
 
 
 
 
 

 مدى فاعمية الدورات التدريبية
 التدريسي لمعممي المرحمة األساسية دا األعمى  

 في المدارس الحكومية في محافظة البمقا  
 
 

 إعــــــــــــــداد
 

 / دانا سميمان مرجيد
 كمية األميرة عالية الجامعية-مدرس في جامعة البمقاء التطبيقية

 المممكة األردنية الياشمية
 

 
  
   



 التدريسي دا األمدى فاعمية الدورات التدريبية عمى  
 لمعممي المرحمة األساسية في المدارس الحكومية في محافظة البمقا  

 

216 

 
 
 
 



8112/ أبريل1جـ–ثانى العموم التربوية/ العدد ال  

 

 

  

217 

مدى فاعمية الدورات التدريبية عمى األدا  التدريسي لمعممي 
 المرحمة األساسية في المدارس الحكومية في محافظة البمقا 

 * د/ دانا سميمان مرجي
 :تمهيد

 في األساس الركف يمّثؿ المعمـ إذ المجتمع، تنمية في كبير دور لمتدريس
 ميامو التدريسية عمى أداء تعني قدرتو التدريس في المعمـ التعميمية، فأداء العممية
في جميع جوانب شخصيتيـ،  الطمبة، ونموىـ في تعمـ يجابيوالتأثير اإل بفاعمية،

الجسمية والعقمية والنفسية والروحية واالجتماعية مف أجؿ بناء جيؿ متوافؽ مع 
 ذاتو.

 ويحظى األداء التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس في مختمؼ المنظمات
كبير مف قبؿ واضعي السياسات التربوية واألنظمة السياسية في  التربوية باىتماـ

الحديث، وذلؾ نظرًا ألىمية الدور الذي يمعبو  معظـ بمداف العالـ في العصر
 (.2008 )تيـ،عضو ىيئة التدريس في المدرسة 

 افوأدائو، واإليم المعمـ مواىب عمى المالئمة البيئة التعميمية وتعتمد تييئة
يممؾ  صعب، فالذي ظروؼ تحت بالسموؾ المطموب القياـ عمى بقدرتو والثقة

 وينمي التحصيؿ متدني الطالب مساعدة عمى المرتفع يعمؿ باألداء اإلحساس
 .Anthony& Artino, 2006)دافعيتيـ )

فاألداء التدريسي المميز لممعمـ يتطمب منو التخطيط الفّعاؿ لمتدريس، 
إعداد الطمبة ليصبحوا عمماء في مجتمعاتيـ، مف خالؿ واألمر الذي يسيـ في 

دعميـ وتعزيزىـ أثناء القياـ بعمميات اكتشاؼ المعرفة واستقصائيا 
(Rowland,2004 &Thwaites.) 

وال يقتصر األداء التدريسي المميز لممعمـ أثناء عمى التخطيط واختيار 
مف الدراسات والبحوث  استراتيجيات التدريس المناسبة لإلثراء، فقد دّلت العديد

التربوية بأف األداء التدريسي لممعمـ مف الممكف أف يكوف مميزًا إذا ما اعتمد عمى 
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توظيؼ استراتيجيات التقييـ القائمة عمى األداء بوصفيا أدوات المعمـ، كاستخداـ 
 )بركات،سجالت األداء أو ما يسمى الممفات المؤرشفة في تنمية تعمـ الطمبة 

2004). 
المعمـ في النظاـ التربوي مكاف الصدارة في إنجاح ىذا النظاـ  ويحتؿ

وتحقيؽ أىدافو، وبالرغـ مف أف المعمـ يعتبر متغيرًا واحدًا مف بيف عدة متغيرات 
في العممية التربوية إال أف ىذا المتغير ذو أثر كبير وفعاؿ في تفكير وسموؾ 

، أي التعامؿ مع التعميـ الطمبة، ممػا أدى ذلؾ إلى بزوغ مفيـو تمييف التعميـ
كحرفة أو مينة مرخصة، تتطمب ممارسػييا اكتساب الميارات الالزمة والضرورية 

 .(2005 )بركات،ليا 
وتعد عممية تدريب المعمـ مف القضايا الميمة التي تمقى اىتمامًا متزايدًا 

س خاصة فػي األوسػاط التربوية مف خالؿ االىتماـ بإعداد المعمـ وتأىيمو عمى أس
تربوية ونفسية جديدة قائمة عمى المدخؿ التعميمي القائـ عمى الكفايات، والذي 
يعتبر مف أىـ االتجاىات الحديثػة في إعػداد المعمـ وأكثر شيوعًا وانتشارًا 

 (.2001)جويمي،
ويعتبر التدريب بكافة أنواعو وأشكالو ركيزة أساسية تعمؿ عمى رفع كفاية 

بوية، مما ينعكس إيجابًا عمى مخرجات ىذه القطاع المعمميف في قطاع العمؿ التر 
كمًا ونوعًا، عمى أف يكوف ىذا التدريب عممية مستمرة ال تتوقؼ وتتطور باستمرار 
لتواكب التغيرات المستمرة في ىذا العالـ المتجدد، إذ ال يمكف لألوساط التربوية أف 

كفاياتو وتحسينيا ترى أفقًا لتطوير المعمـ دوف إيالءه حقو مف االىتماـ لرفع 
وتجديدىا، بحيث نضمف لو مواكبة أحدث األفكار واألساليب والطرائؽ ذات 
العالقة بمحتوى "عمـ أصوؿ التدريس" المينة، ومؤىمو ليكوف في موقؼ سباؽ 
فيتأثر ويؤثر، يأخذ ويعطي ويطبؽ ويستحدث ويمـ بنتائج البحوث ويجري المالئـ 

 .(2009خميس وأبو نمره والحديدي،منيا )
ويعرؼ التدريب عمى أنو نشاط مخطط ييدؼ إلى إحداث تغييرات في الفرد 
والجماعة مف ناحية المعمومات والخبرات والميارات ومعدالت األداء، وطرؽ العمؿ 
والسموؾ واالتجاىات تجعؿ ىذا الفرد أو تمؾ الجماعة مناسبيف لمقياـ بأعماليـ 

نتاجية عالية   .(1995 )بطاح والسعود،بكفاءة وا 
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وعميو فإف التدريب يمثؿ حمقة الوصؿ بيف خبرات المتدرب السابقة وبيف 
المستجدات والمستحدثات عمى الساحة التعميمية والتربوية، ومف الضرورات الممحة 
في المجتمعات المتحضرة وفي جميع القطاعات بما في ذلؾ قطاع التربية والتعميـ 

 .(1999 )الشيخ،
ت ىائمة ومتعددة الجوانب في العمـ والمعرفة ويمر عالمنا المعاصر بتطورا

مما جعػؿ مػف الصعوبة تزويد الطمبة في الكميات التربوية قبؿ تخرجيـ بجميع 
، لذا فإف التدريب ما طالت مدة التعميـالمعمومات والميػارات الالزمػة إلعدادىـ مي
ضرورية لممعمـ لكونو مف الدعائـ ال ؛التربوي أثناء الخدمة يستحؽ اىتمامػًا كبيػراً 

)العاجز كي يواكب التطور العممي والمعرفي والتكنولوجي المػستمر والمتالحؽ 
 (.2010 والموح واألشقر،

وعميو فإف تدريب المعمميف يعني التحاقيـ ببرامج تربوية ىادفة ومنظمة 
ومخطط ليا في ضوء احتياجاتيـ المينية بقصد تحسيف أدائيـ الوظيفي، إذ 

رات التدريبية في أف برامج التدريب ال تتعدى أف تكوف مدخاًل تتمخص أىمية الدو 
لممارسة المينة وليست إعدادًا نيائيًا ليا، وأف التغيرات والتطورات التي يشيدىا 
دارتو ووسائمو وأساليبو التغيير والتطوير  الحقؿ التربوي نفسو تتطمب مف ىيكمتو وا 

المرسومة، كما وترفع مف كفاءة لتكوف منسجمة ومتفاعمة وصواًل لتحقيؽ األىداؼ 
األداء التدريسي لممعمميف عف طريؽ زيادة كفاياتيـ الفنية ومياراتيـ التدريبية 

 .(2001أبو ضباع، ; 2002)الطعاني،
 :الدراسات السابقة

معرفة تأثير الدورات التدريبية التأىيمية التي  (8112بركات )استيدفت دراسة 
فػػػي امتالكػػػو وممارسػػتو لمكفايػػات الالزمػػة لمتػػدريس يمتحػػؽ بيػػا المعمػػـ أثنػػاء الخدمػػة 

( معممًا ومعممة مف المدارس 347واتجاىو نحو المينة، وتكونت عينة مكونة مف )
. كمػػػا اسػػػتخدـ ليػػػذا الغػػػرض أداتػػػيف ىمػػػا  قائمػػػة  الحكوميػػػة فػػػي محافظػػػة طػػػولكـر

انػػػات الكفايػػػػات التدريػػػػسية، ومقيػػػػاس االتجػػػاه نػػػو مينػػػة التػػػدريس، ولػػػدى تحميػػػؿ البي
الالزمػػػة أشػػػػارت الدراسػػػػة إلػػػػى عػػػػػدـ وجػػػود تػػػػأثير جػػػػوىري اللتحػػػاؽ المعممػػػػيف فػػػػي 
الدورات التدريبية التي تنظميا وزارة التربية والتعميـ أثناء الخدمػة في مدى امتالكيـ 
لمكفايػات التدريسػػية، بينمػػا بينػػت النتػائج وجػػود أثػػر جػػوىري ليػذه الػػدورات فػػي مػػدى 

فايات، كما أظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ جوىرية في ممارسػة المعمميف ليذه الك
اتجاىات المعممػيف نحػو مينػة التدريس يمكف عزوىا إلى التحاقيـ في ىذه الػدورات 
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التدريبيػة أثنػاء الخدمػػة، ومػف جيػة أخػػرى بينػت النتػائج أنػػو ال توجػد فػروؽ جوىريػػة 
كػػػػف عزوىػػػػا إلػػػى لمػػػدى امػػػتالؾ وممارسػػػة المعممػػػيف لمكفايػػػات الالزمػػػة لمتػػػػدريس يم

 اتجاىاتيـ نحو مينة التدريس.
ـــر  )أجػػػرى  تقػػػويـ األداء التدريسػػػي لمعممػػػي ىػػػدفت إلػػػى دراسػػػة  (8111المغي

بمحافظػػة اإلحسػػاء فػػي ضػػوء معػػايير الجػػودة  الرياضػػيات فػػي المرحمػػة المتوسػػطة
الشػػاممة، اسػػتخدـ الباحػػث فػػي الدراسػػة الحاليػػة المػػنيج الوصػػفي المسػػحي، تكونػػت 

( معممًا مف معممي الرياضيات، التوصؿ إلى قائمػة بمعػايير 50مف ) عينة الدراسة
الجػػػودة الشػػػاممة الالزمػػػة لمعممػػػي الرياضػػػيات فػػػي المرحمػػػة المتوسػػػطة، وأف األداء 
التدريسػػي لمعممػػي الرياضػػيات )عينػػة الدراسػػة(، بمسػػػتوى متحقػػؽ بدرجػػة متوسػػطة 

 .ومستوى متحقؽ بدرجة كبيرة
اسػػتيدفت توضػػير دور الػػدورات التدريبيػػة دراسػػة  (8111الزهرانــي )وأجػػرى 

فػػػي تطػػػوير الميػػػارات التدريسػػػية لمعممػػػي التربيػػػة الفنيػػػة مػػػف وجيػػػة نظػػػرىـ، واتبػػػع 
( محػاور رئيسػية 3الباحث المنيج الوصفي، واستخدـ الباحػث اسػتبانو مكونػة مػف )

)أىمية الدورات التدريبية، ومدى استفادة المعمميف مف الدورات التدريبية في تطػوير 
مياراتيـ، وأبرز المعوقات التي تواجييـ(، وأظيرت النتائج أىمية الدورات التدريبية 
لمعممػػػي التربيػػػة الفنيػػػة جػػػاءت بدرجػػػة كبيػػػرة، وأف اسػػػتفادة المعممػػػيف مػػػف الػػػدورات 

 التدريبية بشكؿ عاـ كاف بدرجة كبيرة في أغمب الميارات التدريسية.
ء التدريسػي لمعممػي التربيػة تقػويـ األدا (8118القحطاني )واستيدفت دراسػة 

اإلسػػػػالمية فػػػػي مػػػػادة التوحيػػػػػد لطػػػػالب المرحمػػػػة المتوسػػػػػطة فػػػػي المممكػػػػة العربيػػػػػة 
السػػعودية فػػي ضػػوء معػػػايير الجػػود، واسػػتخدـ الباحػػػث المػػنيج الوصػػفي، وتكونػػػت 

وأظيػػرت النتػػائج أف مسػػتوى التمكػػيف لػػدى معممػػي  ( معمػػـ،42عينػػة الدراسػػة مػػف )
مرتفعػا فػي المعيػار الخػامس عشػر وفػوؽ المتوسػط  التوحد لمصػؼ الثالػث المتوسػط

فػػػػي المعيػػػػار الرابػػػػع عشػػػػر، وعػػػػدـ وجػػػػود فػػػػروؽ فػػػػي معظػػػػـ معػػػػايير جػػػػودة األداء 
التدريسػػي لمعممػػي التوحػػد لمصػػؼ الثالػػث المتوسػػط تعػػزى إلػػى عػػدد سػػنوات الخبػػرة، 

 وعدد الدورات التدريبية. 
الؾ وتطبيؽ مف درجة امت التحقؽ استيدفت دراسة( 8112الناشري ) وأجرى

معممي ومعممات الدراسات االجتماعية والوطنية بالمرحمة المتوسطة في تعميـ 
محافظة القنفذه لجودة األداء التدريسي في ضوء متطمبات اقتصاد المعرفة تبعًا 
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 .خصص األكاديمي والخبرة التدريسيةلمتغير النوع االجتماعي والمؤىؿ العممي والت
( معممًا 60ي المسحي، وتكونت عينة الدراسة مف )واستخدـ الباحث المنيج الوصف

ومعممة في المدارس الحكومية، وأظيرت النتائج أف درجة تطبيؽ عينة الدراسة 
لمتطمبات جودة األداء التدريسي في ضوء التوجو نحو اقتصاد المعرفة جاءت 

ر في استجابات عينة الدراسة تبعًا لمتغي إحصائيابدرجة عالية، ووجود فروؽ دالة 
النوع االجتماعي ولصالر المعممات، ووجود فروؽ دالة إحصائيًا في استجابات 

 سنوات(. 5عينة الدراسة تبعًا لمتغير الخبرة التدريسية )أقؿ مف 
بدراسة ىدفت إلى معرفة تػأثير ) Andersson 8111أندرسون )كما قاـ 

يـ التدريسي، مػشاركة المعممػيف فػي الدورات التدريبية أثناء الخدمة عمى أدائ
( معممػًا ومعممة، مف معممي مادة 85وتكونت عينة الدراسة ليذا الغرض مف )

%( مف المعممػيف 90الرياضيات بالمرحمة االبتدائية، وقد أسفرت النتائج عف أف )
عينة ىذه الدراسة أصبحوا أكثر فاعمية في أدائيـ التدريسي، كما أصبحوا أكثر 

 لتدريس واألنشطة التطبيقية التي تدربوا عمييا.اىتمامًا واسػتخدامًا لطػرؽ ا
كاف ىدفيا معرفػة المتطمبػات ) Sattler 8111ساتمير )وفي دراسة أجراىا 

األساسية واالحتياجات التدريبية لممعمميف أثناء الخدمة مف وجية نظر المعمميف 
 مف جية، ومدراء المدارس مػف جيػة أخرى، وقد انتيت الدراسة إلى نتائج ىامة
منيا وجود فرؽ داؿ إحصائيًا بيف أداء المعمميف والمػديريف فيمػا يتعمؽ 
باالحتياجات التدريبية لممعمميف أثناء الخدمة، حيث أظير مدراء المدارس اىتمامًا 

 .أكبر بضرورة تدريب المعمميف أثناء الخدمة
دراسة ىدفت إلى تحديد فاعمية نموذج  Franks (8112)أجرى فرانكس 

مدربيف في تنمية الكفاءة المينيػة لمعممػي العمـو بالمرحمة االبتدائية بوالية تدريبي لم
تكساس األمريكية، وكاف عدد المدارس التي طبػؽ فييػا ىػذا النموذج خمس مدارس 
ابتدائية يتبعوف إدارة تعميمية واحدة، وقد أظيرت نتػائج ىػذه الدراسػة االرتباط 

ي لممعمميف نتيجة ارتفاع المستوى الميني الوثيؽ بيف ارتفاع المستوى المين
 لممدربيف.

 :مشكمة الدراسة وأسئمتها
أصبر التدريب أكثر أىمية وأكثر إلحاحًا عما كاف سابقًا، نتيجة لمتفجر 
المعرفي مف ناحية، ونتيجة لمتطورات السريعة في االتجاىات األساسية التربوية 

يبية لمعممي المرحمة األساسية المختمفة مف ناحية أخرى، إذ أف عقد دورات تدر 
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يقتضي معرفة الحاجات التدريبية ليؤالء المتدربيف، وعالقتيا ببعض المتغيرات، 
 والتي تمكنيا مف تطوير أدائيـ التدريسي كمما دعت الحاجة إليو.

فمف واقع مستجدات العصر ومتغيراتو وتسارع ىذه المتغيرات فقد فرض 
التدريسي والوظيفي لمموارد البشرية في مجاؿ عمى الميتميف بأمور تنمية األداء 

العمؿ التربوي والتعميمي بأف يتـ تييئتيا وتوظيفيا مف خالؿ التعميـ والتدريب 
وتنمية إمكانياتو ورفع قدراتو وتييئة الظروؼ المناسبة لو، فالمعمـ ىو الركف 

ع عمى األساس في ىذه المنظومة التربوية، وىو المنظـ والموجو والمخطط الذي تق
يجابية مف خالؿ أبنائنا الطمبة في ية التنفيذ الجيد لنجني ثماره اإلعاتقو مسؤول
 المستقبؿ.

لذا فإف تطوير النظاـ التعميمي والتربوي ال بد أف يبدأ مف المعمـ اختيارًا 
عدادًا وتدريبًا، فيو يمثؿ حجر الزاوية في أي إصالح أو تطوير، بحيث تمثؿ  وا 

ساسيًا مف أركاف العممية التربوية، وفي ضوء ما تقدـ تتمثؿ عممية تدريبو ركنًا أ
 مشكمة الدراسة في اإلجابة عف األسئمة اآلتية 

مدى فاعمية الدورات التدريبية عمى األداء التدريسي لمعممي المرحمة ما  .1
  األساسية في محافظة البمقاء؟

دى ( في ما مα=0,05ىؿ توجد فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوى الدالة ) .8
فاعمية الدورات التدريبية لممدرس عمى أداءه التدريسي تعزى إلى متغيري 

 الجنس والمؤىؿ العممي؟ 
 :أهداف الدراسة

لدورات التدريبية لممدرس ما مدى فاعمية اتعرؼ تيدؼ الدراسة الحالية إلى 
فروؽ دالة في محافظة البمقاء، وكذلؾ تبياف ما إذا كاف ىناؾ  و التدريسيئعمى أدا
و التدريسي تعزى إلى ئلدورات التدريبية لممدرس عمى أداائيًا في مدى فاعمية اإحص

، وكذلؾ تحديد المتغيرات التي يمكف أف تسيـ في متغيري الجنس والمؤىؿ العممي
، وتقديـ بعض التوصيات بشأف األداء التدريسي تدعيـ ىذا األداء أو تعديمو

 لممعمميف.
 :أهمية الدراسة

الية في توضير مفيـو كاًل مف الدورات التدريبية واألداء أىمية الدراسة الح -1
 التدريسي.
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ارتباط الدراسة الحالية بالتدريب التربوي وأىميتو في تحقيؽ النجاح لممؤسسات  -2
 عامة ولمتربوييف والمعمميف خاصة. 

 جوانب مف جانبًا ميماً  تتناوؿ كونيا إلى الحالية الدراسة أىمية وترجع  -3
مف عناصرىا أال وىو المعمـ باعتباره الركف  وعنصرًا فاعالً  التعميمية، العممية

 األساسي وحجر الزاوية في أي نظاـ تربوي تعميمي.
كما وتأمؿ الباحثة االستفادة مف نتائج البحث في تحديد مستوى األداء  -4

 التدريسي لدى معممي المرحمة األساسية.
قات التدريبية التي تعرؼ أىـ المشكالت والمعو قد تسيـ الدراسة الحالية في  -5

 تواجو المعمميف ومحاولة التخمص منيا أو تقميميا.
تناوؿ ىذا البحث موضوعًا عمى جانب كبير مف األىمية، يسيـ في تحسيف  -6

في محافظة البمقاء، والتوسع في  مية التدريب في المدارس الحكوميةعم
 استخداـ االختبارات المتعمقة بيما في البيئة األردنية.

 تائج الدراسة الحالية في إثراء المعرفة العممية المتعمقة بقياسقد تفيد ن -7
 اتجاىات المعمميف نحو األداء التدريسي.

تقديـ بعض التوصيات والمقترحات في ضوء ما تسفر عنو الدراسة الحالية و  -8
 مف نتائج.

 :التعريفات المفاهيمية واإلجرائية لمدراسة
رفة وتعمـ األساليب المتطورة ألداء ىي عممية تعميـ المع الدورات التدريبية: -

العمؿ وذلؾ إلحداث تغييرات في سموؾ ومعرفة وميارات وقدرات األفراد 
الالزمة في أداء عمميـ مف أجؿ الوصوؿ إلى أىدافيـ وأىداؼ المنظمات التي 

 .(2005)سعدية،يعمموف بيا 
 مفوسيمة اتصاؿ تربوي ىادؼ يأتي بتخطيط وتوجيو هو  األدا  التدريسي: -

عرؼ يو  .(2003)الفتالوي، المعمـ لتحقيؽ أىداؼ التعمـ والتعميـ لدى المتعمـ
الدرجة التي يحصؿ عمييا المستجيب مف خالؿ إجابتو عمى  بأنو إجرائياً 

 .الفقرات الخاصة بمقياس الدراسة الحالية
 :حدود الدراسة

 تمثؿ حدود الدراسة الحالية باآلتي  
المرحمة األساسية في المدارس  ومعممات ومعمم الحدود البشرية: -1

 محافظة البمقاء. -الحكومية
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مدى فاعمية الدورات التدريبية عمى األداء التدريسي  الحدود الموضوعية: -2
 لمعممي المرحمة األساسية في محافظة البمقاء.

 .محافظة )البمقاء(المممكة األردنية الياشمية/  الحدود المكانية: -3
 .2018العاـ  الحدود الزمانية: -4

 :منهجية الدراسة
استخداـ المنيج الوصفي التحميمي في ىذه الدراسة لمالءمتو ألغراضيا الذي 
يعتمد عمى دراسة الظاىرة كما توجد في الواقع وييتـ بوصفيا وصفًا دقيقًا ويعبر 
عنيا تعبيرًا كميًا وكيفيًا، باإلضافة إلى أف ىذا المنيج يعمد إلى استقصاء مظاىر 

 الظاىرة وتحميميا.
  :مجتمع الدراسة

تكوف مجتمع الدراسة مف جميع معممي ومعممات المرحمة األساسية في 
( معممًا ومعممة، حسب إحصائيات وزارة 438محافظة البمقاء، والبالغ عددىـ )

 .  2016/2017التربية والتعميـ لمعاـ الدراسي 
 :عينة الدراسة

نة الدراسة، كما تـ ومعممة )إناث، ذكور( لتمثيؿ عي ا( معممً 60تـ اختيار )
مراعاة أعدادىـ وتوزيعيـ حسب األلوية عند عممية التوزيع، واختيروا بالطريقة 
العشوائية، كما وتـ توزيع االستبانة عمى عينة الدراسة، وكاف عدد االستبانات 

%(، ويبيف 93( استبانو أي ما نسبتو )56المعادة )المرتجعة( والصالحة لمتحميؿ )
 المعمميف والمعممات في ضوء متغيرات الدراسة.( توزيع 1الجدوؿ )

 (1جدوؿ )
 توزع أفراد عينة الدراسة الذيف أجابوا عمى أداة الدراسة حسب متغيراتيا

 النسبة التكرار الفئات 
 %47 26 أنثى الجنس

 %53 30 ذكر
 %7 4 دبمـو المؤهل العممي

 %55 31 بكالوريوس 
 %38 21 دراسات عميا

 %111 25 المجموع
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 :أداة الدراسة
تـ تطوير مقياس باالعتماد عمى مجموعة مف الدراسات ذات العالقة 

 Franks ;(8111المغير  ) ;(8111الزهراني ) ;(8118القحطاني )كدراسة 
مدى فاعمية الدورات التدريبية عمى األداء التدريسي لمعممي لقياس ( 8112)

( فقرة مالئمة 15بحيث تكوف المقياس بصورتو النيائية مف ) المرحمة األساسية،
 مقياس ضوء في يجيب عنيا المعمـ التقرير الذاتي وىي مف نوعلمدراسة الحالية، 

(، ال أوافق 3(، محايد )2(، أوافق )2أوافق بشدة ) التدريج، الدرجات  خماسي
الستخراج المدى لكؿ وقد تـ استخداـ المعادلة التالية ، (1وال أوافق بشدة )، (8)

( مقسومة 1-5الفئة الدنيا(/، أي ) -مستوى مف المستويات الثالثة  )الفئة العميا
 (، وبالتالي فإف 1333( تساوي )3عمى )

  مستوى منخفض. 2.33   -1مف 
  مستوى متوسط. 3.67 -2.34مف 
  مستوى مرتفع. 5 -3.68مف 
بار مف خالؿ فقد قامت الباحثة بالتحقؽ مف صدؽ االخت ؛أما الصدق 

عرض األداة عمى مجموعة مف المحكميف مف المتخصصيف في العمـو التربوية 
والقياس والتقويـ وأخذ آراءىـ حوؿ مالئمة مجاالتيا وفقراتيا، وسالمة لغتيا، 
وطمب منيـ أف يحكموا عمى كؿ فقرة مف فقرات االختبار مف حيث تمثيميا 

دراسة، وكذلؾ مف حيث مالئمة الصياغة ومالءمتيا لمفئة التي تنتمي إلييا عينة ال
المغوية ليا، وبناء عمى مالحظات المحكميف، فقد تـ تعديؿ صياغة بعض الفقرات 

 .لغوياً 
وتـ استخراج دالالت صدؽ االتساؽ الداخمي لممقياس، حيث استخرجت 

استطالعية مف معامالت ارتباط فقرات المقياس مع الدرجة الكمية إليو في عينة 
، وقد تراوحت معامالت ارتباط ومعممة ا( معممً 15)تكونت مف الدراسة  خارج عينة

 (، والجدوؿ التالي يبيف ذلؾ.0.62 -0.31الفقرات مع األداة ككؿ ما بيف )
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 (2جدوؿ )
 معامالت االرتباط بيف الفقرات والدرجة الكمية عمى مقياس الدراسة 

رقم 
 الفقرة

 معامل االرتباط
 مع األداة

رقم 
 الفقرة

 ل االرتباطمعام
 مع األداة

رقم 
 الفقرة

 معامل االرتباط
 مع األداة

1 .380** 7 .493** 12 .619** 
2 .542* 8 .389* 13 .423* 
3 .530** 9 .524** 13 . 412* 
4 .432* 10 .563** 14 . 621** 
5 .452* 11 .510** 15 . 602** 

 (.  0.05*دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )
 (.0.01ئيا عند مستوى الداللة )**دالة إحصا 

( أف معامالت ارتباط الفقرات بالدرجة الكمية كانت 2يتضر مف الجدوؿ )
لذلؾ لـ يتـ حذؼ (، 0.01( و)0.05= ) αعند مستويات الداللة  دالة إحصائياً 

مدى فاعمية الدورات مما يشير إلى أف فقرات المقياس تصمر لقياس ، أي منيا
 لتدريسي لمعممي المرحمة األساسية في المدارس الحكوميةالتدريبية عمى األداء ا

عمى تمتع المقياس بصدؽ عاؿ ومالئـ ألغراض  بمحافظة البمقاء، وىذا يدؿ
 الدراسة الحالية.

فقد تـ استخراج معامؿ ارتباط بيرسوف بيف التطبيقيف وبمغ أما الثبات؛ 
االتساؽ الداخمي  وتـ أيضًا حساب معامؿ الثبات بطريقة(، 0.83معامؿ الثبات )

حسب معادلة كرونباخ ألفا وبطريقة اإلعادة، بحيث بمغ معامؿ االتساؽ الداخمي 
لممقياس ككؿ،  (0.82ثبات اإلعادة )(، وب0.84وفؽ معادلة كرونباخ ألفا )

 واعتبرت ىذه القيـ مالئمة لغايات ىذه الدراسة.
 :عرض النتائج ومناقشتها

عمى األدا  التدريسـي لمعممـي المرحمـة ما مدى فاعمية الدورات التدريبية  .1
 األساسية؟

لإلجابة عف سؤاؿ الدراسة األوؿ، تـ استخراج المتوسطات الحسابية 
المعيارية لمفقرات الخاصة بقياس مدى فاعمية الدورات التدريبية عمى واالنحرافات 
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األداء التدريسي لمعممي المرحمة األساسية في المدارس الحكومية في محافظة 
 ( يوضر ذلؾ.3والجدوؿ ) قاء،البم

 لمقياس الدراسةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (3جدوؿ )
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 االتجا 
تقويـ مدى صدؽ أي اختبار لمتأكد مف قدرتو عمى تقويـ  1

 كبير 68. 3.96  .نتائج تعميمية محددة
 كبير 73. 3.80 .ومراعاة تسمسميا المنطقي تنظيـ المادة التدريسية 8
توظيؼ التواصؿ الغير لفظي في معالجة أخطاء  3

 كبيرة 87. 3.73 .المتعمميف
 متوسطة 72. 2.61 .طرح األسئمة الصفية بمستوياتيا المختمفة 2
التقييـ الذاتي لمعرفة مدى فاعمية طرؽ التدريس  2

 متوسطة 81. 2.83 .المستخدمة
 كبيرة 81. 3.79 .فصمية لممواد التي أقـو بتدريسيا /نويةوضع خطة س 5
 كبيرة 89. 3.68 إتقاف تحميؿ المحتوى وتنظيمو بتتابع الخبرات 2
 متوسطة 91. 2.75 .استخداـ استراتيجيات تعديؿ السموؾ الطالبي بشكؿ أفضؿ 2
 رةكبي 78. 3.75 .استخداـ وسائؿ تكنولوجيا التعميـ وتييئتيا لألداء الصفي 9
تنويع األىداؼ التدريسية لتشمؿ المجاالت المعرفية  11

 متوسطة 72. 3.04 .والوجدانية والحركية
ط القوة ومواطف الضعؼ لدى إعداد االختبارات لتحديد نقا 11

 كبيرة 53. 3.73 .الطمبة
 كبيرة 62. 4 .استخداـ أساليب التييئة المناسبة لكؿ موضوع 18
 كبيرة 61. 3.69  .بشكؿ سموكي يمكف قياسو صياغة األىداؼ األدائية 13
 كبيرة 70. 3.92 .التدرب عمى الطرؽ المالئمة لمتعامؿ مع المتأخريف دراسياً  12
 كبيرة 76. 3.87 .تنفيذ األنشطة الصفية والالصفية والعمؿ عمى تطويرىا 12

 كبيرة 68. 3.71 المقياس الكمي
لتدريبيػػة عمػػى األداء التدريسػػي مػػدى فاعميػػة الػػدورات اأف ( 3ويبػػيف الجػػدوؿ )

بدرجة لمعممي المرحمة األساسية في المدارس الحكومية في محافظة البمقاء جاءت 
( والتي تنص  استخداـ أساليب التييئة المناسبة 12)كبيرة، حيث جاءت الفقرة رقـ 

( وبدرجػػة تقػػدير 4)حسػػابي بمػػغ  متوسػػطبػػأعمى لكػػؿ موضػػوع، فػػي المرتبػػة األولػػى 
طػػرح األسػػئمة الصػػفية بمسػػتوياتيا  ( والتػػي تػػنص 4ا جػػاء الفقػػرة رقػػـ )، بينمػػكبيػػرة

( وبدرجػػػػة تقػػػػدير 2.61فػػػػي المرتبػػػػة األخيػػػػرة وبمتوسػػػػط حسػػػػابي بمػػػػغ )المختمفػػػػة، 
( وبدرجػػػة تقػػػدير 3.71) ككػػػؿ الكمػػػي لممقيػػػاسمتوسػػػطة، وبمػػػغ المتوسػػػط الحسػػػابي 

 Sattler ، وقػػػػد اتفقػػػػت نتػػػػائج الدراسػػػػة الحاليػػػػة مػػػػع دراسػػػػة كػػػػؿ مػػػػف سػػػػاتميركبيػػػػرة
( 2010الزىرانػي )( و 2014والناشػري ) Andersso (2000)أندرسػوف  )2001)
   (. 2005بركات )و
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( في مدى α=0,05هل هناك فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الدالة ) .2
فاعمية الدورات التدريبية عمى األدا  التدريسي لمعممي المرحمة األساسية 

  تعزى إلى متغيري الجنس في المدارس الحكومية في محافظة البمقا
 والمؤهل العممي؟ 

لإلجابة عف ىذا السؤاؿ، تـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات 
، كما ىو )ذكر، أنثى(المعيارية ألفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغير الجنس بفئتيو 

 (.4مبيف بالجدوؿ )
 غير الجنسالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية تبعًا لمت (4جدوؿ )

 الجنس العدد المتوسط الحسابي االنحراف المعياري المستوى
 أنثى 26 3326 0367 درجة متوسطة
 ذكر 30 3353 0341 درجة متوسطة
 المجموع 56 3.45 0343 درجة متوسطة

( المتعمؽ بالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 4يتبيف مف الجدوؿ )
ة الدراسة مف معممي المرحمة األساسية في المدارس لدى أفراد عين الجنسلمتغير 

، وجود فروؽ ظاىرية في المتوسطات الحسابية )ذكر، أنثى(الحكومية مف الفئتيف 
( 3326عمى أدنى متوسط حسابي بمغ ) اإلناثلمتغير الجنس، حيث حصمت فئة 

فقد حصمت عمى  الذكور( وبدرجة متوسطة، أما فئة 0367وبانحراؼ معياري )
( وبدرجة متوسطة 0341( وانحراؼ معياري )3353متوسط حسابي بمغ )أعمى 

( وبانحراؼ 3.45) الجنسأيضًا، كما بمغ المتوسط الحسابي الكمي لمتغير 
ولمتحقؽ مف الدالالت اإلحصائية لمفروؽ ( وبدرجة كمية متوسطة، 0343معياري )

قًا لمتغير بيف المتوسطات الحسابية في العالقة الكمية لدى عينة الدراسة وف
(، والجدوؿ Independent Sample T-testالجنس، فقد أجري تحميؿ التبايف )

 ( يظير النتائج.5)
 قياس أثر متغير الجنس (2جدول )

  قيمة ت درجات الحرية الدالة العدد
 الجنس مع المقياس الكمي 14,42 1 006. 56

فاعمية مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية في ( 5يتبيف مف الجدوؿ )
الدورات التدريبية عمى األدا  التدريسي لمعممي المرحمة األساسية في المدارس 
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حيث بمغت  تعزى لمتغير الجنس ولصالح الذكور، الحكومية في محافظة البمقا 
(، وىي أقؿ مف مستوى 14,42(، وبمغت قيمة ؼ )03006الدالة اإلحصائية )
 والثقافية ض العوامؿ االجتماعيةبع إلى (، ويعزى ذلؾ0305الداللة اإلحصائية )

ومستوياتيـ الثقافية،  األسرية والذىنية، باإلضافة إلى التنشئة الجسمية والقوة
الكفاءة  مصادر خارجية تسيـ في تطوير أدائيـ التدريسيولربما يوجد لكؿ منيـ 
 ليـ. والزمالء الذاتية كدعـ الوالديف

المعيارية ألفراد عينة  كما تـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات
 (.6الدراسة وفقًا لمتغير المؤىؿ العممي، كما ىو مبيف بالجدوؿ )

 (6جدوؿ )
  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية تبعًا لمتغير المؤىؿ العممي 

االنحراف  المستوى
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 المؤهل العممي العدد

 دبموم  2 8728 1729 درجة متوسطة
 بكالوريوس 31 3723 1729 درجة متوسطة
 دراسات عميا 81 3751 1725 درجة متوسطة
 المجموع 25 3722 1721 درجة متوسطة

( وجود فروؽ بسيطة بالنسبة لمتغير المؤىؿ العممي، 6يتبيف مف الجدوؿ )
 الدراسات العمياحيث بمغ أعمى متوسط حسابي لفئة المعمميف مف حممة شيادة 

( وبدرجة متوسطة، وحصمت فئة 0346( وبانحراؼ معياري )3360وقيمتو )
عمى المرتبة الثانية وبمتوسط حسابي  البكالوريوسالمعمميف ممف يحمموف شيادة 

حممة شهادة ( وبدرجة متوسطة، أما فئة 0349( وبانحراؼ معياري )3.43بمغ )
راؼ ( وانح2382فقد حصموا عمى المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بمغ )دبموم 

( وبدرجة متوسطة أيضًا، كما بمغ المتوسط الحسابي الكمي 0379معياري )
( وبدرجة كمية 0351( وبانحراؼ معياري )3345) المؤهل العمميلمتغير 
 متوسطة.

ولمتحقؽ مف الدالالت اإلحصائية لمفروؽ بيف المتوسطات الحسابية في 
لعممي، فقد أجري تحميؿ العالقة الكمية لدى عينة الدراسة وفقًا لمتغير المؤىؿ ا

(، وفقًا لمتغير نوع الجامعة، Independent Sample T-testالتبايف )
 ( يظير النتائج.7والجدوؿ )
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 قياس أثر متغير المؤىؿ العممي  (7جدوؿ )
 قيمة درجات الحرية الدالة العدد

 ت
 

 المؤهل العممي مع المقياس الكمي 6913 . 2 007. 56
مدى فاعمية جود فروق ذات داللة إحصائية في و ( 7يتبيف مف الجدوؿ )

الدورات التدريبية عمى األدا  التدريسي لمعممي المرحمة األساسية في المدارس 
تعزى لمتغير المؤهل العممي ولصالح حممة شهادة  الحكومية في محافظة البمقا 

(، وبمغت قيمة ؼ 03007حيث بمغت قيمة الدالة اإلحصائية ) الدراسات العميا،
(. ويعود سبب ذلؾ 0305وىي أقؿ مف مستوى الداللة اإلحصائية ) (،13.69)

الفكرية  الناحية إلى أف المعمميف مف حممة الدراسات العميا ىـ أكثر وعيا مف
 بيف زمالئيـ أنفسيـ في أدائيـ التدريسي إلى تمييز مما يدفعيـ والثقافية والعممية،

حمة التعميمية واألكاديمية والثقافية أثر أف لممر  وىذا يؤكدالمعمميف والمعممات،  مف
 ايجابي في تشكيؿ وتعزيز األداء التدريسي والممارسات التعميمية.

 :التوصيات
 في ضوء نتائج الدراسة توصي الباحثة باآلتي 

تنفيذ برامج تربوية لتنمية األداء التدريسي لممعمميف والمعممات لتكويف  -1
وذلؾ عف طريؽ حمة األساسية، اتجاىات ايجابيو تنعكس عمى طمبة المر 

 تطوير آليػة بػرامج التدريب بحيث يقبؿ عمييا المعمـ بدافع ذاتي.
دورات تدريبية في أوقات مناسبة لممعمميف عمى شػكؿ بػرامج ضرورة تنفيذ  -2

مكثفػة قصيرة المدى كالمحاضرات والندوات وورش العمؿ دوف أف يشعر 
 .المعمـ بالممؿ والضجر

ة لمدورات التدريبية بحسب احتياجات المعمميف وقائمة عمى بناء برامج تربوي -3
 التخطيط والرؤية الواضحة لألىداؼ والواقع والمستقبؿ.

إشراؼ مختصيف في مجاالت تربوية عمى تمؾ الدورات وممف يمتمكوف  -4
الخبرة والمػؤىالت التي تساعدىـ عمى تحقيؽ أىداؼ ىذه البرامج بأساليب 

 .لطػرؽ واألساليب التقميديةمشوقة وجذابة بعيدًا عػف ا
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