت

 معلمي ومعلمات مادة الرتبية ادلهنية: -2
ذارىليىليذيفذ ذم ذاسصفذارولذارىليىليذوتىتذاسصفذاسىيشال ذادلهنرل ذاسرتبرل ذادلىاموذوادلىاميتذاسل  ذ ترىلونذميدة هاذمجرع

ذم.2015-2014نذساىيمذاستراىليذادلتارسذاسليبىلذدلت ال لذاسرتبرلذواسلىاراذيفذزلي علذيجاوذ
 

 الدراسات السابقة:
ذاسىت تذم ذاستراىليتذوادلصيدرذوادلالابعذاساذحتتثهذي ذموضوعذاستراىللذاحليسرلذوبتذاس يتنذاستراىليتذاسليسرل:ذذإربىتذاسالبوعذ

ذ
 ( Carter, 1990كارتر) دراسة -1

 يرنل و تذتكويه واشنط ، ول ل يف اسصكملة ادلنيطق يف اسلىارا دلالا يب ادلسلق ارل اسلتر  رل التلريبيت حتت تذإرواساذهت هذ
 ادلهيرات أن وبت و ت ابلخلهح، ات سمه اسلتر  رل التلريبيت أن يليئجذاستراىلل ترنذأظهالت .(ذمالا  يذ٠١٢ ( م  استراىلل
 حيليبه أن ديك  مبي يه ل اساذذلي اسةنرل هيراتوادل ادلىال ل، مبسلوى ادللىاقل ادلهيرات هي ادلالا  و   ي م  تكالاراًذ  ينذذليذأثال اسا

 اسلتر ى بضالورة ادلالا  ون شىال  قت ادليسرل، ابرمور يه ل ذلي ادلهيراتذاسا ارمهرل يف ذسل وته .اسىمي إلصليز تيضالاًذ ادلالا ى
ذ.يارهي

 (Saleh,1991)صاحل   دراسة -2

 احليبيت تقررا إر  ميذهت ه ،ادليسرز ل اساييو ل ادلتارس دلىامي اخلتمل ءأثني يف اسلتر  رل اسلىالحذياتذاحليبيتذإرواساذهت هذ
و تذ ومىامل، مىاا ) ٨٢٫ ( يات وط  قهي الىلل ييل وتذتطو ال والىلل ييل ادلقيبال و تذاىللختم ادلتارسذاساييو ل، دلىامي اسلتر  رل

 اسلقومي اسصةي، اسلىارا اإلدارةذاسصةرل، ادليدة، مبحلوى ادلىاا ال لمى :اسليسرل ارربىل ادلوضوييت يات الىلل ييل بنيء يف ر زذاس يتن
 مالت ل اآلترل ارربىل اجمليلت يف اساييو ل ادلتارس دلىامي تيبيتذتتر  رل هنيك أن استراىلل يليئج ترنذأظهالت ادللىاا، إلصليزات
 ابسلقومي ادلةيهراذادللىاقل ادلسييتة، اسلىارمرل ادلواد تطو ال لىارمرل،اس واخلطل ابدلنهيج ادلىال ل استراىلرل، اسىامرلذابدليدة ادلىال ل :تنيزسريًذ
ذ.ييم بشكي

  (De Remer, 1994) رميري دراسة دي -3

و تذذارمال كرل، اسشميسرلذدا وات ول ل يف اساييو ل احلكومرل ادلتارس يف اسىاوم دلىامي اسلتر  رل احليبيت حتت تذإرواساذهت هذ
 ترنذأظهالت اساييو ل، سامالتال دليدةذاسىاوم مىامي (704م ذ  استراىلل يرنل وتكويه ،  أداةذساتراىلل  ييلالىلل اس يتن اىللختم
 اسلىارا مهيرات م  ادلز ت ومىال ل ادلخلاةل، اسىامرل ابدلوضوييت ادلالت طل اسلكنوسوبري مىال ل :هي ادلىامو تيبيت أ وى أن اسنليئج
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 ملكمل إر تىزى إتصيئرل دلسل  الوقذذات وبود يتم وأظهالت سالىارا، اسطا ل دا ىرل اثرةإ طالق م  ادلز ت ومىال ل ادلشكهت،ذوتي
ذ.ادلىاا ختصص

 :) 1994 ( سالمة دراسة -4

ذاحليبيتذإرواساذهت هذ ذ الاهي ادلهنرل اسرتبرل دلىامي اسلتر  رل اسلىالحذيات  ادلتارس ومت الو اسرتبو ون ادلشال ون  مي
ذاستراىلل ترنذتكويه ن،اررد يف أيةسها وادلىامون  مت الاًذ ) ١٫٢ (و ومىامل، مىاميًذ ) ٠١٢ ( منها ) ٩١٬ ( م  يرنل
ذومشال ل، مشال يًذ  (٠٢ (و ومت الة، ذساتراىلل، الىلل ييل اس يتن و تذاىللختم تالبواًي  أها أن إر استراىلل ترنذأظهالت  أداة
 وتنعرا سالىاراذواسلىاا، اسلخطرل اسلقومي، :رليلت اسرتبو و ادلشال و يعال وبهل م  ادلهنرل اسرتبرل ستىذمىامي اسلتر  رل احليبيت
 مشكي اىللختام اسلىامرل، اسلىارمرل اسوىليئي واسلىاا،ذاسلقومي، اسلىارا تنعرا :ادلتارس مت الي يعال وبهل م  أمي .واسلىاا اسلىارا
ذاحليبيت أمي  ره، اسنعيم وتةظ ادلهنرل اسرتبرل  اسلقومي، واسلىاا، اسلىارا تنعرا :أيةسها اموادلى يعال وبهل م  اسلتر  رل أها

 ذات  الوق وبود استراىللذأظهالت  مي .ادلهين واإلرشيد اسلوبره وإثالاؤد، ادلنهيج  ره، اسنعيم وتةظ ادلهنرل اسرتبرل اىللختامذمشكي
 ملوىلل بو  الوق توبت  مي اإلانث، وسصيحل اجلن  تىزىذدللكمل اسلتر  رل احليبيت ادلىامو حتت ت دربل يف إتصيئرل دلسل

ذ.مىيًذ اساميل اسكارل استربيت وادلت ال  ذيات ادلىامو م   ي إبيابت

 (٥٩٩١ ( الشاللفة دراسة -5

 وادلشال ون ادللتربون ادلىامون  الاهي  مي ارور ادلالتالذارىليىلرل دلىامي اسلتر  رل اسلىالحذياتذالتلريبيتذإرواساذهت هذ
ارربىلذ اسصةوح  ترىلون اسل   م  ومىامل مىاميًذ ) ٨٨٢ ( م  استراىلل يرنل و تذتكويه ييرل،يمينذاسا مت ال ل يف ادلتربون
 بتربل اسليسرلذ ييه اسلتر  رل استراىلل جمليلت ادلىامو اتلريج دربل أن استراىلل يليئج وأظهالت ،تالبو و مشال و (7  و ،ارور
 ورليل واسلقومي، اسقريس ورليل التصيل، ورليلذمهيرات ادلنهيج، لرلي مث وم  اسلخطرل، اسصةرل، اإلدارة رليل وهي ملوىلطل
ذ.ادلهين اسنمو رليل مث اسلىارا، تةال ت رليل مث اسلىاا، اسلىارمرلذوتكنوسوبري اسوىليئي رليل مث اسلتر  ، أىليسرى

  (Okorfor, 1998) دراسة اوكورفور  -6

 سوضع وذسل يرجملاي، يف رديو ول ل يف ارىليىلرل ادلتارس يف ريتاسالايض دلىامي اسلتر  رل احليبيت تقومي إرواساذهت هذ
 ادلتارس يف اسلتر  رلذدلىامي احليبيت مي :اسلييل اسسعال ي  اإلبيبل استراىلل تيوسه ترن اسول ل، يف سامىاموذتتر  رل بالامج

مقيبالذ دته  مي مىاميً، ) ١٫٩ ( يات بلوز ىهي و يم إىلل ييل اس يتن طور ذسل أبي ؟وم  بنرجملاي رديو ول ل يف ارىليىلرل
 وادلةيهرا ادلهيرات إتقين :اجمليلتذاسليسرل يف سالتر ى جيبل ادلىامو أن إر استراىلل خاصه اسنليئج حتاري وبىت (ذمىامي،22 

 اسقالارات وحتت ت ضريت،اسالاي سلىارا اسهزمل اسلىارمرل ادلواد ساقريس،ذوإيتاد  يبال وا ىرل أهتاح لريغل أو اسالايضريت يف ارىليىلرل
ذ.اسالايضريت تىاراذيف تعثال اسا وادلصيدر
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 (Billingsly & Cross, 2001) وجروس بيلنغسلي دراسة -7

 ( 82 ) م  مكويل البلتائرل اسرتبرل مىامي م  يرنل ستى اسلتر  رل التلريبيت أمهرل اسلىالحذياتذ إر واساذهت ه
 يات تسييتها ملخصصل تتر  رل بالامج إر حيليبون ادلىامون هعلء يصف م  أ اال أن ىللاستراذيليئج و تذبرنه . ومىامل مىاًمي
 ت ًىي التلريبيتذاسلتر  رل رمهرل إدرا ها يف ادلىامو بو إتصيئرل داسل  الوق وبود يتم اسنليئج برنه  مي اسلىارا، مهنلذشليرىلل
ذ.اسىامي وادلعهي واسلخصص اجلن  دللكملات

  ( 2004 ) رفاع دراسة -8

  الاهي  مي اسسىود ل ادلماكل يف ارىليىلرل ادلالتال يف دلىاميذاسىاوم اسلتر  رل التلريبيت أها يات اسلىالح إر واساذهت ه
 رئرسرل زليور أربىل حته موزيل تتر  رل تيبل ( 44 ) يات تشلمي استراىلل خيللذهبلد اىلل ييه تصمرا ت و ت . أيةسها ادلىامون

 و تذأظهالت . ومىامل مىاًمي ( 86 ) يات الىلل ييل هلد توز ع وت .( واسقرا وادلهيرات ،ادلىيرح، اسلنةرل اسلخطرل، ): هي ،
 قتذ سهتلريبيت ابسنس ل أمي اسىرنل، أ الاد  الاد  مي ارور ادلالت ل يف بيء ادلىاا ومهيرات مىيرح زلورذتطو ال أن يليئجذاستراىلل

 اسلىارا يف احليىلىذاآليل اىللختام يات اسلتر ى" ادلىامو رأي يف ادلقتمل يف بيء  توذ ، تتر  رل اتلريبيت ( 10 ) أها تتدت
 وادلعهي اجلن  دللكملات ت ًىي هلدذالتلريبيت أمهرل يف ادلىامون آراء بو إتصيئرل دلسل ذات  الوق وبود اسنليئج برنه  مي ،"

ذ.اخلتة دللكمل ت ًىي  الوق وبود يتم برنمي سنعال ل،ا وذويذاسلخصصيت ادلنخةضل استربيت وذوي اإلانث سصيحل واسلخصص

  (Sormunen & Chaiupa, 2004 )وجيواب  سورميونن دراسة -9

 هلد و تذأبال ه. اسلتر  رل سهتلريبيت اذلنت يف ارىليىلرل ادلتارس مىامي م ذمسلوىذإدرا يت اسلحققذإرواساذهت هذ
 دتااه سامىامو ابسنس ل ارمهرل ار اال اسلتر  رل التلريبيت أن جذاستراىلليليئ أظهالت و ت ومىامل(،ذمىاا ( 200 يات استراىلل
 يف بوذادلىامو إتصيئرل داسل  الوق وبود يتم أ ًضي اسنليئج وأظهالت . اسلىارمرل اسلقنريت وتقررا واسلط رق اسلخطرلذ: يماريت يف

ذ.اسىامي هيوادلعذ اسلخصص دللكملات ت ًىي اسلتر  رل التلريبيت رمهرل إدرا ها

  ) 2006 ( محدان دراسة -10

 اسرتبرل وزارة يف ادلهين اسلىارا دلشاليف احليبيتذاسلتر  رل ضوء يف اسكةيايت يات  يئا تتر يب بالانمج بنيء إر استراىلل هت ه
ذذذذذذيات موزيل ة قالذ ) 91 ( م  ارداة وتكويه ساتراىلل،  أداة الىلل ييل مله،ذو تذاىللختمهءمه متة و ريس اررديرل واسلىارا

ذواسنمو واسلىارا وادلنيهج، اإلشالا رل، واسقريدة ادلهين، واإليليج ادلهنرل، واسلويرل اسلخطرل،:هي رليلت (7(   وت .ادلهين واسلىاا،
 ادلهين، اسالىار مشال يًذ ) 49 ( م  تكويه يرنل الىلل ييلذيات توز ع وت .الخل ير وإييدة الخل ير بطال قل ارداة ث يت م  اسلحقق

 ادلالت ل اتلي  ت ادلهين اسنمو رليل أن استراىلل يليئج وب رنه .اسىشوائرل اسطال قلذاسط قرل ابىللختام اخلريرها ت مىاميًذ ) 437 (و
 رلاسلوي رليل رليلذاسلخطرل، اإلشالا رل، اسقريدة رليل ادلنيهج، رليل مث واسلىاا، اسلىارا رليل  اره اسلتر  رل، يفذالتلريبيت ارور
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  ل و ادلىامو يعال وبهل م  أمي ادلشال و، يعال وبهل م  التلريبيتذاسلتر  رل يف اجمليلت أ ي ادلهين اإليليج رليل وبيء ادلهنرل،
 رليلذاسقريدة ادلنيهج، رليل مث ادلهين، اسنمو رليل  اره اسلتر  رل، التلريبيت يف ارور ادلالت ل  تذاتلي واسلىارا اسلىاا رليل أن
 وأظهالت .اسلتر  رل التلريبيت يف أ يذاجمليلت ادلهين اإليليج رليل وبيء اسلخطرل، ورليل ادلهنرل، اسلويرل ورليل شالا رل،اإل

 رليلت مجرع يات سامىامو اسلقت ال ل ادللوىلطيت سامشال و، اسلقت ال ل بوذادللوىلطيت إتصيئرل دلسل ذات  الوق وبود اسنليئج
 ) ٩٬ (  لنيول بالانمجذتتر يب، بنيء إر اس يتن تولي اسسيبقل اسنليئج يات وبنيءًذ .ادلىامو سصيحل هو يي  كي، استراىللذوارداة

ذ.إشالا رل  ةي ل

  ) 2007 ( نغوي دراسة -11

 اىللختام وت ارردن، يف واسلىارا اسرتبرل وزارة يف اإلدارةذادلىاوميترل دلىامي اسلتر  رل احليبيت يات اسلىالحذإر هت ه واسا
ارداةذ رليلت مجرع يف ادلىامون إسرهي أشير   ملةذ مي بتربل تتر  رل تيبيت وبود اسنليئج و تذأظهالت ساتراىلل،  أداة لىلل ييلا

 اسلىارمرل، ابدليدة ادلىاليف اجلييى اسلقومي،ذاسصةي، اسلةييي اسصف، إدارة اسلتر  ، أىليسرى( يعالها وبهل تسى تنيزسريًذ مالت ل وهي
 مالت ل وهي ارداة رليلت مجرع يف   ملة بتربل ادلىامو ستى تتر  رل توبودذتيبي اسرتبو ون ادلشال ون وأظهال سالىارا( اسلخطرل
 ابدليدة ادلىاليف اجلييىذاسصةي، اسلةييي اسصف، إدارة سالىارا، اسلخطرل اسلقومي، اسلتر  ، أىليسرى( يعالها وبهلذتسى تنيزسريًذ
 احليبيت حتت ت يف اسرتبو و ومشال رها ادلىاوميترل اإلدارة يعالذمىامي وبها بو إتصيئرل دلسل ذات  الوق توبت ل وأيه اسىامرل(
ذ.اسلتر  رل

 (2007 )العبد هللادراسة  -12

اسلىالحذياتذالتلريبيتذاسلتر  رلذدلىاميذاسصةددددددوحذاساهثلذارورذيفذمت ال لذاسرتبرلذواسلىاراذدلنطقلذإربتذذإرواساذهت هذ
يفذمت ال لذذأنذأبالزذالتلريبيتذاسلتر  رلذستىذمىاميذاسصةوحذاساهثلذارورذإر،ذو تذتولاهذاستراىللذئيذتا رلهدددددددددددياسايسالذووىلي

بنيءذأدواتذذ،ذوذاس رئلذاسصةر ل،ذواإلدارةذاسصةرل،ذوذاسلخطرلذسالتر  أربىلذرليلتذهي؛ذاسرتبرلذواسلىاراذدلنطقلذإربتذاسايسالذتقعذضم ذ
وبىتذتنةرلذاخلطلذاإلشالا رلذاساذتضمنهذرلمويلذم ذاإلبالاءات،ذوارىليسرىذاإلشالا رلذوم ذخهلذذ.هفذاىلرتاترجريتتوظروذذاسلقومي

ذ.  ادلليبىلذوبتذأنذأداءذادلىاموذيفذاسلخطرل،ذوويرهاذابس رئلذاسصةرل،ذوأىليسرىذاسلقوميذ تذحتس ،ذوتطورذبصورةذإجييبرل

 Johnston, 2007) جونستون )  دراسة -13

 ( 122 ) م  مكويل يرنل ستى ارىليىلرل ادلالتال دلىامي اسهزمل اسلتر  رل التلريبيت يات اسلىالح إرساذهت هذوا
 ابىللختام اخليلل اجمليلت يف اسلتر  رل التلريبيت ذللد   ملةذضالورة هنيك أن يليئجذاستراىلل أظهالت .ترنومىامل مىاًمي

 يف ادلىامو بو إتصيئرل داسل  الوق وبودذأ ضي اسنليئج أظهالت  مي .لتلريبيتاذبقرل يف ملوىلطل وتيبل واسوىليئل، اسلقنريت
اجلن ذ دللكملات ت ًىي  الوق وبود يتم برنمي اردبرل، اسلخصصيت م  ادلىامو وسصيحل اسلخصص دللكملذت ًىي التلريبيت هلد أمهرل
ذ.واخلتة اسىامي وادلعهي
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 ( 2010دراسة بركات ) -14
 اسكالض ذللاوذاستيري، اسلىارمرلذارىليىلرل ادلالتال يف اسصف دلىاا اسهزمل اسلتر  رل التلريبيت حتت ت إر حاسلىالذواساذهت هذ

 اسرتبو ل،( رليلت أربىل إر موزيل بنت32 ) م   مكويل اسلتر  رل التلريبيت هلد سقريس إيتادهي ت إىلل ييل تط رق ت
 ديااون وها ومىامل مىاًمي ( 165 ) م  مكويل يرنل يات) اسلكنوسوبرل لقنريتاس واىللختام واريشطل، وارىليسرى والبلمييرل،

 اسصف تىت ارول اسصف م  استيري ارىليىلرل اسلىارا مالتال مبىامي استراىللذواظتد ذللد ارلاي اجمللمع م  (% 20 ) يس له مي
 اسنليئج استراىلل أظهالت اسهزمل اس ريانت ريحتا وبىت .بةاسطو طوسكالم زلي عل يف احلكومرلذادلتارس يف ارىليىلي اسالابع
 استيري ارىليىلرل اسلىارا مالتال يف اسصف دلىاا اسهزمل سهتلريبيتذاسلتر  رل ادلىامو تقت الات يف إتصيئري داسل  الوق وبود:اآلترل
ىلنواتذ ذوي وادلىامو ادللوىلل استباوم دربل حيماون اسل   ادلىامو سصيحل وذسل اخلتة، اسىاميذوىلنوات ادلعهي : دللكملات ت ًىي
 اسصفذيف دلىاا اسهزمل اسلتر  رل سهتلريبيت ادلىامو تقت الات يف إتصيئري داسل  الوق وبود ويتم.اسرتترى يات اسطو ال اخلتة
ذ.واسلخصص اجلن  :دللكملات ت ًىي استيري ارىليىلرل اسلىارا مالتال

ذ
 ( 2013دراسة احلديدي ودمهش ) -15

 وبهل م  اررديرل اسىاري ادلتارسذارىليىلرل يف اسالايضرل اسرتبرل دلىاميت اسلتر  رل احليبيت إر اسلىالح استراىلل هلد واساذهت ه
 يشوائرل ط قرل يرنل يات استراىلل يرنل ا لصالت .ادلشال ل واسساطل دللكمليذاخلتة ت ىيًذ اسلتر  رل احليبيت يف اسةالوق و لسل يعاله ،
 يات  لوزي ذيمين، زلي عل يف  ترىل  اساوايت ادلىاميت م  ) ٢٢٢ ( أ الادهي يتد وولي اىلل،استرذ م ذرللمع %  )٢٫ ( بنس ل

 م  مىامل (150 واساهث، ادلت الايت م  (ذمىامل150منه   اخليص، اسلىارا ومت ال ل واسالابىل، واساييرل، ارور، :يمين مت الايت
 ىل ىل حته لنةه  قالة ) ٪٩ ( م  تكويه وتطو الهي اسلتر  رل بيتابحلي إىلل ييل إبيتاد اس يتاين و يم .اخليص اسلىارا مت ال ل

 اسصةي ادلو ف وإدارة وأىليسرىذاسلتر  ، ادلهين، واسنمو اسةين، ادلهيري واجلييى ادلىاليف، واجلييى سالىارا، اسلخطرل( :رليلتذهي
 اسىاري ارىليىلرل ادلتارس يف اسالايضرل اسرتبرل دلىاميت اسلتر  رل أنذاحليبيت استراىلل يليئج وأظهالت اسطا ل( وتقومي اسنعيم، وتةظ
 احليبيت يفذاستلسل مسلوى ينت إتصيئرل دلسل ذات  الوق وبود وإر اجمليلت، مجرع ويات بيءتذملوىلطل  كي ارداة يات

 ينت إتصيئرل دلسل ذات  الوق وبود وإر واسلىارا، اسلخطرل ىلنواتذيفذرليل ٨ م  أ ي اسةئل وسصيحل اخلتة دللكمل تىزى اسلتر  رل
ذ.اخليلل ادلتارس وسصيحل اخليلل وادلتارس احلكومرل ادلتارس (ذبو٢.٢٨ ( استلسل مسلوى

 التعليق على الدراسات السابقة:

ذاس يتاذ-1 ذجيت ذياتذذأ لذميوياتذتتذيامهذينمل ذبشكيذييم ذادلهنرل ذاسرتبرل ذستىذمىامي ذتنيوسهذالتلريبيتذاسلتر  رل دراىلل
ذ اذليةرلذويفذزلي علذيجاونذبشكيذخيصذ،ترنذحتتثهذذمجرعذاستراىليتذي ذمىاميذادلوادذاستراىلرلذذررديرلامسلوىذادلماكل

ذ.ارخالى

ذاتةقهذاستراىللذاحليسرلذمعذاسىت تذم ذاستراىليتذاسسيبقلذم ذترنذاىللختامذالىلل ييلذ أداةذساتراىلل.ذ-2

ذاجلن ذواخلتةذ ملكملاتذساتراىلل.ذاتةقهذهلدذاستراىللذمعذبىغذاستراىليتذاسسيبقلذم ذترنذاىللختامذ-3
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ذساصةوحذذ-4 ذادلهنرل ذاسلىارمرلذو تذحتتثهذبىغذاستراىليتذذرمهرلوذسلذذارىليىلرلتنيوسهذاستراىللذمىاميذاسرتبرل ذادلالتال هلد
ذاسسيبقلذي ذهلدذادلالتالذاذليمل.

ذساتراىلل.ذارلاياجمللمعذذاخلاةهذاستراىللذاحليسرلذمعذاستراىليتذاسسيبقلذبىتدذيرنلذاستراىللذوذسلذتسىذاخلهحذ-5

 
 الدراسة: إجراءات

 

 أداة الدراسة: -1
تلكونذم ذثهثلذذإىلل ييل(ذوهوذي يرةذي ذ2007 ذاسى تذ ذإيتادبل ينذمقريسذالتلريبيتذاسلتر  رلذم ذذين يمذاس يتا

اسلخطرلذأربىلذرليلتذهي؛ذياتذذيأشلمادلىامل،ذواجلزءذاسايلذذأوأبزاءذ؛ذاجلزءذارولذوحيلويذياتذمىاوميتذأىليىلرلذي ذادلىااذ
ه،ذواجلزءذاسايسنذبيءذمةلوتًيذسركلىذادلىااذتوظرفذاىلرتاترجريتوذذبنيءذأدواتذاسلقوميذ،ذوذاس رئلذاسصةر ل،ذواإلدارةذاسصةرل،ذوذسالتر  

ذادلىاملذ رهذادلهيرةذاساذ الىذأيهذجيبلذإرذاسلتربذيارهيذوملذتك ذواردةذيفذاجلزءذاسايل.ذأو
ذ
 والثبات لألداة:الصدق  -2

اظكموذو  اغذذارىليتلةبىالضذالىلل ييلذياتذيتدذم ذذيناستراىللذادلسلختملذ يمذاس يتاذأداةسالأ تذم ذلتقذذ:الصدق
ذ  ذادلنيهجذواسلتر  ذ6يتدها ذاسملموكذم ذ سمي ذيفذبيمىل ذاسرتبرل ذ ارل ذزلكموذم  ذ ذأبتاترنذذاسرتبو ل،ذواإلدارة( (ذ5منها

ذ  ذيس له ذسكيايتذ90زلكموذومبي ذالىلل ييل ذسامحكموذمبنيىل ل ذاسكاي ذاسىتد ذم  ذايلميدذذإبالاء%( ذوبلسلذت ذاحليسرل استراىلل
ذاستراىلل.ذإبالاءالىلل ييلذسكيايتذ
بلط رقذالىلل ييلذمالتوذياتذرلمويلذم ذية ذرللمعذاستراىللذوم ذخيرجذذيناس يتاسالأ تذم ذث يتذارداةذ يمذذ:الثبات

يرنلذاستراىللذومبتةذأىل ويوذ ةيليذزمينذبوذاسلط رقوذ،ذمثذتذتسيبذمىيميذالرت يطذبوذذيرنلذاستراىللذوحتميذية ذلةيت
ذ%(ذوبلسلذأيلتذهلاذالرت يطذمنيىل يذودالذياتذث يتذالداد.87اسلط رقوذارولذواسايلذ  اغذ 

ذ
 وعينة الدراسة:جمتمع  -3

خهلذوذسلذذيجاونذظي عليفذمت ال لذاسرتبرلذواسلىاراذذدلهنرلميدةذاسرتبرلذام ذمجرعذمىاميذومىاميتذذاستراىللتكونذرللمعذذ
(ذ121(ذمىاميًذو 19 ذ(ذمىاميًذومىامل؛ذمنها140 ذواس يسغذيتدهاذ2015ذ-2014ذم ذاسىيمذاستراىليذاسايلاسةصيذاستراىليذ

ذ.و(ذمىام10(ذمىاملذو 72 منهاذ(ذمىاميًذومىاملذ82 ذترنذتكويهذيرنلذاستراىللذم ذمىامل.
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 نتائج الذراست وتفسريها:
 . لإلجابة عن السؤال األول والذي ينص على:1

كةل في هل حيتاج معلمو ومعلمات مادة الرتبية ادلهنية يف مديرية الرتبية والتعليم يف حمافظةة عجلةون إىل تةدريب
يةةةةف توظو  بنةةةةاء أدوات التقةةةةوم البيئةةةةة الصةةةةفي ة، و الصةةةةفية، و اإلدارةو ، التخطةةةةيت للتةةةةدري  مهةةةةارات مةةةةن 

ذ يمذاس يتاينذمبيذأييت:؟هاسرتاتيجيات

/ذلذذتليجمجىهذاس ريانت،ذولنةهذو قذدرباذتقت الذاحليبلذاسواردةذيفذالىلل ييل؛ذأذيفذبييىذاسلخطرلذسالتر   -1
ذ(ذ  وذذسل.1مثذتس هذاسلكالاراتذواسنسىذادلئو لذواجلتولذر اذ ذأتليج

 (1جدول رقم )
 ت ادلعلمني وفق مهارة التخطيت للتدري ، ودرجة احلاجة احتاج/ ال احتاج.يوضح التكرارات والنسب ادلئوية الستجااب

 النسبة ادلئوية التكرار ادلوقف

 %56 46ذاتلدديج

 %44 36ذلذاتلديج
 %100 82ذاجملموع

(ذأنذرلمدوعذاىلدلجيابتذادلىامدوذاسدل  ذحيلديبونذإرذتدتر ىذيادتذاسلخطدرلذسالدتر  ذ1 لضحذمد ذاجلدتولذاسسديبقذر داذ 
%(ذمدد ذيسد لذاىلدلجيابتذادلىامددوذيفذيرندلذاستراىلدلذ كدديهذيفذ56(ذاىلدلجيبلذ تكددالارا(هذوهدلاذاجملمدوعذديادديذمديذيسد لهذ 46غذ  دتذباد

%(ذوبددلسلذتكددونذ44(ذوهددلاذاجملمددوعذديادديذمدديذيسدد لهذ 36تددوذباددغذرلمددوعذاىلددلجيابتذادلىامددوذاسددل  ذلذحيلدديبونذإرذتددتر ىذ 
ذ.تر ىذياتذمهيرةذاسلخطرلذسالتر  ذأ االذم ذاسل  ذلذحيليبونذإسرهيس لذإبيابتذادلىاموذاسل  ذحيليبونذإرذت

ويفذبييددىذاإلدارةذاسصددةرلذتسدد هذاسلكددالاراتذواسنسددىذادلئو ددلذو ددقذدربدداذاحليبددلذاتلدديج/ذلذاتليج،واجلددتولذر دداذ -2
 .(ذ وضحذذسل2 

 ( 2جدول رقم)
 لصفية، ودرجة احلاجة احتاج/ ال احتاج.يوضح التكرارات والنسب ادلئوية الستجاابت ادلعلمني وفق مهارة اإلدارة ا

 النسبة ادلئوية التكرار ادلوقف

 %56 46ذاتلدديج
 %44 36ذلذاتلديج
 %100 82ذاجملموع
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(ذأنذرلموعذاىلدلجيابتذادلىامدوذاسدل  ذحيلديبونذإرذتدتر ىذيادتذمهديرةذاإلدارةذاسصةردددلذ2 ل وذم ذاجلتولذاسسيبقذر اذ 
%(ذمد ذيس دددددددلذاىلدلجيابتذادلىامدوذيفذيرندلذاستراىلدلذ كديهذيفذ56ا(هذوهلاذاجملموعذديايذمديذيسد لهذ (ذاىللجيبددلذ تكالارذ46 تذباغذ 

%(ذوبددلسلذتكددونذ44(ذوهددلاذاجملمددوعذديادديذمدديذيسدد لهذ 36تددوذباددغذرلمددوعذاىلددلجيابتذادلىامددوذاسددل  ذلذحيلدديبونذإرذتددتر ىذ 
ذةذاسلخطرلذسالتر  ذأ االذم ذاسل  ذلذحيليبونذإسره.يس لذاىللجيابتذادلىاموذاسل  ذحيليبونذإرذتتر ىذياتذمهيرذ

ذويفذبييددىذمهدديرةذتنعددراذاس رئددلذاسصددةرلذتسدد هذاسلكددالاراتذواسنسددىذادلئو ددلذو ددقذدربدداذاحليبددلذاتلدديج/ذلذاتلدديج، -3
ذ(ذ وضحذذسل.3واجلتولذر ا 

 ( 3جدول رقم)
 ية ، ودرجة احلاجة احتاج/ ال احتاج.يوضح التكرارات والنسب ادلئوية الستجاابت ادلعلمني وفق مهارة البيئة الصف

 النسبة ادلئوية التكرار ادلوقف

 %61 50ذاتلدديج

 %39 32ذلذاتلديج

 %100 82ذاجملموع

 دتذبادغذذاس رئدلذاسصدةرل(ذأنذرلمدوعذاىلدلجيابتذادلىامدوذاسدل  ذحيلديبونذإرذتدتر ىذيادتذ3 ل وذم ذاجلتولذاسسيبقذر اذ 
%(ذم ذيسد لذاىلدلجيابتذادلىامدوذيفذيرندلذاستراىلدلذ كديهذيفذتدوذبادغذ61موعذديايذميذيس لهذ (ذاىللجيبلذ تكالارا(هذوهلاذاجمل50 

%(ذوبدددلسلذتكدددونذيسددد لذ39(ذوهدددلاذاجملمدددوعذدياددديذمددديذيسددد لهذ 32رلمدددوعذاىلدددلجيابتذادلىامدددوذاسدددل  ذلذحيلددديبونذإرذتدددتر ىذ 
ذأ االذم ذاسل  ذلذحيليبونذإسره.ذرئلذاسصةرلاس ذاس رئلذاسصةرلاىللجيابتذادلىاموذاسل  ذحيليبونذإرذتتر ىذياتذمهيرةذ

ويفذبييىذمهيرةذبنيءذأدواتذاسلقدوميذوتوظردفذاىلدرتاترجريتهذتسد هذاسلكدالاراتذواسنسدىذادلئو دلذو دقذدربداذاحليبدلذ -4
ذ(ذ وضحذذسل.4واجلتولذر ا ذاتليج/ذلذاتليج،

 ( 4جدول رقم)
بناء أدوات التقوم وتوظيف اسرتاتيجياته، ودرجة احلاجة  وضح التكرارات والنسب ادلئوية الستجاابت ادلعلمني وفق مهارةي

 احتاج/ ال احتاج.

 النسبة ادلئوية التكرار ادلوقف

 %74 61ذاتلدديج

 %26 21ذلذاتلديج

 %100 82ذاجملموع
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ذ(ذأنذرلمددوعذاىلدلجيابتذادلىامدوذاسددل  ذحيلديبونذإرذتدتر ىذياددتذبنديءذأدواتذاسلقددومي4 لضدحذمد ذاجلددتولذاسسديبقذر داذ 
%(ذمدد ذيسدد لذاىلددلجيابتذادلىامددوذيفذ74(ذاىلددلجيبلذ تكددالارا(هذوهددلاذاجملمددوعذديادديذمدديذيسدد لهذ 61وتوظرددفذاىلددرتاترجريته،ذ ددتذباددغذ 

(ذوهددلاذاجملمددوعذديادديذمدديذيسدد لهذ21يرنددلذاستراىلددلذ كدديهذيفذتددوذباددغذرلمددوعذاىلددلجيابتذادلىامددوذاسددل  ذلذحيلدديبونذإرذتددتر ىذ 
ادلىاموذاسل  ذحيليبونذإرذتتر ىذياتذمهيرةذبنيءذأدواتذاسلقوميذوتوظردفذاىلدرتاترجريته،ذذ%(ذوبلسلذتكونذيس لذاىللجيابت26 

ذأ االذم ذاسل  ذلذحيليبونذإسره.

يفذمت ال ددلذاسرتبرددلذواسلىاددراذظي عددلذيجاددون،ذ قددترونذأمدداذوماخددصذاسكددهمذيفذهددلدذاسنلدديئجذأنذمىامدديذمدديدةذاسرتبرددلذادلهنرددلذ
ذبنديءذأدواتذاسلقدوميذ،ذوذاس رئدلذاسصدةر ل،ذواإلدارةذاسصدةرل،ذوذسلخطرلذسالدتر  م ذادلهيراتذارربع؛ذاجيبلذإرذتتر ىذياتذ يذمهيرةذ

ه،ذو تذ ىزىذذسلذإرذأنذادلىاموذيفذظالوحذتطو الذمنيهجذاسرتبرلذادلهنرلذوميذت ىهيذم ذتتر ىذسامىاموذاسدل  ذتوظرفذاىلرتاترجريتوذ
لحولذم ذادلترىللذاسساو رلذإرذادلترىللذادلىال رل،ذومنوذاسوييذست هاذهنمهرلذاسلدتر ىذ ترىلومي،ذوميذجتمعذست هاذم ذختاتذيفذضوءذاس

أثنيءذاخلتملذيفذاسلكردملذواسلطدو ال،ذواسلنمردلذادلهنردلذادلسدلتاملذوتدواراهتاذمدعذزمهئهداذيفذهدلدذادلوضدوييتذخاخديذ نييديهتا،ذوبدتاذذسدلذ
ذضرقذيفذاسلتر ى.م ذخهلذهلدذاسنلرجلذياتذاسالغاذشليذ ىيلذمنهذادلىااذم ذ

 ولإلجابة عن السؤال الثاين والذي ينص على: -2
هةةل لتلةةف االحتياجةةات التدريبيةةة لةةدع معلمةةي ومعلمةةات مةةادة الرتبيةةة ادلهنيةةة يف مديريةةة الرتبيةةة والتعلةةيم  افظةةة 

ف اسةةةرتاتيجياته عجلةةون علةةى مهةةةارات التخطةةيت للتةةةدري ، واإلدارة الصةةفية، والبيئةةة الصةةةفية، وبنةةاء أدوات التقةةةوم وتوظيةة
؟ذتردنذ ديمذاس يتادينذجسديبذاسنسد لذادلئو دلذو دقذ ديذمهديرةذمد ذادلهديراتذارربدع،ذوو دقذ ديذمسدلوىذمدد ذابخةتالف ادلؤهةل العلمةي

ذ(ذ وضحذذسل.5مسلوايتذادلعهيذاسىاميذاساهثل،ذواجلتولذر ا 

 ( 5جدول رقم )
 يوضح النسب ادلئوية وفق ادلؤهل العلمي، ومهارات التدريب األربع

 ادلؤهل دبلوم بكالوريوس دراسات عليا

ذرلموع ذلتليج ذاتليج ذرلموع ذلتليج ذاتليج ذرلموع ذلتليج ذاتليج  ادلهارة
 التخطيت للتدري  58.8% 41.2% 100% 54.4% 45.6% 100% 100% 0% 100%
 اإلدارة الصفية 64.7% 35.3% 100% 54.6% 45.6% 100% 66.7% 33.3% 100%
 البيئة الصفي ة 52.9% 47.1% 100% 64.9% 35.1% 100% 100% 0% 100%
 بناء أدوات 76.5% 23.5% 100% 75.4% 24.6% 100% 100% 0% 100%
 اجملموع 63.3% 36.7% 100% 62.3% 37.7% 100% 91% 9% 100%

(ذ لضدحذأنذيسد لذادلىامدوذ5يفذبييىذمهيرةذاسلخطرلذسالتر  ذودربلذاستباوم،ذوابسنعالذإرذاجلدتولذاسسديبقذر داذ  -1
%،ذومددد ذ ادددلذ58.8اسدددل  ذحيلددديبونذإرذتدددتر ىذيادددتذمهددديرةذاسلخطدددرلذسالدددتر  ذمددد ذ ادددلذاسدددتباومذ دددتذباكدددهذ

ذ%.100%،ذوم ذ ادددلذاستراىليتذاسىاريذباكه54.4اس كيسور وسذباكه
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(ذ لضددحذأنذيسدد لذادلىامددوذاسددل  ذ5ويفذبييددىذمهدديرةذاإلدارةذاسصددةرل،ذواسددتباوم،ذوابسنعددالذإرذاجلددتولذاسسدديبقذر دداذ  -2
%،ذومدد ذ اددلذاس كدديسور وسذ64.7لدديبونذإرذتددتر ىذياددتذمهدديرةذاإلدارةذاسصددةرلذمدد ذ اددلذاسددتباومذ ددتذباكددهذحي

ذ%.66.7%ذوم ذ الذاستراىليتذاسىاريذ تذباكه54.4باكه
(ذ لضددحذأنذيسدد لذادلىامددوذ5ويفذبييددىذمهدديرةذتنعددراذاس رئددددلذاسصددةرل،ذواسددتباوم،ذوابسنعددالذإرذاجلددتولذاسسدديبقذر دداذ  -3

%،ذومد ذ ادلذاس كديسور وسذ52.9بونذإرذتتر ىذياتذمهيرةذاس رئلذاسصةرلذم ذ الذاستباومذ تذباكدهذاسل  ذحيلي
ذ%.100%ذوم ذ الذاستراىليتذاسىاريذ تذباكه64.9باكه

(ذ لضدددحذأنذيسددد لذادلىامدددوذ5ويفذبييددىذمهددديرةذبنددديءذأدواتذاسلقدددومي،ذواسدددتباوم،ذوابسنعدددالذإرذاجلددتولذاسسددديبقذر ددداذ  -4
%،ذومددد ذ ادددلذ76.5تدددتر ىذيادددتذمهددديرةذبنددديءذأدواتذاسلقدددومي،ذمددد ذ ادددلذاسدددتباومذ دددتذباكدددهذذاسدددل  ذحيلددديبونذإر
ذ%.100.ذ%ذوم ذ الذاستراىليتذاسىاريذ تذباكه75.4اس كيسور وسذباكه

%،ذويفذمسددددلوىذ63.3وبادددغذملوىلدددلذاسنسددددىذادلئو دددددددلذيفذمسددددلوىذاسدددتباومذيادددتذمسددددلوىذادلهددديراتذارربددددعذ كدددي -5
%.ذوجسدديبذمىيمدديذارت دديطذبملىلددونذ100مدد ذ اددلذاستراىلدديتذاسىاردديذ ددتذباكددهذ%،ذوذ75.4اس كدديسور وسذباكددهذ

بدددوذهددددلدذاروىلدددديطذت دددوذأيددددهذلذ وبددددتذاخدددلهح،ذوابسلددددييلذديكدددد ذاإلبيبدددلذيدددد ذاسسددددعالذاساددديلذاسسدددديبقذذ ددددالدذهننذ
يجادونذيادتذ ديذالتلريبيتذاسلتر  رلذستىذمىاميذومىاميتذميدةذاسرتبرلذادلهنرلذيفذمت ال لذاسرتبردلذواسلىادراذظي عدلذ

مهيرةذم ذمهيرات؛ذاسلخطرلذسالتر  ،ذواإلدارةذاسصةرل،ذواس رئلذاسصةرل،ذوبنيءذأدواتذاسلقوميذوتوظرفذاىلدرتاترجريتهذ
لذختلادددفذابخدددلهحذادلعهددديذاسىامدددي،ذوهدددلدذاسنلرجدددلذمشددديهبلذسانلرجدددلذيفذاسسدددعالذارول؛ذ ددديدلىاموذيادددتذاخدددلهحذ

ذي لذادلهيرات.معهههتاذاسىامرلذجيبلذإرذتتر ىذياتذ 

ذ.ذوسإلبيبلذي ذاسسعالذاسايسنذواسليذ نصذيات:3
هةةل لتلةةف االحتياجةةات التدريبيةةة لةةدع معلمةةي ومعلمةةات مةةادة الرتبيةةة ادلهنيةةة يف مديريةةة الرتبيةةة والتعلةةيم  افظةةة 

وم وتوظيةةةف مهةةةارات التخطةةةيت للتةةةدري ، واإلدارة الصةةةفية، والبيئةةةة الصةةةفية، وبنةةةاء أدوات التقةةةكةةةل مهةةةارة مةةةن   يفعجلةةةون 
؟ذترنذتذتسيبذاسنسدىذادلئو دلذو دقذ ديذمهديرةذمد ذادلهديراتذارربدع،ذوو دقذ ديذمسدلوىذاسرتاتيجياته ابختالف اخلربة التدريسية

ذ(ذ وضحذذسل.6م ذمسلوايتذىلنواتذاخلتةذاساهثل،ذواجلتولذاسلييلذر اذ 

 ( 6جدول رقم )
 مهارات التدريب األربعيوضح النسب ادلئوية وفق مستوايت سنوات اخلربة الثالث، و 

 سنوات فأكثر10 سنوات10-5 سنوات 5أقل من  مستوايت اخلربة

ذاتليج ادلهارة
ذ%

ذلذاتليج
ذ%

ذاجملموع
ذ%

ذاتليج
ذ%

لذ
ذاتليج%

ذاجملموع
ذ%

ذاتليج
ذ%

ذلذاتليج
ذ%

ذاجملموع
ذ%

ذ100 46.2 53.8 100 37.0 63.0 100 48.3 51.7 التخطيت للتدري 
 100 73.1 26.9 100 55.6 44.4 100 41.4 58.6 اإلدارة الصفية
 100 50.0 50.0 100 44.4 55.6 100 24.1 75.9 البيئة الصفية

 100 26.9 73.1 100 25.9 74.1 100 24.1 75.9 بناء أدوات اختباريه
 100 49.1 51.0 100 40.7 59.3 100 34.5 65.5 اجملموع
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ىلدنوات(ذوابسنعدالذإرذاجلدتولذ5يتذىلدنواتذاخلدتةذ أ ديذمد ذيفذبييىذاسلخطرلذسالتر  ذويفذادلسدلوىذارولذمد ذمسلو ددد
%،ذويفذ63.0%،ذويفذادلسددلوىذاسادديلذباكددهذ51.7(ذ لضددحذأنذيسدد لذادلىامددوذاسددل  ذحيلدديبونذإرذتددتر ىذباكدده6اسسدديبقذر دداذ 

ذ%.26.9ادلسلوىذاسايسنذباكه

ىلدددنوات(ذوابسنعدددالذإرذاجلدددتولذ5مددد ذويفذبييدددىذاإلدارةذاسصةردددددلذويفذادلسدددلوىذارولذمددد ذمسدددلوايتذىلدددنواتذاخلتة أ ددديذ
%،ذذ44.4%،ذويفذادلسدلوىذاساديلذباكدهذباكده58.6(ذ لضحذأنذيس لذادلىاموذاسل  ذحيليبونذإرذتدتر ىذباكده6اسسيبقذر اذ 

ذ%.26.9ويفذادلسلوىذاسايسنذباكه

إرذاجلتولذاسسيبقذذىلنوات(ذوابسنعال5ويفذبييىذاس رئلذاسصةرلذويفذادلسلوىذارولذم ذمسلوايتذىلنواتذاخلتةذ أ يذم ذ
%،ذويفذذ55.6%،ذويفذادلسددلوىذاسادديلذباكددهذباكدده75.9(ذ لضددحذأنذيسدد لذادلىامددوذاسددل  ذحيلدديبونذإرذتددتر ىذباكدده6ر دداذ 

ذ%.ذ50ادلسلوىذاسايسنذباكه

ىلدددنوات(ذوابسنعدددالذإرذاجلدددتولذ5ويفذبييدددىذأدواتذاسلقدددوميذويفذادلسدددلوىذارولذمددد ذمسدددلوايتذىلدددنواتذاخلدددتةذ أ ددديذمددد ذ
%،ذويفذذ74.1%،ذويفذادلسدلوىذاساديلذباكدهذ75.9(ذ لضدحذأنذيسد لذادلىامدوذاسدل  ذحيلديبونذإرذتدتر ىذباكده6ر داذ اسسديبقذ

ذ%.ذ73.1ادلسلوىذاسايسنذباكه

ىلدنوات(ذيادتذمسدلوىذادلهديراتذارربدعذذ5وباغذملوىلدلذاسنسدىذادلئو ددددددلذيفذادلسدلوىذارولذمد ذمسلو ددديتذاخلدتةذ أ ديذمد ذ
%.ذوجسددديبذ51ىلدددنواتذ دددأ اال(ذ10%،ذويفذادلسدددلوىذاسايسدددنذ ذ59.3ىلدددنوات(ذ10-5وىذاساددديلذ %،ذويفذادلسدددل65.5 كدددي

مىيميذارت يطذبملىلدونذبدوذهدلدذاروىلديطذت دوذايدهذلذ وبدتذاخدلهح،ذوابسلدييلذديكد ذاإلبيبدلذيد ذاسسدعالذاسايسدنذابنذالتلريبديتذ
رلذواسلىاراذظي علذيجاونذياتذ يذمهديرةذمد ذمهديرات؛ذاسلخطدرلذاسلتر  رلذستىذمىاميذومىاميتذميدةذاسرتبرلذادلهنرلذيفذمت ال لذاسرتب

سالددتر  ،ذواإلدارةذاسصددةرل،ذواس رئددلذاسصددةرل،ذوبندديءذأدواتذاسلقددوميذوتوظرددفذاىلددرتاترجريتهذلذختلاددفذابخددلهحذىلددنواتذاخلددتة.ذوهبددلدذ
ذاتذ ي لذادلهيرات.اسنلرجلذديك ذاسقول:ذهننذادلىاموذياتذاخلهحذختاهتاذاسلتر سرلذجيبلذإرذتتر ىذي

 التىصياث:
 يف ضوء نتائج الدراسة احلالية يوصي الباحث مبا يلي:

ذإبالاءذادلز تذم ذاستراىليتذادلشيهبلذساكشفذي ذاتلريبيتذادلىاموذاسلتر  رل،ذووضعذخطلذإبالائرلذمسييتة. -1
ادلدوادذاستراىلدرلذارخدالىذإبالاءذدراىليتذتنيولذموضوعذاستراىللذاحليسرلذوهوذاحليبيتذاسلتر  رلذياتذمىاميذومىاميتذ -2

ذويفذموا عذبكالا رلذأخالى.
ذيميذدراىليتذتلنيولذاحليبيتذاسلتر  رلذستىذأىليتلةذاجليمىيتذاررديرلذواسىالبرل. -3
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 ادلراجع العربية أوال:

 اسىاري ارىليىلرل ادلتارس يف اسالايضرل اسرتبرل دلىاميت اسلتر  رل احليبيتذ(.2013سرنتا. ذزلمودذودمهش،ذاحلت تي، .1
 .702-667(.3(،اسىتد 27(،اجملات اإليسييرل.رلالذبيمىلذاسنجيحذسألجيث اسىاومذوبهلذيعاله  م  اررديرل

التلريبيتذاسلتر  رلذدلىاميذاسصةددددددوحذاساهثلذارورذيفذمت ال لذاسرتبرلذواسلىاراذدلنطقلذذ(.2007. د،ذزلموذاسى تذ  .2
 اجليمىلذاسىالبرلذادلةلوتل.ذمشالوعذختالج،ذددددددددددي.إربتذاسايسالذووىليئيذتا رلهد

 .يمين .دارذادلنيهج .واسطا ل اسرتبو ون ادلشال و يمي دسري ادلرتايرل (.اسرتبرل2006 عاد.  اذلرجيء، أبو .3
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 ارهارل بالش جليمىل اسايسن اسىامي ادلعدتال إر مقتمل يامرل جن ور لذبةاسطو. طوسكالم مبحي عل احلكومرل دلتارسا
 .34-6،1-9/ 4/ 2010 بلير خ ادلنىقت "مىيلالة رؤى :اسىاليبذوأتهراه ادلىاا تالبرل" بىنوان

 .دارذاسىاوم :اسالايض .اخلتمل يءأثن اسلتر ى يف ادلىيلالة الجتيهيت .( 1983 ). يرست وتنين، غيمن شال ف، .5
ذذشال ف، .6 ذ،تنين.  ذوىلاطين ذاسلىارمرل.1403غيمن ذاخلتمل ذاسلتر ىذأثنيء ذيف ذالجتيهيتذادلىيلالة ذ( ذاسىاومذذهد دارد

 ساط ييلذواسنشالذ
 اسوا عذواس تائي تشخرص : اسكو ه دوسل يف سامىاا اسلتر  رل التلريبيت حتت ت .( 1991 ). ياي ز نى اجلت، .7

 .17-7(،بيمىلذاسكو ه،3(،اسىتد 18اجملات ذرلالذدراىليت،ذادلمكنل.
 .سانشالذواسلوز ع ادلسلق ي دار : يمين ،1 .ط .اسلتر  رل احلقيئى .( 1997 ). اخلطرى ، رداح و ا ت اخلطرى، .8
 ارزهال لذم  واساييو ل اإليتاد ل ادلىيهت دلىامي اسلتر  رل التلريبيت .( 1995 ).  ضي يشأت ، است   شالح .9

 167-129،(51، ارزهال بيمىل اسرتبرل، رلال . وادلوبهو ادلىيهت وشروخ ادلىامو م   ي يعال هلوب
 .اسىالبرل اسلنعرمرلذابس هد وهري اهي اخلتمل أثنيء ادلىامو تتر ى مالا ز .( 1977 ). اسسىرت دمحم ، ادلقصود ي ت .10

 .واسىاوم واساقي ل سارتبرل اسىالبرل ادلنعمل :توي 
 :طالابا  .واسرتبرلذادلسلمالة اجلت ت اسرتبوي اسةكال يف مقيلت :اسرتبرل يف تت ال اجتيهيت .( 1987 ). هيشا دمحم، .11

 .واسلوز ع سانشال اجلميهمل ل استار
ذسالتر ىهذاسىالبرل اجملال ." واسلط رق اسنعال ل بو اإلداري اسلتر ى .( 1988 ). اسةليح ي ت دمحم ايغي، .12

 43-12(،3(،اسىتد 2اجملات 
  اسطو.ذرلالذ- طيعذغزة يف ارىليىلي ابسلىارا اخلتمل أثنيء ادلىامو بالامج تقومي .( 1996 ).  تي يروق  اسةالا، .13

 .155-123(،2(،اسىتد 1اإليسييرل(،اجملات   اسىاوم ارزهال بيمىل
 .،ذاربت،ذارردنييملذاسكلىذاحلت الذ(.تصمراذاستامجذاسلتر  رل.2008ي ت . ذا تذواسىنزي،ذاخلطرى، .14
 .ارردنذيمين،ذدارذزهالانذسانشالذواسلوز ع،ذبوذاسنعال لذواسلط رق.ذاإلداري(.اسلتر ىذ1993دمحم. ذغي،اي .15
ذوياي،ذاسق يطي، .16 ذتىزذ2011يرست. ذيامين ذمت نل ذيف ذاسىيمل ذاساييو ل ذادلتارس ذدلت الي ذاسلتر  رل (.التلريبيت

 .426-389(،ماحق،27اجملات ذرلالذبيمىلذدمشق،ذابجلمهور لذاسرمنرلذم ذوبهلذيعالهاذويعالذو هئها.
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 ،يمين، سانشال ،اسوارق1 ط. ملكيمي اىلرتاترجي متخيذ-اس شال ل ادلوارد (.إدارة2006 وزي.  هيشاذاسى يدي، .17
2006. 

ذتس  .18 ذبنيء ىيسريته مةهومه،((.اسلتر ى2002.  أ ت اسطىيل، ذدار1 .ط)وتقوديهي اسلتر  رل امجاستذ ، ،ذاسنشالذ،
 يمين،ذارردن

ذالبلتائرل متارس يف سىاوم ا دلىامي اسلتر  رل التلريبيت (.ذحتت ت2004. دمحمذىلىرتذر يع، .19  ادلماكل يف ادلالتال
 .71-44(،45(،اسىتد 13اجملات ذاسىاليب، اخلارج رىليسل رلال .اسسىود ل اسىالبرل

 يف واسلىارا رلاسرتب وزارة ادلىاوميترلذيف اإلدارة دلىامي اسلتر  رل احليبيت ).٪٠٢٢ .(ىلىرت دمحم ربى مكسرا يكوي، .20
ذ.ارردن يمين، اسىاري، اسىالبرلذساتراىليت يمين بيمىل،منشورة غمل ميبسلمل رىليسل .ارردن

 ادللتربون ادلىامون  الاهي ارورذ مي ارىليىلرل ادلالتال دلىامي اسلتر  رل التلريبيت) .١٬٬٨ (.منال زلمود ،ذاسشهسةل .21
ذ.ارردن يمين، اررديرل، اجليمىل ،منشورة غمل ميبسلمل لرىليس.اساييرل يمين مت ال ل يف وادلت الون وادلشال ون

 ومت الو اسرتبو ون  الاهيذادلشال ون  مي ادلهنرل اسرتبرل دلىامي اسلتر  رل احليبيت) . ١٬٬٩ .(مخر  ل حي ىلهمل، .22
ذ.ارردن يمين، اررديرل، اجليمىل منشورة، ميبسلملذغمل رىليسل .ارردن يف أيةسها وادلىامون ادلتارس

 دلشاليف اسلتر  رل احليبيت يفذضوء اسكةيايت يات  يئا تتر يب بالانمج بنيء) . ٠٢٢٩ .(مصطةت ربي إبالاهرا ن، تا .23
 اسىالبرل يمين بيمىل منشورة، غمل د لوراد أطالوتل .مهئمله و ريسذمتى اررديرل واسلىارا اسرتبرل وزارة يف ادلهين اسلىارا

 .ارردن يمين،ذاسىاري، ساتراىليت
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