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 شكر وتقدير

مني كيجعمو خالصان  بإتماـ ىذه الرسالة, مع رجائي أف يتقبمو عميى  أشكر اهلل، مكالم كخالقي الذم مفى 
 لكجيو الكريـ. 

 َوَأْدِخْمِني َتْرَضاهُ  َصاِلًحا َأْعَملَ  َوَأنْ  َواِلَديَّ  َوَعَمى َعَميَّ  َأْنَعْمتَ  الَِّتي ِنْعَمَتكَ  َأْشُكرَ  َأنْ  َأْوزِْعِني َرب  "
اِلِحينَ  ِعَباِدكَ  ِفي ِبَرْحَمِتكَ   (.91" )النمؿ: الصَّ

في اخراج ىذه الرسالة بصكرتيا ، بعد اهلل، عرفاف الى مف كاف لو الفضؿجزيؿ الشكر كالأتقدـ ب ،بداية
الذم لػـ يػدخر جيدان في إرشادم كتكجييي منذ  ,زياد قباجة الدكتكرالرسالة ممشرؼ عمى لك الحالية, 

, الذم كجدت فيو أستاذا فاضال معطاء سخيا في عممو كخمقو, رسالةبداية كتابة الكممات األكلى في ال
خير الجػزاء في  اهللفجزاه  ,الذم ساعدني في تخطي الكثير مف الصعاب ،جيد كالرأم السديدبذؿ ال

 .لتنمية المستدامة في جامعة القدسكالشكر الجزيؿ إلى معيد ا ,الدنيا كاآلخرة

 

 

 سناء أبو زينة

 



 ج 
 

 

 ملخصال

القتيػا كع ،وغػكاراالحتياجػات التدريبيػة لػدل معممػي محافظػة أريحػا كاأل عمػىالتعػرؼ  إلػىالدراسة  ىدفت

 الكصػفي،  المػنيج الحاليػة الدراسػة اسػتخدمت؛ كأىػدافيا الّدراسػة طبيعػة إلػى اسػتنادان ك ، بانتمائيـ الكظيفي

كتحقيقػػان ليػػذا اليػػدؼ طػػكرت الباحثػػة اسػػتبانة تككنػػت مػػف ثالثػػة أقسػػاـ رئيسػػة: اشػػتمؿ القسػػـ األكؿ عمػػى 

االحتياجػػات التدريبيػػة لػػدل معممػػي لثػػاني ، كضػػـ القسػػـ ا( فقػػرات7فػػي ) معمكمػػات عامػػة عػػف المبحػػكثيف

كطبقػت أداة  ( فقػرة,31فػي ) االنتماء الكظيفيكتناكؿ القسـ الثالث  ،( فقرة65) محافظة أريحا كاألوغكار

العشػػػكائية كبعػػػد جمػػػع  الطبقيػػػة ، اختيػػػرت بالطريقػػػةمكظفػػػان كمكظفػػػة( 146الدراسػػػة عمػػػى عينػػػة بمغػػػت )

 (.SPSSج الرـز الحصائية لمعمكـ االجتماعية )البيانات عكلجت إحصائيان باستخداـ برنام

كاقػػع االحتياجػػات التدريبيػة لػػدل معممػي محافظػػة أريحػػا كاألوغػكار جػػاء بدرجػػة  أفأظيػرت نتػػائج الدراسػة 

مرتفعػػة، كمػػا جػػاء بدرجػػة مسػػتكل االنتمػػاء الػػكظيفي لػػدل معممػػي محافظػػة أريحػػا كاألوغػػكار  أف، مرتفعػػة

االحتياجػات التدريبيػة لػدل معممػي محافظػة أريحػا كاألوغػكار، فػي  فػيال تكجػد فػركؽ اظيرت النتائج انو 

ضكء المتغيرات الديمغرافيػة )الجػنس، المؤىػؿ العممػي، عػدد الػدكرات التدريبيػة التػي شػارؾ بيػا، المرحمػة 

االنتمػػػاء الػػػكظيفي لػػػدل معممػػػي  فػػػيال تكجػػػد فػػػركؽ ككػػػذلؾ  التػػػي تقػػػـك بتدريسػػػيا، عػػػدد سػػػنكات الخبػػػرة(

 دد الػدكرات التدريبيػػة التػي شػػارؾوغػػكار، فػي ضػكء المتغيػػرات الديمغرافيػة )الجػػنس، عػمحافظػة أريحػا كاأل

االنتمػاء  فػيتكجػد فػركؽ النتػائج أنػو  تكما أظير  بيا، المرحمة التي تقكـ بتدريسيا، عدد سنكات الخبرة(

دة حممػة شػياكانػت الفػركؽ ك الكظيفي لدل معممي محافظة أريحػا كاألوغػكار إلػى متغيػر المؤىػؿ العممػي، 

االحتياجػػػػات التدريبيػػػػة كاالنتمػػػػاء الػػػػكظيفي لػػػػدل معممػػػػي محافظػػػػة أريحػػػػا  بػػػػيف عالقػػػػةالػػػػدبمكـ. كتكجػػػػد 

 .(2.22حيث بمغ معامؿ ارتباط بيرسكف ) ، حيث أف العالقة إيجابية ضعيفةكاألوغكار

كاشراكيـ  ،العمؿ عمى زيادة االىتماـ برأم العامميف :أىميا كخرجت الدراسة بمجمكعة مف التكصيات

بناء عمى دراسة عممية مسبقة  ؛القياـ بتحديد البرامج التدريبيةك ي عممية تحديد االحتياجات التدريبية، ف



 د 
 

 

اشراؾ الخبراء في مجاؿ التدريب مف اجؿ تحسيف اداء دائرة المكارد ، ك الحتياجات المعمميف التدريبية

عمى تقديـ الحكافز بناءن عمى أداء أف تعمؿ كزارة التربية كالتعميـ ك ، البشرية كتطكير العممية التدريبية

 العامميف.
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The Training Needs of the Teachers of Jericho And the Jordan Valley and 

Their Relation to their functional Affiliation in the Light of some Variables 

Prepared By: Sana Mohamed Hammad Abu Zeina 

Supervisor: Dr. Ziad qabaja 

Abstract 

     The study aimed at identify the training needs of the teachers of Jericho and the Jordan 

Valley and their relation to their functional affiliation. Based on the nature of the study and 

its objectives, the current study used the descriptive approach. To this end, the researcher 

developed a questionnaire consisting of three main sections: The first section included 

general information about the respondents. The second was the training needs of the 

teachers of Jericho and the Jordan Valley (65). The third section dealt with the functional 

affiliation in (31) sections. The study tool was applied to a sample of (146) teachers 

employees and employees. Statistically using statistical packages for Social Sciences 

(SPSS). 

 

     The results of the study showed that the reality of the training needs of the teachers in 

Jericho and the Jordan Valley was high. The level of functional affiliation among the 

teachers of Jericho and the Jordan Valley was high. The results showed that there were no 

differences in the training needs of Jericho and the Jordan Valley teachers, Gender, 

academic qualification, number of training courses that participated, the stage of teaching, 

the number of years of experience). There are also no differences in job affiliation among 

teachers in Jericho and the Jordan Valley, in light of the demographic variables The results 

showed that there were differences in the functional affiliation of the teachers of Jericho 

and the Jordan Valley due to the variable of scientific qualification. The differences were 

holders of the diploma certificate. There is a relationship between the training needs and 

the functional affiliation of the teachers of Jericho and the Jordan Valley, where the 

relationship is positive and weak. 

 

     In the light the study To increase the interest in the opinion of the employees and to 

involve them in the process of identifying the training needs, and to identify the training 

programs based on a preliminary study of the needs of the training teachers; and to involve 

the experts in training in order to improve the performance of the Human Resources 

Department and develop the training process. The Ministry of Education works to provide 

incentives based on the performance of employees. 



1 
 

 

 

 

 الفصل األول

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلطار العام لمدراسة

 قدمة الم 1.1

كانت عالمية أك محمية أف أإف التقدـ العممي الذم يشيده العالـ اليكـ يفرض عمى المنظمات سكاء 

كمف ىذه المفاىيـ  ،تتبنى المفاىيـ الدارية الحديثة في الدارة إذا أرادت تحقيؽ أىدافيا بكفاءة كفاعمية

كتدريبيا بحيث تككف لدييا المعرفة الدارية الحديثة المكارد البشرية، كاالىتماـ بالمكارد البشرية 

 كالميارات المختمفة لمكاجية التغيرات السريعة في كافة مناحي الحياة االقتصادية كالتكنكلكجية.

االقتصادية كاالجتماعية ألم  التنميةكيعد العنصر البشرم مف أىـ العناصر التي تتكقؼ عمييا عممية 

رية كيعتبر حد سكاء عمى تنمية مكاردىا البش ىعم ةيمنيا كالنام ةلذا حرصت الدكؿ المتقدم ،دكلة

كىذا يستدعي  ،الدارية التنميةكيعتبر العنصر األىـ مف عناصر ، أوغمى مكارد األمةالعنصر البشرم 

تكفير الرعاية كالتعميـ كالتدريب الالـز لو، فالتقدـ التكنكلكجي كالتغيير الذم يشيده العالـ يجعؿ مف 

كبتو بإعداد الككادر المؤىمة كالمدربة. كنظرا لمتطكرات السريعة في أساليب الكاجب العمؿ عمى مكا

إدخاؿ أساليب حديثة في إلى بالضافة  ،العمؿ كتفاقـ حجمو عمى مستكل جميع مؤسسات الدكلة

كاستخداـ تكنكلكجيا العصر مف معدات كأجيزة متطكرة مثؿ الحاسبات االلكتركنية كشبكات ، العمؿ
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لكي تتماشى  ؛ا مف التقنيات الحديثة التي جعمت التطكر الكظيفي ضركرة ممحةالمعمكمات كوغيرى

الشاؿ، )التدريب  كالظركؼ المحيطة بالعمؿ كليذا اثبتت التجربة البشرية الطكيمة حاجة كؿ فرد الى

2003). 

كيعرؼ التدريب بأنو نقؿ الشخص إلى مستكل أك معيار مروغكب مف الكفاية سكاء بالتعميـ أك 

كالمتمثمة في اتاحة الفرصة لصقؿ الميارات  ،ىمية التدريب في المزايا التي يحققياأكتتمثؿ ، سةالممار 

كاكتساب الخبرات، كتزكيد العامميف بالمعمكمات الخاصة بالعمؿ، كفرصة الكتشاؼ خبرات كطاقات 

داؼ المنظمة، العامميف، كتحسيف كفاءة كفاعمية العامميف، كتكحيد كتنسيؽ اتجاىات العامميف لتحقيؽ أى

كتحسيف الكفاءة النتاجية لالفراد، كأخيرا زيادة ركح االنتماء لدل المتدربيف تجاه مؤسساتيـ لشعكرىـ 

 .(2001أنيـ العنصر األىـ في تطكير إنتاجيتيا )عميكة،

ة لممنظمات المعاصرة، باعتباره عممية منظمة كمسػتمرة، بكلـ يعد ىناؾ جدؿ حكؿ أىمية التدريب بالنس

الػػػى إحػػػداث تغييػػػر فػػػي المعرفػػػة كالميػػػارة كالسػػػمكؾ، كذلػػػؾ لمقابمػػػة احتياجػػػات محػػػددة حاليػػػة اك  تيػػػدؼ

مسػػتقبمية، يحتػػاج الييػػا الفػػرد، كالكظيفػػة التػػي يؤدييػػا، كالمنظمػػة التػػي يعمػػؿ بيػػا، كيػػدكر حػػكار فػػي ىػػذه 

شػػباع روغبػػاتيـ المنظمػػات حػػكؿ كيفيػػة تصػػميـ بػػرامج تدريبيػػة فعالػػة لتحسػػيف أداء عاممييػػا  كطمكحػػاتيـ كا 

كخدمػػػة اىػػػداؼ المنظمػػػة مػػف جيػػػة أخػػػرل، فػػػي ظػػػؿ البيئػػة المحيطػػػة شػػػديدة التغيػػػر، فالبيئػػػة  ،مػػف جيػػػة

الخارجية قػادرة عمػى تػكفير الكػـ المطمػكب مػف العمالػة، لكنيػا تعجػز عػف تزكيػد ىػذه المنظمػات بػالكيؼ 

، مػػف خػػالؿ المطمػػكب منيػػا لػػذلؾ يجػػب عمػػى إدارات ىػػذه المنظمػػات أف تعػػكض ىػػذا العجػػز فػػي الكيػػؼ

 (.Dessler, 2013التدريب )

كاف مرحمة تحديد االحتياجات التدريبية تعد مرحمة ميمة، إذ ال بد مف التحديد الدقيؽ لالحتياجات 

المطمكبة، كاف أم خمؿ أك نقص يحدث في مرحمة تحديد االحتياجات التدريبية ينتقؿ أثره عمى باقي 
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، إضافة إلى ما يكلده مف اتجاىات سمبية لدل خطكات التدريب، كفي ذلؾ ىدر لمجيد كالنفقات

المتدربيف نحك التدريب كمو. كما انو مف الضركرم أف يككف القائمكف عمى تحديد الحاجات التدريبية 

كتقييميا مف ذكم االختصاص كالتأىيؿ المناسبيف، التخاذ القرارات المناسبة في شاف تمؾ االحتياجات 

 .(2014عمايرة، كمدل مالئمتيا لمغرض المطمكب )ال

كما اف دراسة االحتياجات التدريبية لمعامميف مف قبؿ أم مؤسسة مف المؤسسات تعتبر ذات أىمية 

بالغة حيث تعبر عف مدل اىتماـ المؤسسة بالعامميف كاحتياجاتيـ مف أجؿ تطكير أدائيـ الميني، كما 

مف الرضا الكظيفي لدل أف تدريب العامميف الذم ينبع مف مدل احتياجات العامميف يسبب حالة 

الكظيفي نحك المؤسسة التي يعممكف بيا لككف المؤسسة اىتمت بالكاقع  ىـالعامميف مما يزيد انتماء

 (.2010)الكردم،  العممي لممكظؼ كاحتياجاتو التدريبية كعممت عمى تمبية ىذه االحتياجات

دتيـ في تنمية أنفسيـ داخؿ عالتدريب ىك كسيمة لزيادة انتماء المكظفيف كتحفيزىـ عمى العمؿ كمسا

نمك المكظؼ فكريان كعمميان يجعمو أكثر قدرة عمى العطاء كالنجاح في العمؿ. كبعض ف. كخارجو العمؿ

المؤسسات تساعد مكظفييا عمى دراسة أم شيء حتى لك كاف بعيدان عف مجاؿ العمؿ ألف ىذا يينىمِّي 

 (. 2009لو بصكرة سيئة )الغزاكم، فكره كيجعمو يستغؿ كقتو في شيء جيد بدالن مف استغال

مف محصمة التفاعؿ القكم بيف خصائص األفراد كشخصياتيـ كضغط العمؿ  الكظيفي االنتماءكيتكلد 

ىك إدراؾ مف  الكظيفيكالعكامؿ التنظيمية كالمؤشرات المجتمعية كالبيئة العامة، حيث نجد أف االلتزاـ 

يعبر  الكظيفياالنتماء ، ظيـ الذم يعممكف بوؼ كقيـ التناألفراد بالتكافؽ بيف قيميـ كأىدافيـ مع أىدا

يترتب عميو أف يسمؾ الفرد سمككا ك  عف استثمار متبادؿ بيف الفرد كالمنظمة باستمرار العالقة التعاقدية،

يفكؽ السمكؾ الرسمي المتكقع منو كالمروغكب فيو مف جانب المنظمة، كروغبة الفرد في إعطاء جزء مف 
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اؿ اـ في نجاح كاستمرارية المنظمة كاالستعداد لبذؿ مجيكد أكبر كالقياـ بأعمنفسو مف أجؿ السي

 (.2003، سالمة) تطكعية كتحمؿ مسؤكليات إضافية

كجاءت ىذه الدراسة لمبحث في االحتياجات التدريبية كعالقتيا باالنتماء الكظيفي، حيث أف التدريب 

يع الفرد مف خالؿ التدريب أف يطمع عمى يساعد الفرد عمى القياـ بأعمالو بشكؿ سيؿ، حيث يستط

االنتماء الكظيفي لدل  يؤثر فيالتدريب أف أساليب كطرؽ ابداعية في أداء المياـ المنكطة بو، كما 

الفرد مف خالؿ اطالع المتدربيف عمى األىداؼ التي تسعى التربية إلى تحقيقيا ككذلؾ مناقشة كيفية 

 التدريب.  ءار تحقيؽ األىداؼ التي تقؼ ك 

 مشكمة الدراسة  2.1

كوغير أالتدريب ضركرة ممحة لكؿ منظمة تقدـ خدماتيا لجميكر مف المستفيديف، سكاء أكانت حككمية 

حككمية، فإدارات التدريب المختمفة في القطاع الحككمي ليا ضركرة ممحة، نظرا لدكر ىذا القطاع في 

كمتعددة بتعدد إعداد المراجعيف، لذلؾ  تقديـ الخدمات لممراجعيف، كبالتالي فاف متطمبات العمؿ كثيرة

 فاف تطكير عممية التدريب في الكزارات كالمؤسسات الحككمية تشكؿ ضركرة ممحة.

كفي القطاع الحككمي تتعد الجيات التي تقدـ التمكيؿ كالتدريب لمكادر الكظيفي، فمممجتمع المدني 

المقدـ يككف مسبؽ االعداد في كثير المحمي كالدكلي دكر ريادم في ىذا الجانب، كلكف ىذا التدريب 

، منيا مف االحياف كيتناكؿ جكانب معينة ربما اف المكظؼ وغني عنيا، كبالتالي فال حاجة ليا كال فائدة

ال فإنيا ال  كلكف لكي تأتي عممية التدريب ثمارىا فيجب أف تتالءـ مع االحتياجات التدريبية لممكظفيف كا 

 . (2010)ابك شيخة،  تفيد بشيء
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قساـ مديرية التربية كالتعميـ الحظت أف ىناؾ بعض االحتياجات أحد أخالؿ عمؿ الباحثة في  كمف

التدريبية التي ال بد مف تكفيرىا لمعامميف مف أجؿ تحقيؽ أداء أفضؿ، كخصكصان أف ىناؾ بعض 

عمى  المعمميف ليس لدييـ الخبرة الكافية في التدريس لككف المناىج التي يعممكف عمى تدريسيا تعتمد

الطرؽ التقميدية ككذلؾ أف المعمميف بحاجة إلى تطكير أدائيـ بالطرؽ كاألساليب الحديثة مف أجؿ 

كعميو تسعى ىذه تحقيؽ أىداؼ التربية كالتعميـ كخمؽ جيؿ كاعي بالتغيرات السريعة التي تدكر حكلو، 

 الدراسة لإلجابة عمى السؤاؿ الرئيس التالي:

دى معممي محافظة أريحا واألغوار وعالقتيا بانتمائيم الوظيفي في ما ىي االحتياجات التدريبية ل

 ضوء بعض المتغيرات؟

   أىداف الدراسة 3.1

كىك التعرؼ عمى كاقع تحديد االحتياجات التدريبية لدل معممي  تسعى الدراسة لتحقيؽ ىدؼ رئيس

بالضافة إلى اليدؼ  محافظة أريحا كاألوغكار كعالقتيا بانتمائيـ الكظيفي في ضكء بعض المتغيرات.

 الرئيس لمدراسة ىناؾ عدد مف األىداؼ الفرعية األخرل كىي:

التعرؼ عمى  كاقع تحديد االحتياجات التدريبية لدل معممي محافظة أريحا كاألوغكار كفيما إذا كانت  .1

 ىناؾ اختالؼ فييا تبعا لمتغيرات الدراسة.

أريحا كاألوغكار كفيما إذا كانت ىناؾ  التعرؼ عمى كاقع االنتماء الكظيفي لدل معممي محافظة  .2

 اختالؼ فييا تبعا لمتغيرات الدراسة.

( تحديد االحتياجات α ≥ 0.05معرفة فيما إذا تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل ) .3

 التدريبية لدل معممي محافظة أريحا كاألوغكار بانتمائيـ الكظيفي.
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 أسئمة الدراسة  4.1

 ئيسي تسعى الدراسة لإلجابة عف األسئمة الفرعية التالية:بالضافة إلى السؤاؿ الر 

 تدريبية لدل معممي محافظة أريحا؟السؤاؿ األكؿ: ما كاقع االحتياجات ال

السؤاؿ الثاني: ىؿ يختمؼ كاقع االحتياجات التدريبية لدل معممي محافظة أريحا باختالؼ متغيرات 

 ؟(دريسيا، سنكات الخبرةتالمرحمة التي تقكـ ب، دريبيةالت )الجنس، المؤىؿ العممي، عدد الدكرات الدراسة

 السؤاؿ الثالث: ما كاقع االنتماء الكظيفي لدل معممي محافظة أريحا؟

)الجنس، المؤىؿ العممي، عدد السؤاؿ الرابع: ىؿ يختمؼ كاقع االنتماء الكظيفي باختالؼ متغيرات 

 ؟(الخبرةالمرحمة التي تقكـ بدريسيا، سنكات ، التدريبية الدكرات

( بيف α ≥ 0.05دالة إحصائيا عند مستكل الداللة ) ةؿ الخامس: ىؿ تكجد عالقة ارتباطيالسؤا

 االحتياجات التدريبية لدل معممي محافظة أريحا كاألوغكار كانتمائيـ الكظيفي؟

 فرضيات الدراسة  5.1

 تنطمؽ ىذه الدراسة مف الفرضية التالية:

 د مستكل داللةال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عن (α ≥ 0.05)  بيف متكسطات استجابات

 الجنسالمعمميف حكؿ االحتياجات التدريبية لدل معممي محافظة أريحا كاألوغكار تعزل لمتغير 



7 
 

 

 ( ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللةα ≥ 0.05)  بيف متكسطات استجابات

فظة أريحا كاألوغكار تعزل لمتغير  المعمميف حكؿ االحتياجات التدريبية لدل معممي محا

 المؤىؿ العممي

 ( ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللةα ≥ 0.05)  بيف متكسطات استجابات

المعمميف حكؿ االحتياجات التدريبية لدل معممي محافظة أريحا كاألوغكار تعزل لمتغير عدد 

 التدريبية الدكرات

  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية( عند مستكل داللةα ≥ 0.05)  بيف متكسطات استجابات

المرحمة المعمميف حكؿ االحتياجات التدريبية لدل معممي محافظة أريحا كاألوغكار تعزل لمتغير 

 التي تقـك بدريسيا

 ( ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللةα ≥ 0.05)  بيف متكسطات استجابات

سنكات لتدريبية لدل معممي محافظة أريحا كاألوغكار تعزل لمتغير المعمميف حكؿ االحتياجات ا

 .الخبرة

  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة (α ≥ 0.05)  بيف متكسطات

استجابات المعمميف حكؿ كاقع االنتماء الكظيفي لدل معممي محافظة أريحا كاألوغكار تعزل 

 الجنسلمتغير 

 ال تكجد فركؽ ذات داللة إ(  حصائية عند مستكل داللةα ≥ 0.05 بيف متكسطات )

استجابات المعمميف حكؿ كاقع االنتماء الكظيفي لدل معممي محافظة أريحا كاألوغكار تعزل 

 لمتغير المؤىؿ العممي
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 (  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللةα ≥ 0.05 بيف متكسطات )

الكظيفي لدل معممي محافظة أريحا كاألوغكار تعزل استجابات المعمميف حكؿ كاقع االنتماء 

 التدريبية لمتغير عدد الدكرات

 (  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللةα ≥ 0.05 بيف متكسطات )

استجابات المعمميف حكؿ كاقع االنتماء الكظيفي لدل معممي محافظة أريحا كاألوغكار تعزل 

 ياالمرحمة التي تقكـ بدريسلمتغير 

 (  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللةα ≥ 0.05 بيف متكسطات )

استجابات المعمميف حكؿ كاقع االنتماء الكظيفي لدل معممي محافظة أريحا كاألوغكار تعزل 

 سنكات الخبرةلمتغير 

 ةال تكجد عالقة ارتباطي ( دالة إحصائيا عند مستكل الداللةα ≥ 0.05بيف ) درجات 

 اجات التدريبية لدل معممي محافظة أريحا كاألوغكار كانتمائيـ الكظيفي.االحتي

 أىمية الدراسة  6.1

 تنبثؽ اىمية الدراسة مف ثالثة أصعدة كىي:

كىك االحتياجات التدريبية  تنبثؽ أىمية الدراسة مف اىمية المكضكع الذم تناكلتو الصعيد النظرمعمى 

يا بانتمائيـ الكظيفي في ضكء بعض المتغيرات، حيث أف لدل معممي محافظة أريحا كاألوغكار كعالقت

ىناؾ أىمية كبيرة لبرامج تدريب المكظفيف كتأىيميـ، خاصة المعمميف في كزارة التربية كالتعميـ، نظرا 

ألىمية ىذه الفئة مف العامميف كمكانتيـ العممية كالعممية، كضركرة أف يخرجكا أجياال مثقفة حتى تككف 

 لدكلة الفمسطينية.قادرة عمى بناء ا
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إضافة لذلؾ فاف الدراسة تقدـ إطارا لمميتميف كالباحثيف في مجاؿ التدريب، كاالحتياجات التدريبية في 

 مديريات التربية كالتعميـ أك أية مؤسسة أخرل.

نتائج ىذه الدراسة يمكف أف تؤخذ بعيف االعتبار مف قبؿ إدارات مختمفة فأف  العمميالصعيد اما عمى 

يات التربية كالتعميـ في فمسطيف، ككذلؾ اآللية التي اتبعتيا ىذه الدراسة يمكف أف تؤخذ بعيف في مدير 

 االعتبار مف قبؿ القائميف عمى التدريب كمحاكاتيا كاالمتثاؿ لتكصياتيا كمقترحاتيا.

ؽ مجاؿ االحتياجات التدريبية. كتفتح آفا في اوغناء المكتبة العربية فيتساىـ  البحثيالصعيد عمى ك 

 بحثية حكؿ مكضكع االحتياجات التدريبية كعالقتيا باالنتماء الكظيفي.

 حدود الدراسة  7.1

تتناكؿ ىذه الدراسة االحتياجات التدريبية لدل معممي محافظة أريحا   الحدود الزمانية: 1.7.1

 (.2017-2016)كاألوغكار كعالقتيا بانتمائيـ الكظيفي  خالؿ العاـ 

 مديرية أريحا كاألوغكار. –كزارة التربية كالتعميـ  الحدود المكانية: 2.7.1

 المعمميف في مدارس محافظة أريحا كاألوغكار. الحدود البشرية: 3.7.1

 تتحدد نتائج ىذه الدراسة بالمفاىيـ كالمصطمحات الكاردة فييا. الحدود المفاىيمية: 4.7.1

 مصطمحات الدراسة 8.1

يا في معمكمات العامميف كميارتيـ إحداثي  المطمكبىي مجمكعة التغيرات  االحتياجات التدريبية:

كسمككيـ، لرفع كفاءاتيـ، كفقا لمتطمبات العمؿ، بما يساعد في التغمب عمى المشكالت التي تعترض 
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بمستكل الخدمات بشكؿ عاـ )الخطيب  سير العمؿ في المنظمة، كيسيـ في تطكير األداء كاالرتقاء 

 (2008كالعنيزم،

ياجات التدريبية إجرائيان بأنيا: مجمكعة التغيرات كالتطكرات المطمكب إحداثيا في كتعرؼ الباحثة االحت

ميارات معممي المدارس في محافظة اريحا لتجعميـ قادريف عمى أداء مياميـ التدريسية عمى اكمؿ 

 كجو.

ظة عمى ىك الحالة التي يتمثؿ الفرد فييا بقيـ المنظمة كأىدافيا كيروغب في المحافاالنتماء الوظيفي: 

عضكيتو فييا، كتسييؿ تحقيقو ألىدافو بغض النظر عف القيمة المادية المتحققة منيا )سالمة، 

 ، كتـ إعداد أداة لقياس االنتماء الكظيفي خصيصان ليذه الدراسة.(2003

لي ارة التعمػيـ العػا: ىي مجمكعة مف األقساـ تسػتمد قراراتيػا مػف كز تربية وتعميم أريحا واألغوارمديرية 

كلة مباشػرة عػف المػدارس التابعػة ليػا حيػث تقػكـ بتػكفير احتياجػات المػدارس مػف إدارة ؤ كتكػكف مسػ

كمعممػيف كأثػاث مدرسػي كبػرامج كقػرارات إداريػة كتربكيػة كماليػة مػف اجػؿ تقػديـ أفضػؿ تعمػيـ يتناسػب 

 .مػع الطمبػة فػي جميع المستكيات
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 الفصل الثاني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 االطار النظري 1.2

 تمييد: 1.1.2

يحتكم ىذا الفصؿ عمى الطار النظرم كالدراسات السابقة ليذه الدراسة، ففي الطار النظرم ىناؾ  

ضافة لتكضيح مفيـك ، إىميتوكأىدافو كأكتكضيح ماىية التدريب  ،استعراض لمفيكـ التدريب

كفي مجاؿ الدراسات  ،الحتياجات التدريبية كاليات كطرؽ تحديدىا، كمفيكـ االنتماء الكظيفي كعناصرها

السابقة ىناؾ عرض ألىـ ىذه الدراسات التي تمكنت الباحثة مف الكصكؿ إلييا كالتي تطرقت لمكضكع 

 ىذه الدراسة.

 مفيوم التدريب 2.1.2

جتماعية ألم قتصادية كالؼ عمييا عممية التنمية التي تتكقيعد العنصر البشرم مف اىـ العناصر ال

ية كيعتبر حد سكاء عمى تنمية مكاردىا البشر  عمى ةمنيا كالنامي ةت الدكؿ المتقدمدكلة لذا حرص

دارية كىذا يستدعي ية الموغمى مكراد االمة كيعتبر العنصر االىـ مف عناصر التنأ العنصر البشرم
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ب الالـز لو، فالتقدـ التكنكلكجي كالتغيير الذم يشيده العالـ يجعؿ مف تكفير الرعاية كالتعميـ كالتدري

 .(2005)حمكد،  الكاجب العمؿ عمى مكاكبتو بإعداد الككادر المؤىمة كالمدربة

كتفاقـ حجمو عمى مستكل جميع مؤسسات الدكلة  ،كنظرا لمتطكرات السريعة في اساليب العمؿ

ة، جيزة متطكر أخداـ تكنكلكجيا العصر مف معدات ك عمؿ  كاستادخاؿ اساليب حديثة في الإلى باالضافة 

مثؿ الحاسبات االلكتركنية كشبكات المعمكمات كوغيرىا مف التقنيات الحديثة التي جعمت التطكر 

كليذا اثبتت التجربة البشرية الطكيمة  ،الكظيفي ضركرة ممحة لكي تتماشى كالظركؼ المحيطة بالعمؿ

 .(2003،داءه كيبرع فيو )الشاؿأف يحسف أيريد لمف ى العمؿ حاجة كؿ فرد الى التدريب عم

كلقد تناكؿ العديد مف الكتاب كالباحثيف مفيكـ التدريب كفيما يمي بعض التعريفات، يعرؼ قامكس 

كفاية سكاء بالتعميـ اك نقؿ الشخص الى مستكل أك معيار مروغكب مف ال: أكسفكرد التدريب بأنو

 .(2001،)عميكة الممارسة

ك تحديث ميارات أك تعديؿ أيتـ بو تككيف  ةصيغة مباشره مف التربي بأنو (2001) و حمدافكيعرف

 ةعممي ساليبأا في ذلؾ لدرجة رئيسية عمى طرؽ ك معتمد، لمفرد كالمؤسسة التي يخدميا ةسمككيو ىام

 ة.تطبيقي

الييا االنساف  كساب المعارؼ كالخبرات المتي يحتاجإ ةفقد عرؼ التدريب بأنو عممي (1991) أما برعي

ات نماط السمككيو كالميار كاأل ةلمعمؿ كلمسمط ةجاىات الصالحكتحصيؿ المعمكمات التي تنقصو كاالت

 .ةداء كزيادة االنتاجيفع مستكل األجؿ ر أزمة مف الكالعادات ال ةالمالئم



13 
 

 

ء العمؿ بأنو عممية تعميـ المعرفة كتعمـ األساليب المتطكرة ألداالتدريب  (2009) الصيرفي كقد عرؼ

الالزمة في أداء عمميـ  كعاداتيـ كمعرفتيـ كمياراتيـ كقدراتيـ فرادكذلؾ لحداث تغيرات في سمكؾ األ

 . أىدافيـ كأىداؼ المنظمة التي يعممكف بيا عمى السكاءإلى مف اجؿ الكصكؿ 

في التدريب عمى انو نشاط منظـ مستمر يركز عمى الفرد لتحقيؽ تغير إلى ( فنظر 1996) ما حسيفأ

ات محددة في الكضع الراىف كالمستقبمي في ضكء و كقدراتو الفنية لمقابمة احتياجمعارفو كميارات

  .متطمبات العمؿ الذم يقـك بو كتطمعاتو المستقبمية لدكره في المجتمع

( التدريب بأنو جيد تنظيمي مخطط ييدؼ لتسييؿ اكتساب العامميف الميارات 2010)أبك شيخةكعرؼ 

 .ؼ المنظمةاىدأداء ك عمى تحسيف األ مؿ كالحصكؿ عمى المعارؼ التي تساعدالمرتبطة بالع

( بأنو عممية منظمة كمستمرة تيدؼ إلى تنمية ميارات كقدرات الفرد، 2009السكارنة ) ويعرفالتدريب ك 

 .ة بكفاءة كفعاليةتكزيادة معمكماتو، كتحسيف سمككو كاتجاىو نحك ما يمكنو مف أداء كظيف

بناء  عممية ىي التربية أف حيث كالتدريب، كالتعميـ التربية بيف عالقة كجكد مىع يؤكد مف كىناؾ

 ميني كتطبيقي، سياؽ في لممعارؼ كتنمية نقؿ عممية كالتعميـ كعممي، عممي سباؽ في القيـ منظكمة

 كتمثؿ التربية عممي، كمنيجي معرفي سياؽ في لمميارات كتنمية صقؿ عممية فيك التدريب كأما

 التربية ثالكث إطاره  في يشمؿ كمي مفيـك التنمية كأف البشرية النكعية تطكير ثالكث كالتدريب كالتعميـ

 .(2008 )عساؼ، التنمية ثالكث ىك الثالكث ىذا كأف كالتدريب كالتعميـ

نظرم: كىذا البعد ييدؼ إلى البعد ال ( أف لمفيكـ التدريب ثالثة أبعاد ىي:2012كيرل )ابف عيشي, 

بعد سمككي: كييدؼ إلى تطكير اتجاىات المتدربيف ، ك الخبراتيف المعرفة كالمعمكمات ك إكساب المتدرب
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كسابي دارية فّعالةكا  بعد عممي: كييدؼ إلى تزكيد المتدربيف بطرؽ جديدة أكثر ، ك ـ أنماطان سمككية كا 

 فاعمية.

 أىداف التدريب :  3.1.2

في المعرفة أك الميارات أك الخبرة أك  اليدؼ الرئيسي مف التدريب يتمثؿ في تحقيؽ نكع مف التغيير

يعزز كفاءة المكظؼ, حيث ييدؼ إلى سد الفجكة بيف األداء أف السمكؾ أك االتجاه, كالذم مف شأنو 

 .(2006المتكقع عف طريؽ إكساب األفراد المعرفة كالميارة كالسمكؾ. )كشكام, األداء ك  ،الحالي

يساعد التدريب  :فيما يميمف األىداؼ يمكف إجماليا كيتـ تصميـ البرامج التدريبية لتحقيؽ مجمكعة 

حاطتيـ بالتقنيات الحديثة لتأدية عمميـ. تنمية المعارؼ ك  األفراد العامميف عمى مكاكبة التطكرات كا 

تنمية االتجاىات االيجابية في ككذلؾ كالميارات كالمعمكمات التي تساعد العامميف في أداء أعماليـ. 

تحسيف مستكيات األداء لمفرد ك المنظمة كالعمؿ ضمف تنمية ركح الفريؽ.  كذلؾ بدعـ سياسة ،العمؿ

مف خالؿ كضع معايير لقياس مدل تقدـ المتدرب خالؿ فترة التدريب, كيعمؿ عمى إزالة  ،كالجماعة

تأىيؿ المكارد كما يعمؿ التدريب عمى المشاكؿ كالمعكقات التي تؤدم إلى انخفاض مستكل األداء. 

كضمف مكاصفات الكظيفة, كبالتالي  ،بالمستكل المطمكب ،ألداء الكظائؼ المطمكبة البشرية الالزمة

االرتقاء بمستكل النتاجية أك األداء سكاء لمعامميف الجدد ك يسيـ التدريب في تحقيؽ أىداؼ المنظمة. 

عداد األفراد لمقياـ بأعماؿ ذات طبيعة كمكاصفات تختمؼ عف العمؿ الحالي الذم ك أك الحالييف.  يقـك ا 

عداد األفراد الجدد لمقياـ بعمميـ الجديد عمى أكمؿ كجو )أبك شيخة,  بو الفرد بالنقؿ أك الترقية, كا 

2010). 
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األىداؼ التدريبية في ثالث مجمكعات أساسية مرتبة حسب أىميتيا  (2010البياتي ) كقد صنؼ

ي األىداؼ التي تختص أىداؼ عادية: كىكىي  بحيث يمكف أف تتكافؽ مع معظـ االحتياجات التدريبية

أما  بالمحافظة عمى كفاءة األداء مف خالؿ تزكيد المستيدفيف بالمعمكمات كاالتجاىات الضركرية.

أىداؼ حؿ المشكالت: كىي األىداؼ التي تختص بالبحث عف حمكؿ مناسبة المجمكعة الثانية كىي 

ىداؼ إبداعية )ابتكارية(: كىي أك  لممشكالت التي تكاجو العمؿ مف خالؿ التزكيد بالميارات كالمعارؼ.

األىداؼ التي تسعى إلى إحداث تغييرات وغير عادية كتزكيد المشاركيف بالميارات البداعية البتكار 

أساليب العمؿ, أك التعامؿ مع مشكالتو, ليجرم العمؿ بيا كتصبح سائدة في كسائؿ العمؿ كسمككيات 

 العامميف كتصرفاتيـ كقيميـ.

فع ميارة االداء: بتزكيد ر  ىداؼ التدريب حسب مستكل التدريب الى :أ (2006،كشكامكما قسـ )

السيطرة كالتفكؽ: باف يككف المتدرب ممما الماما تاما ، ك الية مف المعمكمات كالمياراتالمتدربيف بكمية ع

كما قسـ أىداؼ التدريب حسب مدتو  .التممذة: بأخذ معمكمات عامة مف مكضكع التدريب، ك بالمكضكع

تغطي  :ىداؼ طكيمة االجؿ، كأميارة معينة لمدة قصيرة لتقاف :ىداؼ قصيرة االجؿأ :كالتالي

 . احتياجات التنمية

 ( أىداؼ التدريب فيما يمي:2010في حيف يمخص )ياوغي،

 . رفع مستكل اداء افراد التنظيـ مما يؤدم الى رفع الكفاءة االدارية كاالنتاجية-1

كتنمية مياراتيـ  ،المنظمة كسياساتيا كاىدافيا كاجراءات العمؿ فييا تنمية معرفة افراد التنظيـ بتاريخ-2

 كقدراتيـ االدارية في التخطيط كالتنظيـ كالتنسيؽ كاتخاذ القرارات .

 كمستكل االداء المروغكب تحقيقو. ،. تغيير سمكؾ االفراد لممقاربة بيف االداء الفعمي3
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يسيـ في تحقيؽ التنمية االقتصادية كاالجتماعية . تخطيط القكل العاممة كالعمؿ عمى تنميتيا مما 4

 بالمجتمع.

 . تككيف عالقات ايجابية بيف المنظمة كافرادىا كبالتالي تؤدم الى تنمية انتماء الفرد الى المنظمة.5

. تحسيف المناخ العاـ لمعمؿ بالمنظمة كتمكيف افراد التنظيـ مف االلماـ بالجديد في مجاؿ عمميـ 6

 ات المختمفة.كتزكيدىـ بالخبر 

 أىمية التدريب 4.1.2

 أىمية التدريب لممنظمة 1.4.1.2

تكمف أىمية التدريب في ككنو نشاطا، ييتـ بتزكيد األفراد العامميف بالمعارؼ كالميارات، كالتغيير 

االيجابي لمسمكؾ كاالتجاىات التي تتطمبيا أدكارىـ الحالية كالجديدة في المنظمة، لمكاكبة التغيير 

 لممنظمة التالية الفكائد الفاعمة التدريبية البرامج كتحقؽ ،في ظؿ التطكر كالتقدـ التكنكلكجيالمستمر 

 . (2007)السيد, 

إزالة كمعالجة نقاط الضعؼ في األداء، سكاء ( يأف اىمية التدريب تظير ب2006كذكر كشكام )

داء التنظيمي، حيث إف إكساب األداء الحالي أك المستقبمي المتكقع، مما يؤدم إلى زيادة النتاجية كاأل

العامميف الميارات كالمعارؼ الالزمة ألداء كظائفيـ يساعدىـ في تنفيذ المياـ المككمة إلييـ بفاعمية 

ككذلؾ يعمؿ التدريب عمى  .ككفاءة، كتقميص الكقت الضائع كالمكارد المادية المستخدمة في النتاج

ف المنظمة مف التدريب يمكّ  ك .مستكيات المنظمة تحسيف المعارؼ كالميارات الخاصة بالعمؿ في كؿ

في تجديد كتحديث المعمكمات التي  التدريب يساعدككذلؾ  .حؿ مشاكميا كاتخاذ قراراتيا بفاعمية أكثر

  .تحتاجيا المنظمة لصياوغة أىدافيا كتنفيذ سياساتيا بما يتكافؽ مع المتغيرات البيئية المختمفة
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يؤدم إلى ك  .يساىـ بربط أىداؼ العامميف بأىداؼ المنظمة ب ( أف التدري2010كذكر البياتي )

يساعد في خمؽ االتجاىات اليجابية لدل  ككذلؾ .تطكير أساليب القيادة كترشيد القرارات الدارية

العامميف عمى التعرؼ عمى األىداؼ التنظيمية،  التدريب يساعدكما   .العامميف نحك العمؿ كالمنظمة

في انفتاح المنظمة عمى  التدريب يساىـ ككذلؾ  .لسياسات العامة لممنظمةمما يؤدم إلى تكضيح ا

مكانياتيا.  المجتمع الخارجي، كذلؾ بيدؼ تطكير برامجيا كا 

 :عام بشكل التدريب أىمية 2.4.1.2

ا أفضؿ، كظيفي تظير أىمية التدريب مف خالؿ انجاز  كبالتالي النتاجية، زيادة أم :كنكعنا كمن

 .لو المقدمة الخدمات تحسيف خالؿ مف المستيمؾ أك المستفيد إشباع فرص زيادةك  .التكاليؼ تخفيض

 كبالتالي الحصكؿ الحديثة التكنكلكجيا الستخداـ األفراد يعد فالتدريب الحديثة، التكنكلكجيا استخداـك 

 األفراد كميارات معمكمات تنمية ليشمؿ التدريب يمتد إذ :المجتمع تنميةك  .منيا عائد كبرأ عمى

 النظاـ يتركيا التي الثغرات كسد كالمدارس الجامعات دكر استكماؿك  .كالتعاكف في االتصاؿ كالجماعات

 .(2007)الطعاني،  التعميمي

 أىمية التدريب لمموظفين: 3.4.1.2

 (:Dessler, 2013تظير أىمية التدريب لمعنصر البشرم مف خالؿ الفكائد التالية)

 ىداؼ المنظمة كسياساتيا كاألنظمة المعمكؿ بيا.تكجيو العامميف الجدد كتعريفيـ بأ .1

يعد التدريب مصدران ىامان مف مصادر إعداد الككادر البشرية, كتطكير أدائيـ, كتزكيدىـ بالمعمكمات  .2

كسابيـ الخبرات كالميارات الجديدة كتغيير سمككيـ.   الضركرية لتطكيرىـ تجاه كظائفيـ, كا 
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يساعد المكظفيف في تقميؿ التكتر ك لمعامميف في المنظمة.  يساىـ التدريب في زيادة الرضا الكظيفي .3

 الناجـ عف نقص المعرفة أك الميارة أك كمييما. 

 يعمؿ التدريب عمى إزالة جكانب الضعؼ كالقصكر في أداء العامميف الحالييف. .4

في يعتبر التدريب العممية التي يتـ مف خالليا تعميـ األفراد عمى الممارسات المتكقع استخداميا  .5

 أداء األعماؿ المككمة إلييـ حاليان, أك التي ستككؿ إلييـ مستقبميان.

يساىـ التدريب في رفع الركح المعنكية لمعامميف كتقميؿ الحاجة إلى الشراؼ عمييـ كتخفيض معدؿ  .6

 الدكراف الكظيفي. 

 أنواع التدريب: 5.1.2

كأىداؼ التدريب, مكاف التدريب,  متعددة كيمكف تصنيفيا حسب معايير مختمفة كأشكاؿه  لمتدريب صكره 

 كقت التدريب, عدد المتدربيف, التدريب كفقان لمكظائؼ المختمفة عمى النحك التالي:

 : (2010)بف عنتر,  التدريب من حيث األىداف .1

التدريب لتجديد المعمكمات: كيتضمف تقديـ المعمكمات الجديدة لممكظفيف في التخصصات التي  - أ

 غييرات تماشيان مع التقدـ الذم يحدث. يمارسكنيا, كذلؾ بإجراء ت

التدريب لمترقية: كذلؾ عف طريؽ إعداد الفرد إعدادان جيدان لممارسة الميمات التي يتطمبيا العمؿ   - ب

الجديد حيث يتحمؿ المكظؼ أعباء إضافية, كذلؾ بإكسابو المعمكمات كالميارات كاالتجاىات 

 الالزمة لذلؾ. 

لذا يحتاج  ؛يجة لمتسارع التكنكلكجي كتغيير أنماط العمؿالتدريب عمى الميارات: كذلؾ نت  - ت

كسابيـ الميارات المعرفية, كتطكيرىا  المكظفكف إلى تحديث الميارات كالمعارؼ المكجكدة لدييـ, كا 

 باستمرار. 
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 التدريب لتككيف االتجاىات: كذلؾ لتنمية االتجاىات السميمة لمفرد نحك عممو.   - ث

 

 :(2014)رضكاف, التدريب من حيث مكان التدريب .2

مقارنة  ،التدريب داخؿ المنظمة: يعد ىذا النكع مف التدريب األكثر انتشاران بسبب انخفاض تكاليفو - أ

بالتدريب خارج المنظمة, ككذلؾ عدـ استغراقو كقتان طكيالن, فيك يقكـ عف طريؽ مدربيف ينتمكف 

مج التدريبية, كيتـ في قاعات إلى المنظمة أك مف خارجيا, بحيث تتعاقد معيـ المنظمة لجراء البرا

 متخصصة أك قاعات داخؿ المنظمة, أك في مكقع العمؿ. 

التدريب خارج المنظمة: كتفضمو بعض المنظمات, كذلؾ لتكفر الكسائؿ كالتجييزات كاألدكات   - ب

 التدريبية بشكؿ أفضؿ, كقد يتـ في مؤسسات متخصصة أك حككمية. 

كلكف عمى  ،ب الذم يتـ بكاسطة شركات خاصةالتدريب بكاسطة شركات خاصة: كىك التدري  - ت

 المنظمات التأكد مف جكدة التدريب كأنو يحقؽ أىداؼ المنظمة. 

التدريب بكاسطة شركات حككمية: تقكـ الحككمة بدعـ برامج التدريب, كالتركيز عمى الميارات   - ث

 ييف. بعمؿ تدريب لممكظفيف الحككم ىنا الدكلة ـ, كتقكـالتي تخص الدكلة كالقطاع العا

 :(2009)الصيرفي, التدريب من حيث وقت التدريب .3

التدريب قبؿ االلتحاؽ بالعمؿ: حيث يعتبر ىذا النكع مف التدريب بمثابة تكجيو لممكظفيف الجدد,  - أ

بحيث يتعرؼ كؿ مكظؼ عمى مكانو في المنظمة, كحقكقو ككاجباتو, كطبيعة العمؿ كظركفو 

 ف االلتحاؽ بالعمؿ. المختمفة, كيجب أف يتـ في األياـ األكلى م

التدريب أثناء العمؿ: كىك التدريب الذم يقّدـ لممكظفيف المكجكديف في المنظمة, بيدؼ تزكيدىـ   - ب

بالمعمكمات كالميارات كالخبرات المستجدة في عمميـ لرفع الكفاءة لدييـ, كتكمف أىميتو في تجدد 
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فرديان أك جماعيان, داخؿ المنظمة كظائؼ العمؿ باستمرار, كيتخذ أشكاال عديدة فقد يككف التدريب 

 أك خارجيا. 

 

 :(2010)أبك شيخة, التدريب من حيث عدد المتدربين .4

التدريب الفردم: كيقصد بو تدريب كؿ فرد عمى حدة, كقد يككف بغرض العداد أك تحسيف األداء,  - أ

 كتستخدـ فيو أساليب تدريبية متنكعة, كعادة ما تككف تكاليفو عالية. 

عي: كفيو يتـ تدريب مجمكعة مف المتدربيف في نفس الكقت داخؿ المنظمة أك التدريب الجما  - ب

خارجيا,  كفيو يسمح بتبادؿ اآلراء كالخبرات, كتستخدـ فيو أساليب تدريبية متنكعة, كيتطمب 

مكانياتو ماديةن مناسبة.   استعداد المدربيف كا 

 :(Dessler, 2013)التدريب وفقًا لموظائف المختمفة .5

الجديد: كيضـ مفيكـ التكجيو تغطية المعمكمات األساسية عف المنظمة كرسالتيا  تكجيو المكظؼ - أ

كأىدافيا كسياستيا كىيكميا التنظيمي, كتكضيح حقكؽ المكظؼ ككاجباتو كاألجكر كالدرجات 

كالخدمات المقدمة لمعامميف, إلى وغير ذلؾ مف األمكر التي تيـ المكظؼ الجديد في بداية عممو 

 في المنظمة. 

تدريب التخصصي: يشمؿ ىذا النكع مف التدريب التزكيد بخبراتو كمعارؼ متخصصة لمزاكلة ال  - ب

 ميف أك عمؿ متخصص كفؽ حاجات المنظمة. 

التدريب الميني: كىك التدريب الذم يككف في مجاؿ الحرؼ التي تتطمب تنكعان في الميارات   - ت

يو يحصؿ المتدربكف عمى كالمعارؼ, كفيو تقـك بعض المنظمات بإنشاء معاىد لمتدريب, كف

 شيادات فنية, كيشمؿ األعماؿ الفنية كالمينية. 
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التدريب الدارم: يشمؿ ىذا النكع مف التدريب فئات الدارييف في المستكيات العميا أك الكسطى   - ث

كالعامميف في الكظائؼ الدارية, كيعتمد ىذا  النمط مف التدريب عمى معالجة المشكالت كسبؿ 

دارة األزمات.  اتخاذ القرارات,  كالتخطيط كالتنظيـ كالرقابة, كا 

التدريب الشرافي: كيشمؿ ىذا النمط تدريب المشرفيف لزيادة مياراتيـ كقدراتيـ في الشراؼ عمى   - ج

األفراد الذيف يقعكف تحت مسؤكليتيـ, كوغالبان ما يشمؿ معمكماتو عف القيادة كاتخاذ القرارات, 

 ءةو كفاعميةو عالية. المياـ المككمة إلييـ بكفا لنجاز

 واقع التدريب في المؤسسات الحكومية الفمسطينية 6.1.2

إال أنو يحتؿ مكانة خاصة  ،احتؿ التدريب في فمسطيف مكانة ميمة في المؤسسات كالمنظمات الدارية

في القطاع التربكم، ذلؾ نظرنا ألىميتو مف أجؿ تغطية جكانب النقص في المتطمبات العممية كالنظرية 

 –نتيجة لالختالؼ في برامج إعداد المعمميف قبؿ الخدمة )تربكم  ،خاصة بمينة التعمـ لدل المعمميفال

كمية مجتمع( مما يؤدم إلى اختالؼ كفايات الخريجيف بالضافة إلى ضركرة  –وغير تربكم( )جامعة 

امية التعميـ أدت ، كما أف إلز ي المجتمعات البشريةمسايرة االنفجارييف المعرفي كالسكاني التي حصمت ف

إلى كجكد مستكيات مختمفة مف الطمبة األمر الذم يستدعي تدريب المعمميف عمى التعامؿ مع جميع 

بينيا كذلؾ تغير دكر الطالب مف مجرد متمؽ لممعمكمات إلى  ،ىذه المستكيات كمراعاة الفركؽ الفردية

 . (2008)عساؼ،  دكر الطالب النشط

ا لمسايرة  ،بحيث يتناسب مع الدكر الجديد لمطالب ،لتغير دكرىـككؿ ىذا تطمب تدريب المعمميف  كأيضن

تنمية التفكير العممي لدل الطمبة كتفريد التعميـ لمراعاة الفركؽ  عمىكالتي أكدت  ،المناىج الفمسطينية

 كىذا يتطمب تغييرنا في كفايات المعمميف بحيث تتالءـ مع التغيرات ،الفردية كتكظيؼ المعرفة في الحياة

 (.2015)سردية،  التي حصمت في المناىج
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عداد   ،تتكلى إدارة التدريب كالتطكير تحديد االحتياجات التدريبية لكافة الكزارات كالمؤسسات الحككمية كا 

عداد كتدريب كتطكير الكادر الكظيفي مف خالؿ دكرات  ،كحصر الخبرات المتكفرة ،خطط التدريب كا 

دارية كمالية  عداد قادة ،مينية كا  كما كتعنى بإيفاد المكظفيف إلى بعثات كدكرات كمؤتمرات  ،المستقبؿ كا 

)ابك عطكاف، كيمارس التدريب مف خالؿ الدكائر التالية ،كميمات عمؿ رسمية كمنحيـ إجازات دراسية 

2008):    

ع تدريب شاممة لتطكير القطا استراتيجيةكتعمؿ عمى تطكير    وسياسة التدريب: استراتيجيةأوال: دائرة  

إعداد الدراسات كالبحكث لممساىمة في كضع تصكر استراتيجي لالحتياجات    العاـ مف خالؿ:

تحديد أكلكيات التدريب بالتنسيؽ مع الكزارات ، ك الكزارات كالمؤسسات الحككمية التدريبية في 

)الحربي،  صياوغة الخطة الكطنية لمتدريب لتناؿ مكافقة كدعـ الحككمة، ك كالمؤسسات الحككمية

2015).   

كتتكلى تنفيذ مياميا في رفع مستكل كفاءة مكظفي الخدمة المدنية،   ثانيًا: دائرة البرامج التدريبية:  

خالؿ برامج تدريبية متخصصة، كالسعي لتكفير الدعـ المالي لتنفيذ  كتأىيؿ المكظفيف الجدد مف 

بتنفيذىا بما يخدـ إستراتيجية التدريب التنفيذية السنكية كالقياـ  الخطط كالبرامج التدريبية، ككضع الخطة 

  :(http://www.gpc.pna.ps 2017/ 17/8 ديكاف المكظفيف العاـ، (كليذا تقكـ بالمراحؿ التالية

يتـ حصر االحتياجات التدريبية لمكزارات كالمؤسسات الفمسطينية    خطوات إعداد البرامج التدريبية: -أ

تقدير المكانيات المتاحة لالحتياجات ك   حتياجات التدريبية.تصنيؼ االك    لذلؾ. مف خالؿ نمكذج خاص 

  تصميـ البرامج التي سيتـ تنفيذىا.ك  .المكائمة بيف االحتياجات التدريبية كالمكانيات المتاحةك   التدريبية.

اعتماد الخطة ك   تصميـ جدكؿ زمني لسير الخطة التدريبية.ك   تقدير تكاليؼ تنفيذ الخطة التدريبية.ك 

عد   اد الدليؿ التدريبي.كا 
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يتـ االتصاؿ كالتنسيؽ بالمدربيف بشاف تجييز المادة التدريبية  ك    :آلية تنفيذ البرامج التدريبية -ب 

يتـ مخاطبة الكزارات كالمؤسسات الحككمية بشاف ترشيح مف يركنو مناسبا ك   لتنفيذ البرامج التدريبية.

فحص طمبات الترشيح الكاردة مف الكزارات  ك  رة كمدتيا.الرسالة اسـ الدك  كيحدد في  ،لمدكرات التدريب

يتـ مخاطبة الكزارات  ك  لحضكر الدكرة. كيتـ تجييز قائمة باألسماء المقبكليف  ،كالمؤسسات الحككمية

تجييز  ك  كيحدد مكعد تنفيذ انعقاد الدكرة. ،كالمؤسسات الحككمية بشاف المقبكليف لمدكرة التدريبية

الشراؼ عمى سير ك   بحيث ال تتعارض مكاعيد عقد الدكرات. ،كالتنسيؽ فيما بينيا القاعات التدريبية

الدكرة التدريبية مف خالؿ تقييـ المدرب مف خالؿ المتدربيف في نياية  ك  التدريب في القاعات التدريبية.

ائج في الخاصة بتقييـ المدرب كمحاكلة االستفادة مف النت ةتحميؿ االستبانك   خاصة لذلؾ. ةاستبان

لو المباشر، بعد فترة ال تقؿ عف ثالث شيكر يتـ تقييـ المتدرب مف خالؿ مسؤك  ك  البرامج الالحقة.

مدل استفادة المتدرب كالمؤسسة مف الدكرة التي شارؾ  ؛لذلؾ لمعرفة خاصة  ةكذلؾ مف خالؿ استبان

  لنتائج لالرتقاء بعمؿ الدارة.تحميؿ االستبانو الخاصة بتقييـ المتدرب كمحاكلة االستفادة مف ا ك  فييا.

 معيقات التدريب ومشاكمو 7.1.2

، كاليدؼ تتـ مف جانب كاحد يقدـ المدرب معمكمات كيأمؿ أف يفيميا المتدربوغالبان ما التدريب عممية 

 ،كأخذ زماـ األمكر ،كالبحث عف المعرفة ،لمتعرؼ عمى المشكالت كحميا ؛تنمية قدرات المتدربمنيا 

تكجد بعض المشاكؿ التي تكاجو التدريب كوغالبان ما تؤدم ىذه المشاكؿ ك . التنمية المينية كاالستمرار في

إلى عدـ كجكد نكع مف الثارة بيف األفراد كعدـ كجكد فائدة أك عائد مف التدريب الذم يتمقاه األفراد 

 :(2009)المدني،  كمف ىذه المشاكؿ

صكؿ عمى تقارير لقياس ردة فعؿ المتدربيف عف عدـ استخداـ نماذج لتقييـ المتدربيف ال يتيح الح .1

 .البرنامج التدريبي
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 .عدـ تحديد ما تعممو المتدرب مف التدريب .2

  .عدـ تقييـ تطبيؽ المتدرب لما تعممو: يعتبر ىذا التقييـ أداة ىامة في تحديد قيمة التدريب .3

تـ ذلؾ إال عف عدـ ربط مؤشر التدريب باألداء العالي كتحقيؽ خدمات ذات جكدة عالية كلف ي .4

  .طريؽ تمقي دكرات ذات جكدة شاممة في كافة المجاالت لمفرد

كضع البرامج التدريبية في المؤسسة كتصميميا عف طريؽ مركز التدريب الممحؽ بالقطاع دكف  .5

الرجكع لدارة المكارد البشرية في المؤسسة كالتي تقـك بتكظيؼ كتحديد مياـ األفراد لمعمؿ كىذا مف 

  .م إلى كجكد اختالؿ في المياـ الكظيفية لكؿ فردشأنو أف يؤد

  .عدـ كجكد جية تقـك بمتابعة البرامج التدريبية كتنفيذىا .6

استفادة ىؤالء كىذا يؤدم إلى عدـ  ،ترشيح األفراد المتدربيف عف طريؽ الكاسطة كالمحسكبية .7

 .مف التدريبالمتدربيف 

  .عدـ كجكد أجيزة كافية لمتدريب .8

 ياجات التدريبيةمفيوم االحت 8.1.2

كاالحتياجات التدريبية تعني اف ىذا النقص في  ،يقصد بالحاجة اف ىناؾ نقصا ما ال بد اف يسد

المعارؼ كالميارات اك االتجاىات. كىي تعني ايضا اف ىذا النقص يعبر عف حدكث فجكة بيف االداء 

ت. كلكف ىذا المفيـك داء المستيدؼ، نتيجة قصكر في المعارؼ كالميارات كاالتجاىاالحالي كاأل

يتعارض مع االتجاه الذم يرل اف االحتياجات تعني باجمالي قكة العمؿ في المنظمة ككؿ. الف كؿ فرد 

 أبدم في المنظمة لو احتياج تدريبي، اف لـ يكف حاليا فسيككف ىذا االحتياج قائما في المستقبؿ. كما اف

، حيث يككف كؿ العامميف في استمرارية تعميـ كتدريب الفرد طكاؿ حياتو الكظيفية  يؤكد ىذا المفيـك

احتياج تدريبي مستمر، نتيجة تناقص المعارؼ بفعؿ النسياف، كالحاجة الى زيادتيا بفعؿ التقدـ العممي.  

داء الناتجة عف قصكر في المعارؼ كالميارات كسع مف مجرد فجكة األأكعميو فاف االحتياجات التدريبة 
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سسا لمحتكل معيف مف المعارؼ كالميارات كاالتجاىات أك أا ك بنكدن أ كاالتجاىات، فيي تمثؿ اطارا

اد في المنظمة يمثمكف ساس برامج تدريبية ستكجو لسد نقص ما في مجمكعة مف االفر أمـ عمى صي

 .(2015)السردية،  يس لكؿ افرد المنظمة في كقت كاحدكل ،المستفيديف

ات التي تيدؼ الى تحديد المياـ كاالجراءات الالزمة كاف تعريؼ االحتياجات التدريبية يعني تمؾ العممي

بة لتنفيذ ىذه لتنفيذ العممية، لياتي بعد ذلؾ دكر تصميـ البرنامج التدريبي في تحديد االساليب المناس

 .(2007)السيد،  المياـ كاالجراءات

، ئوأداك ، توراخبك، ماتوكعمقة بمعملمتا، ك ردلفاثيا في داحإبة كمطلمرات التغياعة كبأنيا: مجمرؼ تعك

  : بأنيارؼ بمياميا بشكؿ فعاؿ. كما تعـ لقيااددة ك يفة محكظلجعمو مناسبا لشغؿ تجاىاتو اك  ،كوكسمك

راد فيو لألفكب وغرلمداء األكالحالي داء األف ابيرؽ فكد جف كعؼ لتي تكشرات اشؤلماعة كمجم

أك ىا رتغييأك ثيا داحراد إكية يكسمكفنية درات قت كتجاىارات كاميات كماكمعمكىي ايضا  . فلعامميا

 .(2016) الجربكع، . يةريطكحي تكانرة ، أك معاصرات تغيب ككالتدرب لمتدل اتنميتيا لأك يميا دتع

تمؾ التغيرات الكاجب إحداثيا فػػي معمكمات كميارات  االحتياج التدريبي بأنو )2002(كيعرؼ الكبيسي 

األمنية أفرادا كضباطا لسد النقص أك لمعالجة كاتجاىات العامميف في مختمؼ الدارات كالمستكيات 

 .ردم أك جماعي أك تنظيميفمشكمة أك لتحسيف أداء 

(  أف االحتياجات التدريبية تعبر أحيانا عف العامميف الػػذيف يحتاجكف إلى نكع 2003كيبيف الحارثي )

يف كميارتيـ كأحيانا أخرل تعبر عف التغيرات المطمكبة في معمكمات العامم ،معيف مف التدريب

كأحيانا ثالثة تعبر عف  ،كفؽ ما يحقؽ أىداؼ التنظيـ ،مف أجؿ تعديؿ سمككيـ التنظيمي ،كاتجاىاتيـ

كانطالقا مف مدخؿ النظـ الذم يؤكد عمى ضركرة ربط  ،األىداؼ التي يسعى التدريب إلى تحقيقيا
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ميع الحاالت يالحظ أف كبالمكقؼ العاـ في المنظمة كفػي ج ،االحتياجات التدريبية باليدؼ العاـ

 كتظير في أحػػكاؿ كمراحػػؿ كثيرة مف حياة التنظيـ. ،االحتياجات التدريبية متجددة كمستمرة

يا أداء ( الحاجات التدريبية بأنيا " جكانب النقص التػي قػد يتسـ ب2002كما يعرؼ مصطفى كالسيد ) 

نيا بػػرامج التدريب المقدمة إلى سبب مف األسباب كالتي يجب أف تتضم العامميف في منظمة ما إلى

 .ىؤالء العامميف بما يعمؿ عمى تحسيف ىذا األداء

 أنواع االحتياجات التدريبية: 9.1.2

كلكف أكثر  ،تناكؿ الكثير مف الباحثيف أنكاع االحتياجات التدريبية مف عدة زكايا كجكانب مختمفػػة

حيث تقسـ  ،ريبية كفقا لمعيار التنظيـ الدارمالتقسيمات شيكعا ىي التي تناكلت تقسيـ االحتياجات التد

كالسابؽ لألفراد  كاحتياجات الفردإلى احتياجات المنظمػػة كاحتياجػػات الكظيفػػة كاحتياجػػات الجماعػػػات 

 بأنو يمكف تقسيـ االحتياجات التدريبية إلى األنكاع اآلتية: (2007) كيبيف اليكارم، العامميف

ث تمثؿ احتياجات المنظمة احتياجات كمية شاممة كتستمد مف أىداؼ حي :احتياجات المنظمة -أ

المنظمة كيتـ تمبية ىذه االحتياجات عف طريؽ بعض أشكاؿ تطكير المنظمة كيمكف استخداـ نتػائج 

 احتياجات المنظمة في: تحديد

 .ربط االحتياجات التدريبية بأىداؼ المنظمة 

 فراد العامميف.ربط احتياجات المنظمة باحتياجات التدريب لأل 

 تحديد القكل الخارجية التي تؤثر عمى المنظمة. 

أك أمرا بالغ  ،ىذا النكع مف االحتياجات التدريبية قد يككف أمرا سيال احتياجات الوظيفة: -ب

فالكظائؼ التشغيمية التي تعتمد عمى ميارات حركية عقميػػة يمكػف  ،ػػػب نكع الكظيفةسح ؛الصػػعكبة
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يػػد المعارؼ كتحد ،حيث يتـ إجراء تحميمي لممجاؿ الػػكظيفي كالميػػاـ ،لعممية سيمةكتككف ا ،مشاىدتيا

ثـ تحديد معايير  ،كتحديد ظركؼ كأداء الميمة ،داء كؿ ميمة مف المياـ الحيكيةألكالميارات الالزمة 

اء تأديػػة أما بالنسبة لمكظائؼ الدارية فيي أكثر تعقيدا بسبب ما يجرم أثنالنمكذجي لمعمؿ،  األداء

حيث إنو يشتمؿ عمػػى عمميػػات عقميػػة أك  ،يككف مف السيؿ مالحظتو فمظيفتو: فجبات ك االمكظػػؼ لك 

 كىذا النكع مف الكظائؼ يتطمب الدقة في تحديد االحتياجات التدريبية الخاصة بو. ،كجدانية

كينتج  ،مف األفراد كىك ما يككف مرتبطا بمستكيات كظيفية أك فئة معينة :احتياجات الجماعات -ج

التي تيدؼ إلى تكػػكيف ركح  ،عػػف تحديد احتياجات الجماعات ظيكر الحاجة إلى برامج التدريب

 ،كحؿ المشكالت بكاسطة مجمكعػػات صغيرة ،كالتدريب عمى القيادة ،كتماريف تكضح األدكار ،الفريػػؽ

 .وغير متجانسةكالجماعات قد تككف متجانسة مف حيث الكاجبات الكظيفية كقد تككف 

احتياجات المنظمة  حتياجات األفراد أكثر سيكلة مفحيث يعتبر تحديد ا :احتياجات الفرد -د

حيث يمكف التعرؼ عمييا بتحميػػؿ  كاحتياجػػػات الجماعات: فيذه االحتياجات تعتبر أكثر تحديدان 

 .كالمعارؼ كالدافعية كاألداء الخصػػائص العقمية كالجسمية كالخمقية كالتعميـ كالتدريب كالخبرة كالميارات

: فاحتياجات الفرد عبارة عف تمؾ االحتياجات التي تنبػػع مػػف عممو السابق لألفراد العاممين -ىـ

ىذا مثاؿ  ،كأك بعد أف تمحؽ التطكرات بالعمؿ مستقبال أك تكميفو بأعماؿ أكبر بسبب الترقية ،الحالي

ارات كالمعارؼ كاالتجاىات التي يجب أف يعمؿ الفرد و بتحديد الميتالنكع مف االحتياجات يمكف معرف

 عمى تطكيرىا حتى يستطيع أف يؤدم كاجبات كظيفتو الحاليػػة كالمسػتقبمية فػػي المنظمة". 

كتنكع ظركؼ العمؿ كيمكف  ،بأف الحاجات التدريبية تتنكع بتنكع المؤسسات (2004) كيرل حسف

 تقسيميا إلى األنكاع اآلتية:
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 تحسيف أداء األفراد، كحاجات تشغيمية لرفع كفاءة العمؿ، كحاجات تطكيرية لزيادة حاجات عادية ل

 فاعمية المنظمة.

 حاجات جماعية.ك  ،حسب حاجات التدريب أك كثافتو: حاجات فردية 

 كحاجات مستقبمية. ،كحاجات قريبة المدل ،حسب الفترة الزمنية: حاجات آنية 

 كحاجات لتدريب معرفي في  ،عممي في المكقع حسب طريقة التدريب كأسمكبو: حاجات لتدريب

 القاعات.

   ،حسب مكاف التدريب أك جيتو: حاجات تدريبية أثناء العمؿ اعتمادا عمػى الخبػػرات الداخمية

  كحاجات تدريبية خارج العمؿ عف مراكز كىيئػػػات تدريبيػػة أك مؤسسػػات مماثمة.

 أساليب تحديد االحتياجات التدريبية: 10.1.2

مميف كرؤسائيـ في التنظيـ مػػف أجؿ تحديد اؾ عدة أساليب تستخدـ في جمع المعمكمات مف العىنا

االحتياجات التدريبية الفعمية لممنظمة كالكظيفة كالعامؿ كمف أىـ أساليب تحديد االحتياجات لتدريبية ما 

 :(2013)الشثرم،  يأتي

 كتتـ أيضػػػا بصكرة  ،سة المباشركمع رئي ،: كتتـ مع شاوغؿ الكظيفة نفسوالمقابالت الشخصية

كاألجزاء  ،لمحصكؿ عمى معمكمات كاقعية عف حجـ العمؿ ؛مزدكجة مع الرئيس كالمرؤكس

زاء  وكشعكر المكظػػؼ إزاء عمم ،كدرجة صعكبة الكظيفة أك سيكلتيا ،التي يتككف منيا كا 

 المباشر كزمالئو في العمؿ.  واآلخريف كعالقتو برئيس

 حيث يستخدـ ىذا األسمكب لتحديد د الممتازين وذوي األداء الضعيفالمقارنة بين األفرا :

كتقدير ما إذا كاف الفرؽ في ضعؼ األداء  ،الفركؽ بيف األداء الناجح كاألداء وغير الناجح
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أك  ،أك تنظيـ العمؿ ،ـ إلى ظركؼ أخرل مرتبطة بالدارةأ ،ناتج عف الحاجة إلى التدريب

 . ضعؼ في قدرات الفرد كاستعداداتو

 كىي عمى شكؿ استمارات أك بطاقات تتضمف عددا مف األسئمة قػد تككف قوائم االستقصاء :

 ،لحصكؿ عمى بيانات ميدانية عف االحتياجات التدريبيةابيدؼ  ،مفتكحة أك محددة الجابات

 .كتشمؿ عددا مف القكائـ مثؿ قكائـ االحتياجات التدريبيػػة كالبطاقات المصنفة

 اة لقياس كتقيـ معمكمات كميارات كاتجاىات العامميف المحددة لكؿ كظيفة: كىي أداالختبارات، 

ير مباشرة. كمػػػف ىذه االختبارات: وغأك  ،أك شفيية مباشرة، كقد تككف ىذه االختبارات تحريرية

 ،كذلػػؾ عػػف طريػػؽ التقارير الدكرية عف األفراد ،اختبارات التعييف كالترقية كتقييـ أداء العامميف

ؾ إثارة الحكار مف خالؿ طرح مشكمة محددة عمػػى مجمكعات صغيرة كبعد المناقشة ككذل

 لمشكمة . ا عالجيػػد بشكؿ حلتي يقترحيا األفراد ثـ تك اتسجؿ الحمكؿ 

 كتتمثؿ ميمة ىذه األداة في الحصكؿ عمى البيانػػػات كالمعمكمػػات السجالت والوثائق :

عػػف طريؽ  ،لميارات كاالتجاىات لدل العامميفاك لمعمكمات ااألساسية عف الخمؿ كالنقص في 

دليؿ كصؼ  ،دليؿ القكل العاممة كتحميمو -لكثائؽ المختمفة لممنظمة كمف أىميا االسجالت ك 

 الخطط المتكسطة كالطكيمػػة األجؿ.  -التقارير الدكرية  -سجؿ المالؾ  -الكظائؼ 

 :حتياجات التدريبيةالا( النقاط التالية إلى أساليب 2007د الكىاب )كأضاؼ عب

 كىي طريقة لمعرفة آراء المتخصصيف أك الممارسيف ك ذكم الخبرة فػػي مجاالت االستشارات :

لتحديد احتياجاتيػػػا التدريبيػػػة كمػػػف أىػػػـ ىػػذه االستشارات  ؛أك في منظمة ما ،عمؿ معينة

 اختصاصي التدريب. -المؤتمرات  -ف المج -الخارجية 
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 حيث يركز ىذا األسمكب عمى حصر عػػدد مػػف المؤشػرات العامة العامة أسموب المؤشرات :

كالمستكل ف الفرؽ بيف المستكل المطمكب لػػألداء لمكشؼ ع ؛كانت فردية أك جماعيةأسكاء 

راد فلتي تعاني مف انخفاض في أداء األاالفعمي لو فيقدـ لنا مؤشرات عامة عف المجاالت 

مؤشرات  -مؤشرات أداء األفراد -مؤشرات النتاج  -ؤشرات ككفاءة العمؿ كمف أىـ ىذه الم

 مؤشرات األنشطة الرئيسة.  -التكمفة

 التدريبية ما يمي:أساليب االحتياجات ( فقد أضاؼ إلى 2013) الشثرمأما 

 ر ميمة الو آث أف يككف  ؿمرج عبارة عف مكقؼ مف المحتحث الد: الحمسح األحداث الحرجة

شاركيف أف يصفكا حدث أك كتتطمب ىذه الطريقة مف الم ،ماؿعمى عممية أك ميمة أك أع

 شكؿ خاطئ كتحديد سبب أك أسباب ذلؾ. بتصرؼ تـ 

 يقػػكـ فييا  ،: كىك عبارة عف بنكد تحتكل عمى أسئمة تتطمب إجابات مفتكحةمسح االتجاىات

 ،ختيار منيايقػػكـ المسػػتجيب باال ،المستجيب بكتابة إجاباتو أك أسئمة ممحؽ بيا إجابات محددة

كيسيؿ الجابة عمييا  ،كيجب أف تككف األسئمة المسػػحية مفيكمػػة ،لنكعيفا كالأك مزيج مف 

كتدكر حكؿ قضايا تيـ األفراد كيساعد مسػػح االتجاىات عمػػى اكتشاؼ مجاالت رضا كعدـ 

 لالحتياجات التدريبية. ان لطريقة مؤشػػر ارضا المكظفيف كتعتبر ىذه 

 تحفيػػز لدراسة في حاالت كثيرة مف أجؿ تحقيؽ ما يأتي:استخدـ ىذه : تدراسة الحالة 

كذلؾ بطرح سؤاؿ عاـ في مكضكع متخصص عمى مجمكعة متجانسة فػػي  ؛االستجابات

حيث يتـ تسجيؿ إجابتيـ مباشرة كدكف تعديالت كبعػػد كقػت محػػدد لإلجابات تتـ دراسة  ،العمؿ

لتحديد جكانب النقص فػػي معمكمات كمػيػػارات  اآلراء كاألفكار كترتيبيا حسب تكرارىا

 كاتجاىات األفراد كمدل حاجتيـ لمتدريب. 



31 
 

 

 األدوات التي تستخدم في عممية تحديد االحتياجات التدريبية: 11.1.2

 ي:القبؿ تحديد الحاجات التدريبية يمـز األمر القياـ بالت و( أن2004يبيف األحمد )

 لي لممتدربيف.. التعرؼ عمى مستكل األداء الحا1

 داء المتدربيف.أل. كضع معايير كاقعية 2

 . تكفير كسائؿ كأدكات كاختبارات مكضكعية لقياس أداء المتدربيف.3

 . تكفير األدكات كالكسائؿ التي تساىـ في الكشؼ عف الحاجات التدريبية.4

 ؾ المتدربيف في عممية تخطيط كتنفيذ برامج التدريب.ا. اشتر 5

 ف بأىمية كفائدة التدريب أثناء الخدمة.. إقناع المتدربي6

 :)1997كتتمثؿ أىـ األدكات التي تستخدـ في حصر كتحديد االحتياجات التدريبية )الخطيب كالرداح، 

: تمؾ التي تعقد لمفئات المراد تدريبيا، حيث ييسىتشؼ مف خالؿ ىذه المقابالت المقابالت. 1

كلي التدريب ؤ كما يمكف أف تتـ ىذه المقابالت بيف مسالتي يراىا المتدربكف مناسبة ليـ،  المكضكعات

 كبيف القادة الدارييف كالمشرفيف كالرؤساء، لمتعرؼ إلى ما يركنو احتياجا تدريبيا لمفئات العاممة معيـ.

 ،: حيث تكزع االستبانات متضمنة المكضكعات التي يراىا المسؤكلكف التربكيكف ميمةاالستبانات. 2

عمييا، حيث يقكـ المستجيبكف بترتيب ىذه المكضكعات كفؽ أكلكياتيا كأىميتيا  كيجب تدريب المعمميف

 ،بالنسبة ليـ، كما يمكف تكجيو االستبانات لمرؤساء المباشريف لمتعرؼ إلى آرائيـ في أداء العامميف



32 
 

 

قكة كالتي تمثؿ أىمية كبيرة في تحديد االحتياجات التدريبية نظرا لقدرتيـ عمى تحديد جكانب الضعؼ كال

 كالمشكالت التي يكاجييا العاممكف كالتي يمكف عالجيا بالتدريب.

: تمؾ التي تدرس المكضكعات ذات األىمية الخاصة بالنسبة لممتدربيف طريقة المجان التربوية. 3

 كعمى ضكء ىذه الدراسة تكضح كتحدد االحتياجات التدريبية.

ة لممعمميف مصادر تقدير االحتياجات التدريبي: حيث تعتبر مف أىـ تقارير كفاءة المعممين الدورية. 4

ة لخبرات يريقة صحيحة كباىتماـ مف المديريف، بحيث تعكس صكرة حقيقإذا ما تـ إعدادىا بط

 المعمميف كسمككيـ كاتجاىاتيـ، كبالتالي تحديد الجكانب التي يمكف عالجيا مف خالؿ التدريب.

ف عف التدريب ك أك المسؤكل ة يمجأ إلييا الرؤساءي : كىي إما أف تككف شفكية أك تحريرياالختبارات. 5

 بيدؼ الكصكؿ إلى االحتياجات التدريبية لمعامميف.

كمعرفة السبب  ،: مف أىـ كسائؿ نجاح التدريب تحميؿ مشكالت العمؿ أك النتاجتحميل المشكالت. 6

إجراء عممية تحميؿ  الحقيقي لممشكمة، كوغالبا ما يساىـ التدريب في عالج ىذه المشكالت بكفاءة، كعند

كدراسة  ،المشكالت يجب أف يتـ تتبع خطكات العمؿ التي نتجت فيو المشكالت مع األفراد المعنييف

 آرائيـ في أسبابيا ككيفية عالجيا مع تحديد الجراءات الالزمة لحميا.
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 االنتماء 12.1.2

دكؿ كاتساع خدماتيا اصبح ترتكز عميو كافة النشاطات، كمع تطكر ال مان يّ يعتبر االنتماء محكرا مي 

كتكجيييـ  ،كتعبئة قدراتيـ ،كحشد طاقاتيـ ،لترشيد سمكؾ االفراد االخريف ؛ال وغنى عنو االنتماء امران 

الكجية الصحية نحك تحقيؽ االىداؼ كالغايات المرجكة. كباتساع دكر المنظمات ككبر حجميا كتشعب 

مؤثرات السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية، يستمـز اعماليا كتعقد كتنكع العالقات كتشابكيا كتاثرىا بال

 .(2004كجكد قدر عاؿ مف االنتماء )منصكر، 

كفي اطار  ،كاالنتماء يعتبر مفيكما ديناميكيا، ال يمكف ادراكو اال في ضكء مرحمة تاريخية بعينيا

افية ة، كالثقاجتماعي بذاتو، فيك نتاج العديد مف المعطيات، كالمتغيرات االجتماعية، كاالقتصادي

كبافتقاده يشعر المرء بالعزلة، كالغربة  ،اجتماعي دو ع  نو مفيكـ نفسي ذك بي أكالسياسية في المجتمع. كما 

كتماسكو  ثيرىا عمى كحدة المجتمعأكيعتريو القمؽ كالضيؽ كتنتابو المشكالت النفسية التي ليا ت

 .(2000)خضر، 

 مفيوم االنتماء في المغة 13.1.2

 الشيء أم زادى  ا( كيقاؿ نماىي )نم ةف اصؿ كممة االنتماء في المغة العربي( أ2008يرل المدني )

إلى ، كارتفع. كيقاؿ انتمى الكلد الى ابيو أم انتسب اليو. فاالنتماء في المغة يعني االنتساب رى ثي ككى 

لنسب كاالنتماء الى شيء مف مكاف اك شخص اك فكرة اك عقيدة ىك االنتساب الى أم منيا. كا ،الشيء

كما كرد في التيذيب يككف باالباء كيككف الى البالد كيككف في الصناعة. كالمعنى المغكم ال يثير أم 

صعكبة بالنسبة لماىية االنتماء، فاف مضمكنو يتحقؽ الى أم شيء. كيمكف اف نستخمص مما سبؽ ما 

 يمي: 
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 ر يوغاك  اك مينةن  ان طناك ك  اك جماعةن  ردان اف االنتماء ىك االنتساب الى أم شيء سكاء اكاف ف

 ذلؾ.

  اف االنتماء يشتمؿ عمى مقكمات النمك حيث اف االنتساب الى االب ىك االرتفاع الى مستكل

 النسب اليو.

  اف االنتماء يستمـز التعرؼ عمى مكضكع االنتماء كاعتناؽ القيـ كالعادات كالنظـ السائدة داخؿ

 مكضكع االنتماء.

 لفرد جزء مف جماعة االنتماء. اف االنتماء يؤكد عمى ضركرة ككف ا 

 مفيوم االنتماء باالصطالح 14.1.2

يعد مفيكـ االنتماء مف اكثر المفاىيـ انتشارات في الحياة اليكمية بكجو عاـ، اال انو كغيره مف المفاىيـ 

في العمكـ السمككية يعتريو كثير مف الخمط كالتضارب، فيناؾ مف يرل اف االنتماء عضكية الفرد في 

االرتباط بيا فيخضع لمسعي العاـ لمفرد نفسو، كىناؾ مف يرل  اة أم جزء مف الجماعة، امّ الجماع

ضركرة اشتماؿ االنتماء عمى الجانبيف أم ككف الفرد جزء مف الجماعة كارتباطو بيا في الكقت نفسو. 

 (1993، عالـ)

لتكحد مع نو شعكر ايجابي في اقصى شدتو يصؿ الى درجة ا( االنتماء بأ2000) خضر كيعرؼ

الجماعة كالتمسؾ بيا كالذكد عنيا. كيشترؾ ادراؾ الفرد بعكاممو كاىدافو كفمسفتو التي تساىـ في تشكيؿ 

مف حيث اف  ؛صكرة افضؿ لممستقبؿ. ىذا اضافة الى اف االنتماء نتاج لتمؾ العممية الجدلية بيف الفرد

لتحقيؽ ىذا  ان حيث ككنيا مصدر  مف ةلديو حاجات مادية كمعنكية ال بد مف اشباعيا، كبيف الجماع

 االشباع اك خفض التكتر الناتج عف نقص تمؾ الحاجات.
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ىناؾ فرؽ بيف االنتماء الشكمي كاالنتماء المكضكعي، كبناء عميو فاالنتماء بمفيكمو الدقيؽ  كما أف

 يتحدد مف خالؿ طبيعة كانماط االنتماء كالصكر المختمفة، كاالنتماء ىك الكعي بالكاقع المحيط

)السياسي، كاالقتصادم، كالثقافي(، ذلؾ الكعي الذم يدفع الفرد الى اخذ مكقؼ مف تغيير ىذا الكاقع 

 (1990اما في اتجاه تقدـ المجتمع اك ضد تقديـ المجتمع. )راتب، 

 كيتضح مف عرض مفيـك االنتماء انو يشمؿ ما يمي:

 كر يكجد لدل كافة االفراد.عاف االنتماء ش 

 نسانية طبيعية كفطرية.اف االنتماء حاجة ا 

 .اف االنتماء متنكع، كلو اشكاؿ عديدة كمميزة 

 .اف االنتماء يؤدم الى تمثؿ معايير الجماعة كسمككيا 

 مفيوم االنتماء الوظيفي 15.1.2

اىتماما كبيرا مف المنظريف كالباحثيف في المجاؿ  ىنتماء الكظيفي مكضكعا ميما، كالقيشكؿ اال

ابعادا كثيرة كمختمفة، كاصبحت دراستو تتعدل الفحص كالدراسة الى دراسة التنظيمي كالسمككي، كاخذ 

 .(1993)عالـ،  النتائج السمككية كاالشكاؿ المختمفة لالنتماء الكظيفي

االنتماء الكظيفي بانو ارتباط فعاؿ بيف االفراد كتنظيـ معيف، كيقكـ ىذا  (2000خضر ) كقد عرؼ

ة يحدد ثالثة عناصر اساسقد كتطابؽ اىدافيـ مع اىدافو.  ك  االرتباط عمى انتماء االفراد لمتنظيـ

 لالنتماء الكظيفي تشمؿ عمى التكحد، كاالندماجية في العمؿ، كاالنتماء لمتنظيـ.

كما اف االنتماء الكظيفي يظير في العالقة االيجابية بيف الفرد كالمنظمة، فتنعكس العالقة فيما يمي: 

نظمة، كاستعداد لبذؿ اقصى جيد ممكف نيابة عف المنظمة، اضافة اعتقاد قكم بقبكؿ اىداؼ كقيـ الم
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لفرد مع اىداؼ لروغبة قكية في المحافظة عمى استمرار عضكيتو في المنظمة، كالتطابؽ بيف اىداؼ ا

)المدني،  استعداده لمتضحية مف اجؿ المنظمةفي مياـ كمشاكؿ المنظمة، ك  والمنظمة، كاستغراق

2008). 

في ينطكم عمى عالقة تبادلية تقـك عمى ارتباط عالقة االفراد بالتنظيـ الرسمي مقابؿ كاف االنتماء الكظي

 ما يقدمو االخير ليؤالء مف مكاسب كحكافز كركاتب سنكية. 

منظمتو االدارية  ءكر االيجابي المتكلد عند المكظؼ ازاعالنتماء الكظيفي بانو "مستكل الشكما يعرؼ ا

كالشعكر الدائـ باالرتباط معيا كاالفتخار باالنتماء الييا. كااللتزاـ كاالخالص الىدافيا، 

(Vandenberg and Lance, 1992) 

 شكال االنتماء الوظيفيأ 16.1.2

 ( ثالثة أشكاؿ لالنتماء الكظيفي كىي:2003فقد حدد سالمة )

تكافؽ كىك مستكل احساس المكظؼ كاداراكو بالخصائص المميزة لميامو الكظيفية كال االنتماء المؤثر:

 معيا نظرا لككنيا تسمح لو بالمشاركة الفعالة في النشاط االدارم.

: ىك درجة ادراؾ العامميف باالمتيازات كالمنافع التي يحصمكف عمييا نظير االنتماء االستمراري

 فقدانيـ ليا عند تركيـ المنظمة.براريتيـ ككالئيـ لممنظمة مقارنة استم

ف عمييا نظير ك مالعامميف باالمتيازات كالمنافع التي يحص كىك درجة ادراؾ االنتماء المعياري:

 فقدانيـ ليا عند تركيـ المنظمة.براريتيـ ككالئيـ لممنظمة مقارنة استم
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بكصفو حالة نفسية تصؼ العالقات بيف  ،كبيذا يتبيف اف االنتماء التنظيمي لو خصائص مترابطة

المكظؼ، ازاء بقائو اك تركو لممنظمة، فضال  ثير عمى ادارةأؼ كالمنظمة، كانو يمتمؾ خاصة التالمكظ

   عف ككنو ذا ابعاد متعددة يجمعيا االنتماء المؤثر كاالنتماء المتكاصؿ.

 خصائص االنتماء الوظيفي 17.1.2

 (2008يتميز االنتماء الكظيفي بعدد مف الخصائص كىي: )المدني، 

تتابع مف خالؿ سمكؾ كتصرفات  اف االنتماء حالة وغير مممكسة يستدؿ عمييا مف ظكاىر تنظيمية .1

 االفراد العامميف في التنظيـ كالتي تجسد مدل انتمائيـ.

دارية اخرل داخؿ عكامؿ إاف االنتماء حصيمة تفاعؿ العديد مف العكامؿ االنسانية كالتنظيمية ك  .2

 المنظمة.

كف اقؿ درجة التغيير التي تحصؿ فيو تك لى مستكل الثبات المطمؽ اال افإاف االنتماء لف يصؿ  .3

 نسبيا مف درجة التغير التي تتصؿ بالظكاىر االدارية.

اف االنتماء متعدد االبعاد كليس بعدا كاحدا، كروغـ اتفاؽ وغالبية الباحثيف في ىذا المجاؿ عمى  .4

 تعدد االنتماء اال انيـ يختمفكف في تحديد ىذه االبعاد، كلكؿ ىذه االبعاد تؤثر في بعضيا االخر.

 ء الوظيفيىمية االنتماأ 18.1.2

 (2001، المكزمتتمثؿ اىمية االنتماء الكظيفي فيما يمي: )

السيما في االكقات التي  ،يمثؿ االنتماء عنصرا ىاما في الربط بيف المنظمة كاالفراد العامميف بيا .1

ال تستطيع فييا المنظمات اف تقدـ الحكافز المالئمة لدفع ىؤالء االفراد العامميف لمعمؿ كتحقيؽ 

 مف االنجاز. اعمى مستكل
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اف انتماء االفراد لممنظمات التي يعممكف بيا يعتبر عامال ىاما اكثر مف الرضا الكظيفي في التنبؤ  .2

 ببقائيـ في منظماتيـ اك تركيـ العمؿ في منظمات اخرل.

 اف انتماء االفراد لمنظماتيـ يعتبر عامال ىاما في التنبؤ بفاعمية المنظمة. .3

 تككنيا اصبح ؛لمسائؿ التي اخذت تشغؿ باؿ ادارة المنظماتاف انتماء العامميف مف اكثر ا .4

 تتكلى مسؤكلية المحافظة عمى المنظمة في حالة صحية كسميمة تمكنيا مف االستمرار كالبقاء.

اف انتماء االفراد لمنظماتيـ يعتبر عامال ىاما في ضماف نجاح تمؾ المنظمات كاستمرارىا كزيادة  .5

 انتاجيا.

 ء الوظيفيمصادر االنتما 19.1.2

 (2005، العكفيتتعدد مصادر االنتماء الكظيفي، كفيما يمي عرض الىـ ىذه المصادر: )

: حيث يكجد عند الفرد مجمكعة مف الحاجات اشباع الحاجات االنسانية لمعاممين في المنظمة .1

المتداخمة كالتي يسعى الى اشباعيا عف طريؽ التنظيـ فاذا اشبعت تمؾ الحاجات بمساندة ذلؾ 

نظيـ  فانو يتكلد لدل الفرد الشعكر بالرضا كاالطمئناف كاالنتماء، فمثال خصائص العمؿ ال بد الت

اف تعطي نكعا مف االشباع لحاجات كروغبات الفرد حتى يقكـ باالداء المطمكب كيعطي االنتاجية 

 المتكقعة منو، كمف الحاجات االنسانية التي تكرر التركيز عمييا حاجة الفرد الى االنتماء،

فاالنتماء يزيد اذا سعت المنظمة الى العمؿ عمى اشباع ىذه الحاجات االنسانية لمعامميف لدييا 

 كالعكس صحيح.

: كلقد بينت الدارسات اف االنتماء يزداد كمما كانت االىداؼ التي وضوح االىداف وتحديد االدوار .2

سعي لتحقيقيا، ككذلؾ كمما اليستطيع االفراد فيميا كتمثميا ك يسعى التنظيـ لتحقيقيا كاضحة، لكي 
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كانت ادكارىـ كاضحة كمحددة، كذلؾ لتجنب حالة الصراع التي تحدث في حالة وغمكض ادكار 

 العامميف.

: يعبر الحافز عف ذلؾ االسمكب اك الكسيمة اك االداة التي تقدـ ايجاد نظام مناسب من الحوافز .3

مى الحكافز الداخمية افز عمى لمعمؿ علمفرد االشباع المطمكب لحاجاتو الناقصة، كتركز نظرية الحك 

صال مع االسباب التي تدفع الناس لمعمؿ كاسباب تركيـ العمؿ في المنظمات اك أكىي تتعامؿ 

 . ابقائيـ فيي

: اتاحة الفرصة لمعامميف لممساىمة بافكارىـ كتشجيعيـ لتحمؿ زيادة مشاركة العاممين في التنظيم .4

 يجاد الجك النفسي كاالجتماعي البناء في بيئة العمؿ.المسؤكلية مف شانيا تقكية الركابط كا

: كيقصد بالمناخ التنظيمي محصمة الظركؼ كالمتغيرات االىتمام بتحسين المناخ التنظيمي .5

ككما يفسركنيا كيحممكنيا عبر عممياتيـ االدراكية  ،كاالجكاء الداخمية لممنظمة، كما يعييا افرادىا

كاداءىـ كدرجة انتمائيـ  ـكالمسارات التي تحدد سمككي ىاتيـليستخمصكا فييا مكاقفيـ كاتجا

كف لمكصكؿ الى بيئة عمؿ ذات عنظيمات كالعامميف عمى حد سكاء يسلممنظمة. كالمفركض اف الت

 .مناخ تنظيمي جيد لصالح كال الطرفيف

 مميزات االنتماء الوظيفي 20.1.2

 (2003يتميز االنتماء الكظيفي بالمميزات التالية: )سالمة، 

 ايماف قكم كقبكؿ اىداؼ كقيـ المنظمة. .1

 روغبة في بذؿ جيد كبير لمصمحة المنظمة. .2

 بعضكيتو في المنظمة. ظروغبة قكية لالحتفا .3
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 الدراسات السابقة   2.2

 دراسات تتعمق باالحتياجات التدريبية: 1.2.2

التدريبية لمديرم  ىدفت إلى اقتراح إستراتيجية تربكية لتمبية االحتياجات( بدراسة 2015قام السردية )

 المدارس الحككمية كمساعدييـ في ضكء متطمبات اقتصاد المعرفة في مممكة البحريف.

تككف مجتمع الدراسة مف فئتيف، الفئة األكلى تككنت مف مديرم المدارس الحككمية كالبالغ عددىـ 

. 2015-2014( في مممكة البحريف لمعاـ الدراسي  335( كمساعدييـ كالبالغ عددىـ ) 206)

(. كتككنت 20كتككنت الفئة الثانية مف الخبراء )رؤساء المدارس( في مممكة البحريف كالبالغ عددىـ )

( خبيران. كلتحقيؽ أىداؼ 20( مديران كمساعدان في المدارس الحككمية، ك) 520عينة الدراسة مف )

مدراء كمساعدييـ كأيضان الدراسة تـ تصميـ إستبانة، كزعت عمى الفئة األكلى مف مجتمع الدراسة كىـ ال

 تـ إعداد إستبانة مقابمة كفؽ أسمكب دلفام كزعت عمى الفئة الثانية مف مجتمع الدراسة كىـ الخبراء.

أظيرت نتائج الدراسة أف المتكسطات الحسابية كالنحرافات المعيارية لفقرات مجاؿ تنظيـ العمؿ 

اءت مرتفعة، كمجاؿ تنمية المكارد البشرية الدارم جاءت مرتفعة، كلمجاؿ البنية التحتية لممدرسة ج

متكسطة، كمجاؿ البحث كالتطكير متكسطة، كمجاؿ تطكير البرامج التربكية متكسطة. كأظيرت نتائج 

الدراسة عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية لإلحتياجات الّتدريبية لمديرم المدارس الحككمية 

مممكة البحريف تعزل لمتغيرات )الجنس، كالخبرة، كمساعدييـ في ضكء متطمبات إقتصاد المعرفة في 

كالمؤىؿ العممي(. كبناءن عمى نتائج الدراسة قاـ الباحث بإقتراح إستراتيجية تربكية لتمبية االحتياجات 

التدريبية لمديرم المدارس الحككمية كمساعدييـ في ضكء متطمبات اقتصاد المعرفة في مممكة 

  البحريف.
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ىدفت الى اقتراح استراتيجية لتطكير اداء مديرم مكاتب التربية كالتعميـ راسة ( بد2015وقام الحربي )

رة . كقد استخدـ الباحث في ضكء االتجاىات التربكية المعاصكمساعدييـ في المممكة العربية السعكدية 

المنيج المسحي التطكيرم كتككف مجتمع الدراسة مف رؤساء الشعب االشرافية كالكحدات كالمشرفيف 

 (2015-2014)ربكييف العامميف في مكاتب التربية كالتعميـ في المممكة العربية السعكدية لمعاـ الت

كلتحقيؽ اىداؼ  مشرفا تربكيا (460)كتككنت عينة الدراسة مف  مشرفا تربكيا (3240)كعددىـ 

كزعة فقرة م (79)الدراسة تـ تطكير اداة لقياس اداء مديرم مكاتب التربية كمساعدييـ  تككنت  مف 

العمؿ التربكية، كالتمكيف االدارم كصناعة القرار كاتخاذه،  تسبعة مجاالت ىي: القيـ كاخالقيا عمى

حسيف لتكادارة المكارد البشرية، كالتخطيط االستراتيجي، كاالتصاؿ كالتكاصؿ كخدمة المجتمع، كمجاؿ ا

مكاتب التربية كانت مرتفعة كاظيرت نتائج الدراسة اف درجة اداء مديرم كالتطكير المستمر كالتميز. 

في مجالي: القيـ كاخالقيات العمؿ التربكم، كالتمكيف االدارم، بينما كانت متكسطة في بقية المجاالت 

التي شممتيا اداة الدراسة. كما اظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية في اجابات عينة 

، كالمركز الكظيفي(، كبناء عمى نتائج الدراسة قاـ الدراسة تعزل لمتغيرات )المؤىؿ العممي، كالخبرة

الباحث بتطكير استراتيجية تربكية لتطكير اداء مديرم مكاتب التربية كالتعميـ كمساعدييـ في المممكة 

  كية المعاصرة.ضكء االتجاىات التربالسعكدية في 

لمديرم المدارس األساسية ىدفت إلى التعرؼ عمى االحتياجات التدريبية  ةسا( بدر 2014قام العمايرة )

كمديراتيا كمساعدييـ في مدارس ككالة الغكث الدكلية، تبعا لمتغيرات الدراسة: الجنس، التصنيؼ 

( مديرا كمديرة كمديرا 242الكظيفي، المنطقة التعميمية، كسنكات الخبرة. كتألفت عينة الدراسة مف )

ف التعميمية، الزرقاء التعميمية، شمالي عماف مساعدا كمديرة مساعدة في المناطؽ التعميمية: جنكبي عما

التعميمية. كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج الكصفي المسحي. كأظيرت النتائج أف أفراد 
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بحاجة إلى  ةالعينة بحاجة كبيرة إلى التدريب عمى مجاالت التقنيات التربكية، التقكيـ، كبدرجة متكسط

القرارات، المجاؿ الفني الميني التطكيرم، التخطيط كالتنظيـ المدرسي،  التدرب عمى المجاالت: اتخاذ

المجتمع المحمي، كبدرجة قميمة بحاجة إلى التدرب عمى المجاالت: الدارم، شؤكف الطمبة. كأظيرت 

الدراسة أيضا عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا في درجة االحتياجات التدريبية تبعا لمتغير الجنس، 

الة إحصائيا في درجة االحتياجات التدريبية تبعا لمتغير التصنيؼ الكظيفي عمى الدرجة ككجكد فركؽ د

الكمية كعمى جميع مجاالت الدراسة باستثناء مجاؿ التقنيات التربكية كلمصمحة المدير المساعد كالمديرة 

جكد فركؽ تبعا المساعدة. كعدـ كجكد فركؽ في درجة االحتياجات التدريبية تبعا لممنطقة التعميمية، كك 

لمتغير الخبرة عمى الدرجة الكمية كجميع مجاالت الدراسة باستثناء مجاؿ التقكيـ كلمصمحة ذكم الخبرة 

 سنكات(. 5)أقؿ مف 

ىدفت إلى تحديد االحتياجات التدريبية لمديرم المدارس الثانكية العامة ( بدراسة 2011وقام القطابي )

جية نظرىـ كككالئيـ، كمعرفة الفركؽ في االحتياجات التدريبية في مدينة تعز بالجميكرية اليمنية مف ك 

  كفؽ متغيرات: الجنس )ذككر، إناث(، المؤىؿ العممي )تربكم، وغير تربكم(، الكظيفة )مدير، ككيؿ(.

( ككيالن، يمثِّمكف مجتمع البحث كافة.  قاـ 76( مديران، ك)29( إداريان، منيـ )105شممت عينة البحث )

استمارة لتحديد االحتياجات التدريبية، تكصؿ البحث إلى النتائج اآلتية: ىناؾ احتياجات الباحث ببناء 

تدريبية لمديرم المدارس عمى مجاالت االستبانة جميعيا كبدرجة فكؽ المتكسط، كما دلَّت نتائج البحث 

الجنس  عمى عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان في متكسط درجات االحتياجات التدريبية تعزل لمتغيرات

 كالمؤىؿ كالكظيفة.

ىدفت إلى التعرؼ إلى أثر التدريب عمى أداء العامميف في القطاع الخاص ( بدراسة 2010قام غانم )

في مدينة نابمس ، كما تيدؼ أيضان إلى التعرؼ عمى بعض متغيرات الدراسة مثؿ )أثر التدريب،كأداء 
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ؿ تحقيؽ ىدؼ كمف أج دمات، كركح النتماء(.كنكعية جكدة الخ العامميف، كالميارات كالقدرات الفنية،

( 60( فقرة تـ تكزيعيا عمى عينة مؤلفة مف )35بتطكير أداة الدراسة تتككف مف ) الدراسة، قاـ الباحث

فردان، أشارت نتائج الدراسة إلى كجكد درجة مكافقة كبيرة عمى أسئمتيا كعمى سؤاؿ الدراسة الرئيس كىك: 

ارتباط خطي بيف إلى ، كما أشارت أيضان العامميف في الشركات الخاصةأداء ما ىك أثر التدريب عمى 

أثر التدريب كمتغير مستقؿ مف جية كأداء العامميف، كالميارات كالقدرات الفنية التي يمتمككنيا كنكعية 

 ، كركح االنتماء كمتغيرات تابعة مف جية أخرل.مات المقدمةكجكدة الخد

فت الدراسة إلى التعرؼ عمى تحديد االحتياجات التدريبية ىد( بدراسة 2010كما قام الطعاني )

لممشرفيف التربكييف في األردف في ضكء المياـ المطمكبة منيـ مف كجية نظرىـ كأثر كؿ مف النكع 

االجتماعي كالخبرة التعميمية كالمؤىؿ العممي لممشرؼ التربكم في تمؾ االحتياجات. تككف مجتمع 

( مشرفا كمشرفة. تـ تطكير 185ة، كتككنت عينة الدراسة مف )( مشرؼ كمشرف800الدراسة مف )

أف  ( فقرة، كقد تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج كاف أبرزىا ما يمي: 55استبانة مككنة مف) 

درجة االحتياج التدريبي عمى جميع المجاالت لممشرفيف التربكييف مف كجية نظرىـ جاءت بدرجة 

ت داللة إحصائية تعزل لمنكع االجتماعي كالمؤىؿ العممي كتفاعؿ النكع عدـ كجكد فركؽ ذاك  متكسطة.

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمخبرة ك  االجتماعي كالخبرة ككذلؾ النكع االجتماعي كالمؤىؿ.

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية لتفاعؿ الخبرة مع المؤىؿ ك  سنكات. 10لصالح فئة الخبرة أكثر مف 

  سنكات. 10حممة الماجستير كذكم الخبرة أكثر مف العممي لصالح 

ىدفت الدراسة إلى كضع تصكر لمعايير )جكدة بدراسة  (2009)واجرى كل من الجعيثني ومطر 

التدريب التربكم( في ضكء االتجاىات المعاصرة، كتمثمت مشكمة الدراسة في إيجاد نمكذج  ألىـ 

لدراسة المقابالت الفردية كالجماعية حيث أعدت ليذا معايير الجكدة في التدريب التربكم، كاستخدمت ا
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( معياران لمجكدة يندرج تحت كؿٍّ منيا عددان مف المؤشرات، كقد عرضت 11الغرض استبيانان تككف مف )

( شخصان مف المسئكليف عف التدريب في كزارة 15تمؾ المعايير كمؤشراتيا عمى عينة تككنت مف )

ينية كمف المدربيف، ككاف مف أىـ نتائج الدراسة: تككيف قائمة تضمنت التربية كالتعميـ العالي الفمسط

التصكر المقترح لمعايير جكدة التدريب التربكم في ضكء االتجاىات المعاصرة لمتدريب، كقد بمغ عدد 

، العمؿ عمى تعديؿ سياسات التدريب التربكم في ( مؤشران 74( معياران انبثؽ عنيا )11تمؾ المعايير)

بية كالتعميـ العالي، بما يتفؽ مع ما كرد في التصكر المقترح لمعايير جكدة التدريب التربكم، كزارة التر 

اعتماد المعايير المقترحة كإطار عاـ تتـ في ضكئو عمميات التقييـ الذاتي لمؤسسة التدريب، مف خالؿ 

 محاكمة جكانب البرامج التدريبية لتمؾ المعايير لمحكـ عمى مدل مالءمتيا.

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى معكقات تدريب المعمميف أثناء ( بدراسة 2008بو عطوان )وقام أ

الخدمة كسبؿ التغمب عمييا بمحافظات وغزة، كتمثمت مشكمة الدراسة في إيجاد معكقات التدريب عند 

المنيج الكصفي التحميمي عمى  حؿ ىذه المعكقات. كاستخدـ الباحثالمعمميف أثناء خدمتيـ كمحاكلة 

( معممان كمعممة، كجاءت النتائج بالنسبة لممعكقات عمى النحك التالي: 50عينة الدراسة المككنة مف )

كجكد معكقات لعدـ تقديـ الكزارة لحكافز مادية كمعنكية لممعمميف المتدربيف، كجكد معكؽ عدـ أخذ رأم 

ت العمؿ في المدرسة، المعمميف في احتياجاتيـ التدريبية، كجكد معكؽ تعارض كقت التدريب مع تكقي

. كأكصت الدراسة بضركرة تقديـ التدريب L.C.Dكجكد معكؽ قمة استخداـ الحاسكب في التدريب .

 تزامنا مع حكافز أخرل ميمة، كمتابعة أراء المعمميف حكؿ احتياجاتيـ التدريبية.

لتدريب في ىدفت ىذه الدراسة إلى الجابة عمى السؤاؿ اآلتي: ما دكر ا( دراسة 2007اعد نتيل )

تطكير كفايات مديرم مدارس ككالة الغكث الدكلية في قطاع وغزة كاليدؼ مف ىذا السؤاؿ ىك التعرؼ 
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عمى محتكل التدريب كاالحتياجات التدريبية كتصميـ البرنامج التدريبي كالتعرؼ أيضا عمى الطريقة 

 ة الغكث الدكلية.المتبعة في عممية التقييـ التي تسيـ في رفع كفايات مديرم المدارس بككال

كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة قد تـ إعداد إستبانة لجمع المعمكمات كقد تـ استخداـ أسمكب الحصر الشامؿ 

( مف مديرم مدارس ككالة الغكث الدكلية بقطاع وغزة. 194لجميع مفردات المجتمع كالذم تككف مف )

 %(.97.42تحقيؽ أم بنسبة )( مف المجتمع األصمي صالحة لم189كقد تـ جمع بيانات الدراسة مف )

أف دكر برنامج التدريب في برنامج التربية كالتعميـ بككالة  كقد تكصمت الدراسة إلى أىـ النتائج اآلتية:

الغكث كالخاص بتطكير كفايات مديرم المدارس فقد حصؿ المجمكع الكمي لفقرات استبانتو عمى نسبة 

لة إحصائية حكؿ دكر التدريب كرفع كفايات ال تكجد فركؽ ذات دالك  %(.78.98كبيرة مقدارىا) 

مديرم المدارس بقطاع وغزة تعزل لمتغير الجنس كالخبرة كلكف تكجد فركؽ تعزل لمحالة االجتماعية ك 

ديرم المدارس كبيف ممكجبة دالة إحصائيا بيف كفايات  تكجد ىناؾ عالقة ارتباطكما  المؤىؿ العممي.

  كؿ مجاؿ مف مجاالت البرنامج التدريبي.

التعرؼ عمى االحتياجات التدريبية لممعمميف كأنشطة  بدراسة ىدفت إلى Aguilar (2004وقام )

احتكت عمى مجاالت تخطيط الدرس  ةالنمك الميني المقترحة لتطكيرىـ، كقد استخدـ الباحث استبان

عداد الكسائؿ التعميمية كاستخداميا كمجاؿ النمك الميني، ( معمـ 213)كبمغت عينة الدراسة  كتنفيذه كا 

كقد أظيرت نتائج الدراسة أف تقدير المعمميف ألنفسيـ في مجاؿ تخطيط الدرس كتنفيذه "جيد  كمعممة،

جدا" ك"متكسط" في إعداد الكسائؿ التعميمية كاستخداميا، كبذلؾ ال يعتبر ىذاف المجاالف احتياج 

داكؿ مكاصفات، كاحتساب تدريبي، لكف تقديرات المعمميف جاءت منخفضة في مجاؿ التقكيـ )إعداد ج

العالمات، كتحميؿ فقرات االختبار( كبالتالي جاء االحتياج التدريبي لدييـ عالينا، كلـ تظير النتائج 
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فركقنا في تقديرات المعمميف الحتياجاتيـ التدريبية كالمشاركة في أنشطة النمك الميني بحسب المؤىؿ 

 العممي كسنكات الخدمة في التدريس.

العكائد التي تضيفيا عممية تدريب األفراد ىدفت الدراسة إلى معرفة دراسة  Daniels (2003)واجرى 

، كلتحقيػؽ ( بنػؾ بريطػاني15)حيػث تككنػت عينػة الدراسػة مػف مػكظفي  البنكؾ البريطانيػة، العامميف في

ىػػػدؼ الدراسػػػة تمػػػت االسػػػتعانة بػػػالمنيج الكصػػػفي التحميمػػػي، كبػػػذلؾ تػػػـ تطػػػكير اسػػػتبياف ليػػػذا الغػػػرض، 

أف التػدريب يسػيـ كبشػكؿ كبيػر فػي تطػكير ميػارات كتعمػـ األفػراد العػامميف، مت أبػرز النتػائج إلػى كتكص

كبنػػػػاء فػػػػرؽ العمػػػػؿ الفاعمػػػػة، كتحقيػػػػؽ مسػػػػتكيات جػػػػكدة عاليػػػػة، كخمػػػػؽ ثقافػػػػة تنظيميػػػػة داعمػػػػة ألىػػػػداؼ 

إلػى ارتفػاع بالضػافة   كاستراتيجيات المنظمات، إذ جاء مستكل التدريب لدل البنكؾ البريطانية مرتفعان،

مسػػػتكل التنميػػػة االقتصػػػادية، كىػػػذا بػػػدكره يسػػػيـ فػػػي تحقيػػػؽ عائػػػد جيػػػد عمػػػى االسػػػتثمار فػػػي التػػػدريب، 

 كبالتالي يسيـ في تحسيف التنمية االقتصادية لممجتمعات .

ىدفت الدراسة إلى معرفة درجة فاعمية برنامج التدريب الخاص ( بدراسة 2001المناصرة ) توقام

الذم أعدتو كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية مف كجية نظر مديرم كمديرات بالمديريف كالمديرات 

المدارس الثانكية الحككمية في محافظة الخميؿ، كالذم سعت الكزارة مف خاللو إلى النيكض بالعممية 

امج التعميمية بكافة الطرائؽ كالكسائؿ المتكافرة لدييا، كتمثمت مشكمة الدراسة في معرفة درجة فاعمية بر 

 تكاستخدم( مدير كمديرة، 64كتككف مجتمع الدراسة مف )التدريبية الخاصة بالمديريف كالمديرات. 

الباحثة استبانة قدمت لعينة الدراسة بمحافظة الخميؿ، كمف نتائج الدراسة: إعداد برامج تدريب نابعة مف 

، مراجعة ةدارس الفمسطينياحتياجات المديريف التدريبية كمكجية نحك العمؿ لتنعكس إيجابان عمى الم

سناد ميمة التدريب فيو لمدرب يف يمتمككف الخبرة في برنامج القياس كالتقكيـ المكجو لممديريف كتقييمو كا 

، تطكير البرنامج التدريبي مع األخذ بتكصيات كتقييـ المتدربيف كذلؾ لتحسيف الجكانب ذلؾ المجاؿ
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أسمكب التعمـ بالعمؿ كتطكيره كالتركيز عمى أسمكب االىتماـ ب التي بحاجة لتحسيف في ذلؾ البرنامج،

دراسة الحالة مع إدخاؿ أساليب كتقنيات جديدة في التدريب كاالبتعاد قدر المكاف عف أسمكب 

 المحاضرة. 
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 دراسات تتعمق باالنتماء الوظيفي  2.2.2

نطقة حكؿ  رضا المعمميف عف العمؿ كدافع العمؿ في الم (Makolle, 2015 &Henryدراسة )

. كفي المرحمة الكمية، تـ الحصكؿ مختمفةالجنكبية الغربية مف الكاميركف، مف خالؿ تصميـ أساليب 

مدرسة حككمية ثانكية مف فاكك )بيئة حضرية(  20مدرسا مف  265عمى البيانات مف عينة طبقية مف 

فاكك كأخرل في  كاحدة فيحالة )كندياف )كىي بيئة ريفية(. كفي المرحمة النكعية، أجريت دراستاف 

ندياف( لتكفير قدر أكبر مف العمؽ كالفيـ. كاعتمدت الدراسة عمى مجمكعة مف االحصاءات الكصفية 

كاالستنتاجية لتمثيؿ نتائج الدراسة االستقصائية حكؿ الرضا الكظيفي كدكافع العمؿ. تـ إجراء سمسمة 

لفؾ ما إذا كانت مستكيات مف تقنيات التحميؿ الحصائي وغير البارامترم مف أجؿ جمع األدلة 

المعمميف في الرضا الكظيفي لممعمميف مرتبطة بعدد محدد مف المتغيرات الديمكوغرافية المختارة. 

كدكافع العمؿ. كتـ تحميؿ  لممعمميفعمؽ الرضا الكظيفي  يرالدراسة أيضا بيانات نكعية لتكفكاستخدمت 

، في حيف تـ تجميع كتحميؿ المالحظات البيانات المستقاة مف المقابالت باستخداـ نيج مكاضيعي

الميدانية باستخداـ رمكز كمكاضيع كاسعة. كأظيرت النتائج أنو عمى الروغـ مف أف المتغيرات الجكىرية 

يشار إلييا عادة لدعـ الرضا الكظيفي لممعمميف في األدب الغربي، فإف العناصر الجكىرية كالخارجية 

المعرفي لممعمميف لرضاىـ الكظيفي كدافعية العمؿ في ىي عناصر ميمة تشكؿ التقييـ العاطفي ك 

الكاميركف. كأظيرت الدراسة أف العكامؿ االقتصادية )المرتبات كالعالكات كالمنافع(، كالظركؼ الظرفية 

)العكامؿ البيئية كظركؼ العمؿ(، ككذلؾ التصرفات السمككية ألعضاء آخريف في المدرسة )الطالب 

 ييف(، كانت أبرزىا العناصر التي تمس رضا المعمميف عف العمؿ كالدافع.كالمعمميف اآلخريف كالدار 

إلى التعرؼ الى أثر تطبيؽ استراتيجيات إدارة المكاىب في  (2015وسعت دراسة الجراح وأبو دولة )

بتصميـ استبانة، كذلؾ لجمع البيانات  افتعزيز االنتماء التنظيمي. كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث



49 
 

 

 لتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ اتباع المنيج الكصفي، ( عضك.300ة مف عينة الدراسة المككنة مف )األكلي

كتكصمت الدراسة إلى أف مستكل تطبيؽ استراتيجيات إدارة المكاىب في الجامعات األردنية الرسمية 

بعض  ، كاف ارتفع فيمتكسط جاء بدرجة متكسطة، أما مستكل االنتماء التنظيمي فقد جاء بكجو عاـ

الجكانب، كما أظيرت الدراسة كجكد أثر ميـ كارتباط طردم ايجابي لمستكل تطبيؽ استراتيجيات إدارة 

 المكاىب عمى مستكل االنتماء التنظيمي. 

حيث كاف الغرض مف ىذه الدراسة ىك فحص تأثير إدارة المكاىب ( Kehinde,2012وفي دراسة )

كأداة المنيج المسحي لجمع البيانات األكلية لمدراسة. تـ  عمى األداء التنظيمي. تـ استخداـ الستبانة

جمع البيانات ليذه الدراسة مف خالؿ إدارة االستبيانات المنظمة لعينة مف كبار المسئكليف التنفيذييف 

أك رئيس العمميات أك مدير، كقد تـ تكزيع استبياف كاحد لكؿ شركة مف  مف مستكل الرئيس التنفيذم

كبار الشركات ل في العاصمة الوغكس. ستة عشر نسخة استبياف لكبار المدراء في بيف الشركات الكبر 

ككشفت التحميالت أف األصكؿ كالتي شكمت األساس لمتحميؿ لدارة المكاىب تأثير  ،تـ جمعيا كاممة

 األداء التنظيمي،تأثير عمى  ياعاـ بأف مخطط إدارة المكاىب ل إيجابي عمى األداء التنظيمي بشكؿ

فت أيضا الشركات المتعددة الجنسيات كالشركات الكطنية، كلكف الشركات الصغيرة كالمتكسطة كما كش

 الحجـ لـ تكتسب مف ىذه التقنية الجديدة ضمف بيئة األعماؿ النيجيرية. 

ثر ممارسة السمطة كالمسؤكلية عمى أىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى ( بدراسة 2008قام المدني )

ت كاالدارات الحككمية بمنطقة تبكؾ في اكجية نظر المديريف في فركع الكزار االنتماء الكظيفي مف 

المممكة العربية السعكدية حيث تككف مجتمع الدراسة المستيدؼ مف جميع المدراء )مساعدم المدير 

( مديرا. كلتحقيؽ اىداؼ الدراسة 411العاـ، مديرم االدارات الداخمية رؤساء االقساـ. كالبالغ عددىـ )

سة كتككف فقرة، ككزعت عمى افراد مجتمع الدرا (42)طكير استبانة تككنت بصكرتيا النيائية مف تـ ت
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كث. كتكصمت الدراسة الى اف درجة ممارسة السمطة كالمسؤكلية كانت حمب (398)عينة الدراسة مف 

( بأبعادىا) ( كالمسؤكليةبأبعادىامرتفعة، كاف درجة االنتماء الكظيفي كانت مرتفعة، كجكد اثر لمسمطة )

 .بأبعادهعمى االنتماء الكظيفي 

إلى التعرؼ عمى مستكل الضغكط الكظيفية التي يتعػرض ليا العاممكف  (2007وسعت دراسة حجاج )

في مينة التمريض في مستشفيات قطاع وغزة الفمسطينية، كما تيػدؼ إلػى الكشؼ عف مدل كجكد 

يفي كعػف مدل كجكد فركؽ ذات داللة عالقة بيف ضغط العمؿ ككؿ مف االنتماء كالرضا الكظ

إحصائية في مستكل ضغط العمؿ تعزل لمتغيػر )العمػر، الجنس، المؤىؿ العممي، الحالة االجتماعية، 

مدة الخبرة(. كتكصمت الدراسة إلى إف العامميف في مينة التمريض في مستشفى الشفاء بغزة يعانكف 

 .ة إحصائية بيف ضغط العمؿ كالرضا الكظيفيمف مستكل ضغط مرتفع كجكد عالقة عكسية ذات دالل

كذلؾ فقد تكصمت الدراسة إلى عدـ كجكد ، كجكد عالقة عكسية بيف ضغط العمؿ كاالنتماء التنظيمي,

فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل ضغط العمؿ تعزل لمتغير )العمر، الجنس، المؤىؿ العممي، 

 .(الحالة االجتماعية، مدة الخبرة

( لمتعرؼ إلى مستكل الرضا الكظيفي كالكالء التنظيمي كالعالقة بينيما 2006عالونو )وىدفت دراسة 

عند معممي المدارس الخاصة في مدينة نابمس، كاثر الجػنس كالمؤىػؿ العممػي كسنكات الخبرة كالعمر 

حدد في مستكل الرضا الكظيفي كالكالء التنظيمي عند معممي المػدارس الخاصة في مدينة نابمس. كقد ت

مجتمع الدراسة في معممي المدارس الخاصة في مدينة نابمس جميعا، كتـ اختيار عينة منيـ بمغ 

( معمما كمعممة. كلتماـ الدراسػة أعػدت أداة مككنة مف ثالثة أقساـ: القسـ األكؿ: 126حجميا )

، أما ( فقرة17ء التنظيمي المككف مف )معمكمات شخصية عف المعمميف، كالقسـ الثػاني: مقيػاس الكال

فقرة أظيرت نتائج الدراسة أف مستكل الرضػا ) 53القسـ الثالث فمقياس الرضا الكظيفي المكػكف مػف )
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الػكظيفي عنػد معممي المدارس الخاصة في مدينة نابمس مرتفع، كاف مستكل الكالء التنظيمػي عنػد 

إلى عدـ كجكد فػركؽ ذات داللػة  معممػي المدارس الخاصة في مدينة نابمس مرتفع ، كما أشارت النتائج

، العممػي كسػنكات الخبػرة كالعمر إحصائية في مستكل الرضا الكظيفي تعزل لمتغير الجنس كالمؤىؿ

ككذلؾ عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل الكالء التنظيمي تعزل لممؤىؿ العممي كسنكات 

فػي مسػتكل الػكالء التنظيمي تعزل لمتغير  الخبرة كالعمر، كما كجدت فركؽ ذات داللة إحصػائية

 . الجنس، كما أشارت نتائج الدراسة إلى كجكد عالقة ايجابية بيف الرضػا الكظيفي كالكالء التنظيمي

 حاكلت معرفة العالقة بيف الكالء التنظيمي كأداء العامميف في القطاع (2004اما دراسة لوتاه )

 متحدة، كمعرفة مستكل الكالء التنظيمي لممكظفيف في القطاعالحككمي في دكلة األمارات العربية ال

عمى  الحككمي، كتأثير بعض متغيرات الصفات الشخصية عمى الكالء التنظيمي، كطبقت ىذه الدراسة

الدراسة  ( مكظفنا مف أصؿ مجتمع440كزارة الصحة في دكلة المارات، بمغ عدد أفراد عينة الدراسة )

ا، أشارت نتائج الدراسة إلى أف المكظفيف في كزارة الصحة يتمتعكف ( مكظفن 6380البالغ عدده )

بمستكل مرتفع مف الكالء التنظيمي. ككجد أف ىناؾ عالقة ايجابية بيف الكالء التنظيمي كاألداء 

التنظيمي زاد الجيد المبذكؿ في العمؿ، كبالتالي ازدياد النتاجية،  الكظيفي، حيث أنو كمما زاد الكالء

اككاف تأثي نو كمما زاد العمر لممكظؼ زاد كالؤه التنظيمي أبالنسبة لمكالء التنظيمي حيث  ر العمر كاضحن

 لممؤسسة. ككاف الكالء التنظيمي لمكافديف مف خارج المارات اكبر مف الكالء التنظيمي لممكاطنيف،

الدراسة  ظير نتائجكبر مف الكالء التنظيمي لإلدارييف كالفنييف كلـ تأكالكالء التنظيمي لألطباء كاف 

 فركقنا في مستكيات التنظيـ تعزل لمتغير الجنس.

التي ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة طبيعة العالقة بيف الكالء الميني  (2003وفي دراسة عورتاني ) 

كالنمط القيادم لدل الدارييف في كزارات السمطة الكطنية الفمسطينية، كاشتممت عمى عينة مككنة مف 
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أف درجة الكالء الميني لدل الدارييف في :ا مف مختمؼ الكزارات، كقد تكصمت الدراسة إلى( إدارين 363)

كما كجدت فركؽ في الكالء الميني تبعنا لمتغير  .كزارات السمطة الكطنية الفمسطينية كانت مرتفعة جدنا

مؤىؿ العممي كظيرت فركؽ في الدرجة الكمية لمكالء الميني تبعنا لمتغير ال .الجنس كلصالح الذككر

 .كلصالح مؤىؿ الماجستير

إلى معرفة مستكل االنتماء الميني كالرضػا الػكظيفي كالعالقة بينيما  (2003وىدفت دراسة سالمة)

لدل أعضاء الييئة التدريسية في الجامعات الفمسطينية، كما ىدفت إلى تحديػد دكر الجنس كالمؤىؿ 

كالمركز الكظيفي في الجامعات عمػى مستكل االنتماء كالرضا العممي كالرتبة األكاديمية كالخبرة الدارية 

مف  )1046ة في الجامعػات، كتكػكف مجتمػع الدراسة مف )يالكظيفي لدل أعضاء الييئة التدريس

كزعت عمييـ الباحثة ) 302، اختير منيـ عينة عشكائية بمغ حجميػا )يةأعضاء الييئة التدريس

كأشارت نتائج الدراسة إلى  .الميني، كالثانية لقياس الرضػا الػكظيفياستبانتيف: األكلى لقياس االنتماء 

أف مستكل االنتماء الميني لدل أعضاء ىيئة التدريس في الجامعػات الفمسطينية مرتفع، بينما كاف 

مستكل الرضا متكسطان ، كما أشارت نتائج الدراسة إلى عدـ كجػكد فركؽ ذات داللة إحصائية في 

 .لميني كالرضا الكظيفي تعػزل لمتغيػر الجػنس كالمؤىؿ العممي ، كالرتبة األكاديميةمستكل االنتماء ا

 الى التعرؼ إلى أثر ضغكط الكظيفة التي يشعر بيا المعممكف في ( 2000وسعت دراسة الكاساني ) 

 المدارس الحككمية في محافظة الزرقاء عمى االنتماء الكظيفي )دراسة حالة(. كما ىدفت إلى التعرؼ

 عمى أثر كؿ مف )الجنس، كالعمر، كالحالة االجتماعية، كالمؤىؿ العممي، كالخبرة( في تأثير ضغكط

العينة  ( معممنا كمعممة، في حيف كانت5094الكظيفة عمى الكالء التنظيمي. حيث بمغ مجتمع الدراسة )

لتنظيمي، كما ( معممنا كمعممة. كأظيرت نتائج الدراسة أف ضغكط الكظيفة تؤثر عمى الكالء ا360)

الكظيفة عمى الكالء  أشارت النتائج إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل تأثير ضغكط
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فركؽ ذات داللة إحصائية  التنظيمي تعزل إلى الجنس كالعمر كالحالة االجتماعية كالخبرة، كعدـ كجكد

 تعزل لممؤىؿ العممي.

 التعقيب عمى الدراسات السابقة 3.2

االنتماء الكظيفي، فيناؾ مجمكعة مف الدراسات االحتياجات التدريبية ك  حكؿ ات السابقةالدراس تتمحكر 

( كالعمايرة 2015( كدراسة سردية )2015مكضكع االحتياجات التدريبية مثؿ دراسة الحربي )تناكلت 

(2014 .) 

 ,Makolleكما أنو ىناؾ مجمكعة مف الدراسات تناكلت مكضكع االنتماء الكظيفي مثؿ دراسة )

2015 &Henry( كدراسة ك الجراح أبك دكلة )2007( كدراسة حجاج )2015.) 

ىذه الدراسة عف الدراسات السابقة بأف ىذه الدراسة تناكلت االحتياجات التدريبية كربطتيا مع  تميزت

ة بمتغيرات أخرل مثؿ دراسة وغانـ أما الدراسات السابقة فقد ربطت االحتياجات المينياالنتماء الميني 

( التي ربطت التدريب بالكفايات 2007( التي ربطت التدريب بأداء العامميف، كدراسة نتيؿ )2010)

 ( التي ربطت التدريب بالنمك الميني.Aguilar,2004كدراسة  )المينية، 

ثناء الخدمة، كما أف ىذا تدريب أالعمى أىمية  ، سكاء العربية منيا أك األجنبيةتجمع الدراسات السابقة

التدريب بحاجة إلى تطكير دائـ لرفع مستكل أداء المكظفيف، كما ركزت ىذه الدراسات عمى ضركرة 

تخطيط كتصميـ  إعادة النظر في البرامج التدريبية المقدمة لممكظفيف أثناء الخدمة باتجاه التركيز عمى

 .كياتيـ العممية كالفكرية، كتنكعيا لتناسب احتياجات المكظفيف كمستىذه البرامج

كقد استفادت الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة بالتعرؼ إلى محاكر تدريب المكظفيف أثناء الخدمة، 

كاالطالع عمى مجاالت التدريب كاالستفادة منيا في رسـ تصكر لمتخطيط لتدريب المعمـ الفمسطيني 
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ات التدريبية كالياتو، كطرقو، كما أف ىذه أثناء الخدمة، إضافة إلى التعرؼ عمى كاقع االحتياج

الدراسات تفتح المجاؿ أماـ بناء أداة الدراسة كتطكيرىا لمبناء عمى ما سبؽ مف دراسات حكؿ مكضكع 

 الدراسة.
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 الفصل الثالث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الطريقة واإلجراءات

كصفا  تناكؿ ىذا الفصؿ المنيج الذم قامت الباحثة بإتباعو في ىذه الدراسة، كيتضمف

لإلجراءات التي قامت بيا في تنفيذ دراستيا، مف حيث كصؼ مجتمع الدراسة كعينتيا، كالطريقة التي 

تـ اختيار العينة بيا، كأدكات الدراسة كالطرؽ التي تـ اتباعيا في إعدادىا، كالتأكد مف صدقيا كثباتيا، 

جراءاتيا، كالمعالجة الحصائية التي تـ استخداميا في تحميؿ  كخطكات تطبيقيا، كتصميـ الدراسة كا 

 النتائج .

 منيج الدراسة: 1.3

االحتياجات التدريبية لدى معممي لقياس  االرتباطي استخدمت الباحثة المنيج الكصفي

، حيث اف ىذا المنيج عالقتيا بانتمائيم الوظيفي في ضوء بعض المتغيراتا واألغوار و محافظة أريح

 .اتالنكع مف الدراسىك األنسب لمثؿ ىذا 
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 مجتمع الدراسة:  2.3

العامميف في مدارس محافظة أريحا  كالمعممات تككف مجتمع الدراسة مف جميع المعمميف

كمعممة. كما ىك مكضح  ان ( معمم440ـ، كالبالغ عددىـ )2016/2017كاألوغكار خالؿ العاـ الدراسي 

 (1.3في الجدكؿ )

 الدراسة (:  توزيع أفراد مجتمع 1.3رقم ) جدول

 لعددا الفئة

 142 الذككر

 298 الناث

 440 المجموع

 

 عينة الدراسة: 3.3

%( مف مجتمع الدراسة، أم ما 40العشكائية مككنة مف )الطبقية استخدمت الباحثة العينة 

مبحكث مف المعمميف كالمعممات العامميف في مدارس محافظة أريحا كاألوغكار. حيث  176يقارب 

( استبانة صالحة 146نة عمى مجتمع الدراسة، كتـ استرداد )( استبا176قامت الباحثة بتكزيع )

( 1.3لمتحميؿ، كبعد إتماـ عممية جمع البيانات، تـ إجراء التحميؿ الحصائي ليا، كيبيف الجدكؿ )

 تكزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة:
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 (:  توزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة 2.3جدول رقم )

 العدد ائلالبد المتغيرات
 الجنس

 
 51 ذكر
 95 أنثى

 المؤىل العممي

 0 ثانكية عامة

 123 دبمـك

 15 بكالكريكس

 8 ماجستير فأعمى

عــــــــــــدد الــــــــــــدورات 
التدريبيــــــــــة التــــــــــي 

 شاركت بيا

 18     3اقؿ مف 

3-6        45 

 83 6أكثر مف 

المرحمـــة التـــي تقـــوم 
 بتدريسيا

 70 اساسية

 76 ثانكية

 ةسنوات الخبر 
 46 سنكات 5اقؿ مف 

 52 سنكات 5-10

 48 سنكات 10أكثر مف 

 أداة الدراسة: 4.3

ل معممي لفحص فرضيات الدراسة، قامت الباحثة ببناء استبانة لقياس االحتياجات التدريبية لد

عالقتيا بانتمائيـ الكظيفي في ضكء بعض المتغيرات ، كقد تـ بناء محافظة أريحا كاألوغكار ك 
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العالقة بمكضكع الدراسة. كمف خالؿ االستفادة  اتعمى الدراسات السابقة ذ االطالعبعد  االستبانة

( فقرة، مقسمة عمى جزئيف: الجزء 96مف ذكم االختصاص، كقد اشتممت االستبانة في صكر عمى )

األكؿ تككف مف المعمكمات األكلية، كالجزء الثاني تككف مف بعديف: البعد األكؿ يقيس االحتياجات 

 كيقسـ الى عدة أقساـ كىي: كاقع تحديد االحتياجات التدريبية، ة( فقر 65يبية كقد تككف مف )تدر ال

تربية ال، ككاقع دائرة التدريب في مديرية االحتياجات التدريبية لتسييؿ عممية التعميـ كالتعمـلممعمميف، ك 

النتماء الكظيفي، كتككف مف تعميـ، كالتطكر الميني كممؼ االنجاز لممعمميف، كالبعد الثاني يقيس االك 

 (.1( فقرة، كما في المحمؽ رقـ )31)

 صدق األداة   5.3

لمتحقػػؽ مػػػف صػػدؽ أداة الدراسػػػة, تػػـ عػػػرض االسػػتبانة عمػػػى مجمكعػػة مػػػف المحكمػػيف كمػػػا فػػػي 

(، كعمػػى ضػػكء المالحظػػات التػػي أشػػاركا إلييػػا، تػػـ إعػػادة صػػياوغة بعػػض الفقػػرات، كتػػـ 2الممحػػؽ رقػػـ )

 تى خرجت االستبانة في شكميا النيائي. حذؼ بعض الفقرات، ح

 ثبات األداة   6.3

لمتحقػػػؽ مػػػف ثبػػػات أداة الدراسػػػة، تػػػـ اسػػػتخداـ ثبػػػات االتسػػػاؽ الػػػداخمي لفقػػػرات األداة باسػػػتخداـ     

معادلة الثبات كركنباخ ألفا عمى عينة الدراسػة فػي كػؿ مجػاؿ مػف مجػاالت أداة الدراسػة، بالضػافة إلػى 

 (: 3.3مكضح في الجدكؿ )الدرجة الكمية كما ىك 
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 (: معامل الثبات كرونباخ ألفا لمجاالت أداة الدراسة3.3جدول رقم )

 المجال
عدد 
 الفقرات

قيمة معامل الثبات ألفا 
 كرونباخ

 0.89 13 كاقع تحديد االحتياجات التدريبية لممعمميف

 0.91 21 االحتياجات التدريبية لتسييؿ عممية التعميـ كالتعمـ

 0.81 17 تعميـ التربية ك الرة التدريب في مديرية كاقع دائ

 0.89 14 التطكر الميني كممؼ االنجاز لممعمميف

 0.92 32 االنتماء الكظيفي 

 0.93 97 الدرجة الكمية ألداة الدراسة

أف درجة ثبات أداة الدراسة الكمي مرتفعة، حيػث بمغػت قيمػة معامػؿ  (3.3الجدكؿ )يالحظ مف 

عنػد الدرجػة الكميػة، أم أف أداة الدراسػة المسػتخدمة قػادرة عمػى اسػترجاع مػا  0.93اخ الثبات ألفا كركنب

مف البيانات كالنتائج الحالية فيما لك تـ إعادة اسػتخداميا كتكزيعيػا مػرة أخػرل عمػى العينػة  .930نسبتو 

ككية الدالػة نفسيا؛ أم في حالة إعادة القياس، ك بمغت قيمة معامؿ الثبات ألفػا كركنبػاخ لممؤشػرات السػم

كبمغػػػت قيمػػػة معامػػػؿ الثبػػػات ألفػػػا كركنبػػػاخ   89.0 عمػػػى كاقػػػع تحديػػػد االحتياجػػػات التدريبيػػػة لممعممػػػيف

، ك بمغت قيمة 91.0 لممؤشرات السمككية الدالة عمى االحتياجات التدريبية لتسييؿ عممية التعميـ كالتعمـ

تعميـ التربية ك الدائرة التدريب في مديرية  معامؿ الثبات ألفا كركنباخ لممؤشرات السمككية الدالة عمى كاقع

ك بمغت قيمة معامؿ الثبات ألفا كركنباخ لممؤشرات السػمككية الدالػة عمػى التطػكر المينػي كممػؼ  86.0

, ك بمغػػت قيمػػة معامػػؿ الثبػػات ألفػػا كركنبػػاخ لممؤشػػرات السػػمككية الدالػػة عمػػى 89.0االنجػػاز لممعممػػيف 
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ت الثبػػػات المسػػػتخرجة ليػػػذا المقيػػػاس مناسػػػبة كتفػػػي ألوغػػػراض , كتعػػػد معػػػامال92.0 االنتمػػػاء الػػػكظيفي

 الدراسة. 

 إجراءات تطبيق الدراسة  7.3

االحتياجات التدريبية لدل بعد االطالع عمى األدبيات السابقة تـ تصميـ االستبانة لمتعرؼ عمى 

كبعد ،  كعالقتيا بانتمائيـ الكظيفي في ضكء بعض المتغيرات ،معممي محافظة أريحا كاألوغكار

تصميـ االستبانة بصكرتيا النيائية تـ تكزيعيا عمى أفراد العينة بطريقة المقابمة الشخصية، كعمى 

 ىذا تككف الدراسة قد مرت بالمراحؿ اآلتية :

 .جمع المعمكمات كالبيانات التي تساعد في تحديد مشكمة الدراسة 

 مت بصياوغتيا عمى شكؿ قاك  ،تحديد مشكمة الدراسة مف قبؿ الباحثة التي أرادت معالجتيا

الباحثة بصياوغة فرضيات  تسؤاؿ رئيسي متعمؽ  بمشكمة الدراسة، كأسئمة فرعية منبثقة عنيا، كقام

 الدراسة.

  قامت الباحثة بتحديد مجتمع الدراسة كاختيار العينة مف ىذا المجتمع، كقاـ بتكضيح حجـ

 العينة كأسمكب  اختيارىا.

 كمات المطمكبة مف المبحكثيف بكاسطة أداة الدراسة التي قامت الباحثة بجمع البيانات كالمعم

 يا كىي االستبانة بطريقة منظمة كدقيقة.تاختار 

 ( استبانة، كاستخراج 146الباحثة بتفريغ االستجابات، كعددىا ) تبعد جمع البيانات قام

تفسير ب ت( لممعالجة الحصائية، ثـ قامSPSSالنتائج باالستعانة ببرنامج التحميؿ الحصائي )

 النتائج كالتعميؽ عمييا، كمف ثـ استخالص التعميمات كاالستنتاجات كالتكصيات منيا.
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 متغيرات الدراسة 8.3

: الجنس، المؤىؿ العممي، عدد الدكرات التدريبية التي شاركت بيا، المرحمة التي المستقمةالمتغيرات 

 .تقكـ بتدريسيا، عدد سنكات الخبرة

 .االنتماء الكظيفي، ات التدريبية: االحتياجالتابع المتغيرات

 المعالجة اإلحصائية:  9.3

بعػػد جمػػع بيانػػات الدراسػػة، قامػػت الباحثػػة بمراجعتيػػػا تمييػػدا لدخاليػػا إلػػى الحاسػػكب، كقػػد تػػػـ 

إدخاليا لمحاسكب بإعطائيا أرقامان معينة، أم بتحكيؿ الجابات المفظية إلى رقمية حسػب مقيػاس لكػرت 

 4درجػات، الجابػة )مكافػؽ(   5بػة عمػى درجػة الممارسػة )مكافػؽ بشػدة( الخماسي، حيث أعطيػت الجا

درجات, الجابة )معارض( درجتيف كالجابػة )معػارض بشػدة( فقػد أعطيػت  3درجات, الجابة )محايد( 

 درجة كاحدة.

كقػػد تمػػت المعالجػػة الحصػػائية الالزمػػة لمبيانػػات، تػػـ اسػػتخراج األكسػػاط الحسػػابية كاالنحرافػػات 

لمفقػػرات كالػػدرجات الكميػػة لممجػػاالت، كقػػد تػػـ فحػػص فرضػػيات الدراسػػة باسػػتخداـ اختبػػار )ت( المعياريػػة 

لمعينػػػات المسػػػتقمة لمفرضػػػيات ذات المتغيػػػر المسػػػتقؿ بمسػػػتكييف، أمػػػا الفرضػػػيات ذات المتغيػػػر المسػػػتقؿ 

(، كلقياس الصدؽ One Way ANOVA) بثالثة مستكيات تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم

، كاسػتخداـ معامػؿ ارتبػػاط (Alpha Cronbachلثبػات، فقػد تػـ اسػػتخداـ معادلػة الثبػات كركنبػاخ ألفػػا)كا

بيرسػػػكف لمكشػػػؼ عػػػف العالقػػػة بػػػيف المتغيػػػرات، كذلػػػؾ باسػػػتخداـ الحاسػػػكب ك برنػػػامج الػػػرـز الحصػػػائية 

SPSS . 
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 الفصل الرابع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تحميل نتائج الدراسة

 تمييد  1.4

الفصؿ عرضا لنتائج الدراسة، التي تكصمت إلييا الباحثة عف مكضكع الدراسة كىك "  تضمف ىذا    

االحتياجات التدريبية لدى معممي محافظة أريحا واألغوار وعالقتيا بانتمائيم الوظيفي في ضوء 

كبياف عالقة كؿ مف المتغيرات مف خالؿ استجابة أفراد العينة عمى أداة الدراسة،  "بعض المتغيرات

ميؿ البيانات الحصائية التي تـ الحصكؿ عمييا. كحتى يتـ تحديد درجة متكسطات استجابة أفراد كتح

 عينة الدراسة تـ اعتماد المقياس الكزني اآلتي:

 مدى متوسطيا الحسابي الدرجة

 فأقؿ 2.33 منخفضة

 3.67-2.34 متكسطة

 فأعمى 3.68 مرتفعة



63 
 

 

 نتائج أسئمة الدراسة:  2.4

 المتعمقة بالسؤال األول:  النتائج 1.2.4

  ؟االحتياجات التدريبية لدى معممي محافظة أريحا واألغوار ما واقع

لإلجابػػػة عػػػف ىػػػذا السػػػؤاؿ، قامػػػت الباحثػػػة بحسػػػاب المتكسػػػطات الحسػػػابية، كاالنحرافػػػات المعياريػػػة      

التدريبيػة لػدل  كاقػع االحتياجػات الستجابات أفراد عينة الدراسػة عمػى مجػاالت االسػتبانة التػي تعبػر عػف

 ( يكضح ذلؾ:1.4معممي محافظة أريحا كاألوغكار كالجدكؿ )

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية السـتجابات أفـراد عينـة الدراسـة لمجـاالت 1.4جدول )

 واقع االحتياجات التدريبية لدى معممي محافظة أريحا واألغوار

المتوسط  المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب الدرجة

1 
كاقع تحديد االحتياجات التدريبية لممعمميف في 

 متكسطة 1.00 3.56 مديرية تربية كتعميـ أريحا
3 

2 
االحتياجات التدريبية لتسييؿ عممية التعميـ 

 0.83 4.06 كالتعمـ
 1 مرتفعة

 4 متكسطة 1.01 3.41 كاقع دائرة التدريب في مديرية تربية كتعميـ أريحا 3

 2 مرتفعة 0.84 3.92 كر الميني كممؼ االنجاز لممعمميفالتط 4

  مرتفعة 0.88 3.85 الدرجة الكمية 

( الػػػػػذم يعبػػػػػر عػػػػػف المتكسػػػػػطات الحسػػػػػابية كاالنحرافػػػػػات المعياريػػػػػة 1.4كيالحػػػػػظ مػػػػػف الجػػػػػدكؿ )     

السػػػػتجابات أفػػػػراد عينػػػػة الدراسػػػػة لمجػػػػاالت كاقػػػػع االحتياجػػػػات التدريبيػػػػة لػػػػدل معممػػػػي محافظػػػػة أريحػػػػا 
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ألوغكار، أف المتكسط الحسػابي لمدرجػة الكميػة لمجػاؿ كاقػع االحتياجػات التدريبيػة لػدل معممػي محافظػة كا

( كىػػذا يػػدؿ عمػػى أف كاقػػع االحتياجػػات التدريبيػػة 0.88( كانحػػراؼ معيػػارم )3.85أريحػػا كاألوغػػكار بمػػغ )

ات التدريبيػة لػدل لدل معممي محافظة أريحا كاألوغكار جاء بدرجة مرتفعة، كىذا يعني أف كاقع االحتياج

 معممي محافظة أريحا كاألوغكار جاءت بدرجة مرتفعة.

 :واألغوار تحديد االحتياجات التدريبية لممعممين في مديرية تربية وتعميم أريحاأ( 

تحديػػد المتكسػػطات الحسػػابية، كاالنحرافػػات المعياريػػة السػػتجابات أفػػراد عينػػة الدراسػػة عمػػى مجػػاؿ      

 ( يكضح ذلؾ:2.4معمميف في مديرية تربية كتعميـ أريحا، كالجدكؿ )االحتياجات التدريبية لم

(: المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة الســتجابات أفــراد عينــة الدراســة لمجــال 2.4جــدول )

 واألغوار تحديد االحتياجات التدريبية لممعممين في مديرية تربية وتعميم أريحا

رقم 
 الفقرة

 الفقرات
المتوسط 

 يالحساب
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 مرتفعة 0.73 4.08 تقـك المديرية بمراجعة أدائي مف خالؿ القياـ بكاجباتي الكظيفية 5

6 
تقـك المديرية بدراسة التقارير كالسجالت الخاصة كتحديد نقاط القكة 

 كالضعؼ لدم
 مرتفعة 0.96 3.79

9 
ات الفعمية عمى االحتياجات التدريبية يتـ تحديدىا كفؽ كاقع االحتياج

 أساس كصؼ أىداؼ الكظيفة
 مرتفعة 0.93 3.69

 متكسطة 0.96 3.62 تحدد المديرية  االحتياجات التدريبية باالعتماد عمى الخطط التطكيرية 8
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 متكسطة 0.98 3.60 تحدد المديرية  االحتياجات التدريبية بناء عمى مؤشرات الكفاءة 7

 متكسطة 1.00 3.58 عممية يطمب مني تعبئة استبياف كفقا ألسس 4

 متكسطة 1.03 3.57 يتـ تحديد االحتياجات التدريبية بسؤاؿ المكظفيف ذكم العالقة 10

 متكسطة 1.06 3.56 يتـ استخداـ نماذج خاصة في المديرية  لتحديد االحتياجات التدريبية 12

 متكسطة 1.00 3.44 يتـ استخداـ استقصاء البحث العممي لتحديد االحتياجات التدريبية 13

 متكسطة 1.07 3.42 اخضع لممقابمة الشخصية 2

11 

 يتـ تحديد االحتياجات التدريبية لممكظؼ بناء عمى تقييمو السنكم

 
 متكسطة 1.06 3.37

 منخفضة 1.13 3.32 لتحديد احتياجاتي التدريبية  اخضع الختبارات تحريرية أك شفكية 1

 منخفضة 1.11 3.22 تكاجيني في العمؿ تقـك المديرية بتحميؿ المشكالت التي 3

 متوسطة 1.00 3.56 الدرجة الكمية 

 

( الػػػػػذم يعبػػػػػر عػػػػػف المتكسػػػػػطات الحسػػػػػابية، كاالنحرافػػػػػات المعياريػػػػػة 2.4كيالحػػػػػظ مػػػػػف الجػػػػػدكؿ )     

السػػتجابات أفػػراد عينػػة الدراسػػة لمجػػاؿ تحديػػد االحتياجػػات التدريبيػػة لممعممػػيف فػػي مديريػػة تربيػػة كتعمػػيـ 

المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية لمجاؿ تحديد االحتياجات التدريبية لممعمميف في مديرية تربية أريحا أف 

( كىذا يدؿ عمػى أف االحتياجػات التدريبيػة لممعممػيف 1.00( كانحراؼ معيارم )3.56كتعميـ أريحا بمغ )
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ة بمراجعة أدائي مف في مديرية تربية كتعميـ أريحا جاء بدرجة متكسطة، حيث كانت الفقرة )تقـك المديري

( كانحػػػػراؼ معيػػػػارم 4.08خػػػػالؿ القيػػػػاـ بكاجبػػػػاتي الكظيفيػػػػة( أكثػػػػر الفقػػػػرات أىميػػػػة بمتكسػػػػط حسػػػػابي )

(، بينمػػا كانػػت الفقػػرة )تقػػـك المديريػػة بتحميػػؿ المشػػكالت التػػي تػػكاجيني فػػي العمػػؿ( أقػػؿ الفقػػرات 0.73)

 (.1.11( كانحراؼ معيارم )3.22أىمية بمتكسط حسابي )

 :واألغوار في مديرية تربية وتعميم أريحا ات التدريبية لتسييل عممية التعميم والتعمماالحتياجب( 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى مجاؿ االحتياجات      

 ( يكضح ذلؾ3.4كالجدكؿ )التدريبية لتسييؿ عممية التعميـ كالتعمـ 

طات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة الســتجابات أفــراد عينــة الدراســة لمجــال (: المتوســ3.4جــدول )

 واألغوار في مديرية تربية وتعميم أريحا االحتياجات التدريبية لتسييل عممية التعميم والتعمم

رقم 
 الفقرة

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 مرتفعة 0.76 4.25 مراعاة الفركؽ الفردية بيف الطالب 6

 مرتفعة 0.76 4.18 إثارة الدافعية لممنافسة الشريفة بيف الطالب 5

 مرتفعة 0.72 4.18 الدارة الفاعمة في الصؼ 7

 مرتفعة 0.82 4.18 اختيار الكسائؿ التعميمية كالتقنيات الحديثة المناسبة 19

 مرتفعة 0.78 4.15 استخدـ استراتيجيات التعميـ الحديثة 8

 مرتفعة 0.82 4.13 عمؿ كفريؽ مع العامميف في المدرسةال 13
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 مرتفعة 0.8 4.11 ربط القضايا الكطنية بمكضكعات الدركس المختمفة 14

 مرتفعة 0.73 4.09 التقييـ الذاتي لمعرفة مدل فاعمية طرؽ التدريس المستخدمة 9

 مرتفعة 0.81 4.08 اختيار طرؽ التدريس المالئمة لممكاقؼ التعميمية 10

 مرتفعة 0.78 4.06 إثارة المناقشات الفعالة بيف الطالب مف كقت ألخر 15

 مرتفعة 0.84 4.05 كيفية تحديد نقاط الضعؼ لدل الطمبة تمييدا لعالجيا 3

 مرتفعة 0.69 4.05 الطرؽ المالئمة لمتعامؿ مع المتفكقيف كالمتأخريف دراسيا 4

 مرتفعة 0.84 4.03 لشياداتتكظيؼ الحاسكب لرصد درجات الطمبة كتصميـ ا 20

 مرتفعة 0.91 4.02 عمميات تحسيف مستكل سمكؾ الطمبة 1

 مرتفعة 0.8 4.01 كيفية تطكير األنشطة الصفية كالالصفية 11

 مرتفعة 0.88 4.01 أرشفة المعمكمات في ممفات خاصة 21

 مرتفعة 1.01 3.98 التعميـ اثراء استخداـ شبكة االنترنت في 18

 مرتفعة 0.84 3.96 محافظة عمى النظاـ في المكاقؼ الطارئةكيفية ال 12

 مرتفعة 0.9 3.93 كيفية معالجة سمكؾ الطالب وغير المتعاكف في الصؼ 2

 مرتفعة 0.9 3.87 كيفية التكاصؿ مع أكلياء أمكر الطمبة 16

 مرتفعة 0.95 3.86 في التعميـ ICT استخداـ اؿ 17

 مرتفعة 0.83 4.06 الدرجة الكمية 

( الػػػػػذم يعبػػػػػر عػػػػػف المتكسػػػػػطات الحسػػػػػابية، كاالنحرافػػػػػات المعياريػػػػػة 2.4كيالحػػػػػظ مػػػػػف الجػػػػػدكؿ )     

الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجاؿ االحتياجػات التدريبيػة لتسػييؿ عمميػة التعمػيـ كالػتعمـ، أف المتكسػط 
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( كانحراؼ 4.06ـ بمغ )الحسابي لمدرجة الكمية لمجاؿ االحتياجات التدريبية لتسييؿ عممية التعميـ كالتعم

( كىػػذا يػػدؿ عمػػى أف االحتياجػػات التدريبيػػة لتسػػييؿ عمميػػة التعمػػيـ كالػػتعمـ  جػػاء بدرجػػة 0.83معيػػارم )

مرتفعة، حيػث كانػت الفقػرة )مراعػاة الفػركؽ الفرديػة بػيف الطػالب( أكثػر الفقػرات أىميػة بمتكسػط حسػابي 

فػػػي التعمػػػيـ( أقػػػؿ الفقػػػرات  ICTداـ اؿ (، بينمػػػا كانػػػت الفقػػػرة )اسػػػتخ0.76( كانحػػػراؼ معيػػػارم )4.25)

 (.0.95( كانحراؼ معيارم )3.86أىمية بمتكسط حسابي )

 :واألغوار واقع دائرة التدريب في مديرية تربية وتعميم أريحاج( 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية السػتجابات أفػراد عينػة الدراسػة عمػى مجػاؿ كاقػع دائػرة      

 ( يكضح ذلؾ:4.4، كالجدكؿ )ة تربية كتعميـ أريحاالتدريب في مديري

(: المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة الســتجابات أفــراد عينــة الدراســة لمجــال 4.4جــدول )

 واألغوار واقع دائرة التدريب في مديرية تربية وتعميم أريحا

 رقم الفقرة
 الفقرات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 مرتفعة 0.99 3.92 تـ اختيار المدربيف بناء عمى تخصصاتيـ كمكضكع التدريبي 16

 متكسطة 0.92 3.63 الخمط بيف الروغبة في التدريب كالحاجة لمتدريب 2

 متكسطة 0.85 3.61 تتبع المديرية  سياسة كاضحة لمتدريب 12

15 
يتـ التعاكف مع خبراء في مجاؿ التدريب لتحسيف أداء دائرة 

 البشريةالمكارد 
3.54 0.93 

 متكسطة

 متكسطة 1.07 3.51 مدة الدكرات التدريبية مناسبة 17
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 متكسطة 1.12 3.5 تكرار البرامج التدريبية 3

 متكسطة 1.12 3.49 االىتماـ بالكـ دكف الكيؼ في البرامج التدريبية 5

 متكسطة 0.93 3.49 بيف المشكالت التدريبية كوغيرىا مف المشكالت الخمط 1

 متكسطة 0.97 3.49 ىناؾ كحدة فاعمة لتطكير القكل البشرية 14

13 
ىناؾ تنكع في البرامج التدريبية لممكظفيف باختالؼ درجاتيـ 

 الكظيفية
3.43 0.87 

 متكسطة

 متكسطة 1.01 3.35 عدـ تفيـ الدارة العميا ألىمية التدريب 4

 منخفضة 1.1 3.27 التسرع في تنفيذ البرامج التدريبية 7

6 
يميش دكر ادارة المكارد البشرية في رسـ كبناء استراتيجيات ت

 كرؤية المديرية  التدريبية
3.25 1 

 منخفضة

 منخفضة 1.02 3.16 عممية التدريب عممية وغير مستمرة في المديرية 8

11 
عممية التدريب ال تتـ بناء عمى دراسة عممية مسبقة 

 لالحتياجات التدريبية لممكظفيف
3.14 1.13 

 ةمنخفض

 منخفضة 1.05 3.12 عممية التدريب ارتجالية وغير متكاممة 10

 منخفضة 1.07 3.10 عممية التدريب ال تتـ كفؽ أسس عممية مدركسة 9

 متوسطة 1.01 3.41 الدرجة الكمية 

( الػػػػػذم يعبػػػػػر عػػػػػف المتكسػػػػػطات الحسػػػػػابية كاالنحرافػػػػػات المعياريػػػػػة 4.4كيالحػػػػػظ مػػػػػف الجػػػػػدكؿ )     

الدراسػػة لمجػػاؿ كاقػػع دائػػرة التػػدريب فػػي مديريػػة تربيػػة كتعمػػيـ أريحػػا أف المتكسػػط  السػػتجابات أفػػراد عينػػة

( كانحػراؼ 3.41الحسابي لمدرجة الكمية لمجاؿ كاقع دائرة التػدريب فػي مديريػة تربيػة كتعمػيـ أريحػا بمػغ )
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 ( كىػػػذا يػػػدؿ عمػػػى أف كاقػػػع دائػػػرة التػػػدريب فػػػي مديريػػػة تربيػػػة كتعمػػػيـ أريحػػػا جػػػاء بدرجػػػة1.01معيػػػارم )

متكسػػطة، حيػػث كانػػت الفقػػرة )يػػتـ اختيػػار المػػدربيف بنػػاء عمػػى تخصصػػاتيـ كمكضػػكع التػػدريب( أكثػػػر 

(، بينمػا كانػت الفقػرة )عمميػة التػدريب 0.99( كانحراؼ معيػارم )3.92الفقرات أىمية بمتكسط حسابي )

 ( كانحػػػراؼ معيػػػارم3.10ال تػػػتـ كفػػػؽ أسػػػس عمميػػػة مدركسػػػة( أقػػػؿ الفقػػػرات أىميػػػة بمتكسػػػط حسػػػابي )

(1.07.) 

 :واألغوار في مديرية تربية وتعميم أريحا التطور الميني وممف االنجاز لممعمميند( 

المتكسػػطات الحسػػابية كاالنحرافػػات المعياريػػة السػػتجابات أفػػراد عينػػة الدراسػػة عمػػى مجػػاؿ التطػػكر      

 ( يكضح ذلؾ:5.4، كالجدكؿ ) كاألوغكار في مديرية تربية كتعميـ أريحا الميني كممؼ االنجاز لممعمميف

(: المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة الســتجابات أفــراد عينــة الدراســة لمجــال 5.4جــدول )

 واألغوار في مديرية تربية وتعميم أريحا التطور الميني وممف االنجاز لممعممين

رقم 
المتوسط  الفقرات الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 مرتفعة 0.65 4.34 نة التعميـ بشكؿ يكميأمارس أخالقات مي 4

 مرتفعة 0.63 4.18 اعمؿ عمى اتماـ الممارسة المتكاممة لميامي ككاجباتي كمعمـ 2

 مرتفعة 0.79 4.05 تمقيت التدريب عمى أخالقيات مينة التعميـ 3

 مرتفعة 0.9 3.95 ساىـ ممؼ االنجاز في تنمية كتطكير تفكيرم كميكلي المعرفية 10

ر التدريب عمى طريقة اعدادم لممفات انجاز الطمبة بشكؿ افضؿ أثّ  9
 كمتقف

 مرتفعة 0.85 3.93
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ساىـ ممؼ االنجاز في تعميؽ كنمك مياراتي المعرفية كالكجدانية  13
 كاالجتماعية

 مرتفعة 0.95 3.92

 مرتفعة 0.93 3.90 طكر ممؼ االنجاز مف مفيـك التكاصؿ بيف المدرسة كالمجتمع 14

 مرتفعة 0.86 3.88 يب عمى ممؼ االنجاز يدعـ مياراتي في اتخاذ القراراتالتدر  11

أقكـ بإجراء األبحاث الكمية لمتعرؼ عمى اتجاىات الطمبة نحك بعض  5
 الجكانب التدريسية

 مرتفعة 0.82 3.87

 مرتفعة 0.88 3.84 كفر ممؼ االنجاز النقد كالتأمؿ الذاتي لدم 12

ية لمتعرؼ عمى آخر ما تكصمت إليو طرائؽ أقكـ بإجراء األبحاث النكع 6
 التدريس كعمـ النفس حكؿ سمكؾ الطمبة كالتعميـ

 مرتفعة 0.81 3.79

 مرتفعة 0.9 3.78 أنا عمى دراية بميارات البحث الجرائي 1

 مرتفعة 0.85 3.75 أقكـ بإجراء البحكث الجرائية الفردية. 7

 مرتفعة 0.87 3.72 أقكـ بإجراء البحكث الجرائية التعاكنية 8

 مرتفعة 0.84 3.92 الدرجة الكمية 

( الػػػػػذم يعبػػػػػر عػػػػػف المتكسػػػػػطات الحسػػػػػابية كاالنحرافػػػػػات المعياريػػػػػة 5.4كيالحػػػػػظ مػػػػػف الجػػػػػدكؿ )     

السػػتجابات أفػػراد عينػػة الدراسػػة لمجػػاؿ التطػػكر المينػػي كممػػؼ االنجػػاز لممعممػػيف أف المتكسػػط الحسػػابي 

( 0.84( كانحػراؼ معيػارم )3.92كممػؼ االنجػاز لممعممػيف بمػغ )لمدرجة الكميػة لمجػاؿ التطػكر المينػي 

كىػػذا يػػػدؿ عمػػى أف التطػػػكر المينػػي كممػػػؼ االنجػػاز لممعممػػػيف جػػاء بدرجػػػة مرتفعػػة، حيػػػث كانػػت الفقػػػرة 

( كانحػػراؼ 4.34)أمػػارس أخالقػػات مينػػة التعمػػيـ بشػػكؿ يػػكمي( أكثػػر الفقػػرات أىميػػة بمتكسػػط حسػػابي )

قػػػرة )أقػػػكـ بػػػإجراء البحػػػكث الجرائيػػػة التعاكنيػػػة( أقػػػؿ الفقػػػرات أىميػػػة (، بينمػػػا كانػػػت الف0.65معيػػػارم )

 (.0.87( كانحراؼ معيارم )3.72بمتكسط حسابي )
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 فحص واختبار الفرضيات 3.2.4

إحصائية في إجابات المبحوثين حول االحتياجات  ال توجد فروق ذات داللة الفرضية األولى:

 تعزى إلى متغير الجنس. التدريبية لدى معممي محافظة أريحا واألغوار

كلفحػص الفرضػية الصػفرية، تػـ اسػتخداـ اختبػار "ت" كالمتكسػطات الحسػابية السػتجابة أفػراد عينػة      

الدراسة في إجابات المبحكثيف حػكؿ  االحتياجػات التدريبيػة لػدل معممػي محافظػة أريحػا كاألوغػكار تعػزل 

 ( يكضح ذلؾ:6.4إلى متغير الجنس، كالجدكؿ )

نتائج اختبار "ت" لمعينات المستقمة الستجابة أفراد العينة في إجابات المبحوثين حول  (:6.4جدول )

 االحتياجات التدريبية لدى معممي محافظة أريحا واألغوار تعزى إلى متغير الجنس

 الجنس  دابعاأل
 العدد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 "tقيمة"
مستوى 

 الداللة
كاقع تحديد االحتياجات 

 لتدريبية لممعمميفا
 0.78 3.64 51 ذكر

1.16 0.02 
 0.58 3.51 95 أنثى

االحتياجات التدريبية 
لتسييؿ عممية التعميـ 

 كالتعمـ

 0.50 4.09 51 ذكر
0.59 0.55 

 0.51 4.03 95 أنثى

كاقع دائرة التدريب في 
 0.59 3.49 51 ذكر تعميـالتربية ك المديرية 

1.40 0.16 
 0.44 3.36 95 أنثى

التطكر الميني كممؼ 
 0.09 1.68 0.50 4.02 51 ذكر االنجاز لممعمميف
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 0.55 3.86 95 أنثى

 الدرجة الكمية
 0.40 3.81 51 ذكر

1.79 0.07 
 0.35 3.69 95 أنثى

(، 0.07(، كمستكل الداللة )1.79( أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية )7.4يتبيف مف خالؿ الجدكؿ )     

ذات داللة  (؛ لذا تـ قبكؿ الفرضية الصفرية التي تنص عمى أنو ال تكجد فركؽ0.05مف )كىي أعمى 

( في إجابات المبحكثيف حكؿ االحتياجات التدريبية لدل α ≤ 0.05إحصائية عند مستكل الداللة )

كما  معممي محافظة أريحا كاألوغكار تعزل إلى متغير الجنس، كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية الصفرية.

ككانت الفركؽ لصالح  كاقع تحديد االحتياجات التدريبية لممعمميفالنتائج اف ىناؾ فركؽ في أظيرت 

(، 3.51( مقابؿ الناث الذم بمغ المتكسط الحسابي ليـ )3.64الذككر حيث بمغ المتكسط الحسابي )

 أم أف المتكسط الحسابي لمذككر أكبر مف الناث.

 

االحتياجات  إحصائية في إجابات المبحوثين حول ةال توجد فروق ذات دالل :الثانيةالفرضية 

 التدريبية لدى معممي محافظة أريحا واألغوار تعزى إلى متغير المؤىل العممي.

عينػػػػة الدراسػػػػة حػػػػكؿ  أفػػػػرادتػػػػـ حسػػػػاب المتكسػػػػطات الحسػػػػابية السػػػػتجابة  الصػػػػفريةلفحػػػػص الفرضػػػػية ك 

كالجػػدكؿ  إلػػى متغيػػر المؤىػػؿ العممػػياالحتياجػػات التدريبيػػة لػػدل معممػػي محافظػػة أريحػػا كاألوغػػكار تعػػزل 

 ( يكضح ذلؾ.7.4)
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عمـــى  (: المتوســـطات الحســابية واالنحرافـــات المعياريــة الســـتجابة أفــراد عينـــة الدراســة7.4جــدول )

 االحتياجات التدريبية لدى معممي محافظة أريحا واألغوار تعزى إلى متغير المؤىل العممي

المتوسط  العدد المؤىل العممي
 الحسابي

راف االنح
 المعياري

 0.31 4.31 8 دبمـك

 0.36 4.18 123 بكالكريكس

 0.31 4.30 15 ماجستير فأعمى

 

( كجػػػكد فػػػركؽ ظػػػاىرة فػػػي االحتياجػػػات التدريبيػػػة لػػػدل معممػػػي 7.4يالحػػػظ مػػػف الجػػػدكؿ رقػػػـ )

تػـ اسػتخداـ تحميػؿ محافظة أريحػا كاألوغػكار تعػزل إلػى متغيػر المؤىػؿ العممػي، كلمعرفػة مصػدر الفػركؽ 

( السػتجابة أفػراد عينػة الدراسػة حػكؿ  االحتياجػات التدريبيػة One Way ANOVAايف األحػادم  )التبػ

 ( يكضح ذلؾ:8.4لدل معممي محافظة أريحا كاألوغكار تعزل إلى متغير المؤىؿ العممي، كالجدكؿ )

الســتجابة أفــراد العينــة فــي (One Way ANOVA) : نتــائج تحميــل التبــاين األحــادي (8.4)جــدول

إجابات المبحوثين حول االحتياجات التدريبية لـدى معممـي محافظـة أريحـا واألغـوار تعـزى  متوسطات

 إلى متغير المؤىل العممي

مجموع  مصدر التباين األبعاد
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة "ف" 
 المحسوبة

مستوى 
 α الداللة 

كاقع تحديد 
االحتياجات التدريبية 

 لممعمميف

 0.540 2 1.079 عاتبيف المجمك 
1.236 0.294 

 0.437 143 62.448 داخؿ المجمكعات
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 145 63.527 المجمكع 

 
االحتياجات التدريبية 

لتسييؿ عممية 
 التعميـ كالتعمـ 

 0.202 2 0.403 بيف المجمكعات

 143 37.083 داخؿ المجمكعات 0.462 0.777
0.259 

 145 37.486 المجمكع

لتدريب كاقع دائرة ا
في مديرية تربية 

 اريحاكتعميـ 
 

 0.002 2 0.004 بيف المجمكعات

 143 36.864 داخؿ المجمكعات 0.992 0.008
0.258 

 145 36.868 المجمكع

التطكر الميني 
كممؼ االنجاز 

 لممعمميف
كاقع تحديد 

االحتياجات التدريبية 
 لممعمميف

 0.337 2 0.753 بيف المجمكعات

 143 41.556 داخؿ المجمكعات 0.227 1.296

0.291 
 145 42.309 المجمكع

 الكمية

 0.141 2 0.282 بيف المجمكعات

 143 20.352 داخؿ المجمكعات 0.374 0.990
0.142 

 145 20.634 المجمكع

 

 ( كىي أكبر0.37( كمستكل الداللة )0.99( أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية)7.4يالحظ مف الجدكؿ )     

 ≥ α(؛ أم أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل الداللة )α ≤ 0.05مف مستكل الداللة )
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( في متكسطات إجابات المبحكثيف حكؿ االحتياجات التدريبية لدل معممي محافظة أريحا 0.05

 كاألوغكار تعزل إلى متغير المؤىؿ العممي، كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية الصفرية.

إحصائية في إجابات المبحوثين حول االحتياجات  ال توجد فروق ذات داللة :الثالثةالفرضية 

التدريبية لدى معممي محافظة أريحا واألغوار تعزى إلى متغير عدد الدورات التدريبية التي شاركت 

 بيا.

عينػة الدراسػة حػكؿ  أفػرادتـ حساب المتكسطات الحسابية السػتجابة  الصفريةلفحص الفرضية ك 

عدد الػدكرات التدريبيػة التػي دريبية لدل معممي محافظة أريحا كاألوغكار تعزل إلى متغير االحتياجات الت

 ( يكضح ذلؾ.8.4كالجدكؿ ) شاركت بيا

عمـــى  (: المتوســـطات الحســابية واالنحرافـــات المعياريــة الســـتجابة أفــراد عينـــة الدراســة9.4جــدول )

عـدد الـدورات التدريبيـة ى إلـى متغيـر االحتياجات التدريبية لـدى معممـي محافظـة أريحـا واألغـوار تعـز 

 التي شاركت بيا

عدد الدورات 
التدريبية التي 

 شاركت بيا
المتوسط  العدد

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 0.36 4.30 18     3اقؿ مف 

3-6        45 4.34 0.23 

 0.33 4.28 83 6أكثر مف 
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جػػػات التدريبيػػػة لػػػدل معممػػػي ( كجػػػكد فػػػركؽ ظػػػاىرة فػػػي االحتيا9.4يالحػػػظ مػػػف الجػػػدكؿ رقػػػـ )

، كلمعرفػػة مصػػدر عػػدد الػػدكرات التدريبيػػة التػػي شػػاركت بيػػامحافظػػة أريحػػا كاألوغػػكار تعػػزل إلػػى متغيػػر 

( السػتجابة أفػراد عينػة الدراسػة One Way ANOVAتػـ اسػتخداـ تحميػؿ التبػايف األحػادم  )الفػركؽ 

عػػػدد الػػػدكرات عػػػزل إلػػػى متغيػػػر حػػػكؿ  االحتياجػػػات التدريبيػػػة لػػػدل معممػػػي محافظػػػة أريحػػػا كاألوغػػػكار ت

 ( يكضح ذلؾ:10.4، كالجدكؿ )التدريبية التي شاركت بيا

السـتجابة أفـراد العينـة فـي (One Way ANOVA) : نتـائج تحميـل التبـاين األحـادي (10.4)جـدول

االحتياجات التدريبية لـدى معممـي محافظـة أريحـا واألغـوار تعـزى  متوسطات إجابات المبحوثين حول

 دد الدورات التدريبية التي شاركت بياإلى متغير ع

مجموع  مصدر التباين األبعاد
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة "ف" 
 المحسوبة

مستوى 
 α الداللة 

كاقع تحديد 
االحتياجات التدريبية 

 لممعمميف
 

 1.324 2 2.647 بيف المجمكعات

 143 60.880 داخؿ المجمكعات 0.084 3.109
0.426 

 145 63.527 المجمكع

 
االحتياجات التدريبية 

لتسييؿ عممية 
 التعميـ كالتعمـ 

 0.539 2 1.078 بيف المجمكعات

 143 36.408 داخؿ المجمكعات 0.124 2.117
0.255 

 145 37.486 المجمكع

كاقع دائرة التدريب 
في مديرية تربية 

 أريحا كتعميـ

 0.428 2 0.856 بيف المجمكعات
1.699 0.187 

 0.252 143 36.013 داخؿ المجمكعات
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 145 36.868 المجمكع 

التطكر الميني 
كممؼ االنجاز 

 لممعمميف
كاقع تحديد 

االحتياجات التدريبية 
 لممعمميف

 0.311 2 0.622 بيف المجمكعات

 143 41.688 داخؿ المجمكعات 0.347 1.066

0.292 
 145 42.309 المجمكع

 الكمية

 0.140 2 0.280 يف المجمكعاتب

 143 20.354 داخؿ المجمكعات 0.376 0.984
0.142 

 145 20.634 المجمكع

 

( كىي 0.37( كمستكل الداللة )0.98( أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية)10.4يالحظ مف الجدكؿ )      

 ≥ αد مستكل الداللة )(؛ أم أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان عنα ≤ 0.05أكبر مف مستكل الداللة )

( في متكسطات إجابات المبحكثيف حكؿ االحتياجات التدريبية لدل معممي محافظة أريحا 0.05

 كاألوغكار تعزل إلى متغير عدد الدكرات التدريبية التي شاركت بيا، كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية الصفرية.

مبحـــوثين حـــول االحتياجـــات ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية فـــي إجابـــات ال :الرابعـــةالفرضـــية 

 التدريبية لدى معممي محافظة أريحا واألغوار تعزى إلى متغير المرحمة التي تقوم بتدريسيا.

كلفحص الفرضية الصفرية، تـ استخداـ اختبار "ت" كالمتكسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة 

محافظػػة أريحػػا كاألوغػػكار تعػػزل إلػػى  فػػي إجابػػات المبحػػكثيف حػػكؿ  االحتياجػػات التدريبيػػة لػػدل معممػػي

 ( يكضح ذلؾ:11.4متغير المرحمة التي تقـك بتدريسيا ، كالجدكؿ )
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(: نتـائج اختبـار "ت" لمعينـات المسـتقمة السـتجابة أفـراد العينـة فـي إجابـات المبحـوثين 11.4جدول )

رحمـة التـي تقـوم حول االحتياجات التدريبية لدى معممي محافظة أريحا واألغوار تعـزى إلـى متغيـر الم

 بتدريسيا

المرحمة  األبعاد
التي تقوم 

 بتدريسيا
المتوسط  العدد

 الحسابي
االنحراف 
مستوى  "tقيمة" المعياري

 الداللة

كاقع تحديد 
االحتياجات 

 التدريبية لممعمميف

 0.64 3.64 70 أساسية
1.60 0.11 

 0.66 3.47 76 ثانكية

االحتياجات 
التدريبية لتسييؿ 

 ميـ كالتعمـعممية التع

 0.55 4.04 70 أساسية
0.31 0.75 

 0.46 4.06 76 ثانكية

كاقع دائرة التدريب 
في مديرية تربية 

 كتعميـ

 0.52 3.35 70 أساسية
1.36 0.17 

 0.48 3.46 76 ثانكية

التطكر الميني 
كممؼ االنجاز 

 لممعمميف

 0.48 3.92 70 أساسية
0.180 0.88 

 0.58 3.91 76 ثانكية

 0.35 3.74 70 أساسية الدرجة الكمية
0.188 0.85 

 0.40 3.73 76 ثانكية
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(، 0.85(، كمستكل الداللة )0.18( أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية )11.4يتبيف مف خالؿ الجدكؿ )     

ذات داللة  (؛ لذا تـ قبكؿ الفرضية الصفرية التي تنص عمى أنو ال تكجد فركؽ0.05كىي أعمى مف )

( في إجابات المبحكثيف حكؿ االحتياجات التدريبية لدل α ≤ 0.05عند مستكل الداللة )إحصائية 

معممي محافظة أريحا كاألوغكار تعزل إلى متغير المرحمة التي تقكـ بتدريسيا، كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية 

 الصفرية.

تياجــات ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي إجابــات المبحــوثين حــول االح :الخامســةالفرضــية 

 التدريبية لدى معممي محافظة أريحا واألغوار تعزى إلى متغير عدد سنوات الخبرة.

عينػة الدراسػة حػكؿ  أفػرادتـ حساب المتكسطات الحسابية السػتجابة  الصفريةلفحص الفرضية ك 

كالجدكؿ  عدد سنكات الخبرةاالحتياجات التدريبية لدل معممي محافظة أريحا كاألوغكار تعزل إلى متغير 

 ( يكضح ذلؾ.12.4)

عمــى  (: المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة الســتجابة أفــراد عينــة الدراســة12.4جــدول )

 عدد سنوات الخبرة االحتياجات التدريبية لدى معممي محافظة أريحا واألغوار تعزى إلى متغير

المتوسط  العدد عدد سنوات الخبرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.29 4.33 46 نكاتس 5اقؿ مف 

 0.31 4.31 52 سنكات 5-10

 0.32 4.27 48 سنكات 10أكثر مف 
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( كجػػكد فػػركؽ ظػػاىرة فػػي االحتياجػػات التدريبيػػة لػػدل معممػػي 12.4يالحػػظ مػػف الجػػدكؿ رقػػـ )

تػػـ اسػػتخداـ ، كلمعرفػػة مصػػدر الفػػركؽ عػػدد سػػنكات الخبػػرةمحافظػػة أريحػػا كاألوغػػكار تعػػزل إلػػى متغيػػر 

( السػػتجابة أفػػراد عينػػة الدراسػػة حػػكؿ  االحتياجػػات One Way ANOVAحػػادم  )تحميػػؿ التبػػايف األ

( 13.4، كالجػدكؿ )عػدد سػنكات الخبػرةالتدريبية لدل معممي محافظة أريحػا كاألوغػكار تعػزل إلػى متغيػر 

 يكضح ذلؾ:

السـتجابة أفـراد العينـة فـي (One Way ANOVA) : نتـائج تحميـل التبـاين األحـادي (13.4)جـدول

جابات المبحوثين حول  االحتياجات التدريبية لدى معممي محافظة أريحـا واألغـوار تعـزى متوسطات إ

 إلى متغير عدد سنوات الخبرة

مجموع  مصدر التباين األبعاد
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة "ف" 
 المحسوبة

مستوى 
 α الداللة 

كاقع تحديد 
االحتياجات التدريبية 

 لممعمميف
 

 0.784 2 1.568 مكعاتبيف المج

 143 61.959 داخؿ المجمكعات 0.167 0.810
0.433 

 145 63.527 المجمكع

 
االحتياجات التدريبية 

لتسييؿ عممية 
 التعميـ كالتعمـ 

 0.359 2 0.719 بيف المجمكعات

 143 36.767 داخؿ المجمكعات 0.250 1.398
0.257 

 145 37.486 المجمكع

التدريب  كاقع دائرة
في مديرية تربية 

  أريحا كتعميـ

 0.470 2 0.940 بيف المجمكعات
1.781 0.158 

 0.251 143 35.928 داخؿ المجمكعات
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 145 36.868 المجمكع 

التطكر الميني 
كممؼ االنجاز 

 لممعمميف
كاقع تحديد 

االحتياجات التدريبية 
 لممعمميف

 0.049 2 0.098 بيف المجمكعات

 143 41.211 داخؿ المجمكعات 0.847 0.166

0.295 
 145 42.309 المجمكع

 الكمية

 0.126 2 0.251 بيف المجمكعات

 143 20.383 داخؿ المجمكعات 0.417 0.881
0.143 

 145 20.634 المجمكع

 

ي (، كى0.41(، كمستكل الداللة )0.88( أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية)13.4يالحظ مف الجدكؿ )     

 ≥α(؛ أم أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل الداللة )α≤0.05أكبر مف مستكل الداللة )

( في متكسطات إجابات المبحكثيف حكؿ االحتياجات التدريبية لدل معممي محافظة أريحا 0.05

 كاألوغكار تعزل إلى متغير عدد سنكات الخبرة، كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية الصفرية.
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 ائج المتعمقة بالسؤال الثاني: النت 2.2.4

  ؟لدى معممي محافظة أريحا واألغوار ما مستوى االنتماء الوظيفي

المتكسػػطات الحسػػابية كاالنحرافػػات المعياريػػة السػػتجابات أفػػراد عينػػة الدراسػػة عمػػى مجػػاؿ مسػػتكل      

 ( يكضح ذلؾ:14.4، كالجدكؿ )االنتماء الكظيفي لدل معممي محافظة أريحا كاألوغكار

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة السـتجابات أفـراد عينـة الدراسـة لمجـال 14.4دول )ج

 مستوى االنتماء الوظيفي لدى معممي محافظة أريحا واألغوار

المتوسط  الفقرات رقم الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 مرتفعة 0.54 4.58 اعتبر المينة التي اعمؿ بيا جزءا ميما مف حياتي 2

 مرتفعة 0.61 4.55 أتحمؿ مسؤكلية العمؿ بشكؿ جماعي مع باقي المعمميف 4

 مرتفعة 0.69 4.53 انجازنا أكاديمينا يحقؽ الذم الطالب عمى اثني 29

أدافع عف أىمية دكرم التعميمي إذا كاجيت نقدا أك استخفافا  3
 بيذا الدكر

 مرتفعة 0.64 4.49

 مرتفعة 0.64 4.49 يرية  التي اعمؿ فيياييمني جدا نجاح المد 30

 مرتفعة 0.65 4.48 أمارس عممي الذم يحتاج إلى العمؿ بركح الفريؽ 14

 مرتفعة 0.6 4.48 أقدـ التسييالت المناسبة لمطمبة في الظركؼ الطارئة 15

 مرتفعة 0.62 4.47 أحافظ عمى ممتمكات المديرية  التي اعمؿ بيا 10
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 مرتفعة 0.56 4.45 كني معمما في مؤسسة عريقةابذؿ النشاط بسبب ك 6

 مرتفعة 0.63 4.45 أتعامؿ مع أسرار العمؿ بمينية كسرية 22

 مرتفعة 0.64 4.44 ابذؿ قصارل جيدم مع اآلخريف لنجاح العمؿ في المديرية 12

أعامؿ الطالب بطريقة تجمب السمعة الحسنة لي كلممؤسسة  28
 التي اعمؿ بيا.

 ةمرتفع 0.65 4.43

 مرتفعة 0.57 4.4 أطكر خطط عممي بشكؿ مستمر 5

 مرتفعة 0.6 4.39 أبقى عمى تكاصؿ مع اآلخريف فيما يتعمؽ بمينتي 11

 مرتفعة 0.59 4.34 أتابع شكاكم الطمبة 23

 مرتفعة 0.67 4.33 اعمؿ مع زمالئي عمى مناقشة أمكر العمؿ 21

قة ما بيف اشعر بأىمية تطكير أخالقيات مينية لتحديد العال 9
 المعمميف كالطمبة

 مرتفعة 0.62 4.32

 مرتفعة 0.64 4.32 اعمؿ عمى ايجاد حمكؿ لشكاكم الطمبة 24

 مرتفعة 0.83 4.3 اعتبر  مينتي مينة تجمب السعادة لي 16

 مرتفعة 0.6 4.28 أحقؽ أىداؼ المديرية  التي اعمؿ بيا 18

بات أشجع المعمميف عمى المشاركة في الندكات كالتدري 7
 الكتساب الخبرات المتعمقة بمينتيـ

 مرتفعة 0.7 4.25

اعمؿ عمى تقديـ انطباعات جيدة حكؿ المديرية  التي اعمؿ  8
 بيا

 مرتفعة 0.7 4.25

 مرتفعة 0.91 4.25 ارفض ترؾ العمؿ في المديرية  بحثا عف راتب أفضؿ 13
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أتجنب العكاطؼ في التعامؿ مع اآلخريف أثناء العمؿ عمى  17
 كاجباتي كمياـ كظيفتي حساب

 مرتفعة 0.71 4.25

أتفانى بالعمؿ حتى لك تطمب ذلؾ القياـ بأعماؿ خارج اكقات  20
 العمؿ الرسمية

 مرتفعة 0.69 4.22

اشعر بالرضا إذا أحسست باف ما أقـك بو مف عمؿ يزيد عما  1
 أتقاضاه مف راتب

 مرتفعة 0.9 4.19

 مرتفعة 0.76 4.16 ىدافياأقدـ الدعـ المعنكم لإلدارة لتحقيؽ أ 27

استعيف باآلخريف لمساعدتي في حؿ المشاكؿ التي تكاجيني  19
 في عممي

 مرتفعة 0.78 4.08

 مرتفعة 0.91 4.07 اعمؿ لساعات طكيمة إذا اقتضت الضركرة 26

 مرتفعة 0.86 4.01 أفضؿ مصمحة المديرية  عمى مصمحتي الشخصية 25

 دكف ىك عمؿ بو مف أقـك ما باف أحسست إذا بالرضا اشعر 32
 أجر مف أتقاضاه ما

 مرتفعة 1.25 3.86

 التي المديرية  الخاصة كأىداؼ أىدافي يف كبير بتفاكت اشعر 31
 .فييا اعمؿ

 مرتفعة 1.13 3.81

 مرتفعة 0.72 4.31 الدرجة الكمية 

ياريػػػػة ( الػػػػذم يعبػػػػر عػػػػف المتكسػػػػطات الحسػػػػابية كاالنحرافػػػػات المع14.4كيالحػػػػظ مػػػػف الجػػػػدكؿ )     

الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجاؿ مستكل االنتماء الكظيفي لدل معممي محافظة أريحا كاألوغػكار أف 

( كىػذا يػدؿ عمػى 0.72( كانحػراؼ معيػارم )4.31المتكسط الحسابي لمدرجػة الكميػة لمجػاؿ الػتعمـ بمػغ )

مرتفعة، حيث كانت الفقرة أف مستكل االنتماء الكظيفي لدل معممي محافظة أريحا كاألوغكار جاء بدرجة 

( 4.58)اعتبػػر المينػػة التػػي اعمػػؿ بيػػا جػػزءا ميمػػا مػػف حيػػاتي( أكثػػر الفقػػرات أىميػػة بمتكسػػط حسػػابي )
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(، بينما كانت الفقرة )اشعر بتفاكت كبير يف أىدافي الخاصة كأىداؼ المديرية  0.54كانحراؼ معيارم )

 (.1.13( كانحراؼ معيارم )3.81التي اعمؿ فييا( أقؿ الفقرات أىمية بمتكسط حسابي )

 :السادسةالفرضية 

إحصائية في إجابات المبحوثين حول االنتماء الوظيفي لدى معممي  ال توجد فروق ذات داللة

 محافظة أريحا واألغوار تعزى إلى متغير الجنس.

ة كلفحػص الفرضػية الصػفرية، تػـ اسػتخداـ اختبػار "ت" كالمتكسػطات الحسػابية السػتجابة أفػراد عينػ     

الدراسة في إجابات المبحكثيف حكؿ  االنتماء الكظيفي لدل معممػي محافظػة أريحػا كاألوغػكار تعػزل إلػى 

 ( يكضح ذلؾ:15.4متغير الجنس، كالجدكؿ )

(: نتـائج اختبـار "ت" لمعينـات المسـتقمة السـتجابة أفـراد العينـة فـي إجابـات المبحـوثين 15.4جدول )

 ة أريحا واألغوار تعزى إلى متغير الجنسحول االنتماء الوظيفي لدى معممي محافظ

 الجنس 
 العدد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 "tقيمة"
مستوى 

 الداللة

 0.44 4.26 51 ذكر
1.02 0.306 

 0.36 4.33 95 أنثى

(، 0.30(، كمستكل الداللة )1.02( أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية )15.4يتبيف مف خالؿ الجدكؿ )     

ذات داللة  (؛ لذا تـ قبكؿ الفرضية الصفرية التي تنص عمى أنو ال تكجد فركؽ0.05مف ) كىي أعمى

( في إجابات المبحكثيف حكؿ االنتماء الكظيفي لدل معممي α ≤ 0.05إحصائية عند مستكل الداللة )

 محافظة أريحا كاألوغكار تعزل إلى متغير الجنس، كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية الصفرية.
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إحصائية في إجابات المبحوثين حول االنتماء الوظيفي  ال توجد فروق ذات داللة :عةالسابالفرضية 

 لدى معممي محافظة أريحا واألغوار تعزى إلى متغير المؤىل العممي.

عينػة الدراسػة حػكؿ  أفػرادتـ حساب المتكسطات الحسابية السػتجابة  الصفريةلفحص الفرضية ك 

كالجػػػدكؿ  حػػػا كاألوغػػػكار تعػػػزل إلػػػى متغيػػػر المؤىػػػؿ العممػػػياالنتمػػػاء الػػػكظيفي لػػػدل معممػػػي محافظػػػة أري

 ( يكضح ذلؾ.16.4)

عمــى  (: المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة الســتجابة أفــراد عينــة الدراســة16.4جــدول )

 االنتماء الوظيفي لدى معممي محافظة أريحا واألغوار تعزى إلى متغير المؤىل العممي

المتكسط  المؤىؿ العممي
 ابيالحس

االنحراؼ 
 المعيارم

 دبمـك
4.55 0.27 

 بكالكريكس
4.31 0.36 

 ماجستير فأعمى
4.13 0.59 

االنتماء الكظيفي لدل معممي محافظة ( كجكد فركؽ ظاىرة في 16.4يالحظ مف الجدكؿ رقـ )

تػػـ اسػػتخداـ تحميػػؿ التبػػايف ، كلمعرفػػة مصػػدر الفػػركؽ أريحػػا كاألوغػػكار تعػػزل إلػػى متغيػػر المؤىػػؿ العممػػي

االنتمػػاء الػػكظيفي لػػدل معممػػي ( السػػتجابة أفػػراد عينػػة الدراسػػة One Way ANOVAاألحػػادم  )

 ( يكضح ذلؾ:17.4، كالجدكؿ )محافظة أريحا كاألوغكار تعزل إلى متغير المؤىؿ العممي
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السـتجابة أفـراد العينـة فـي (One Way ANOVA) : نتـائج تحميـل التبـاين األحـادي (17.4)جـدول

مبحوثين حول االنتماء الوظيفي لدى معممي محافظة أريحـا واألغـوار تعـزى إلـى متوسطات إجابات ال

 متغير المؤىل العممي

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 α الداللة

 0.480 2 0.961 بيف المجمكعات
 143 22.026 داخؿ المجمكعات 0.047 3.119

0.154 
 145 22.987 المجمكع

( كىي أقؿ 0.04( كمستكل الداللة )3.11( أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية)17.4يالحظ مف الجدكؿ )     

( α ≤ 0.05(؛ أم أنو تكجد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل الداللة )α ≤ 0.05مف مستكل الداللة )

ممي محافظة أريحا كاألوغكار تعزل في متكسطات إجابات المبحكثيف حكؿ االنتماء الكظيفي لدل مع

 إلى متغير المؤىؿ العممي، كبذلؾ تـ رفض الفرضية الصفرية.

( لمكشؼ عف مصدر الفركؽ في استجابة أفراد العينة LSDكليجاد مصدر الفركؽ تـ استخداـ اختبار )

كما ىك  حكؿ االنتماء الكظيفي لدل معممي محافظة أريحا كاألوغكار تعزل إلى متغير المؤىؿ العممي

 (18.4مكضح في الجدكؿ )
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( لمفروق في استجابة أفراد العينة حول االنتماء الوظيفي لدى LSD(: نتائج اختبار )18.4جدول )

 معممي محافظة أريحا واألغوار تعزى إلى متغير المؤىل العممي

 

, كبيف حممة  ( أف الفركؽ كانت بيف18.4تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ ) حممة شيادة الدبمـك

 شيادة الماجستير فأعمى ككانت الفركؽ حممة شيادة الدبمكـ كالذم كاف المتكسط الحسابي عندىـ أعمى

بحوثين حول االنتماء الوظيفي إحصائية في إجابات الم ال توجد فروق ذات داللة :الثامنةالفرضية 

 لدى معممي محافظة أريحا واألغوار تعزى إلى متغير عدد الدورات التدريبية التي شاركت بيا.

عينػة الدراسػة حػكؿ  أفػرادتـ حساب المتكسطات الحسابية السػتجابة  الصفريةلفحص الفرضية ك 

عػػدد الػػدكرات التدريبيػػة التػػي ر تعػػزل إلػػى متغيػػ االنتمػػاء الػػكظيفي لػػدل معممػػي محافظػػة أريحػػا كاألوغػػكار

 ( يكضح ذلؾ.19.4كالجدكؿ ) شاركت بيا

 ماجستير فأعمى بكالكريكس دبمـك المؤىؿ العممي

 دبمـك
  0.42344  

 بكالكريكس
   

 ستير فأعمىماج
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عمــى  (: المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة الســتجابة أفــراد عينــة الدراســة19.4جــدول )

االنتماء الوظيفي لدى معممي محافظة أريحا واألغوار تعزى إلـى متغيـر عـدد الـدورات التدريبيـة التـي 

 شاركت بيا

الدورات عدد 
التدريبية التي 

 شاركت بيا
المتوسط  العدد

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 0.45 4.29 18     3اقؿ مف 

3-6        45 4.31 0.34 

 0.41 4.31 83 6أكثر مف 

 

االنتماء الكظيفي لدل معممي محافظة ( كجكد فركؽ ظاىرة في 19.4يالحظ مف الجدكؿ رقـ )

تػـ ، كلمعرفػة مصػدر الفػركؽ عػدد الػدكرات التدريبيػة التػي شػاركت بيػاتغيػر تعػزل إلػى م أريحا كاألوغػكار

االنتماء ( الستجابة أفراد عينة الدراسة حكؿ  One Way ANOVAاستخداـ تحميؿ التبايف األحادم  )

، عدد الدكرات التدريبية التي شاركت بياتعزل إلى متغير الكظيفي لدل معممي محافظة أريحا كاألوغكار 

 ( يكضح ذلؾ:20.4)كالجدكؿ 
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السـتجابة أفـراد العينـة فـي (One Way ANOVA) : نتـائج تحميـل التبـاين األحـادي (20.4)جـدول

االنتماء الوظيفي لدى معممي محافظة أريحـا واألغـوار تعـزى إلـى  متوسطات إجابات المبحوثين حول

 متغير عدد الدورات التدريبية التي شاركت بيا

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 α الداللة

 0.003 2 0.007 بيف المجمكعات
 143 22.980 داخؿ المجمكعات 0.980 0.021

0.161 
 145 22.987 المجمكع

 

( كىي 0.98( كمستكل الداللة )0.02( أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية)20.4يالحظ مف الجدكؿ )      

 ≥ α(؛ أم أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل الداللة )α ≤ 0.05مستكل الداللة ) أكبر مف

( في متكسطات إجابات المبحكثيف حكؿ االنتماء الكظيفي لدل معممي محافظة أريحا كاألوغكار 0.05

 تعزل إلى متغير عدد الدكرات التدريبية التي شاركت بيا، كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية الصفرية.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات المبحوثين حول االنتمـاء الـوظيفي  :التاسعةلفرضية ا

 لدى معممي محافظة أريحا واألغوار تعزى إلى متغير المرحمة التي تقوم بتدريسيا.

كلفحص الفرضية الصفرية، تـ استخداـ اختبار "ت" كالمتكسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة 

في إجابات المبحكثيف حػكؿ  االنتمػاء الػكظيفي لػدل معممػي محافظػة أريحػا كاألوغػكار تعػزل إلػى متغيػر 

 ( يكضح ذلؾ:21.4المرحمة التي تقـك بتدريسيا ، كالجدكؿ )
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(: نتـائج اختبـار "ت" لمعينـات المسـتقمة السـتجابة أفـراد العينـة فـي إجابـات المبحـوثين 21.4جدول )

معممــي محافظــة أريحــا واألغــوار تعــزى إلــى متغيــر المرحمــة التــي تقــوم  حــول االنتمــاء الــوظيفي لــدى

 بتدريسيا

المرحمة التي 
 تقوم بتدريسيا

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 "tقيمة"
مستوى 

 الداللة

 0.36 4.37 70 أساسية
1.93 0.055 

 0.42 4.24 76 ثانكية

(، كمستكل الداللة 1.93"ت" لمدرجة الكمية ) ( أف قيمة21.4يتبيف مف خالؿ الجدكؿ )     

 (؛ لذا تـ قبكؿ الفرضية الصفرية التي تنص عمى أنو ال تكجد فركؽ0.05(، كىي أعمى مف )0.055)

( في إجابات المبحكثيف حكؿ االحتياجات α ≤ 0.05ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )

ل إلى متغير المرحمة التي تقكـ بتدريسيا، كبذلؾ تـ التدريبية لدل معممي محافظة أريحا كاألوغكار تعز 

 قبكؿ الفرضية الصفرية.
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات المبحوثين حـول االنتمـاء الـوظيفي  :العاشرةالفرضية 

 لدى معممي محافظة أريحا واألغوار تعزى إلى متغير عدد سنوات الخبرة.

عينػة الدراسػة حػكؿ  أفػرادالمتكسطات الحسابية السػتجابة تـ حساب  الصفريةلفحص الفرضية ك 

كالجػػدكؿ  عػػدد سػػنكات الخبػػرةتعػػزل إلػػى متغيػػر االنتمػػاء الػػكظيفي لػػدل معممػػي محافظػػة أريحػػا كاألوغػػكار 

 ( يكضح ذلؾ.22.4)

عمــى  (: المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة الســتجابة أفــراد عينــة الدراســة22.4جــدول )

 عدد سنوات الخبرة يفي لدى معممي محافظة أريحا واألغوار تعزى إلى متغيراالنتماء الوظ

المتوسط  العدد عدد سنوات الخبرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.38 4.30 46 سنكات 5اقؿ مف 

 0.37 4.28 52 سنكات 5-10

 0.44 4.33 48 سنكات 10أكثر مف 

 

االنتماء الكظيفي لدل معممي محافظة ي ( كجكد فركؽ ظاىرة ف22.4يالحظ مف الجدكؿ رقـ )

تـ اسػتخداـ تحميػؿ التبػايف ، كلمعرفة مصدر الفركؽ عدد سنكات الخبرةتعزل إلى متغير أريحا كاألوغكار 

االنتمػاء الػكظيفي لػدل معممػي ( الستجابة أفراد عينة الدراسة حكؿ  One Way ANOVAاألحادم  )

 ( يكضح ذلؾ:23.4، كالجدكؿ )نكات الخبرةعدد ستعزل إلى متغير محافظة أريحا كاألوغكار 
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السـتجابة أفـراد العينـة فـي (One Way ANOVA) : نتـائج تحميـل التبـاين األحـادي (23.4)جـدول

متوسطات إجابات المبحوثين حول  االنتماء الوظيفي لدى معممي محافظة أريحا واألغوار تعـزى إلـى 

 متغير عدد سنوات الخبرة

مجموع  مصدر التباين
 اتالمربع

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 α الداللة

 0.037 2 0.073 بيف المجمكعات
 143 22.913 داخؿ المجمكعات 0.796 0.229

0.160 
 145 22.987 المجمكع

 

(، كىي 0.79(، كمستكل الداللة )0.22( أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية)23.4يالحظ مف الجدكؿ )     

 ≥α(؛ أم أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل الداللة )α≤0.05مف مستكل الداللة ) أكبر

( في متكسطات إجابات المبحكثيف حكؿ االنتماء الكظيفي لدل معممي محافظة أريحا كاألوغكار 0.05

 تعزل إلى متغير عدد سنكات الخبرة، كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية الصفرية.

 

( بـين α ≤ 0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة ) الحادية عشر:الفرضية 

 االحتياجات التدريبية واالنتماء الوظيفي لدى معممي محافظة أريحا واألغواردرجات 

كبػػذلؾ تػػـ حسػػاب قيمػػة معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػكف )ر( كالداللػػة الحصػػائية السػػتجابات أفػػراد عينػػة الدراسػػة 

( 24.4يػػة كاالنتمػػاء الػػكظيفي لػػدل معممػػي محافظػػة أريحػػا كاألوغػػكار كالجػػدكؿ )بػػيف االحتياجػػات التدريب

 يبيف ذلؾ:
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االحتياجـات التدريبيـة واالنتمـاء بـين  معامل ارتباط بيرسون والداللة اإلحصـائية(: 24.4جدول رقم )

 الوظيفي لدى معممي محافظة أريحا واألغوار

 المتغيرات
قيمة معامل االرتباط 

 )ر(
 ائيةالداللة اإلحص

 0.00 0.33 االنتماء الوظيفي االحتياجات التدريبية
مستكل الداللة ، كبمغ (0.33)معامؿ ارتباط بيرسكف لمدرجة الكمية ( أف 24.4يالحظ مف الجدكؿ )

تكجد عالقة بيف  :( كىي قيمة دالة إحصائيان، لذا يتـ قبكؿ الفرضية القائمة0.00الحصائية )

اء الكظيفي لدل معممي محافظة أريحا كاألوغكار، حيث أف العالقة إيجابية االحتياجات التدريبية كاالنتم

 (.0.33، ألف معامؿ ارتباط بيرسكف بمغ )ضعيفة
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 الفصل الخامس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مناقشة النتائج والتوصيات

مي تضمف ىذا الفصؿ مناقشة النتائج كالتكصيات التي بحثت في االحتياجات التدريبية لدل معم      

محافظة أريحا كاألوغكار كعالقتيا بانتمائيـ الكظيفي في ضكء بعض المتغيرات، كما تضمف مجمكعة  

 مف التكصيات كالمقترحات المنبثقة مف نتائج الدراسة.

 مناقشة النتائج 1.5

 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال األول:  1.1.5

  ؟ا واألغواراالحتياجات التدريبية لدى معممي محافظة أريح ما واقع

أظيػػرت النتػػائج أف كاقػػع االحتياجػػات التدريبيػػة لػػدل معممػػي محافظػػة أريحػػا كاألوغػػكار جػػاء بدرجػػة      

مرتفعػػػػة، كمػػػػا تبػػػػيف أف االحتياجػػػػات التدريبيػػػػة لممعممػػػػيف فػػػػي مديريػػػػة تربيػػػػة كتعمػػػػيـ أريحػػػػا جػػػػاء بدرجػػػػة 

مـ  جػػاء بدرجػػة مرتفعػػة، ككػػذلؾ  متكسػػطة، كتبػػيف أف االحتياجػػات التدريبيػػة لتسػػييؿ عمميػػة التعمػػيـ كالػػتع

كاقػػع دائػػرة التػػػدريب فػػي مديريػػة تربيػػػة كتعمػػيـ أريحػػا جػػػاء بدرجػػة متكسػػطة، أمػػػا التطػػكر المينػػي كممػػػؼ 

 االنجاز لممعمميف جاء بدرجة مرتفعة.
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تعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى أف كاقع البرامج التدريبية ال يزاؿ يكتنفيػا الكثيػر مػف الضػعؼ النػاجـ عػف 

لمعيقػػػػات كالتحػػػػديات كالسػػػػمبيات التػػػػي انعكسػػػػت عمػػػػى إجابػػػػات المبحػػػػكثيف أىميػػػػا عػػػػدـ مكاكبػػػػة كثػػػػرة ا

التكنكلكجيػا الحديثػػة فػػي أسػاليب التعمػػيـ، ككػػذلؾ عػدـ تػػكفر الميزانيػػات الكافيػة، ككػػذلؾ ضػػعؼ سياسػػات 

ف اجػػػؿ التخطػػػيط كالرؤيػػػا المسػػػتقبمية بعيػػػدة المػػػدل، كأف البيئػػػة الماديػػػة ال تمبػػػي احتياجػػػات المتػػػدربيف مػػػ

تطبيؽ ما تـ التدريب عميو، ككذلؾ ضعؼ التطبيؽ العممي لمبرامج التدريبيػة الحديثػة، كمػا تعتمػد بػرامج 

التدريب عمى المنيج النظرم أكثر مف اعتمادىا عمى التدريب العممي، كما أف ىناؾ فجكة كاضحة بػيف 

حتياجات التدريبيػة، ككػذلؾ القائميف عمى التدريب كبيف المتدربيف مف خالؿ ضعؼ التخطيط كتكفير اال

ىنػػػاؾ ضػػػعؼ فػػػي االتصػػػاؿ كالتكاصػػػؿ بػػػيف المتػػػدربيف كالجيػػػات الحككميػػػة التػػػي تشػػػرؼ عمػػػى البػػػرامج 

( كتختمػػػؼ ىػػػذه 2001( كدراسػػػة مناصػػػرة )2014التدريبيػػػة، كتتفػػػؽ ىػػػذه النتيجػػػة مػػػع دراسػػػة العمػػػايرة )

 ياجات التدريبية.( التي أظيرت درجة متكسطة مف االحت2010النتيجة مع دراسة الطعاني )

 مناقشة الفرضية األولى: 3.1.5

االحتياجات التدريبية لدى معممي حول إحصائية في إجابات المبحوثين  ال توجد فروق ذات داللة

محافظة أريحا واألغوار، في ضوء المتغيرات الديمغرافية )الجنس، المؤىل العممي، عدد الدورات 

 ي تقوم بتدريسيا، عدد سنوات الخبرة(التدريبية التي شاركت بيا، المرحمة الت
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 أواًل الجنس

إحصائية في إجابات المبحوثين حول االحتياجات التدريبية لدى معممي  ال توجد فروق ذات داللة

 محافظة أريحا واألغوار تعزى إلى متغير الجنس.

إجابػػات  ( فػػيα ≤ 0.05ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل الداللػػة ) تبػػيف أنػػو ال تكجػػد فػػركؽ    

 المبحكثيف حكؿ االحتياجات التدريبية لدل معممي محافظة أريحا كاألوغكار تعزل إلى متغير الجنس.

ناثان قد تمقكا التدريب في نفس الكاقع كنفس الظركؼ كالتحػديات كتمقػكا  ترل الباحثة أف المكظفيف ذككران كا 

االحتياجات التدريبيػة، كتتفػؽ ىػذه  البرامج تدريبية مشابية فمف الطبيعي أف تتشابو كجيات نظرىـ حكؿ

 .(2011( دراسة القطابي )2014( كالعمايرة )2015النتيجة مع دراسة السردية )

 : المؤىل العمميثانياً 

( في متكسطات α ≤ 0.05أظيرت النتائج أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل الداللة )

معممي محافظة أريحا كاألوغكار تعزل إلى متغير  إجابات المبحكثيف حكؿ االحتياجات التدريبية لدل

 المؤىؿ العممي.

تعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى أف المعمميف عمى اختالؼ مؤىالتيـ العممية تتفؽ آرائيـ حكؿ 

في االحتياجات التدريبية  ان االحتياجات التدريبية مف أجؿ فعالية التدريب لذا نجد أف ىناؾ نقص

كما اف التدريب ال تدعمو بيئة تساعده عمى النجاح مف أجؿ فعالية أكبر  ،لممعمميف أثناء التدريب

 (.2015( كدراسة الحربي )2015لممتدربيف كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة السردية )
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 : عدد الدورات التدريبية التي شاركت بياثالثاً 

( في متكسطات α ≤ 0.05أظيرت النتائج  أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل الداللة )

إجابات المبحكثيف حكؿ االحتياجات التدريبية لدل معممي محافظة أريحا كاألوغكار تعزل إلى متغير 

 عدد الدكرات التدريبية التي شاركت بيا.

ف لذا نجد ك متدربتعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى ىناؾ مجمكعة مف االحتياجات التدريبية التي يحتاجيا ال

زك البرامج التدريبية يعمؿ عمى الحػد مػف فاعميػة التػدريب لػذا فالكاجػب أف تقػـك كزارة اف النقص الذم يغ

التربية كالتعميـ تكفير االحتياجات التدريبية لممتػدربيف قبػؿ القيػاـ بػأم تػدريب ليػذا السػبب كجػد أف ىنػاؾ 

 آراء المعمميف عمى اختالؼ الدكرات التدريبية التي خضعكا ليا.في  ان اتفاق

 لمرحمة التي تقوم بتدريسيا: ارابعاً 

( في إجابات α ≤ 0.05ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) أظيرت النتائج أنو ال تكجد فركؽ

المبحكثيف حكؿ االحتياجات التدريبية لدل معممي محافظة أريحا كاألوغكار تعزل إلى متغير المرحمة 

 التي تقـك بتدريسيا

، ى اختالؼ المرحمة التي يدرسكنياعم تياجات التدريبية لممعمميفىناؾ نقصان في األح فأرل الباحثة ت

لذلؾ نجد أف فعالية التدريب ليست بالمستكل المطمكب كما أف أدكات التدريب ال تالمس الكضع 

 يرففي االمكانات المادية مف أجؿ تك  كخصكصان أف المدارس تعاني مف ضعؼ ،الحالي في المدارس

 خالؿ أدائيـ لعممية التدريس. ومف أجؿ ممارسة ما قد تدربكا عمي ،فك معمماالحتياجات التي يحتاجيا ال
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 : عدد سنوات الخبرةخامساً 

( في متكسطات α≤ 0.05أظيرت النتائج أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل الداللة )

إلى متغير  إجابات المبحكثيف حكؿ االحتياجات التدريبية لدل معممي محافظة أريحا كاألوغكار تعزل

 عدد سنكات الخبرة.

تعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى أف المعمميف عمى اختالؼ خبراتيـ فميـ متقاربيف في آرائيـ حكؿ 

االحتياجات التدريبية نظران لمركتيف التذم تمر فيو الدكرات التدريبية حيث أف الدكرات تكرر نفسيا في 

التي تساعدىا عمى النجاح كتتفؽ ىذه النتيجة مع كىي تعاني مف نقص حاد في المكانيات  ،كؿ عاـ

( 2010(، كتختمؼ ىذه النتيجة مع دراسة الطعاني )2015( كدراسة الحربي )2015دراسة السردية )

 سنكات. 10التي أظيرت فركقان لصالح مف خبرتيـ أكثر مف 

 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني:  2.1.5

  ؟لدى معممي محافظة أريحا واألغوار ما مستوى االنتماء الوظيفي

 أف مستكل االنتماء الكظيفي لدل معممي محافظة أريحا كاألوغكار جاء بدرجة مرتفعةأظيرت النتائج 

 الػبعض ككطنػي، كأف دينػي كاجػب العمػؿ فػي كالخػالص لممؤسسػة الػكظيفي االنتمػاء تػرل الباحثػة أف

عميػو  الحفػاظ يتطمػب كىػذا كأسػرتو ىػك منػو شعػاتي الػذم العمػؿ مكػاف باعتبارىػا الػى المؤسسػات ينظػر

لمحفػاظ  لمعػامميف كػاؼ دافػع العمػؿ فػرص كتػدني الصػعب االقتصػادم الكضػع أف كمػا لػو، كالخػالص

 العمػؿ سػكؽ فػي البػدائؿ وغيػاب مكػاف العمػؿ الػذم يعممػكف فيػو، عمػى الحفػاظ خػالؿ مف كظائفيـ عمى

( 2008النتيجػػة مػػع دراسػػة المػػدني )كػػؿ مكظػػؼ فػػي عممػػو كتتفػػؽ ىػػذه  فػػي تمسػػؾ يسػػيـ الفمسػػطيني

 . (2003كدراسة عكرتاني ) 
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 مناقشة الفرضية الثانية: 4.1.5

إحصائية في إجابات المبحوثين حول االنتماء الوظيفي لدى معممي  ال توجد فروق ذات داللة

محافظة أريحا واألغوار، في ضوء المتغيرات الديمغرافية )الجنس، المؤىل العممي، عدد الدورات 

 لتدريبية التي شاركت بيا، المرحمة التي تقوم بتدريسيا، عدد سنوات الخبرة(ا

 أواًل: الجنس

( في إجابات α ≤ 0.05أظيرت النتائج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )

 المبحكثيف حكؿ االنتماء الكظيفي لدل معممي محافظة أريحا كاألوغكار تعزل إلى متغير الجنس.

عمييـ  كتنطبؽالمينية  كالمعممات يعيشكف نفس الظركؼ تعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى أف المعمميف

( التي 2003ف في اآلراء كتختمؼ ىذه النتيجة مع دراسة عكرتاني )ك لذا نجد أنيـ متقارب ،نفس القكانيف

 أظيرت فركقان لصالح الذككر.

 المؤىل العممي ثانياً 

( في متكسطات إجابات α ≤ 0.05فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل الداللة )أظيرت النتائج أنو تكجد 

المبحكثيف حكؿ االنتماء الكظيفي لدل معممي محافظة أريحا كاألوغكار تعزل إلى متغير المؤىؿ 

, كبيف حممة شيادة الماجستير فأعمى ككانت الفركؽ  العممي، كأف الفركؽ كانت بيف حممة شيادة الدبمـك

 لدبمكـ.حممة شيادة ا

ترل الباحثة أف حممة شيادة الدبمكـ قد تمقكا معارؼ أكثر مف وغيرىـ مف المعمميف لذا نجدىـ يسعكف 

بشكؿ مستمر مف اجؿ تطكير انفسيـ لسد النقص في المعرفة العممية التي لـ يتمقكىا اثناء الدراسة لذا 



112 
 

 

(، كتختمؼ ىذه 2000لكاساني )نجد اف لدييـ انتماء أكثر مف وغيرىـ، كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة ا

 ( التي أظيرت فركقان لصالح حممة الماجستير.2003النتيجة مع دراسة عكرتاني ) 

 : عدد الدورات التدريبية التي شاركت بياثالثاً 

( في متكسطات α ≤ 0.05أظيرت النتائج أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل الداللة )

ماء الكظيفي لدل معممي محافظة أريحا كاألوغكار تعزل إلى متغير عدد إجابات المبحكثيف حكؿ االنت

 الدكرات التدريبية التي شاركت بيا.

بدرجة عالية  انتماءترل الباحثة أف المعمميف عمى اختالؼ الدكرات التدريبية التي تمقكىا نجد لدييـ 

كىـ مسؤكلكف عنيا أماـ  ،تقيـكذلؾ منبثؽ مف األمانة التي يحممكنيا عمى عا ،لمعمؿ الذم يقكمكف فيو

 كأماـ الجميع مف مسؤكليف كوغيرىـ. ،ن اهلل أكال

 : المرحمة التي تقوم بتدريسيارابعاً 

( في إجابات α ≤ 0.05ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) أظيرت النتائج أنو ال تكجد فركؽ

وغكار تعزل إلى متغير المرحمة المبحكثيف حكؿ االحتياجات التدريبية لدل معممي محافظة أريحا كاأل

 التي تقـك بتدريسيا.

لذا نجد أف كؿ معمـ لديو انتماء إلى مينتو  ،ترل الباحثة أف كؿ مرحمة ليا متطمباتيا المعرفية كالعممية

لذلؾ نجد اف آراء المعمميف في جميع المراحؿ التي يدرسكنيا متقاربة  ،بما تطمبو المرحمة التي يدرسيا

 مف خالؿ األداء الذم يقدمو كؿ معمـ في المرحمة التي يدرسيا.  كذلؾ ،نكعان ما
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 : عدد سنوات الخبرةخامساً 

( في متكسطات α≤ 0.05أظيرت النتائج أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل الداللة )

عدد إجابات المبحكثيف حكؿ االنتماء الكظيفي لدل معممي محافظة أريحا كاألوغكار تعزل إلى متغير 

 سنكات الخبرة.

تعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى أف المعمميف عمى اختالؼ سنكات الخبرة لدييـ فيـ يحممكف رسالة نحك 

بناء المستقبؿ فيـ يدرككف أف ىذه الرسالة تؤثر بشكؿ فاعؿ في تنمية المجتمع كالنيكض بو لذلؾ نجد 

 أنو لدييـ انتماء لمعمؿ الذم يقكمكف بو.

 فرضية الثالثةمناقشة ال 5.1.5

( بـين االحتياجـات التدريبيـة α ≤ 0.05ال توجـد عالقـة ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة )

 واالنتماء الوظيفي لدى معممي محافظة أريحا واألغوار

أظيرت النتائج كجكد عالقة بيف االحتياجات التدريبية كاالنتماء الكظيفي لدل معممي محافظة أريحا 

 ف العالقة إيجابية ضعيفة.كاألوغكار، حيث أ

تعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى أف المعمميف لدييـ انتماء كظيفي نحك المينة التي يدرسكنيا فيـ يحاكلكف 

ككذلؾ فيـ ينتظمكف في  ،أف يعممكا روغـ النقص الذم يعانكف منو أثناء قياميـ بالعممية التعميمة

تعكيض النقص في االحتياجات التدريبية مف اجؿ نجاح الدكرات التدريبية كيحاكلكف اف يطكعكا البيئة ل

البرامج التدريبية، ككذلؾ يعممكف عمى إيجاد بدائؿ لالحتياجات التدريبية مف خالؿ ما تمكف تكفيره مف 

 البيئة المحيطة لذا نجد أف التأثير ظير بشكؿ ضعيؼ.
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 التوصيات:  2.5

 كبناءن عمى النتائج السابقة فإف الباحثة تكصي:

 كاشراكيـ في عممية تحديد االحتياجات التدريبية،  ،مؿ عمى زيادة االىتماـ برام العامميفالع

كالتركيز عمى سؤاؿ المكظفيف ذكم العالقة، كاالستبياف كالمقابمة الشخصية كاالختبارات 

 التحريرية كالشفكية كأساليب لتحديد االحتياجات التدريبية.

 لية: التركيز عمى التدريب في المجاالت التا 

 .مراعاة الفركؽ الفردية بيف الطالب -

 .الدارة الفاعمة في الصؼ -

 .استخدـ استراتيجيات التعميـ الحديثة -

 .إثارة الدافعية لممنافسة الشريفة بيف الطالب -

 .العمؿ كفريؽ مع العامميف في المدرسة -

 .ربط القضايا الكطنية بمكضكعات الدركس المختمفة -

 .قنيات الحديثة المناسبةاختيار الكسائؿ التعميمية كالت -

 بناء عمى دراسة عممية مسبقة الحتياجات المعمميف التدريبية. ؛القياـ بتحديد البرامج التدريبية 

 كعدـ االعتماد عمى االرتجاؿ. ،تكفير مكاد عممية لعممية التدريب 

 .االىتماـ بالكيؼ كليس الكـ في عممية التدريب كاعداد البرامج التدريبية 

  مات في ممفات خاصةأرشفة المعمك. 
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 مف اجؿ تحسيف اداء دائرة المكارد البشرية كتطكير العممية  ؛اشراؾ الخبراء في مجاؿ التدريب

 التدريبية.

 .عدـ الخمط بيف المشاكؿ التدريبية كوغيرىا مف المشاكؿ التي تكاجو المعمميف 

 محاكلة تفادم تكرار البرامج التدريبية، كتنظيـ البرامج بأكبر قدر ممكف. 

 أف تعمؿ كزارة التربية كالتعميـ عمى تقديـ الحكافز بناءن عمى أداء العامميف 
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 (1ممحق )

 االستبيان

 جامعة القدس

 عمادة الدراسات العميا 

 بناء المؤسسات - معيد التنمية المستدامة

 أختي الفاضمة: /أخي الفاضؿ

 تحية طيبة كبعد،،،

 تقـك الباحثة بإجراء دراسة بعنكاف:  

أريحا واألغوار وعالقتيا بانتمائيم الوظيفي في  االحتياجات التدريبية لدى معممي محافظة

 ضوء بعض المتغيرات

بناء المؤسسات،  -كذلؾ كمتطمب لممعيد مف جامعة القدس / أبك ديس، برنامج التنمية المستدامة 

، آممة )االحتياجات التدريبية(فإنني أرجك منؾ التفضؿ بتعبئة االستبانة التي تـ إعدادىا لغرض قياس 

كالمكضكعية في الجابة، عممان بأف الجابات ستعامؿ بسرية تامة كلف تستخدـ إال  تحرم الدقة

 ألوغراض البحث العممي كمف خالؿ رـز إحصائية.

 "شاكرين لكم حسن تعاونكم"

 الباحثة: سناء أبو زينة

 بإشراف: د. زياد قباجة
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 القسم األول: معمومات شخصية:

نطبؽ عميؾ في المربع مقابؿ كؿ عبارة أك الجابة في الرجاء كضع رقـ الجابة المناسبة ك التي ت

 الفراوغات بالشكؿ الذم ينطبؽ عميؾ:

 

 ( أنثى2(ذكر           1 الجنس 

( ماجستير 4(بكالكريكس   3(دبمكـ    2(الثانكية العامة     1 المؤىل العممي 

 فأعمى

عدد الدورات  

التدريبية التي شاركت 

 بيا

  6( أكثر مف 3       6-3( 2    3( اقؿ مف 1 

المرحمة التي تقوم  

 بتدريسيا

 1   ثانكية2( اساسية ) 

 10(أكثر مف 3سنكات    10-5( 2سنكات    5(اقؿ مف  1 عدد سنوات الخبرة 

 سنكات
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 في المكان الذي ينطبق مع إجابتك)×( : أرجو وضع إشارة : القسم الثاني

 لممعممين في مديرية تربية وتعميم أريحا التدريبيةالمجال األول:  واقع تحديد االحتياجات 

معارض 

 بشدة

موافق  موافق  محايد معارض

 بشدة

 B الفقرة

لتحديد   اخضع الختبارات تحريرية أك شفكية     

 احتياجاتي التدريبية

B1 

 B2 اخضع لممقابمة الشخصية     

تقكـ المديرية بتحميؿ المشكالت التي تكاجيني في      

 العمؿ

B3 

 B4 يطمب مني تعبئة استبياف كفقا ألسس عممية     

تقكـ المديرية بمراجعة أدائي مف خالؿ القياـ بكاجباتي      

 الكظيفية

B5 

تقكـ المديرية بدراسة التقارير كالسجالت الخاصة      

 كتحديد نقاط القكة كالضعؼ لدم

B6 

تحدد المديرية  االحتياجات التدريبية بناء عمى      

 مؤشرات الكفاءة 

B7 
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تحدد المديرية  االحتياجات التدريبية باالعتماد عمى    

 الخطط التطكيرية

B8 

االحتياجات التدريبية يتـ تحديدىا كفؽ كاقع      

االحتياجات الفعمية عمى أساس كصؼ أىداؼ 

 الكظيفة 

B9 

يتـ تحديد االحتياجات التدريبية بسؤاؿ المكظفيف ذكم      

  العالقة

B10 

يتـ تحديد االحتياجات التدريبية لممكظؼ بناء عمى      

 تقييمو السنكم

 

B11 

يتـ استخداـ نماذج خاصة في المديرية  لتحديد      

 االحتياجات التدريبية

B12 

يتـ استخداـ استقصاء البحث العممي لتحديد      

 االحتياجات التدريبية 

B13 
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 دريبية لتسييل عممية التعميم والتعممالمجال الثاني: االحتياجات الت

معارض 

 بشدة

موافق  موافق  محايد معارض

 بشدة

 الفقرة

 التدريب حول:

C 

  

 

 C1 عمميات تحسيف مستكل سمكؾ الطمبة   

 C2 كيفية معالجة سمكؾ الطالب وغير المتعاكف في الصؼ     

 C3 كيفية تحديد نقاط الضعؼ لدل الطمبة تمييدا لعالجيا     

 C4 الطرؽ المالئمة لمتعامؿ مع المتفكقيف كالمتأخريف دراسيا     

 C5 إثارة الدافعية لممنافسة الشريفة بيف الطالب     

 C6 مراعاة الفركؽ الفردية بيف الطالب     

 C7 الدارة الفاعمة في الصؼ      

 C8 استخدـ استراتيجيات التعميـ الحديثة     

رفة مدل فاعمية طرؽ التدريس التقييـ الذاتي لمع     

 المستخدمة

C9 
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 C10 اختيار طرؽ التدريس المالئمة لممكاقؼ التعميمية     

 C11 كيفية تطكير األنشطة الصفية كالالصفية     

 C12 كيفية المحافظة عمى النظاـ في المكاقؼ الطارئة     

 C13 العمؿ كفريؽ مع العامميف في المدرسة     

 C14 ضايا الكطنية بمكضكعات الدركس المختمفةربط الق     

 C15 إثارة المناقشات الفعالة بيف الطالب مف كقت ألخر     

 C16 كيفية التكاصؿ مع أكلياء أمكر الطمبة     

 C17 في التعميـ ICT استخداـ اؿ     

 C18 التعميـ اثراء استخداـ شبكة االنترنت في     

 C19 يمية كالتقنيات الحديثة المناسبةاختيار الكسائؿ التعم     

تكظيؼ الحاسكب لرصد درجات الطمبة كتصميـ      

 الشيادات

C20 

 C21 أرشفة المعمكمات في ممفات خاصة      
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 واقع دائرة التدريب في مديرية تربية وتعميم أريحاالمجال الثالث:  

معارض 

 بشدة

موافق  موافق  محايد معارض

 بشدة

 D الفقرة

 D1 بيف المشكالت التدريبية كوغيرىا مف المشكالت  الخمط     

 D2 الخمط بيف الروغبة في التدريب كالحاجة لمتدريب      

 D3 تكرار البرامج التدريبية      

 D4 عدـ تفيـ الدارة العميا ألىمية التدريب     

 D5 االىتماـ بالكـ دكف الكيؼ في البرامج التدريبية      

ش دكر ادارة المكارد البشرية في رسـ كبناء تيمي     

 استراتيجيات كرؤية المديرية  التدريبية

D6 

 D7 التسرع في تنفيذ البرامج التدريبية     

 D8 عممية التدريب عممية وغير مستمرة في المديرية      

 D9 عممية التدريب ال تتـ كفؽ أسس عممية مدركسة     

 D10 ة وغير متكاممة عممية التدريب ارتجالي     

عممية التدريب ال تتـ بناء عمى دراسة عممية مسبقة       D11 
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 لالحتياجات التدريبية لممكظفيف

 D12 تتبع المديرية  سياسة كاضحة لمتدريب     

 D13 ىناؾ كحدة فاعمة لتطكير القكل البشرية     

ىناؾ تنكع في البرامج التدريبية لممكظفيف باختالؼ      

 اتيـ الكظيفيةدرج

D14 

يتـ التعاكف مع خبراء في مجاؿ التدريب لتحسيف أداء      

 دائرة المكارد البشرية

D15 

يتـ اختيار المدربيف بناء عمى تخصصاتيـ كمكضكع      

 التدريب

D16 

 D17 مدة الدكرات التدريبية مناسبة     
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 المجال الخامس: التطور الميني وممف االنجاز لممعممين

 

معارض 

 بشدة

موافق  موافق  محايد معارض

 بشدة

 F الفقرة

 F1 أنا عمى دراية بميارات البحث الجرائي     

اعمؿ عمى اتماـ الممارسة المتكاممة لميامي ككاجباتي      

 كمعمـ

F2 

 F3 تمقيت التدريب عمى أخالقيات مينة التعميـ     

 F4 أمارس أخالقات مينة التعميـ بشكؿ يكمي     

أقكـ بإجراء األبحاث الكمية لمتعرؼ عمى اتجاىات      

 الطمبة نحك بعض الجكانب التدريسية

F5 

أقكـ بإجراء األبحاث النكعية لمتعرؼ عمى آخر ما      

تكصمت إليو طرائؽ التدريس كعمـ النفس حكؿ سمكؾ 

 الطمبة كالتعميـ

F6 

 F7 أقكـ بإجراء البحكث الجرائية الفردية.     

 F8 أقكـ بإجراء البحكث الجرائية التعاكنية     
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أّثر التدريب عمى طريقة اعدادم لممفات انجاز الطمبة      

 بشكؿ افضؿ كمتقف

F9 

ساىـ ممؼ االنجاز في تنمية كتطكير تفكيرم كميكلي      

 المعرفية

F10 

التدريب عمى ممؼ االنجاز يدعـ مياراتي في اتخاذ      

 القرارات

F11 

 F12 فر ممؼ االنجاز النقد كالتأمؿ الذاتي لدمك      

ساىـ ممؼ االنجاز في تعميؽ كنمك مياراتي المعرفية      

 كالكجدانية كاالجتماعية

F13 

طكر ممؼ االنجاز مف مفيـك التكاصؿ بيف المدرسة      

 كالمجتمع

F14 

 

 مع االحترام
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 جامعة القدس

 عمادة الدراسات العميا 

 بناء المؤسسات - ستدامةمعيد التنمية الم

 أختي الفاضمة: /أخي الفاضؿ

 تحية طيبة كبعد،،،

 تقـك الباحثة بإجراء دراسة بعنكاف:  

االحتياجات التدريبية لدى معممي محافظة أريحا واألغوار وعالقتيا بانتمائيم الوظيفي في 

 ضوء بعض المتغيرات

بناء المؤسسات،  -التنمية المستدامة  كذلؾ كمتطمب لممعيد مف جامعة القدس / أبك ديس، برنامج

(، آممة )االنتماء الوظيفيفإنني أرجك منؾ التفضؿ بتعبئة االستبانة التي تـ إعدادىا لغرض قياس 

تحرم الدقة كالمكضكعية في الجابة، عممان بأف الجابات ستعامؿ بسرية تامة كلف تستخدـ إال 

 ألوغراض البحث العممي كمف خالؿ رـز إحصائية.

 اكرين لكم حسن تعاونكم""ش

 

 الباحثة: سناء أبو زينة

 بإشراف: د. زياد قباجة
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 االنتماء الوظيفي لدى معممي محافظة أريحا واألغوار

معارض 
 بشدة

موافق  موافق  محايد معارض
 بشدة

 E الفقرة

اشعر بالرضا إذا أحسست باف ما أقـك بو مف عمؿ يزيد      
 عما أتقاضاه مف راتب

E1 

 E2 ر المينة التي اعمؿ بيا جزءا ميما مف حياتياعتب     

أدافع عف أىمية دكرم التعميمي إذا كاجيت نقدا أك      
 استخفافا بيذا الدكر

E3 

 E4 أتحمؿ مسؤكلية العمؿ بشكؿ جماعي مع باقي المعمميف     

 E5 أطكر خطط عممي بشكؿ مستمر     

 E6 ريقةابذؿ النشاط بسبب ككني معمما في مؤسسة ع     

أشجع المعمميف عمى المشاركة في الندكات كالتدريبات      
 الكتساب الخبرات المتعمقة بمينتيـ

E7 

اعمؿ عمى تقديـ انطباعات جيدة حكؿ المديرية  التي      
 اعمؿ بيا

E8 

اشعر بأىمية تطكير أخالقيات مينية لتحديد العالقة ما      
 بيف المعمميف كالطمبة

E9 

 E10 ظ عمى ممتمكات المديرية  التي اعمؿ بيا أحاف     

 E11 أبقى عمى تكاصؿ مع اآلخريف فيما يتعمؽ بمينتي     

ابذؿ قصارل جيدم مع اآلخريف لنجاح العمؿ في      
 المديرية  

E12 
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 E13 ارفض ترؾ العمؿ في المديرية  بحثا عف راتب أفضؿ     

 E14 ركح الفريؽأمارس عممي الذم يحتاج إلى العمؿ ب     

 E15 أقدـ التسييالت المناسبة لمطمبة في الظركؼ الطارئة     

 E16 اعتبر  مينتي مينة تجمب السعادة لي     

أتجنب العكاطؼ في التعامؿ مع اآلخريف أثناء العمؿ      
 عمى حساب كاجباتي كمياـ كظيفتي

E17 

 E18 أحقؽ أىداؼ المديرية  التي اعمؿ بيا     

استعيف باآلخريف لمساعدتي في حؿ المشاكؿ التي      
 تكاجيني في عممي 

E19 

أتفانى بالعمؿ حتى لك تطمب ذلؾ القياـ بأعماؿ خارج      
 اكقات العمؿ الرسمية

E20 

 E21 اعمؿ مع زمالئي عمى مناقشة أمكر العمؿ     

 E22 أتعامؿ مع أسرار العمؿ بمينية كسرية      

 E23 الطمبةأتابع شكاكم      

 E24 اعمؿ عمى ايجاد حمكؿ لشكاكم الطمبة     

 E25 أفضؿ مصمحة المديرية  عمى مصمحتي الشخصية     

  اعمؿ لساعات طكيمة إذا اقتضت الضركرة     

 E26 أقدـ الدعـ المعنكم لإلدارة لتحقيؽ أىدافيا     

أعامؿ الطالب بطريقة تجمب السمعة الحسنة لي      
 التي اعمؿ بيا. كلممؤسسة

E27 
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 E28 انجازنا أكاديمينا يحقؽ الذم الطالب عمى اثني     

 E29 ييمني جدا نجاح المديرية  التي اعمؿ فييا     

المديرية  الخاصة كأىداؼ أىدافي يف كبير بتفاكت اشعر     
 .فييا اعمؿ التي 

E30 

 ىك عمؿ بو مف أقـك ما باف أحسست إذا بالرضا اشعر     
 أجر مف أتقاضاه ما فدك 

E31 

 

 مع االحترام ،،،،
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 اسماء المحكمين

 مكان العمل اسم المحكم

 كزارة التربية كالتعميـ د. محمد مطر

 كزارة التربية كالتعميـ  نصر ابك كرش . أ

 كزارة التربية كالتعميـ مجدم معمر . أ

 جامعة القدس د. بساـ بنات

 جامعة القدس د.عبد الكىاب الصباغ

 جامعة القدس لعالكؿد.شاىر ا

 جامعة القدس د. محمكد ابك سمرة
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 : فيرس الجداول

رقم  عنوان الجدول رقم الجدول
 الصفحة

 56 الدراسة تكزيع أفراد مجتمع (1.3)
 57 تكزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة (   2.3)
 59 معامؿ الثبات كركنباخ ألفا لمجاالت أداة الدراسة (3.3)
متكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ال (1.4)

 لمجاالت كاقع االحتياجات التدريبية لدل معممي محافظة أريحا كاألوغكار
 

63 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة  (2.4)
في مديرية تربية كتعميـ أريحا  لمجاؿ تحديد االحتياجات التدريبية لممعمميف
 كاألوغكار
 

64 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة  (3.4)
في مديرية تربية  لمجاؿ االحتياجات التدريبية لتسييؿ عممية التعميـ كالتعمـ

 كاألوغكار كتعميـ أريحا

66 

لمعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة المتكسطات الحسابية كاالنحرافات ا (4.4)
 كاألوغكار لمجاؿ كاقع دائرة التدريب في مديرية تربية كتعميـ أريحا

 

68 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة  (5.4)
في مديرية تربية كتعميـ  لمجاؿ التطكر الميني كممؼ االنجاز لممعمميف

 وغكاركاأل أريحا

70 

نتائج اختبار "ت" لمعينات المستقمة الستجابة أفراد العينة في إجابات  (6.4)
المبحكثيف حكؿ االحتياجات التدريبية لدل معممي محافظة أريحا كاألوغكار 

 تعزل إلى متغير الجنس

72 

 المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (7.4)
حتياجات التدريبية لدل معممي محافظة أريحا كاألوغكار تعزل إلى االعمى 

74 
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 متغير المؤىؿ العممي
(الستجابة أفراد One Way ANOVAنتائج تحميؿ التبايف األحادم  ) (8.4)

العينة في متكسطات إجابات المبحكثيف حكؿ االحتياجات التدريبية لدل 
 لمؤىؿ العمميمعممي محافظة أريحا كاألوغكار تعزل إلى متغير ا

74 

 المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (9.4)
االحتياجات التدريبية لدل معممي محافظة أريحا كاألوغكار تعزل إلى عمى 

 متغير عدد الدكرات التدريبية التي شاركت بيا

76 

الستجابة أفراد (One Way ANOVAنتائج تحميؿ التبايف األحادم  ) (10.4)
العينة في متكسطات إجابات المبحكثيف حكؿ االحتياجات التدريبية لدل 
معممي محافظة أريحا كاألوغكار تعزل إلى متغير عدد الدكرات التدريبية 

 التي شاركت بيا

77 

نتائج اختبار "ت" لمعينات المستقمة الستجابة أفراد العينة في إجابات  (11.4)
اجات التدريبية لدل معممي محافظة أريحا كاألوغكار المبحكثيف حكؿ االحتي

 تعزل إلى متغير المرحمة التي تقـك بتدريسيا

79 

 المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (12.4)
االحتياجات التدريبية لدل معممي محافظة أريحا كاألوغكار تعزل إلى عمى 

 ةمتغير عدد سنكات الخبر 

80 

(الستجابة أفراد One Way ANOVAنتائج تحميؿ التبايف األحادم  ) (13.4)
العينة في متكسطات إجابات المبحكثيف حكؿ  االحتياجات التدريبية لدل 

 معممي محافظة أريحا كاألوغكار تعزل إلى متغير عدد سنكات الخبرة

81 

ات أفراد عينة الدراسة المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجاب (14.4)
 لمجاؿ مستكل االنتماء الكظيفي لدل معممي محافظة أريحا كاألوغكار

 

83 

نتائج اختبار "ت" لمعينات المستقمة الستجابة أفراد العينة في إجابات  (15.4)
المبحكثيف حكؿ االنتماء الكظيفي لدل معممي محافظة أريحا كاألوغكار 

 تعزل إلى متغير الجنس

86 

 المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (16.4)
االنتماء الكظيفي لدل معممي محافظة أريحا كاألوغكار تعزل إلى عمى 

 متغير المؤىؿ العممي

87 
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(الستجابة أفراد One Way ANOVAنتائج تحميؿ التبايف األحادم  ) (17.4)
حكؿ االنتماء الكظيفي لدل العينة في متكسطات إجابات المبحكثيف 

 معممي محافظة أريحا كاألوغكار تعزل إلى متغير المؤىؿ العممي
 

87 

( لمفركؽ في استجابة أفراد العينة حكؿ االنتماء LSDنتائج اختبار ) (18.4)
الكظيفي لدل معممي محافظة أريحا كاألوغكار تعزل إلى متغير المؤىؿ 

 العممي

88 

 كاالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسةالمتكسطات الحسابية  (19.4)
االنتماء الكظيفي لدل معممي محافظة أريحا كاألوغكار تعزل إلى عمى 

 متغير عدد الدكرات التدريبية التي شاركت بيا

89 

(الستجابة أفراد One Way ANOVAنتائج تحميؿ التبايف األحادم  ) (20.4)
ثيف حكؿ االنتماء الكظيفي لدل العينة في متكسطات إجابات المبحك 

معممي محافظة أريحا كاألوغكار تعزل إلى متغير عدد الدكرات التدريبية 
 التي شاركت بيا

 

90 

نتائج اختبار "ت" لمعينات المستقمة الستجابة أفراد العينة في إجابات  (21.4)
المبحكثيف حكؿ االنتماء الكظيفي لدل معممي محافظة أريحا كاألوغكار 

 لى متغير المرحمة التي تقـك بتدريسياتعزل إ

91 

 المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (22.4)
االنتماء الكظيفي لدل معممي محافظة أريحا كاألوغكار تعزل إلى عمى 

 متغير عدد سنكات الخبرة
 

92 

(الستجابة أفراد One Way ANOVAنتائج تحميؿ التبايف األحادم  ) (23.4)
العينة في متكسطات إجابات المبحكثيف حكؿ  االنتماء الكظيفي لدل 
 معممي محافظة أريحا كاألوغكار تعزل إلى متغير عدد سنكات الخبرة

92 

بيف االحتياجات التدريبية  معامؿ ارتباط بيرسكف كالداللة الحصائية (24.4)
 وغكاركاالنتماء الكظيفي لدل معممي محافظة أريحا كاأل

93 
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