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 الملخص

هدفت الدراسة للتعرف على االحتياجات التدريبية للمعلمين في المدارس الحكومية في مكتب التعليم بوادي بن هشبل من وجهة و
نظرهم، كما هدفت الدراسة إلى التعرف إذا ما كانت وجهة نظر المعلمين والمعلمات للحاجات التدريبية تختلف باختالف الخبرة، 

( 279تحليلي لمناسبته طبيعة الدراسة، واستخدم االستبانة كأداة للدراسة، وشملت عينة الدراسة )واتبع الباحث المنهج الوصفي ال
، وأن وتدريبه وتشجيعهالمعلم  إعدادمجال  يف حاجة لتطوير البحث العلميأن هناك  معلم ومعلمة، وكانت أبرز نتائج الدراسة

برامجها وتحسينها، كما  لتطويرالمعتمدة على النقد البناء كداعم  راءواآلتعتمد مؤسسات اإلعداد والتدريب على نتائج االستبانات 
الدورات التدريبية لها أثر على كفاءة المعلم في  أن، و أن هناك احتياجا لوضع خطط أولية وأخرى بديلة لتحسين أداء المعلم

روس. كما تبين أن الدورات التدريبية لها تطوير قدرة الطالب على التعلم الذاتي ومراعاة الفروق الفردية والتخطيط للفصل والد
أثر كبير على كفاءة المعلم في بناء اختبارات تحصيلية مناسبة، ولها أيضا تأثير على كفاءة المعلم في توظيف التقويم القبلي 

سة واستخدام والبعدي. عالوة على ذلك للدورات التدريبية أثر على كفاءة المعلم في الحس المهني وتطوير العالقات في المدر 
 التقويم الذاتي
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Abstract 

The study aimed to identify the training needs of teachers in government schools in the 
Education Office in Wadi Bin Hashbel from their point of view. The study also aimed to identify 
whether the teacher's view of training needs differ according to the experience. For the study, 
the researcher followed the descriptive-analytical approach and used the questionnaire as a 
study tool, the study sample included (972) male and female teachers. The most prominent 
results of the study were that there is a need to develop scientific research in the field of 
teacher preparation, training, and encouragement. Also, the preparation and training institutions 
must rely on the results of questionnaires and opinions based on constructive criticism in the 
development of their programs. There is a need to develop preliminary and alternative plans to 
improve teacher performance. Moreover, training courses have an impact on the efficiency of 
the teacher in the development of students' ability to self-learning and taking into account 
individual differences and planning for the class and lessons. It was also found that the training 
courses have a major impact on the proficiency of the teacher in building appropriate 
achievement tests, and also have an impact on the teacher’s efficiency in employing the pre 
and post evaluation. Moreover, the training courses have an impact on the teacher’s 
proficiency in the professional sense, developing relationships at school, and using self-
evaluation. 
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 المقدمة

ماسة لدى الجميع، أفرادا إن التطور العلمي والتكنولوجي السريعان في جميع مجاالت الحياة خلق حاجة 

 .والتنافسية على حد سواء ومؤسسات، لبذل جهود مستمرة لتنمية الكفاءات المعرفية، المهارية

وتعد المؤسسات التعليمية في أي دولة الركيزة األساسية إلحراز التقدم بين الدول ومواكبة الثورة المعلوماتية 

، ذلك دون وجود كوادر بشرية مؤهلة نظام التعليم لن يـستطيعالتكنولوجية على المستوى العالمي. ونظرا ألن 

 .المستمر إعداد المعلمين وتدريبهمأهمية القائمون على هذا النظام يدركون  أصبح

ما يؤكد على أهمية التجديد في سياسة إعداد المعلم،  9202لذلك، تضمنت رؤية المملكة العربية السعودية 

عدادهم حيث نص الهدف االستراتيجي الثا ني ضمن أهداف وزارة التعليم على "تحسين استقطاب المعلمين وا 

وتأهيلهم وتطويرهم"، ونص الهدف االستراتيجي السابع على "تعزيز قدرة نظام التعليم لتلبية متطلبات التنمية 

 لجنة تطوير برامج إعداد المعلم( ) موقع وزارة التعليم،."واحتياجات سوق العمل

 مشكلة الدراسة

شهد التعليم في المملكة العربية السعودية نمًوا كمًيا مميًزا، ولم يعد هناك توجس من عدم توفر فرص التعليم 

في المرحلة  %87..في التعليم االبتدائي ونسبة   %95.7نسبة  9207للجميع؛ فقد بلغ القيد الصافي لعام 

وحظي التعليم العالي بعناية . فسة عالمًياللمرحلة الثانوية، وهي جميعها نسب منا % 88..المتوسطة، ونسبة 



 

حكومة خادم الحرمين الشريفين منذ مطلع األلفية، ونال نصيب األسد من اإلنفاق الحكومي، ليرتفع عدد 

جامعة حالًيا، وُقدِّمت التسهيالت إلى القطاع  .9إلى  9222جامعات في عام  .الجامعات الحكومية من 

مؤسسة ما بين جامعة وكلية أهلية، في حين لم  2.يم العالي األهلية الخاص ليتجاوز عدد مؤسسات التعل

 . ) موقع وزارة التعليم، لجنة تطوير برامج إعداد المعلم(9222هناك أي كلية أو جامعة أهلية في عام  نيكُ 

وعلى الرغم من التقدم الكمي في التعليم المدرسي والجامعي ، والدعم المادي الكبير المقدم للمؤسسات 

في المتدنية التعليمية، إال أن ذلك لم ينعكس على جودة المخرجات التعليمية وذلك بالنظر إلى نتائج الطلبة 

 .االختبارات الدولية

ولما كان المعلم من أبرز مدخالت العملية التعليميـة ،حيث إن جودة أي نظام تعليمي تقاس بمستوى معلميه 

على المملكة كغيرها من الدول  لزامامن هنا كان م، 9208لعام كما أشار إلى ذلك تقرير منظمة اليونسكو 

أن تعمل علـى تطوير نظام إعداد معلميها بما يتناسب مع تلك التحديات المتجددة باستمرار حيث يساهم في 

 (.88، ص.920) الهويمل،  تجويد مخرجات النظام التعليمي

ِلّحة إلصالح منظومة التربية والتعليم. وُتعتبر قضية مع مرور األيام يزداد المسؤولون قناعًة بالضرورة المُ 

التدريب على رأس العمل من القضايا التي يجب أن ُتؤخذ في عين االعتبار، كما أن تلبية الحاجات التدريبية 

الُمِلّحة تستوجب دراسة حاالت النقص لدى المعلمين والتخطيط لبرامج تدريبية لتقويم أي اعوجاج وتحديث 

، إذ ُيتوقع من (Remedial training programs) والنظريات لكل من له حاجة في ذلكالمعلومات 

أن ُيلبي هذه الحاجات بالبرامج التدريبية المكثفة أو الموزعة والمتصلة بعمل  على رأس العملالتدريب 



 

ية والتدريبية ينمو المعلمين داخل الفصول الدراسية، ونتيجة الشتراك المعلمين في هذه البرامج والدورات التقويم

المعلم مهنيًا في الكفايات العامة والكفايات الخاصة والمهارات والقدرات المتعلقة بتخصصه وال سيما إذا 

 (.9207امج ملبية لحاجات المعلم الفعلية )بن أهنية، جاءت هذه البر 

ت سساؤم دتعتموأن ، تشجيعهويبه ردتاد المعلم ودعمجال إ يفلعلمي ا ثلبحا ريطوحاجة لت وهناك      

برامجها وتحسينها،  ريطولت معائدكء لبناا دلنقاعلى راء المعتمدة آلت واالستبانااعلى نتائج  بيردلتاد وادإلعا

 (.6، ص.920المعلم )الزهراني،لتحسين أداء يلة دبى رخوألية أو ططضع خوحتياجا لأن هناك اكما 

 أسئلة الدراسة

 التالي:يتمحور هذا البحث حول السؤال الرئيسي 

هل البرامج التدريبية التي يتلقاها المعلمون على رأس العمل تلبي احتياجاتهم وترفع من كفاءتهم في مكتب 

 تعليم وادي هشبل؟

 ويتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية:

 هل ما يقدمه مكتب وادي بن هشبل من برامج تدريبية للمعلمين كاف ويفي بالمتطلبات؟ .0

 تمامات هادفة وثرية للمكتب من ناحية البرامج التدريبية؟هل هناك اه .9

 ؟ مكتب وادي بن هشبل من وجهة نظرهمما االحتياجات التدريبية لمعلمي  .0



 

التدريبية لمعلمي  ( في االحتياجات.α ≥ 282مستوى داللة )هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند  .8

 تعزى إلى جنس المعلم )ذكر، أنثى(؟  مكتب وادي بن هشبل من وجهة نظرهم

التدريبية لمعلمي  ( في االحتياجات.α≥ 282مستوى داللة )هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند  ..

مكتب وادي بن هشبل من وجهة نظرهم تعزى إلى خبرة المعلم )عشـر سنوات فأقل، أكثر من عشر 

 سنوات(؟ 

 أهداف الدراسة

مكتب المدارس الحكومية في في  نمعلميلعرف على االحتياجات التدريبية لهدفت الدراسة إلى محاولـة الت

 المعلمينمن وجهة نظرهم، كما هدفت الدراسة إلى التعرف إذا ما كانت وجهة نظر  بوادي بن هشبل  التعليم

 الخبرة. باختالف  للحاجات التدريبية تختلف والمعلمات 

 أهمية الدراسة

أهمية الحاجات التدريبية ودورها في تحقيق أهداف التعليم وذلك من خالل إيجاد تنبع أهمية هذه الدراسة من 

مخطط قائم على دراسات علمية حول الحاجات التدريبية، والتي تشمل الحاجات الفردية والجماعية. من هنا 

نوعية  تظهر أهمية االحتياجات التدريبية في النظم التربوية فهي تسهم في رفع كفاءة المعلمين، وتحسين

دخال طرق جديدة ووسائل حديثة في التعليم تستند على تدريب المعلمين وتسليحهم بالمهارات  التعليم وا 

 الضرورية، واكسابهم القدرة على الوصول إلى أقصى درجة من الكفاءة، وتحمل المسؤولية.



 

 وقد تساعد الدراسة مجتمع البحث العلمي ذو العالقة والمدارس التربوية كما يلي:

  مساعدة المسؤولين على معرفة أهم الحاجات التدريبية الخاصة بالمعلمين مما يمكنهم من العمل على

 التخطيط بشكل دقيق لتلك البرامج.

  مساعدة المسؤولين على وضع استراتيجيات مناسبة لتمكين المعلمين ورفع كفاءتهم وتحسين أداؤهم

 وتطويره وبالتالي تحسين مخرجات التعليم.

 المناسبة لرفع كفاءة العاملين وبالتالي دراستها جتمع البحث على معرفة برامج التدريب مساعدة م

 والتركيز عليها وأيضا تناول المعايير التي تؤثر بها في الدراسات العلمية.

 .وضع مقترحات وتوصيات لها فائدة للباحثين في الدراسات المستقبلية 

 حدود الدراسة

 نية كالتالي:وتشمل الحدود المكانية والزما

 الحدود المكانية: مكتب تعليم وادي بن هشبل في المملكة العربية السعودية. .0

 .29/9292/.0وحتى  02/09/9202الحدود الزمانية: وتمتد من تاريخ  .9

 اإلطار النظري



 

إن من مهام اإلشراف األساسية على المدارس تدريب المعلمين وتطوير أدائهم، فالمفهوم الحديث لإلشراف 

عن أسلوب التفتيش وتتبع األخطاء أو حتى التقييم المجرد. بل جعل من الغايات األساسية مساعدة  ابتعد

 .المعلم وتدريبه لتنمية نفسه علميا وتربويا

 ميسهبما كي ووالسلوالمعرفي ي رد الفكرى الفومست لم نقول مفهوح بريدبالتالمتعلقة  فر التعاريوتتمح

: بريدى بأن التري ث( حي.0، ص9227إليه أحمد الطعاني ) الطعاني،  بهذما ي ووه، رفع كفاءتهفي 

فعالية ألداء  رأكثبجعلهم  كوذلوخبرات واتجاهات المتدربين معارف  ريطولتالجهود المنظمة والمخططة  و"ه

 داعوومعارف وق الموظف بمهارات دويزعملية ت على أنه:  بريدالت فيرى رعما نحس حسينأما  ".ممهامه

في  يفة أعلىظو لتأهيله لشغبها أو  قيثة تتعلدأو استعمال تقنية ح، يفتهظأداء و ريطوجه لتوك موسل

 .(907، ص0220، عمارالمستقبل" ) 

مفهوم التدريب على أنه مجموعة الجهود واألنشطة المنظمة والمخططة لتطوير تعريف إجمال ويمكن 

لجعلهم أكثر فاعلية في أداء مهامهم. وتشير العديد من المتدربين المستهدفين معرفيا، مهاريا وسلوكيا 

الدراسات أن التدريب في جوهره ما هو في حقيقة األمر إال محاولة لتغيير سلوك األفراد بجعلهم يستخدمون 

 يسلكون شكاًل مختلفًا بعد التدريب عن ما كانوا عليه قبله. بحيثطرقًا وأساليب مختلفة في أداء األعمال 

يب الموازي" أو ما يسمى بويون على أن هنالك فرق بين برامج إعداد المعلمين، وبين برامج "التدر ويجمع التر 

وهي كلها مصطلحات تفيد  رأس العمل" أو "التدريب المستمر""التدريب المصاحب" أو "التدريب على  بـ

لمين ال تغني عن التدريب ، إذ أن برامج إعداد المع(9207)بن أهنية،  التدريب بعد التخرج وااللتحاق بالعمل



 

يتيح للمعلمين تطوير مهاراتهم وتحديث  أنه حيثمعلوماتها.  أو اتساع جدارتهاعلى رأس العمل مهما بلغت 

 معلوماتهم بما يتناسب والسرعة الهائلة للتطور المعرفي والتكنولوجي على المستوى المحلي والعالمي.

نه أي فرد، مهما كان عمره، أو خبرته في هذا الزمن، لما التدريب على رأس العمل حاجة ملحة ال يستغني ع

تأهيل المعلم وتدريبه أثناء الخدمة على  ويسهم ،(.920فيه من مستجدات في جميع المجاالت ) الطريري، 

كل جديد في مادته واألمور اإلدارية والفنية إسهامًا كبيرًا في رفع أدائه ويمكن القول : إن مقدار العناية بنوعية 

تأهيل المعلم وتدريبه إنما يعكس اإلحساس بالمسؤولية تجاه مستقبل األجيال ومدى الحرص على توفير 

 (.002، ص0228، محمود)  الخدمات التعليمية

أما بالنسبة لمفهوم الكفاءة، فهي القدرة على إنجاز األهداف المحددة باستخدام الموارد المتاحة دون ضياع 

ة وأو الق اءفعالية األدأنها اإلدارة على  ممعج يفر دب ماهيرفها إبر(. ويع9208 ،بورنانللوقت والجهد )

ممكنة، خالت دم لبأقالمخرجات على الحصول ى دميشير إلى كما ، ما رأمبها  ىدؤي يفالكافية الفعالة ال

النتيجة تحقيق  نداد الكفاءة كلما أمكزوت، مسبقالمعايير محددة بقا طالمقصودة النتيجة تحقيق رة على دأو الق

المعرفة ار دمقتعني: ائية رالناحية اإلج نمالعاملين وكفاءة (، 066، ص9200الخالدي، كامال ) تحقيقا 

 تقوال يفعلى أداء عمله بصفة صحيحة و لد العامرالفواالتجاهات التي تمكن رات دوالقلمعلومات وا

 .وتكلفة مجهود لوبأق المناسب

ى ـه علـفيها بعمل صشخ لكم قاإذا فها ادهيمكن أن تحقق أكة رشة أو منشأأي َّ ل إن ونقأن يع طنستو   

قد يحتاج األمر إلى تدخل ،  دــجي بيردـتإلى  ةــحاج يف مــفه كلذـبم اــلقي، وحتى يمكن للعاملين اهــجوأ ـكفأ



 

ر اـختيد وارـلفت ااـحتياجتحديد اضا ـيالمنشأة، وأ تحتياجاا ديدلتح بيردلتاعملية في  صألشخاا نم ددع

نقله و بيردلتا اذفاعلية ه متقييبجانب  تالحتياجااه ذه قلتحقي؛ تصميمهأو المناسب  بيردلتا

 (.07ص، .920)الزهراني،

  الدراسات السابقة

من خالل البحث في المصادر المتنوعة تبين وجود العديد من الدراسات حول البرامج التدريبية وأثرها في أداء 

العاملين بشكل عام، على مستوى المملكة العربية السعودية، ودول عربية وأجنبية أخرى. ولم تقتصر تلك 

نما طالت قطاعات أخرى  كالقطاع المالي والمصرفي، القطاع الدراسات على قطاع التربية والتعليم فقط وا 

 بتدريب العاملين في مجال التعليم.األمني، قطاع الخدمات وغيرها. نورد هنا بعض هذه الدراسات المتعلقة 

ين ( تحت عنوان " تأهيل وتدريب المعلم هـ0800 المنعم، في دراسة ميدانية للدكتور جمال عبد المنعم ) عبد

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على برامج تأهيل المعلم المبتدئ وكذلك برامج  في المملكة العربية السعودية"،

أما عن منهج الدراسة ، التدريب أثناء الخدمة للمعلمين في المملكة العربية السعودية وخاصة في منطقة نجران

ة كما استخدم وأدواتها وأساليبها فقد استخدم الباحث المنهج الوصفي والتاريخي والتحليلي في هذه الدراس

واقتصرت الدراسة على المعلمين الذين حضروا دورات التأهيل  ،الباحث االستبانة والمقابلة الشخصية المفتوحة

من العدد الكلي في العام  %.098معلمًا بواقع  (.80) والتدريب في مدينة نجران وعددهم في العّينة 

: إقرار أفراد العينة بضرورة التدريب نتائج الدراسة بالنسبة لبرامج التدريب وكان من، هـ0802/0800الدراسي 



 

مع اإلشارة إلى أهمية تنويع أساليب التنفيذ وتحديث المادة العلمية،  واختيار المدربين الملمين بموضوع 

 التدريب.

ية في المرحلة الثانوية بمدينة ( بعنوان " تقويم البرامج التدريبية لمعلمي اللغة العرب.920دراسة ) الزهراني،  

الدمام من وجهة نظرهم في ضوء احتياجاتهم التدريبية" هدفت تلك الدراسة إلى تحديد االحتياجات التدريبية 

التربوية لمعلمي اللغة العربية للمرحلة الثانوية في مدارس مدينة الدمام، ومدى تلبية البرامج التدريبية للمعلمين 

لتحقيق هذا الهدف استخدم الباحث منهجا وصفيا لوصف البرامج التدريبية ، و حتياجاتأثناء الخدمة لهذه اال

المهنية والتربوية،  المقدمة للمعلمين أثناء الخدمة، كما استخدم استبانة لتحديد االحتياجات التدريبية للمعلمين

للمرحلة الثانوية في واشتملت عينة الدراسة على معلمي اللغة العربية  واحتياجات التخصص األكاديمي.

وقد توصلت الدراسة إلى أن االحتياجات ، ( معلما062مدارس الدمام الحكومية واألهلية، حيث بلغ عددهم ) 

أوصت الدراسة بضرورة القيام بدراسات  كما التي بنيت عليها االستبانة هي احتياجات مهمة بدرجة كبيرة.

، وأن يتوازن في برامج عملية تتناول معلم المرحلة الثانوية في الدمام من أجل رفع كفاءته مهنيا وأكاديميا

 التدريب المقدمة الجانبين النظري والتطبيقي

دارات باإل نلعاملياءة فع كفارفي  للعمء اثناأيبية ردلتامج ارلببعنوان " دور ا( 9208)بورنان، دراسة  

رفع كفاءة في  لريبية أثناء العمدالت البرامج مساهمةعلى درجة للتعرف  تفده، ، ية"رئازلجاياضية رلا

 العمل أثناءريبية دالت البرامجفة درجة مالئمة رخالل مع نا مذوه، ياضيةراإلدارة ال العاملين في

 نآليات االستفادة م قافودرجة تإلى باإلضافة ، يهارتعتالتي  أوجه القصور وكذلك، التدريبية لالحتياجات



 

، ريبيةدلبات االحتياجات التطمع متالجزائرية ياضية رى اإلدارة الوعلى مستالمقترحة  التدريبية البرامج

المنهج الوصفي التحليلي حيث ، واتبع الباحث ذلك على للعاملين والوظيفيةالشخصية المتغيرات دور وتحديد 

فردا من العاملين في اإلدارات الرياضية في  (002)  ةشملت عينة الدراسللدراسة، و استخدم االستبانة كأداة 

ريبية دال تتالءم مع االحتياجات الت لالعمأثناء ريبية دالتكان من أهم نتائج الدراسة أن البرامج ، و الجزائر

. ريبيةدالت البرامجبناء  دعن العامليناد رأي األفرب ذاألخ مال يت ، وأنهالجزائرية ياضية راإلدارة الللعاملين في 

ى ورفع كفاءة مست نمالتي تحد يمية والشخصية ظالتن المعوقات نممجموعة  هناككما وجدت الدراسة أن 

 للموظفين المالية المحفزاتغياب المعوقات  كتل بين نوم، لريبية أثناء العمدالت للدورات الخاضعين العاملين

 .بريدبالت المكلفة الجهاتى دل بريدة التدالقناعة بفائ غيابو، وراتدال نون مديستفي نيذال

المعلم واتجاهاته نحو بفعالية  كوعالقة ذلالخدمة أثناء  التدريبية الدورات: " بعنوان (.922)بركات، دراسة 

الخدمة في  أثناءبها المعلم  قيلتحالتي  ريبية التأهيليةدالت الدوراتلمعرفة تأثير  التي هدفت مهنة التدريس"،

اختار الهدف  اذه قولتحقي، سريدمهنة التواتجاهاته نحو  سريدللكفايات الالزمة للتوممارسته  امتالكه

 ثم الباحدم. واستخرلكطومن المدارس الحكومية في محافظة  معلمةمعلما و 087عينة مكونة من  ثالباح

اد دإع نم، وهما سريدمهنة التاالتجاه نحو ومقياس ، ريبيةدالت: قائمة الكفايات أداتين، هما ضرالغلهذا 

 ي اللتحاقرهوج تأثيرد وم وجدعإلى  راسةدأشارت ال التي تم جمعهاالبيانات وبعد تحليل ،  ثالباح

للكفايات  مامتالكهالخدمة في  أثناء مبية والتعليرمها وزارة التظتنالتي  ريبيةدورات التدالالمعلمين في 

يمكن  سريدمهنة التفي اتجاهات المعلمين نحو  يةرهووق جرد فوم وجدالنتائج ع تبين كما، ريسيةدالت

 دجوالنتائج أنه ال تبينت  ىرجهة أخ نوم، الخدمة ريبية أثناءدورات التده الذهفي  مالتحاقهإلى  وهازع



 

إلى اتجاهاتهم نحو  وهازعيمكن  سريدللكفايات الالزمة للتوممارسة المعلمين  امتالكلمدى  يةرهووق جرف

 . سريدلتمهنة ا

من خالل ما تم االطالع عليه من دراسات حول البرامج التدريبية وأثرها في أداء العاملين، فقد تبين اتفاق 

 معظمها على النقاط التالية:

تصميم البرامج التدريبية الالزمة حسب تلك  يتم ضرورة رصد احتياجات العاملين للتدريب وبناء عليه  -0

 االحتياجات.

، مما يساعد في الكشف عن أثر يجب أن يكون هناك أدوات لتقويم أداء العاملين قبل وبعد التدريب  -9

 التدريب على األداء.

 ضرورة التنويع في أساليب التدريب وشموليته للجوانب النظرية والعملية. -0

 ضرورة اختيار المدربين األكفاء الملمين بموضوع التدريب. -8

 المنهجية

 مجتمع الدراسة وعينتها: 

لعـام الدراسي ل مكتب وادي بن هشبل في المملكة العربية السعودية كون عينة الدراسة من جميع معلميتت

ـام الباحث بإعداد استبانة الدراسة المتعلقة وقد ق. ومعلمة ( معلماً 279عددهم )م، والبالـغ 9290/ 9292

 .دب النظـري والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسةباالحتياجات التدريبية بعـد الرجوع إلى األ



 

 وقد تكونت استبانة الدراسة من

 متغيرات الدراسة: 

 والتابعة اآلتية:  اشتملت الدراسة على المتغيرات المستقلة      

 أواًل: المتغيرات المستقلة وتشمل: 

 الجنس وله فئتان: )ذكر، أنثى(. -

 مستويان: )عشر سنوات فأقل، أكثر من عشر سنوات(.الخبرة التدريسية ولها  -

 ثانيًا: المتغير التابع ويشمل: 

 التخطيط -

 التدريس -

 تقويم الطالب -

 القيم المهنية -

 المعالجة اإلحصائية: 

الرزمة  ستخدم الباحث في عملية التحليلسيو  أحد البرامج الحاسوبيةتم إدخالها إلى يبعد جمع البيانات، 

استخراج سيتم المناسبـة للدراسة، ولإلجابة عـن أسئلة الدراسة،  (SPSSاالجتماعية )اإلحصائية للعلوم 



 

م امن مجاالت الدراسة، وكذلك استخد المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لكل فقرة ولكل مجال

 اختبار )ت(.

 النتائج

اليها، وتتمثل في اإلجابة عن أسئلة التي تم التوصل استعراض نتائج الدراسة ب يقوم الباحثفي هذا الفصل 

، وتم ذلك من خالل جمع وتحليل البيانات ومن التي هدفت إلى التعرف على دور البرامج التدريبية  الدراسة

وقد عمد الباحث على ايراد كل سؤال من أسئلة الدراسة واتباعه  ثم عرض نتائجها واستخالص نتائجها.

 بالنتائج المرتبطة به.

 ارسةوصف عينة الد

وتم استعادتها كاملة، وكانت موزعة بشكل الكتروني، وسيتم ة ممعلم ومعل 62استبانة على تم توزيع 

 استعراض النتائج في األقسام التالية.

  المعلومات الديموغرافية

 . وبهذا تكون نسبة الذكور أكبر.%9088بنسبة  .0بينما عدد االناث  %7686بنسبة  82بلغ عدد الذكور 



 

 

 (: النسبة المئوية ألفراد عينة الدراسة تبعا للجنس )ذكر، أنثى(1) شكل رقم

، وما %0282سنوات  .عدد سنوات الخبرة تتمثل في الشكل التالي، وكانت نسبة الذين لديهم خبرة أقل من 

، وبالتالي %0280سنة  .0، وأكثر من %.0.8سنة  .0الى  02، وبين %0080سنوات  02الى  .بين 

سنة، وهذا يشير إلى أن عينة الدراسة لديها خبرة طويلة  .0األكبر هم من يملكون خبرة أكثر من فإن النسبة 

 في التدريس وهذا مؤشر جيد لهذه الدراسة.

 

 (: النسبة المئوية ألفراد عينة الدراسة تبعا لمتغير الخبرة.2شكل رقم )



 

 

، وتليها الماجستير بنسبة %.98.وس بنسبة كانت النسبة األكبر لمن يحملون درجة البكالوريالمؤهل العلمي 

 ، بينما لم يكن أي واحد من أفراد العينة يحمل درجة الدكتوراة.%887، وأخيرا درجة الدبلوم بنسبة %.098

 

 (: النسبة المئوية ألفراد عينة الدراسة تبعا لمتغير التخصص االكاديمي.3شكل رقم )

 

تدريبية على رأس العمل وهذا مؤشر ممتاز لتحليل نتائج هذه الدراسة بأنهم قد تلقوا برامج  %2.80وأجاب 

 على هذه العينة.



 

 

 (: النسبة المئوية ألفراد عينة الدراسة الخاضعين وغير الخاضعين للدورات التدريبية.4شكل رقم )

كما هو موضع في الشكل كانت النسبة األكبر الذي يوافقون بشدة على أنهم يمتلكون المهارة التي تؤهلهم كي 

يقوموا بربط خبرات الطالب بمحتوى الدرس، بينما كانت النسبة األكبر للذين يوافقون على أنهم يمتلكون 

رون على تنظيم عناصر الدرس دوبأنهم قا بما يثير انتباه الطالبالمهارة التي تؤهلهم لتجميل البيئة الصفية 

 بخطوات متسلسلة ومنطقية وأيضا يقومون بأنشطة تعليمية للطالب.

 

 (: إجابات أفراد عينة الدراسة على محاور االستبانة المتعلقة بامتالكهم للمهارات التدريبية.5شكل رقم )



 

ن المعلم بحاجة الى تدريب على تشجيع وفي الشكل يتوضح لنا أن معظم أفراد العيمة موافقون تماما على أ

 المنافسة بين الطالب والتدريب على اختيار طرق التدريس المناسبة لمحتوى المادة.

 

 (: إجابات أفراد عينة الدراسة على محاور االستبانة المتعلقة بحاجتهم للتدريب.6شكل رقم )

وبشدة على الدورات التدريبية لها أثر على وكما هو واضح في الشكل أيضا أن معظم أفراد العينة موافقون 

 كفاءة المعلم في تطوير قدرة الطالب على التعلم الذاتي ومراعاة الفروق الفردية والتخطيط للفصل والدروس.

 

على  (: إجابات أفراد عينة الدراسة على محاور االستبانة المتعلقة بأثر الدورات التدريبية7شكل رقم )

 .(1،2،3رقم ) للفقرات كفاءة المعلم



 

وفي الشكل نالحظ أن عينة الدراسة موافقة على أن الدورات التدريبية لها أثر كبير على كفاءة المعلم في بناء 

 اختبارات تحصيلية مناسبة، ولها أيضا تأثير على كفاءة المعلم في توظيف التقويم القبلي والبعدي.

 

على  محاور االستبانة المتعلقة بأثر الدورات التدريبية(: إجابات أفراد عينة الدراسة على 8شكل رقم )

 .(4،5للفقرات رقم ) كفاءة العلم

وفي الشكل نرى أن معظم أفراد العينة يتفقون على الدورات التدريبية لها أثر على كفاءة المعلم في الحس 

 المهني وتطوير العالقات في المدرسة واستخدام التقويم الذاتي.

 



 

ابات أفراد عينة الدراسة على محاور االستبانة المتعلقة بأثر الدورات التدريبية على (: إج9شكل رقم )

 (.6،7،8للفقرات رقم ) كفاءة المعلم

 المناقشة

في هذا القسم ، سنرى ما إذا كانت العالقة بين الدورات التدريبية وكفاءة المعلم صحيحة أم ال. سنعتبر قيمة 

 . وسوف نقوم بإيجاد معامل االرتباط واالنحدار المتغيرات. ٪ .282الداللة هي 

ي التخطيط للفصل تم إجراء تحليل الوساطة لتحديد ما إذا كانت للدورات التدريبية أثر على كفاءة المعلم ف

والدروس. ومع ذلك ، يشمل التحليل نوعين من اآلثار، اآلثار المباشرة وغير المباشرة من أجل الحكم على 

دور الدورات التدريبية في التأثير على كفاءة المعلم في التخطيط للفصل والدروس. يتكون تحليل الوساطة من 

 التالي، يكشف التأثير المباشر وغير المباشر. 0 عدة خطوات إليجاد معامل االنحدار. وفًقا للجدول

نتيجة التأثير المباشر وغير المباشر للدورات التدريبية على كفاءة المعلم في التخطيط للفصل  (:0)الجدول

 والتدريس

 

الدورات (تأثير مباشر)  المتغير المستقل 

 التدريبية 

 (تأثير غير مباشر) التخطيط للدرس



 

 

R 0.435 0.584 

R2 0.19 0.341 

Std. Error  0.87 0.794 

ᵦ 0.384* 0.11 0.475* 

Sig. 0.0000 0.225 0.000 

R square Change 0.151 

*Significant at 0.01 level. 

. المستوى هو SIG( ، هناك تأثير كبير للدورات التدريبية على التخطيط للدروس عند 0وفًقا للجدول )

،  ٪ 02حوالي  R، وهي عالقة إيجابية جيدة. كذلك ، تبلغ  2888( ، والعالقة بين متغيرين حوالي 28222)

. ومع ذلك ، في التخطيط للدروسمن  ٪ 02 التأثير بنسبةلديها القدرة على الدورات التدريبية مما يعني أن 

بالدورات لتي تمثل مستوى أعلى من التنبؤ مقارنة وا ..28جودة نموذج التنبؤ إلى  ت منرفعالمعلم  كفاءة



 

. ٪.0، وتمثل تغيًرا بنسبة  ٪08عالوة على ذلك ، كانت معامالت التحديد  )التأثير المباشر(. التدريبية

( 0)العمود الثاني في الجدول  في كفاءة المعلمتماًما  يظهر الدورات التدريبيةاألمر الواضح حًقا هو أن تأثير 

 الدورات التدريبية والتخطيط للدرس.تتوسط تماًما بين  الكفاءة، في حين أن 

 (: نتيجة التأثير المباشر وغير المباشر للدورات التدريبية على كفاءة المعلم في تقويم الطالب.9الجدول)

 R R2 المتغير
Adjusted 

R square 
ᵦ 

Std. 

Error 
Sig. 

بيةالدورات التدري  0.723 0.52 0.518 0.743 0.67 0.000* 

*Dependent Variable: تقويم الطالب 

وفًقا للجدول أعاله ، يكون للدورات التدريبية تأثير إيجابي كبير على كفاءة المعلم في تقويم الطالب عند 

. أيضا، هناك عالقة إيجابية قوية بين الدورات التدريبية والتقويم .282( ، أي أقل من 28222مستوى كبير )

، مما يدل على أن الدورات التدريبية لديها ٪ 9.، وكذلك معامل التحديد هو 287معامل العالقة هو ألن 

 من التباين داخل الغرفة الصفية . ٪ 9.القدرة على شرح 



 

 (: تأثير االبتكار على القيم المهنية.0الجدول)

 

 R R2 المتغير
Adjusted 

R square 
ᵦ 

Std. 

Error 
Sig. 

بيةالدورات التدري  0.774 0.599 0.595 0.764 0.616 0.000* 

 القيم المهنية :المتغير التابع*

( ، وهو أقل 28222عند مستوى كبير ) القيم المهنيةوفًقا للجدول أعاله ، لالبتكار تأثير إيجابي كبير على 

وقيمة العمل حيث أن معامل العالقة هو  الدورات التدريبية. كما أن هناك عالقة إيجابية قوية بين .282من 

 القيم المهنيةالقدرة على  الديهالدورات التدريبية ، مما يدل على أن  ٪ 2.، وكذلك معامل التحديد هو  2877

 الغرف الصفية.داخل  ٪ 2.

 الخالصة

هدفت ودراسة تأثير الدورات التدريبية على رأس العمل ودورها في رفع كفاءة المعلم.  في هذه الدراسة تم

الدراسة إلى محاولـة التعرف على االحتياجات التدريبية للمعلمين في المدارس الحكومية في مكتب التعليم 



 

علمين بوادي بن هشبل من وجهة نظرهم، كما هدفت الدراسة إلى التعرف إذا ما كانت وجهة نظر الم

مجال  يفلعلمي ا ثلبحا ريطوحاجة لتتبين أن هناك والمعلمات للحاجات التدريبية تختلف باختالف الخبرة. و 

راء المعتمدة آل، وأن تعتمد مؤسسات اإلعداد والتدريب على نتائج االستبانات واتشجيعهويبه ردتاد المعلم ودعإ

ن هناك احتياجا لوضع خطط أولية وأخرى بديلة برامجها وتحسينها، كما أ ريطولتعلى النقد البناء كداعم 

الدورات التدريبية لها أثر على كفاءة المعلم في تطوير قدرة  الدراسة إلى أنوخلصت  لتحسين أداء المعلم.

الطالب على التعلم الذاتي ومراعاة الفروق الفردية والتخطيط للفصل والدروس. كما تبين أن الدورات التدريبية 

ي لها أثر كبير على كفاءة المعلم في بناء اختبارات تحصيلية مناسبة، ولها أيضا تأثير على كفاءة المعلم ف

توظيف التقويم القبلي والبعدي. عالوة على ذلك للدورات التدريبية أثر على كفاءة المعلم في الحس المهني 

وتطوير العالقات في المدرسة واستخدام التقويم الذاتي. وهناك عالقة إيجابية بين الدورات التدريبية والتخطيط 

بي كبير على كفاءة المعلم في تقويم الطالب عند . وأخيرا للدورات التدريبية تأثير إيجا28222للدروس عند 

، كما تبين وجود عالقة إيجابية قوية بين الدورات التدريبية وقيمة .282( ، أي أقل من 28222مستوى كبير )

 .2877 كانالعمل حيث أن معامل العالقة 

 التوصيات

 توصي الدراسة بما يلي:

 .تشجيعهويبه ردتاد المعلم ودعمجال إ يفلعلمي ا البحث تطوير .1

 حث المجتمع البحثي على اجراء المزيد من الدراسات في هذا المجال. .2



 

ضرورة اخضاع المعلمين للدورات التدريبية على رأس العمل لما لها دور كبير في تحسين كفاءة  .3

 المعلم.

ناء راء المعتمدة على النقد البآلعلى نتائج االستبانات وا أن تعتمدمؤسسات اإلعداد والتدريب على  .4

 .برامجها وتحسينها ريطولتكداعم 

 وضع خطط أولية وأخرى بديلة لتحسين أداء المعلم. .5

 نشر الوعي حول أهمية الدورات التدريبية على رأس العمل في الدارس. .6
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دارات باإل نلعامليءة افع كفارفي  للعمء اثناأيبية ردلتامج ارلبدور ا  .(9208)  .بورنان، خليل ..
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( ، "تصور مقترح لبرنامج تدريبي للمعلمين لمادة اآللة 0228محمود، صابر حسين، )  .00

لتربية، العدد الثامن عشر، الكاتبة بالمدرسة الثانوية التجارية في ضوء احتياجاتهم" ، مجلة كلية ا
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