IUGJEPS
Vol 26, No 1, 2018, pp 515 -535

ISSN 2410-3152

مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات التربوية والنفسية

)7102-05-02(  تاريخ قبول النشر،)7102-04-17( تاريخ اإلرسال

*.0

تقويم برامج تدريب المعلمين الجدد في

 دالل مصطفى عبد اهلل هواش.أ
 األردن- وزارة التربية والتعميم

:البريد االلكتروني للباحث المرسل
E-mail address:

hawwash.dalal@yahoo.com

*

1

الصفوف الثالثة األولى في المدارس
الحكومية على مناهج الرياضيات المطورة
:الملخص

.هدفت الدِّراسة إلى تعرف تقديرات معلمات الصفوف الثالثة األولى التقويمية للبرامج التدريبية لمناهج الرياضيات المطورة
 تالفت العينة من جميع المعلمات الجدد في المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية،اتبعت الدراسة المنهج الوصفي
 ولغايات التحقق من أهداف الدراسة تم إعداد استبانة مكونة.) معلمة021( والتعليم للواء الجامعة بالعاصمة وبلغ عددهن
 وتقويم نتاجات البرامج، وتقويم محتوى البرامج التدريية، تقويم المدرب:) مجاالت هي2( ) فقرة موزعة على22( من
 وأظهرت نتائج الدراسة أن تقديرات المعلمات التقويمية للبرامج التدريبية المقدمة من وزارة التربية والتعليم.التدريبية
 كما لم تظهر النتائج وجود أية فروق دالة.لهن في مجال مناهج الرياضيات المطورة كانت مرتفعة في جميع المجاالت
 وأوصت الدراسة.إحصائياً في تقديرات المعلمات التقويمية للبرامج التدريبية تعزى لمتغيري المؤهل العلمي ونوع الصف
 واستقطاب المزيد من المدربين.بضرورة االستمرار بمشاركة المعلمين والمشرفين التربويين عند التخطيط للبرامج التدريبية
.المؤهلين من حملة الشهادات العليا والتخصصات المناسبة لتدريب المعلمين
. صفوف ثالثة أولى، معلمين جدد، برامج تدريبية، تقويم:كلمات مفتاحية

Evaluation of new teacher training programs in the first three Classes in the public schools on
mathematics developed curricula
Abstract:
this study aimed to identify the first three classes of the evaluation parameters estimates for training
programs for mathematics curricula developed. The study followed the descriptive approach; the sample
consisted of all new teachers in the directorate of education, the second in the capital Amman, public
schools and was their number (120) parameter. To achieve the objectives of the study were prepared a
questionnaire consisting of 32 items distributed on 3 areas: coach evaluate, evaluate training programs
content, and evaluate the products of training programs. The results showed that the evaluate parameters
estimates for training programs provided by the ministry of education for them in the field of mathematics
curricula developed was high in all areas. Results did not show the existence of any statistically significant
differences in the estimates of the parameters of the evaluate programs due to the variables of scientific and
type of class. The study recommended the continuation of the participation of teachers and educational
supervisors in the planning of training programs. And to attract more qualified trainers with higher degrees
and appropriate teacher training disciplines.
Keywords: evaluate, training programs, new teachers, among the first three classes.
.
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مقدمة:

قضية إعداد المعمـ وتدريبو وتطوير أدائو تشغل باؿ المربيف والمسؤوليف في قطاع التربية والتعميـ في
لقد أصبحت
ّ
القوي بتطور نظـ التعميـ وأىدافو في أي بمد بما يتسق مع
العالـ الرتباطيا الوثيق ببناء الفرد والمجتمع حاض اًر ومستقبالً والتصاليا
ّ
التغيرات الجديدة التي تمر بيا المجتمعات ليكوف المعمـ قاد اًر عمى القياـ بميماتو عمى الوجو األكمل.

لقد أصبح تدريب المعمميف أثناء الخدمة مف األمور اليامة التي ينبغي التركيز عمييا مف قبل الجيات المسؤولة عف التعميـ؛

باعتبار ىذا التدريب جزءاً أساسياً مف عممية متكاممة اليدؼ ،تتمثل في تنمية المعمـ مينياً وعممياً وتقنياً واكسابو ميارات جديدة
تحسف مف أدائو (مكتب التربية العربي لدوؿ الخميج.)2011 ،

ويمثل المعمـ أىـ العناصر في العممية التربوية بوجو عاـ  ،وفي المرحمة االساسية بوجو خاص ،وليذا كاف مف الواجب العنايػة

بإعداده إعػداداً سػميماً ،دوامػداده بمػا يجػد فػي ميػداف عممػو مػف معمومػات وثقافػات مختمفػة وتجػارب مفيػدة .دوايمانػاً بلىميػة التػلثير الػذي
يحدثو المعمـ المؤىل عمى نوعية التعميـ ومستواه ،فإف الػدوؿ عمػى اخػتالؼ فمسػفاتيا وأىػدافيا ونظميػا االجتماعيػة واالقتصػادية تػولي
جل اىتماميا وعنايتيا (العاجز.)23 ،2009 ،
مينة التعميـ واالرتقاء بالمعمـ َّ

ونظ ار ألىمية دور المعمـ في الغرفة الصفية؛ فقد حرصت المؤسسػات التربويػة عمػى تلىيمػو وتدريبػو لمقيػاـ بالميػاـ المنوطػة

بو سواء قبل الخدمة مف خالؿ البرامج والمساقات التي تطرح في المعاىػد والجامعػات ،أو أثنػاء الخدمػة مػف خػالؿ الػدورات التدريبيػة
بيػػدؼ تنميػػة العديػػد مػػف الميػػارات لديػػو بحيػػث يمتمػػؾ مجموعػػة مػػف الكفايػػات التعميميػػة التػػي يحتػػاج إلييػػا فػػي نقػػل الخب ػرات التعميميػػة
التعممية ،ليصبح قائداً لمغرفة الصفية ومنظما لبيئة التعمـ ومصصما لمتدريس (عساؼ.)2015 ،
دواف نجاح العممية التربوية بمحتواىا وأبعادىا وما تنطوي عميو مف العناصر واألسباب مف مثل :المناىج ،والكتب الدراسية،

والوسائل المعينة ،والمباني المجيزة ،واإلدارة المدرسية الناجحة عمى أىميتيا وآثارىا في العمل التربوي ،سوؼ يظل مشكوكاً فيو ما

لـ يييل ليا معمـ كفء معد إعداداً جيداً ،مف النواحي العممية والثقافية والمينية (الدويري.)2015 ،
ويتوقف دور المعمـ في أي نظاـ تربوي عمى مجموعة مف العوامل المتداخمة التي تشكل اإلطار المرجعي لمفيوـ العممية
التربوية ،وميما اختمفت المفاىيـ في دور المعمـ ،فإنو يبقى عامالً حاسماً في إنجاح العممية التربوية ،أو إفشاليا؛ ذلؾ ألف وظيفة
المعمـ لـ تعد عممية ميكانيكية تقتصر عمى نقل المعرفة إلى المتعمميف ،بل إنو يمثل األداة الفاعمة في إنماء قدرات المتعمميف

العقمية ،واالجتماعية ،والجسمية ،وتطوير شخصياتيـ بصورة عامة (عمي.)2014 ،

إف إعداد المعمـ وتدريبو قبل الخدمة قد ال يوفر لو بالدرجػة الكافيػة سػو األسػاس الػذي يسػاعده عمػى البػدء فػي ممارسػة عمميػة
التعميـ ،لذا وانطالقػا مػف ىػذا االسػاس فػإف برنػامج إعػداد المعممػيف أثنػاء الخدمػة وتػدريبيـ ىػو اسػتمرار لإلعػداد قبػل الخدمػة ،ويعنػي
ىذا أف التعميـ المستمر بالنسبة لممعمـ جزء ال يتج أز مف عممية إعداده وتدريبو (العاجز.)53 ،2009 ،

لذلؾ فقد أكدت عبيد ( )2006أف التدريب الفعاؿ لممعمميف ىو السبيل األمثل لتحقيق التطور المنشود فػي التعمػيـ ،وأكػدت عمػى

ضرورة أف يكوف مستو المعمميف وتدريبيـ عممية مستمرة وطواؿ فترة العمل ،وأف اساليب التدريب يجب أف تكوف متنوعة ومتجددة،

وأف تكوف البرامج التدريبية مرتبطة بالواقع والممارسة ،وأف تشمل البرامج التدريبية كل العامميف في مجاؿ التربية والتعميـ.

وُيعػػد التػػدريب اثنػػاء الخدمػػة ُركنػاً ىامػاً ال يمكػػف االسػػتغناء عنػػو ،فػػي مجػػاؿ إعػػداد المعممػػيف وتػػدريبيـ بصػػورة مسػػتمرة لرفػػدىـ
بالرؤ الحديثة واألساليب التي يستطيعوف مف خالليا مساعدة طمبتيـ عمى اكتساب المفاىيـ والميارات واالتجاىػات التػي يحتاجونيػا
لمواجية التحديات اآلنية والمستقبمية (عساؼ.)2015 ،
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وت ػػلتي أىمي ػػة الت ػػدريب أثن ػػاء الخدم ػػة اس ػػتجابة لمظ ػػروؼ المتغيػ ػرة الت ػػي فرض ػػتيا عم ػػييـ التط ػػورات العممي ػػة والمعرفي ػػة السػ ػريعة

والمتضاعفة ،إضافة إلى الدور التربوي الذي يتوقعو المجتمع مف المعمميف ،ومف ىنا يمكػف القػوؿ إف تػدريب المعممػيف أثنػاء الخدمػة
لو مبررات عامة تفرضيا طبيعة العصر ومبررات خاصة تفرضيا مينة التعميـ (عمي.)2014 ،

والتدريب أثناء الخدمة ىو بمثابة ضبط وتوجيو وحفز طاقات النمو الميني الذاتية الموجودة لد المعمميف والعامميف في التربيػة
والتعميـ وذلؾ عف طريق تييئػة الظػروؼ الموضػوعية المالئمػة لتوجيػو النمػو المينػي الػذاتي نحػو إتقػاف ميػارات الػتعمـ أوال ،وميػارات
التدريس ثانياً ،لكي تكوف العممية مستمرة وخالقة ،واإلطار الجمػاعي التعػاوني مػف أبػرز مقومػات ىػذه العمميػة الديناميػة ،إذ ال يمكػف
لممعمػػـ الفػػرد أو المربػػي الفػػرد مػػف تحقيػػق مفيػػوـ التربيػػة المسػػتديمة وىػػو فػػي عزلػػة عػػف األخػػذ والعطػػاء وممارسػػة االبتكػػار والتجريػػب

واالستفادة مف تقييـ اآلخريف ونقدىـ.
وأك ػػد الع ػػاجز ( )2009أف بع ػػض الد ارس ػػات العربي ػػة ق ػػد أول ػػت اىتمامػ ػاً بالغػ ػاً بالت ػػدريب ،فعق ػػدت العدي ػػد م ػػف الم ػػؤتمرات بي ػػذا
الخصػػوص منيػػا " مػػؤتمر إعػػداد وتػػدريب المعمػػـ العربػػي " باإلضػػافة إلػػى الجمعيػػة المص ػرية لممنػػاىج وطػػرؽ التػػدريس ،أولػػت أيض ػاً
اىتماماً بالغاً إلى موضوع تطوير لتدريب المعمميف .وفي دراسة استطالعية لمباحث تبيف أف أكثر مف  %85مف المعمميف الجدد ىػـ
بحاجة ماسة إلى برامج تدريبية تعوض ما فاتيـ في كميات اإلعداد ،دواف نفس النسبة مف المعمميف القدامى تر بعدـ فاعميػة البػرامج
التدريبية والبد مف تقويميا و تطويرىا وجعميا أكثر فاعمية ومالئمة لحاجات المعمميف.

بوي جميعيا؛ حيػث ط ّػورت
وفي األردف ومنذ نشلتيا فقد دأبت و ازرة التربية والتعميـ عمى التجديد والتطوير في جوانب العمل التر ّ
تنافسية كفؤة وقادرة عمى تزويػد المجتمػع بخبػرات
المناىج الدراسية ،والكوادر البشرّية ودأبت عمى تدريبيا وتلىيميا لتصبح ذات جودة
ّ

المستقبمية؛ استجابة لرؤية صاحب الجاللػة الممػؾ عبػدا هلل الثػاني بػف
مستمرة مد الحياة ،ذات صمة وثيقة بحاجاتو الراىنة و
يمية
ّ
تعم ّ
ّ
المستدامة ،دوالى تحقيق ميارات القرف الحادي والعشريف لد الطالب األردني .وفػي اآلونػة
الحسيف المع ّ
ظـ ،التي تدعو إلى التنمية ُ
األخيػرة شػػيدت المنػاىج بصػػورة عامػة ومنػػاىج الرياضػيات بصػػورة خاصػة تحػػديثا وتطػوي اًر شػػمل النتاجػات ،والمحتػػو  ،واسػػتراتيجيات

التدريس والتقويـ ،فلصبحت تركز عمى المفاىيـ الرئيسة والعالقات فيما بينيا ،وعمى تطوير وتنمية فيـ الطمبة ليا مػف خػالؿ إضػفاء
معػػاني عمييػػا مسػػتمدة مػػف بيئػػة الطالػػب ف ػػي جميػػع المحػػاور :األع ػػداد والعمميػػات عمييػػا ،والجبػػر ،والقي ػػاس ،واليندسػػة ،واإلحصػػاء

واالحتمػػاالت ،والتػػي تتػػيح لمطمبػػة فرصػػا واسػػعة لمتفاعػػل والمشػػاركة فػػي أنش ػطة المحتػػو الرياضػػي مػػف خػػالؿ اسػػتخداـ تطبيقػػات
ومواقف حياتية ،بيدؼ بنػاء تعمػـ ذي معنػى لػدييـ وتطػوير قػدرتيـ عمػى التفكيػر والتحميػل واتخػاذ القػرار ،ممػا يسػيـ فػي تمكيػنيـ مػف
الميارات والقدرة عمى التجريد ،وتنمية القدرة عمى حل المشكالت وتوظيف المعرفة والميارات العممية في حياتيـ العممية.

لػػذا كػػاف مػػف الواجػػب إعػػداد مػػادة تدريبيػػة توضػػح الرؤيػػة الجديػػدة المتبعػػة فػػي إعػػداد منيػػاج الرياضػػيات المطػػور ،وكيفيػػة تنفيػػذه

داخل الغرفة الصفية لتحقيق النتاجات التي سعى ليا ،وتحتوي المادة التدريبية موضوعات تعرؼ الممعميف الجدد بمنياج الرياضيات
المطػػور لمصػػفوؼ :األوؿ والثػػاني والثالػػث والمحػػاور والمعػػايير الرياضػػية التػػي بنػػي اسػػتناداً إلييػػا وكػػذلؾ النتاجػػات العامػػة والخاصػػة
لمبحػػث الرياضػػيات ،والمفػػاىيـ الرئيسػػة ومػػا بن ػي عمييػػا مػػف مكونػػات المعرفػػة الرياضػػية ،وكيفي ػة تقػػديميا لمطمبػػة ،مػػف خػػالؿ تقػػديـ

التطبيقيػة التػػي يمكػػف لممعمػػـ توظيفيػػا فػػي الغرفػػة الصػػفية؛ ليجعػػل مػػف الرياضػّػيات أكثػػر متعػػة لمطالػػب وأقػػرب
مجموعػػة مػػف األنشػػطة
ّ
اليومية (النسور ،البدارنة ،الكيالني البعجاوي ،وصالح.)2015 ،
لتوظيف مياراتو في حياتو
ّ

يبية بلنشطة ،ومصطمحات ومالحق لمنشرات لتمكيف الطمبة مف مكونات المحتو الرياضي
وتـ تعزيز ىذه ا ّ
لمادة التدر ّ
ّ
لممنياج المطور .ومف ىنا فقد برزت مشكمة الدراسة والتي تتمحور في تقويـ برامج تدريب المعمميف الجدد في الصفوؼ الثالثة
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األولى في المدارس الحكومية عمى مناىج الرياضيات المطورة مف وجية نظر المعمميف بالعاصمة عماف ،وتناولت الدراسة

المعممات الجدد في الصفوؼ الثالثة األولى المواتي تـ تدريبيف سابقاً.
مشكمة الدراسة:

تسعى ىذه الدراسة لإلجابة عف السؤاؿ الرئيس التالي :ما درجة تقويـ برامج تدريب المعمميف الجدد فػي الصػفوؼ الثالثػة األولػى

في المدارس الحكومية عمى مناىج الرياضيات المطورة .وتحاوؿ مشكمة الدراسة االجابة عف األسئمة الفرعية التالية:

 .1ما تقديرات المعممات الجدد في الصفوؼ الثالثة األولى التقويمية لبرامج التدريب التربوي التي تقدميا و ازرة التربية والتعميـ ؟

 .2ىل ىناؾ فروؽ دالة إحصائياً في تقديرات المعممات الجدد في الصفوؼ الثالثة األولى التقويميػة لبػرامج التػدريب التربػوي التػي
تقدميا و ازرة التربية والتعميـ تعز لمتغيرات المؤىل العممي ونوع الصف؟

أىمية الدراسة:

تتحدد االىمية في التالي:
 .1المعممة المتدربة في رفع كفاءتيا وتحسيف أداء عمميا.
 .2المشرفيف التربوييف في أداء عمميـ وتجويد أدائيـ.

وزرة التربية والتعميـ و القائميف عمى برامج التػدريب ،دواف إطػالع المسػئوليف عمػى تقػويـ بػرامج تػدريب المعممػيف
 .3المسئوليف في ا
قد تفيدىـ في النواحي التالية :وضع تصػورات لبػرامج تدريبيػة بصػورة أفضػل .والوقػوؼ عمػى الجوانػب اإليجابيػة وتػدعيميا أمػا
السمبية منيا فتالفييا.
حدود الدراسة:

اشتممت الدراسة عمى عدة محددات وىي:


الحدود الموضوعية :اقتصرت الدراسة عمى معرفة تقػديرات المعممػات التقويميػة لػدورات التػدريب فػي الصػفوؼ الثالثػة األولػى



الحدود البشرية :تقتصر الدراسة عمى استجابات المعممات الجدد المواتي شاركف بالدورات التدريبية.

لمعاميف الدراسييف  ،2016/2015و.2017/2016



الحدود المكانية :اقتصرت الدراسة عمى العاصمة عماف

الحدود الزمانية  :اقتصر تطبيق الدارسة في الفصل الدراسي الثاني مف العاـ 2017/2016

مصطمحات الدراسة:

اشتممت الدراسة عمى المصطمحات اآلتية:

 .1التقويم :يعرؼ بلنو" :عمميػة تشخيصػية تعاونيػة مسػتمرة تيػدؼ إلػى إصػدار األحكػاـ لمعرفػة قػدرة الػتعمـ التربػوي عمػى تحقيػق
األىػػداؼ لػػد التالميػػذ" (الحميبػػي واب ػراىيـ .)23 ،2010 ،وتعرفػػو الباحثػػة إجرائي ػاً بلنػػو :عمميػػة تسػػتيدؼ تشػػخيص لواقػػع العمميػػة

التدريبية بالتعرؼ عمى نقاط الضعف وعالجيا ونقاط القوة لتعزيزىا مػف أجػل تحقيػق أىػداؼ البػرامج المحػددة مسػبقا ويػتـ قياسػيا مػف
خالؿ استجابة المعممات الجدد الممتحقات ببرامج تدريب المعمميف الجدد في الصفوؼ الثالثة األولى عمى االستبانة المعدة الغراض

ىذه الدراسة.
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دالل ىواش

بررامج الترردريب :يعرفيػػا الخطيػػب بلنيػػا" :البػرامج التػػي تعمػػل عمػػى رفػػع كفػػاءة المعممػػيف فػػي المجػػاؿ التربػػوي عػػف طريػػق رفػػع

مستو كفاءة قياميـ بالتدريس لطالبيـ بكفاءة وتعريفيـ بلسس ومبادئ العممية التربوية وكيفية تطبيقيا في مجاؿ عمميػـ" (الخطيػب،

 .)12 ،2007وتعرفيا الباحثة إجرائيا بلنيا :برامج تزويػد المعممػيف الجػدد فػي الصػفوؼ الثالثػة األولػى فػي المػدارس الحكوميػة فػي
و ازرة التربية والتعميـ بالحقائق والمعمومات عف الطالب وحاجاتيـ وعػف المنػاىج وأسػاليب التػدريس الحديثػة بمواكبػة العصػر مػف أجػل

رفع كفاءة المعممات الجدد في مناىج الرياضيات المطورة.

اإلطار النظري والدراسات السابقة

أدركت أغمب الدوؿ العربية أىمية الدور الذي يؤديو المعمـ وخطورتو ،وسعت إلى توليد نظـ تربوية جديدة وعصرية بحيث تؤدي

إلى زيادة فاعمية المعمميف وكفاياتيـ مف خالؿ اإلعداد والتكويف خالؿ الدراسة أو بعدىا ليتمكنوا مف تحمل المسؤوليات التي تقع

عمى كاىميـ ،وقد أتسع االىتماـ العالمي بإعداد المعمميف القائـ عمى الكفايات التعميمية وىذا مف أبرز مالمح التربية المعاصرة

وأكثرىا شيوعاً في األوساط التربوية العالمية الميتمة بإعداد المعمميف (العبري.)2002 ،

ونظ اًر لمتطور المستمر واالنفجار المعرفي فإنو مف غير المتوّقع تزويد المعمـ بكل ما يحتاج إليو مف معمومات وميارات
واتجاىات قبل الخدمة ،ميما طالت فترة اإلعداد ،وميما كانت الكفاءة التي يتمتع بيا المعمـ .ولذلؾ ال بد مف متابعة تدربيو بشكل

مستمر طيمة حياتو المينية وبشكل يتكامل مع اإلعداد قبل الخدمة ،ويكوف امتداداً طبيعياً لو ،بحيث يمكنو مف متابعة المستجدات

في المياديف التربوية ،ومف معالجة أوجو القصور في إعداده األولي ،مما يؤدي إلى رفع مستو أدائو وكفاءتو ويسيـ في تطوير
العممية التربوية (الخوالدة.)2003 ،
ويعرؼ تدريب المعمميف أثناء الخدمة عمى أنو " كل نشاط ىادؼ ومخطط مف خالؿ احتياجات واقعية نشلت مف أيديولوجية
ُ
وفمسفة وأىداؼ المجتمع ونظامو التعميمي ،يساعد عمى تنمية الفرد العامل بالمدرسة -معمم ًا كاف أـ مدي اًر ،أكاديمياً وميني ًا

وشخصياً -بيدؼ تحسيف أدائو ،والذي ينعكس بالتالي عمى تحصيل طالب المدرسة" (سيد .)1996 ،وعمدت مصمحة الصحة
والتربية والخدمة االجتماعية األمريكية إلى تعريف التدريب أثناء الخدمة عمى أنو "برنامج مف األنشطة المنظمة والموجية عف طريق
النظاـ المدرسي أو تمؾ التي يقبميا النظاـ المدرسي ،مما يؤدي إلى النمو الميني ألعضائو ويعمل عمى زيادة كفاءتيـ خالؿ فترة
خدمتيـ في ىذا النظاـ" (العبري .)2002 ،وينظر البعض لمفيوـ التدريب أثناء الخدمة؛ عمى انو تنمية الخبرات لد

وتزويده بما يتطور مف المعمومات في مجاؿ تخصصو؛ بيدؼ زيادة مستو كفاءتو اإلنتاجية وانعكاس ذلؾ عمى األداء لديو.

المعمـ

ويعرفػػو ىندرسػػوف  Hendersonبلنػػو" :األنشػػطة المنظمػػة الموجيػػة أساس ػاً لتحسػػيف األداء المينػػي" ويتضػػمف ذلػػؾ مجػػاالً

واسعاً مف األنشطة ،فقد يشمل حضور مؤتمر أو سماع محاضرة أو دراسة مقررات معينة لساعات قميمة أو أياـ أو شيور أو سنوات

عمػػى أسػػاس التفػػرغ الجزئػػي أو الكامػػل مػػع مجموعػػة مػػف الػػزمالء ،وقػػد يشػػتمل التم ػريف المشػػترؾ عمػػى حػػل المشػػكالت مػػع مجموعػػة

صػػغيرة .وقػػد يشػػمل مناقشػػات فريػػدة مػػع مسػػؤوؿ متمػػرس فػػي التػػدريب وقػػد يتضػػمف برنامجػاً لمق ػراءة المنظمػػة والبحػػث عمػػى المسػػتو
الشخصي ( مرسي.)2010 ،

ويرمز تدريب المعمميف أثناء الخدمة إلى تلىيل المعمميف غير المؤىميف تربوياً أو أكاديمياً أو االثنيف معاً ،وىي تعالج النقص

الجزئي في إعداد المعمميف وبرامج التجديد ،وتستيدؼ صقل معمومات المعمميف والمؤىميف ،وخبراتيـ في مجاالت التخصص العممية
والتربوية (مرسي .)2010 ،وىناؾ أربع غايات رئيسة لتدريب المعمميف أثناء الخدمة ىي :تطوير ميارات المعمميف ،وتطوير
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كفاياتيـ في حل المشكالت التي تواجييـ وتمكينيـ مف تحقيق أىدافيـ الوظيفية بالتدريب ،ومساعدتيـ في معالجة مواطف الضعف
في المواقف التعميمية مف خالؿ تييئة الظروؼ التي تساعدىـ في ذلؾ (سميماف.)2009 ،

ويمكف القوؿ أف التدريب أثناء الخدمة ىو بمثابة ضبط طاقات النمو الميني الذاتية الموجودة لد

المعمميف والعامميف في

التربية والتعميـ وتوجيييا وحفزىا وذلؾ عف طريق تييئة الظروؼ الموضوعية المالئمة لتوجيو النمو الميني الذاتي نحو إتقاف

ميارات التعمـ أوالً ،وميارات التدريس ثانياً لكي تكوف العممية استم اررية وخالقة ،واإلطار الجماعي التعاوني مف أبرز مقومات ىذه
العممية الديناميكية.

أىمية تدريب المعممين أثناء الخدمة

يؤدي التدريب أثناء الخدمة دو اًر كبي اًر في رفع كفايات المعمميف ،وتحسيف أدائيـ ،بل يعد عنص اًر ىاماً في استمرار التربية

والتعميـ ألنو يمبي رغبات المعمـ وميولو ،ويساعده عمى اكتشاؼ قابميتو وقدراتو المتنوعة ،التي ما كاف ليا أف تظير لوال فرص
التدريب ،كما أف التدريب في أثناء الخدمة يعزز ثقة المعمـ بنفسو وأدائو ،وىو مف األمور التي تساعد المعمـ عمى النمو والتقدـ في

عممو ،وتلتي أىميتو مف كونو مدخالً عممياً يزيد مف فاعمية األفراد ويساعد عمى رفع كفايتيـ النوعية في مجاؿ االىتماـ التربوي

والتخصصي ،دواكسابيـ المعمومات والميارات الوظيفية الالزمة (المالكي.)2003،
ويذكر العبادي ( )2007أف االرتقاء بمينة التعميـ يتطمب أف يكوف اإلعداد الميني عمالً ممتداً ال ينتيي بتخريج المعمميف ،بل
يمكف أف يتـ ذلؾ أيضاً عف طريق ما يطمق عميو تدريب المعمـ أثناء الخدمة؛ وذلؾ بقصد االرتقاء بالمستو الميني والعممي
والثقافي لممعمـ ،بما يكفل رفع مستو األداء في العمل والنمو الذاتي؛ وتحقيق ما نصبو إليو مف تقدـ في المينة .والواقع أف ىناؾ
مسوغات عديدة تقف وراء االىتماـ بتدريب المعمميف في أثناء الخدمة يمكف تمخيصيا في األخذ بمبدأ التربية المستمرة ،ومعالجة

فعاؿ ،دوادخاؿ مناىج
بعض الثغرات في إعداد المدرسيف ،ورفع كفاية بعض المعمميف الذيف التحقوا بالمينة دوف إعداد كامل أو ّ
جديدة أو تبني طرائق تربوية حديثة ،والتغيرات الكثيرة في مفاىيـ التدريب في أثناء الخدمة ووظائفو وأساليبو.
أىداف تدريب المعممين أثناء الخدمة

أورد شريف وسمطاف ( )2013مجموعة اىداؼ لتدريب المعمميف في اثناء الخدمة ،ويمكف إجماليا في اآلتي:

أ-

إعداد المعمميف وتدريبيـ وفقا لمعايير مخطط ليا مف قبل و ازرة التربية والتعميـ.

ب -إعداد المعمميف الجدد الذيف التحقوا بمينة التعميـ.

ج -تنمية االتجاىات االيجابية لممعمـ نحو عممو التربوي واآلثار االجتماعية المتصمة بو والمترتبة عميو.
د-

تبصير المعمميف بمشكالت النظاـ التعميمي والتربوي القائـ وتوضيح المشكالت المدرسية والفصوؿ الدراسية وسبل حميا
وتعريفيـ أدوارىـ التي تساىـ في ذلؾ الحل.

ض َمف لممعمـ
مما تقدـ؛ يمكننا أف نتوصل إلى أف اليدؼ مف التدريب أثناء الخدمة ىو رفع كفاية المعمـ وتحسينيا بحيث ُي ْ
مواكبة أحدث األفكار واألساليب والطرائق ذات العالقة بمحتو ومضموف المينة ،ال بل يؤىمو ليكوف في موقف سباؽ متسارع
فيتلثر ويؤثر ويلخذ ويعطي ويطبق االستحداثات ويستحدث ،ويمـ بنتائج البحوث ويجري البحوث المالئمة ،حتى اذا أوشؾ عمى
بموغ سف التقاعد كاف أشبو بسنبمة القمح الممموءة التي تفيض بالخير ويمكف أف يعـ خيرىا عمى الكثيريف.
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الكتب المدرسية المطورة لمبحث الرياضيات لمصفوف الثالثة األولى:

أشار النسور والبدارنة والكيالني والبعجاوي وصالح ( )2015أف إدارة التدريب التربوي في و ازرة التربية والتعميـ باألردف قد

وضعت برنامجاً تدريبياً لتدريب المعمميف عمى المناىج المطورة وبالتحديد في مبحث الرياضيات .وأكدوا في النشرة المرفقة بالبرنامج
الرياضيات لمطمبة ال يقتصر عمى تنمية الجوانب المعرفية مثل؛ المفاىيـ والقوانيف والنظريات ،والجوانب
التدريبي أف تعميـ وتعمـ ّ
الميارية مثل؛ الخوارزميات والميارات الحسابية ،وسائر مكونات المحتو الرياضي ،بل يمتد األمر لتكويف القيـ واالتجاىات

يما في تنمية ىذه القيـ واالتجاىات ،مما ينعكس عمى تعامالتيـ الحياتية اليومية ،ومف ىذه
اإليجابية لدييـ .ويمعب المعمـ ًا
دور م ً
القيـ:
أوالً :العقالنية
دور المعمم في تنمية ىذه القيمة

 )1تشجيع الطمبة عمى المناقشة والمجادلة في الغرفة الصفية حوؿ الموضوع المطروح.
 )2تشجيع الطمبة عمى الحوار دوادارة الحوار ،واحتراـ الدور.
الرياضي.
 )3التركيز عمى البرىاف والتبرير ّ
 )4السماح لمطمبة بتقديـ تبريراتيـ المختمفة.
ثانياً :الموضوعية

دور المعمم في تنمية ىذه القيمة:

 .1تشجيع الطمبة عمى ابتكار أسماء ورموز لمظواىر أو المفاىيـ التي يتعمموىا قبل أف تقدـ ليـ رموزىا أو أسمائيا فمثالً؛
ماذا تعني عممية الجمع مف وجية نظرؾ ،وغيرىا.

 .2استخداـ األشكاؿ اليندسية والعالقات الجبرية.
 .3استخداـ وحدات القياس المختمفة.
ثالثاً :الضبط

دور المعمم في تنمية ىذه القيمة

 )1تركيز المعمـ عمى جميع اإلجابات التي يتمقاىا مف الطمبة وليس فقط عمى اإلجابة الصحيحة ،والطمب منيـ تبريرىا قدر
المستطاع مع توضيح السبب في عدـ صحة اإلجابات الخاطئة.
 )2تشجيع الطمبة عمى التبرير والتحميل وفيـ سبب صحة الخوارزميات الروتينية المستخدمة.

 )3صياغة أنشطة وسياقات حياتية تستخدـ األفكار الرياضية مثل؛ المسائل الرياضية الحياتية
رابعاً :التطور

دور المعمم في تنمية قيمة التطور التاريخي لمرياضيات عبر العصور

 )1التلكيد عمى استراتيجيات غير روتينية بديمة مع التبرير وبياف األسباب.
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دالل ىواش

 )2تشجيع الطمبة عمى الوصوؿ إلى التعميمات مف األمثمة الخاصة.

 )3تعريف الطمبة بتطور رياضيات عبر العصور مف خالؿ القصص.
خامساً :االنفتاح
دور المعمـ لتنمية ىذه القيمة
 )1تحفيز الطمبة وتشجيعيـ لمدفاع عف إجاباتيـ وتفسيرىا وتبريرىا أماـ اآلخريف.
 )2تشجيع الطمبة لتصميـ مواد ووسائل لعرض أفكارىـ.
 )3تشجيع الطمبة عمى حل المسائل التي تواجييـ بلكثر مف طريقة.
 )4تشجيع الطمبة عمى تقبل آراء زمالءىـ واحتراميا.
دور المعمم في تنمية ىذه القيمة:

 )1تشجيع الطمبة عمى البحث عف حموؿ لممواقف الغامضة التي تواجييـ ،والمحاولة أكثر مف مرة وبلكثر مف طريقة.
 )2مشاركة الطالب وعرض األلغاز الرياضية عمييـ أو أمثمة مثل؛ البحث عف األعداد السالبة ،اكتشاؼ الصفر.
 )3تحفيز الخياؿ الرياضي لد الطمبة باستخداـ األشكاؿ والصور الفنية مثل شكل رموز العمميات الحسابية (،× ،- ،+
÷).

 )4مناقشة ىذه القيـ مع الطمبة في الغرفة الصفية والتحدث عنيا.
الدراسات السابقة

لقػػد حظػػي موضػػوع تقػػويـ ب ػرامج تػػدريب المعممػػيف أثنػػاء الخدمػػة اىتمػػاـ بػػالغ مػػف قبػػل البػػاحثيف لمػػا لػػو مػػف أىميػػة فػػي رفػػع

مستو أداء المعمميف في أثناء الخدمة ،لذا حرصت الباحثة إلى التعرض لبعض الدراسات التي ليا عالقة بالدراسة الحالية.
أوالً :الدراسات العربية:
د ارسػػة الرروىيبي ( )2006التػػي ىػػدفت إلػػى معرفػػة اتجاىػػات المعممػػات نحػػو الب ػرامج التدريبػػة المنفػػذة إلػػى جانػػب وضػػع تصػػور
لبرنامج مقترح لتدريب معممات المواد االجتماعية في المممكة العربية السعودية .اتبعػت الد ارسػة المػنيج الوصػفي مػف خػالؿ اسػتخداـ

اسػػتبانة مكونػػة مػػف ( )33فق ػرة وتػػـ توزيعيػػا عمػػى عينػػة الد ارسػػة المكونػػة مػػف ( )110معممػػة .وأظيػػرت نتػػائج الد ارسػػة أف اتجاىػػات
المعممات في السعودية نحو البرامج التدريبية المنفذة أثناء الخدمػة متوسػطة فيػي مػف وجيػة نظػرىـ غيػر كافيػة لتنميػة جميػع ميػارات

التدريس لدييف كالتخطيط لمتدريس والتنفيذ والتقويـ .وعدـ وجود فروؽ في اتجاىات المعممات التقديرية نحو البػرامج التدريبيػة المنفػذة
تعز لمتغير المؤىل العممي والمرحمة الدراسية والصفوؼ التي تدرسيا.

وأجػػر الف ر ار ( )2006د ارسػػة ىػػدفت إلػػى معرفػػة واقػػع نتػػائج تقػػويـ ب ػرامج تػػدريب المعممػػيف فػػي بعػػض الػػبالد العربيػػة والتوصػػل

إليجػػاد نمػػوذج مقتػػرح لتقػػويـ بػرامج تػػدريب المعممػػيف ،اشػػتممت عينػػة الد ارسػػة عمػػى الد ارسػػات التػػي وجػػدت فػػي الػػبالد العربيػػة وتناولػػت
تقػػويـ ب ػرامج التػػدريب وعػػددىا ( )22د ارسػػة .واتبعػػت الد ارسػػة المػػنيج النػػوعي .وأظيػػرت نتػػائج الد ارسػػة وجػػود تقػػديرات تقويمػػة متدنيػػة
ضعفاً لبرامج تدريب المعمميف في الدوؿ العربية.
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وىػػدفت د ارسػػة الررردويري ( )2015إلػػى تقيػػيـ مسػػتو أداء البػػ ارمج التدريبيػػة ف ػػي تخصػػص التربيػػة الفنيػػة فػػي المممكػػة العربي ػػة

السػػعودية .تكونػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف ( )70معممػػة متدربػػة فػػي تخصػػص التربيػػة الفنيػػة ولتحقي ػػق أغ ػراض الد ارسػػة طػػورت الباحثػػة
استبانة ،تكونت مف ( )54فقرة .وقد أظيرت النتائج أف مستو أداء البرامج التدريبية مف وجية نظر المعممات فػي تخصػص التربيػة
الفنية كاف متوسطاً في جميع مجاالت أداة الدراسة .ولـ تظير الدراسة أية فروؽ دالة إحصائياً فػي تقػديرات المعممػات لتقػويـ البػرامج
التدريبية تعز لمتغيرات العمر والمؤىل العممي وعدد الدورات التدريبية السابقة.

وأجر النجادي ( )2015دراسة ىػدفت إلػى تقػويـ البػرامج التدريبيػة لمعممػي التربيػة الفنيػة بالمرحمػة المتوسػطة بالمممكػة العربيػة

السعودية في الجوانب التالية :األكاديمية والمينية والتقويمية ،ولتحقيق ىذا اليدؼ فقط طػور الباحػث اسػتبانة لتقػويـ البػرامج التدريبيػة
مكونػة مػػف ( )37فقػرة .وتكونػػت عينػػة الد ارسػة مػػف معممػػي التربيػػة الفنيػػة بالمرحمػة المتوسػػطة بمدينػػة الريػػاض البػػالغ عػػددىـ (.)120

وكانت أىـ النتائج التي أسفرت عنيا الدراسة عمى النحو التالي :كانت تقديرات المعمميف التقويمية لمبرامج التدريبية التي تقدميا و ازرة

التربيػة والتعمػػيـ بالمممكػػة العربيػػة السػعودية عاليػػة .وال توجػػد فػػروؽ ذات داللػة إحصػػائية بالنسػػبة لتػػلثير المؤىػل العممػػي عمػػى تقػػديرات

المعمميف لمبرامج التدريبية.
الدراسات األجنبية:

أجػر المررومني ( ) Al-Momani ,1997د ارسػػة ىػػدفت إلػػى تقػػويـ التػػدريب العممػي فػػي تخصػػص معمػػـ الصػػف أثنػػاء وقبػػل

الخدم ػػة ومعرف ػػة م ػػد ام ػػتالؾ المعمم ػػيف لمي ػػارات الت ػػدريس ،اس ػػتخدمت اس ػػتبانة وزع ػػت عم ػػى الطمب ػػة وعم ػػى المعمم ػػيف المتع ػػاونيف،
والمشرفيف الجامعييف .وبينت الدراسة أف فترة التدريب تقصر في بعض الجامعات ،وتطوؿ في أخػر  ،ممػا أد إلػى طمػب المعممػيف

المتدربيف لزيادة فترة التدريب العممي عما كانت عميو في بعػض الجامعػات ،كػذلؾ بينػت الد ارسػة فاعميػة البرنػامج فػي إكسػاب الطمبػة

المعمميف الكفايات التعميمية المطموبة مع وجود مشكالت مثل صعوبة التنقل مف المدرسة التي يتدرب فييا الطالب دوالييا.

أما دراسة الصمادي ( )Al-Smadi,1998فقد ىدفت إلى تقويـ برنامج إعداد معممي الصف قبل الخدمة في الجامعة

يدرسيا الطمبة،
تعرؼ فييا آراء الطمبة المعمميف ،باإلضافة إلى تحميل المواد التي ّ
األردنية في األردف ،وقد استخدـ استبانة ّ
وعناصر البرنامج األخر  .وبينت الدراسة أف البرنامج كاف فاعالً في توليد كفايات التدريس لد الطمبة المعمميف ،كما بينت

االتجاىات اإليجابية لمطمبة نحو البرنامج عامة ،كما أظيرت الدراسة أف ىناؾ عيوباً في البرنامج منيا اعتماد تدريس الموضوعات

عمى المحاضرات النظرية في معظـ المواد ونقص الخبرة التدريسية لد بعض أعضاء ىيئة التدريس القائميف عمى البرنامج ،وأكدت

ضرورة إعطاء الطالب المعمـ فترة كافية مف التدريب الميداني.

أما دراسة موتيسو ) )Mutiso, 2012فقد ىدفت لتصميـ وتطػوير برنػامج فيػديو لمتػدريب المسػتقبمي لممعممػيف مػف كينيػا أثنػاء

الخدمة واستخدـ الباحث استبانة باإلضافة إلى مقابالت رسمية تـ اسػتخداميا لجمػع المعمومػات ،واتبعػت الد ارسػة المنيجػيف الوصػفي
والنػ ػػوعي .وتكونػ ػػت عينػ ػػة الد ارسػ ػػة مػ ػػف ( )79معمم ػ ػاً ومعممػ ػػة .وخمصػ ػػت الد ارسػ ػػة إلػ ػػى نتػ ػػائج منيػ ػػا أف المعممػ ػػيف قػ ػػد اسػ ػػتخدموا
االستراتيجيات الموصى بيا  ،وأف كال مف الطالب والمعمميف كانوا متحمسيف ليذا البرنامج التدريبي.

د ارسػة بانكس ( )Banks, 2014والتػي ىػدفت إلػى تصػميـ وتنفيػذ نمػوذج تعميمػي قػائـ عمػى عػرض الكفايػات لتػدريب معممػي

المدارس الثانوية في أثنػاء الخدمػة .اسػتخدـ الباحػث المػنيج التجريبػي ،بمػغ عػدد أفػراد العينػة عشػريف معممػاً مػف إحػد عشػرة منطقػة

تعميمية بالواليات المتحدة األمريكية ،تتراوح مػدة خػدمتيـ مػف عػاـ إلػى ثالثػيف عامػاً ،وتمقػى جميػع المتػدربيف نفػس التوجييػات والمػواد
التعميمية ،وطمب الباحث مف المشتركيف إعادة د ارسػة األجػزاء التػي فشػموا فييػا إلػى أف تػـ النجػاح .ولػوح أنػو أكمػل البرنػامج %80
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مف المتدربيف بنجاح ،وشعر معظـ الذيف أكمموا البرنامج أف أسػموب الد ارسػة المسػتقمة أفضػل مػف البػرامج المتحصػل عمييػا فػي أثنػاء

الخدمة أو يعادليا في األفضمية.

د ارسػػة أوجيمفرري ) )Ogilive, 2015والتػػي ىػػدفت إلػػى تقػػويـ ب ػرامج إعػػداد معممػػي المػػدارس الثانويػػة فػػي ميػػارات التعمػػيـ .

واسػػتخدمت الد ارسػػة المػػنيج الوصػػفي المسػػحي ،وتػػـ إعػػداد اسػػتبانة مكونػػة مػػف ( )44فق ػرة تػػـ توزيعيػػا عمػػى عين ػة مػػف ( )66معمم ػاً
ومعممة مف المدارس الثانوية في الواليات المتحدة األمريكية .وأظيرت النتائج أف تقديرات أفراد عينة الدراسة لتقويـ البرامج التدريبية

كاف عالياً.

تعقيب عمى الدراسات السابقة

بعد استعراض الدراسات السابقة في مجاؿ تدريب المعمميف أثناء الخدمة تبيف ما يمي:
 -1إف عممية تدريب المعمميف أثناء الخدمة ركف أساسي مف أركاف العممية التربوية.
 -2إف برامج تدريب المعمميف أثناء الخدمة تمثل الجانب المنظـ في التربية أثناء الخدمة.

 -3إف تمػؾ الد ارسػات قػػد اختمفػت دوافعيػا وأسػػبابيا ،ومػف ثػػـ المشػكالت التػي تصػػدت ليػا بالمعالجػػة والتحميػل وىػذا يعػػز إلػى تبػػايف
اىتمامات الباحثيف وطبيعة كل دراسة.
ومػػا يميػػز ىػػذه الد ارسػػة عػػف مثيالتيػػا مػػف الد ارسػػات أنيػػا تسػػعى إلػػى تقػػويـ ب ػرامج تػػدريب المعممػػيف الجػػدد فػػي الصػػفوؼ الثالثػػة
األولى في المدارس الحكومية عمى مناىج الرياضيات المطورة مف وجية نظر المعمميف بالعاصمة عماف.
منيجية البحث:

اتبعت الدراسة المنيج المسحي الوصفي لمناسبتو ألغراض الدراسة،

مجتمع الدراسة وعينتيا:

عينػػة الد ارسػػة ىػػي نفسػػيا مجتمػػع الد ارسػػة والمتمثمػػة بجميػػع المعممػػات الجػػدد الم ػواتي يدرسػػف الصػػفوؼ الثالثػػة األولػػى فػػي

المػػدارس الحكوميػػة التابعػػة لمديريػػة التربيػػة والتعمػػيـ لمػواء الجامعػػة بالعاصػػمة عمػػاف لمعػػاـ الد ارسػػي ( ،)2017/2016وبمػػغ عػػددىف
( )120معممة.
أداة الدراسة:

كاف مف متطمبات تحقيق ىػذه الد ارسػة بنػاء اسػتبانة تقػويـ البػرامج التدريبيػة ،لػذا قامػت الباحثػة ببنػاء وتطػوير اسػتبانة وذلػؾ بعػد

االطالع عمى األدب النظري والتربوي المتعمق بموضوع الدراسة حيث تكونت االستبانة مف المجاالت الرئيسػة لمد ارسػة وعػددىا ثالثػة
مجاالت تضمنت ( )32فقرة والمجاالت المقصودة ىي :مجاؿ تقويـ المدرب وتتضمف (  ) 8فقرات ،ومجاؿ تقويـ محتػو البرنػامج
التدريبي وتتضمف ( )19فقرة ،ومجاؿ تقويـ نتاجات البرامج التدريبية وتتضمف (  ) 5فقرات ،وقد تـ تدريج مستو اإلجابة عف كػل
فقرة وفق مقياس ليكرت الخماسي وحددت بخمسة مستويات كما في الجدوؿ ()1
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الحكومية عمى مناىج الرياضيات المطورة

الجدول  .1توزع االستجابات الخاصة ببطاقة تقييم أداء الطالبة المتدربة وفقاً لمقياس ليكرت
االستجابة

درجة التقويم

موافق بشدة

تأخذ ( )5درجات

موافق

تأخذ ( )4درجات

محايد

تأخذ ( )3درجات

غير موافق

تأخذ ( )2درجتان

غير موافق بشدة

تأخذ ( )1درجة واحدة فقط

صدق االستبانة

لمتلكد مف الصدؽ الظاىري لالستبانة قامت الباحثة بعرضيا بصورتيا األولية المكونػة مػف ( )32فقرةعمػى ( )8مػف المحكمػيف

مػػف ذوي االختصػػاص فػػي مجػػاؿ المنػػاىج وأسػػاليب التػػدريس ،والقيػػاس والتقػػويـ التربػػوي لمحكػػـ عمػػى درجػػة مالءمػػة الفق ػرة مػػف حيػػث

الصياغة المغوية وانتماؤىا لممجاؿ المراد قياسػو .وبعػد اسػترجاع االسػتبانات ومراجعػة آراء المحكمػيف ،تػـ اختيػار الفقػرات التػي أجمػع

المحكموف عمى مناسبتيا ،وتـ تعديل بعضيا وحذؼ اآلخر.
ثبات االستبانة:

لمتلكد مف ثبات االستبانة قامت الباحثة باستخداـ طريقة االختبار دواعادة االختبار (  ) test-re-testحيث قامت الباحثػة
بتوزيع االستبانة عمى ( )20معممة مف عينة الدراسة ،دواعادة تطبيقيا عمييـ بعد مضي أسػبوعيف وبعػد ذلػؾ تػـ اسػتخراج معامػل
الثبات مف خالؿ حساب معامل ارتباط بيرسػوف بػيف التطبيػق األوؿ والثػاني ،وبمغػت قيمػة معامػل االرتبػاط الكمػي ( .)0.89وقػد
تراوحت معامالت االرتباط لممجاالت الخمس المكونة لألداة ما بيف ( .) 0.92 – 0.86

إجراءات الدراسة

قامت الباحثة باتباع اإلجراءات اآلتية في تنفيذ دراستيا:

-

إعػػداد (االسػػتبانة) وتضػػمنت ثالثػػة مجػػاالت ،والتػػي انػػدرج ضػػمنيا مجموعػػة مػػف المؤش ػرات السػػموكية الدالػػة عمػػى مسػػتو
البرامج التدريبية وقامت الباحثة بتطويرىا.

-

إجراء معامالت الصدؽ والثبات لالستبانة.

تطبيق االستبانة وجمع البيانػات دوادخاليػا إلػى الحاسػوب وتحميميػا باسػتخداـ الػرزـ اإلحصػائية لمعمػوـ االجتماعيػة (.)spss
وجر تقسػيـ مسػتو اسػتجابات المعممػات عمػى تقػويميف لمبػرامج التدريبيػة إلػى ثػالث مسػتويات (عػاؿ ،متوسػط ،مػنخفض)
باالعتماد عمى فئات األداة كما يمي:

-

مستو عاؿ :المتوسط الحسابي لمفقرة أكثر مف .3.5

-

مستو متوسط :المتوسط الحسابي لمفقرة 3.5-2.5

-

مستو منخفض :المتوسط الحسابي أقل مف  2.5درجة.
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تصميم الدراسة:

إف متغيرات ىذه الدراسة ىي

المتغير المستقل :المؤىل العممي :ولو مستوياف (بكالوريوس ،دراسات عميا) .ونوع الصف (أوؿ ،ثاني ،ثالث)

المتغير التابع :تقديرات المعممات الجدد التقويمية لمبرامج التدريبية.
المعالجة اإلحصائية:

لإلجابػػة عػػف س ػؤالي الد ارسػػة فقػػد اسػػتخدمت الباحثػػة المتوسػػطات الحسػػابية واالنح ارفػػات المعياريػػة واختبػػار (ت)

وتحميػػل التبػػايف

األحادي.
نتائج الدراسة ومناقشتيا

يتضمف ىذا الجزء عرضاً لمنتائج التي توصمت إلييا الدراسة ،بعد تحميميا ومعالجتيا إحصائياً ،وذلؾ لإلجابة عف سؤاؿ الدراسة
ومناقشتيا .وفيما يمي عرض لنتائج الدراسة:

نتائج السؤال األول ومناقشتو :ما تقديرات المعممات الجدد في الصفوف الثالثة األولى التقويمية لبرامج التدريب التربوي التي
تقدميا وزارة التربية والتعميم ؟

لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل مجاؿ مف مجاالت أداة الدراسة،

والجدوؿ ( )2يبيف ذلؾ.

الجدول  .2المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل مجال من مجاالت أداة الدراسة ولألداة ككل مرتبة ترتيباً تنازلي ًا
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

درجة التقويم

تقويـ محتو البرنامج التدريبي

3,99

0,68

مرتفع

تقويـ المدرب

3,86

0,31

مرتفع

تقويـ نتاجات البرامج التدريبية

3,81

0,70

مرتفع

3,88

1,41

مرتفع

المجال

الدرجة الكمية

يتضح مف الجدوؿ ( )2أف المتوسط الحسابي لمتقػديرات التقويميػة لمعممػات الصػفوؼ الثالثػة األولػى الجػدد لبػرامج التػدريب التربػوي

عمى األداة بشكل إجمالي بمغ (  )3,88وبانحراؼ معياري (  )0,41مما يشػير إلػى أف مسػتو التقويمػات عمػى مجػاالت األداة ككػل
كاف مرتفعاً وفقاً لممعيار الذي استخدمتو الباحثة .ولقد تراوحت المتوسطات الحسابية لممجاالت الخمسة ما بيف ( .) 3,81-3,99

وتشػػير النتػػائج إلػػى أف المجػػاؿ الػػذي حصػػل عمػػى أعمػػى مسػػتو مػػف التقػػديرات التقويميػػة ىػػو مجػػاؿ تقػػويـ محتػػو البرنػػامج

التدريبي ،تبعو مجاؿ تقويـ المدرب ،في حيف جػاء فػي المرتبػة األخيػرة مجػاؿ تقػويـ نتاجػات البػرامج التدريبيػة .وقػد يعػز السػبب فػي
تمؾ التقديرات لممعممات الجدد إلى اعتقادىف بػاآلتي :اشػراؾ و ازرة التربيػة والتعمػيـ المعممػيف عنػد التخطػيط لمػدورات التدريبيػة ،اضػافة
إلػػى أف الػػدورات التدريبيػػة حديثػػة وتمبػػي تطمعػػات واحتياجػػات المعممػػيف المتػػدربيف واشػػتماليا أسػػاليب التقػػويـ جميػػع عناصػػر البرنػػامج
التػػدريبي ،ويتػػولى تقػػديـ الموضػػوعات التدريبيػػة خب ػراء متخصصػػوف فػػي ىػػذه المجػػاالت ،وممػػا يثػػري التقػػديرات التقويميػػة المرتفعػػة

لممعممات الجدد اعتقادىف ايضاً بلف وجود مركز تدريبي متخصص ممحق بو مكتبة الستفادة المعممػيف المتػدربيف مػف األمػور الميمػة
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في ارتفاع تمؾ التقديرات ،واعتبار التدريب أساساً لمترقية إلى وظيفة أعمى ،وتوفر الحوافز الماديػة واألدبيػة لممتػدربيف ،ومالءمػة وقػت
الدورات التدريبية لممعمميف المتدربيف.
وتتف ػػق نت ػػائج ى ػػذه الد ارس ػػة مػ ػع د ارس ػػة النج ػػادي ( )2015والت ػػي أك ػػدت أف تق ػػديرات معمم ػػي التربي ػػة الفني ػػة بالمرحم ػػة المتوس ػػطة
بالسعودية التقويمية لبرامج تدريب المعممػيف كانػت عاليػة .كمػا وتتفػق مػع نتػائج د ارسػة أوجيمفػي ( )Ogilive, 2015والتػي أكػدت أف
تقديرات أرفاد عينة الدراسة لتقويـ البرامج التدريبية كاف عالياً.

كمػػا وتختم ػػف ع ػػف نت ػػائج د ارس ػػة الػػوىيبي ( )2006الت ػػي أظي ػػرت نتائج ػػو أف اتجاى ػػات المعمم ػػات ف ػػي الس ػػعودية نح ػػو البػ ػرامج

التدريبية المنفذة كاف متوسطاً .كما وتختمف عف نتائج كل مف الف ار ( )2006والدويري ( )2015حيػث أظيػرت نتائجيمػا أف مسػتو

أداء االبػرامج التدريبيػػة المنفػػذة مػػف وجيػػة نظػػر أفػراد العينػػة كػػاف متوسػػطاً .وفيمػػا يمػػي اسػػتعراض لمتقػػديرات التقويميػػة لممعممػػات عمػػى

فقرات أداة الدراسة ككل.

المجال األول :تقويم المدرب:

تـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة مف فقرات المجاؿ األوؿ ،كما ىو موضح في الجدوؿ (.)3

الجدول  .3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات معممات الصفوف الثالثة االولى الجدد التقويمية لمبرامج
التدريبية في مجال تقويم المدرب مرتبة ترتيباً تنازلياً
المجال

رقم الفقرة

الحسابي
3,99

0,45

3,97

0,61

3,95

0,66

3,93

0,73

3,90

0,80

2

قدرة المدرب عمى توصيل المعمومات

3,88

0,62

مرتفعة

4

قدرتو عمى شرح محتو الدورة

3,80

0,69

مرتفعة

3

وضوح طريقة تنظيـ العرض وكفايتيا

3,63

0,69

متوسط

الدرجة الكمية

3,86

1,31

مرتفعة

6
1
المدرب

التقديرات

المعياري

5

تقويم

فقرات المجال األول

المتوسط

االنحراف

مستوى

7
8

يتعاوف مع المتدربيف
تنوع األنشطة والتماريف والوسائل
المستخدمة
إلماـ المدرب بمواضيع البرنامج
قدرة المدرب عمى تحفيز المشاركيف عمى
التفاعل.
قدرة المدرب عمى إدارة المداخالت
والمناقشات

التقويمية
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
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يتضح مف الجدوؿ ( )3المتعمق بتقديرات المعممػات الجػدد التقويميػة لمبػرامج التدريبيػة الخاصػة بمنػاىج الرياضػيات المطػورة فػي

مجاؿ تقويـ المػدرب أف متوسػط التقػديرات التقويميػة عمػى فقػرات ىػذا المجػاؿ توزعػت مػا بػيف (  ) 3,63 -3,99حيػث حػازت الفقػرة
رقـ ( )5وىي " يتعاوف مع المتدربيف " عمى أعمى متوسط حسابي ( )3,99وبانحراؼ معياري ( ،)0,45وبمستو تقدير مرتفػع بينمػا
حصػمت الفقػرة رقػـ ( )3وىػي " وضػػوح طريقػة تنظػيـ العػرض وكفايتيػػا " عمػى أدنػى متوسػط حسػابي فػػي ىػذا المجػاؿ ،حيػث بمػػغ (

 ) 3,63بانحراؼ معياري (  ،)0,69وبمستو تقدير متوسطاً.

وقػد يعػػز السػػبب فػػي ذلػػؾ إلػػى أف إدارة التػػدريب فػػي و ازرة التربيػػة والتعمػػيـ والقطػػاع الخػػاص ىمػػا جيتػػاف قادرتػػاف عمػػى تقػػديـ

الدعـ المعنوي والمساىمة في الدعـ المادي وتوفير مستمزمات الواقع التدريبي ،باإلضافة لقدرتيما عمى التنسيق المباشر مع الجيات
ذات العالقة .إضافة إلى الد عـ الذي تقدمو و ازرة التربية والتعميـ لممدربيف مما يساىـ في تعزيز الثقة بالنفس وتقديـ البػرامج التدريبيػة
عمى أكمل وجو .ىذا باإلضافة ألسباب قد تتعمق بالكفاءات الفنية والميارات التي يمتمكيا الجيات المنفذة لمتدريب.

المجال الثاني :تقويم محتوى البرنامج التدريبي

تػػـ حسػػاب المتوسػػطات الحسػػابية واالنح ارفػػات المعياريػػة لكػػل فق ػرة مػػف فق ػرات المجػػاؿ األوؿ ،كمػػا ىػػو موضػػح فػػي

الجدوؿ (.)4
الجدول  .4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات معممات الصفوف الثالثة االولى الجدد التقويمية لمبرامج
التدريبية في مجال تقويم محتوى البرامج التدريبية مرتبة ترتيباً تنازلياً

المجال

رقم الفقرة

10
12
تقويم

محتوى
البرنامج

التدريبي

6
1
2

فقرات المجال األول
تمكيف المشاركيف مف المفاىيـ المتعمقة
بالتخطيط اليومي
تمكيف المشاركيف مف تنفيذ التدريس الفعاؿ
المرتكز عمى المتعمـ
مناسبة التجييزات والوسائل المستخدمة فػي
البرنامج التدريبي
كفاية محتو البرنامج التدريبي
مناسبة المادة التدريبية التي وزعت في

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

4,71

0,45

4,43

0,61

4,15

0,66

3,99

0,73

مستوى
التقديرات

التقويمية
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

3,93

0,80

3

تنظيـ وسيولة محتو المادة العممية

3,91

0,62

مرتفعة

4

تحقيق أىداؼ البرنامج التدريبي

3,90

0,69

مرتفعة

5

مناسبة مستو تنظيـ البرنامج التدريبي

3,88

0,69

مرتفعة

البرنامج
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11
17

توظي ػ ػ ػ ػػف مي ػ ػ ػ ػػارة التفكي ػ ػ ػ ػػر الناق ػ ػ ػ ػػد ل ػ ػ ػ ػػد
المشاركيف
تعمل البرامج التدريبية عمى تنمية القيـ
الرياضية لد المعممات الجدد

3,87

0,73

مرتفعة

3,83

0,80

مرتفعة

ساعدت البرامج التدريبية في التعرؼ إلى
18

أسموب عرض المحتو الرياضي في

3,82

0,62

مرتفعة

دروس الرياضيات المطورة
ساعدت البرامج التدريبية المعممات الجدد
19

في معرفة آلية تحميل المحتو الرياضي

المطور الى عناصر المعرفة الرياضية

3,81

0,69

مرتفعة

المختمفة
13

تركيز البرامج التدريبية عمى المعايير

3,80

0,69

مرتفعة

3,79

0,69

مرتفعة

3,77

0,73

مرتفعة

7

مناسبة مدة البرنامج

3,75

0,80

مرتفعة

8

مالءمة مكاف البرنامج

3,72

0,62

مرتفعة

9

مناسبة التوقيت

3,70

0,62

مرتفعة

الدرجة الكمية

3,99

1,68

مرتفعة

14
15

الوطنية لتنمية المعمميف مينياً

ركزت البرامج التدريبية عمى كيفية تصميـ

الدروس في مناىج الرياضيات المطورة
ساعدت البرامج التدريبية في شرح آلية
تحميل المحتو الرياضي لوحدة دراسية

يتضح مف الجدوؿ ( )4المتعمق بتقديرات المعممػات الجػدد التقويميػة لمبػرامج التدريبيػة الخاصػة بمنػاىج الرياضػيات المطػورة فػي
مجػػاؿ تقػػويـ محتػػو الب ػرامج التدريبيػػة أف متوسػػط التقػػديرات التقويميػػة عمػػى فق ػرات ىػػذا المجػػاؿ تراوحػػت مػػا بػػيف ( ) 3,63 -4,71
حيث حازت الفقرة رقـ ( )10وىي " تمكيف المشاركيف مف المفاىيـ المتعمقػة بػالتخطيط اليػومي" عمػى أعمػى متوسػط حسػابي ()4,71

وبانحراؼ معياري ( ،)0,45وبمستو تقدير مرتفع بينما حصمت الفقرة رقـ ( )9وىي " مناسبة التوقيت " عمى أدنػى متوسػط حسػابي
في ىذا المجاؿ ،حيث بمغ (  ) 3,70بانحراؼ معياري (  ،)0,62وبمستو تقدير مرتفع.

ويمك ػػف أف يرج ػػع ذل ػػؾ إل ػػى أف ارس ػػموا البػ ػرامج التدريبي ػػة ف ػػي و ازرة التربي ػػة والتعم ػػيـ يس ػػتندوف ف ػػي تق ػػدير اإلحتياج ػػات التدريبي ػػة

لممعمميف الجدد في الميداف التربوي عمى مصدر أساس ،وىو خطط التطوير التربوي التي تعدىا الو ازرة ،والتي يعدىا غالبػاً العػامموف

في مركز الػو ازرة مػع المعرفػة الحقيقيػة بمتطمبػات الميػداف التربػوي ،واعتمػادىـ ايضػاً عمػى آراء القيػادات الوسػطى فػي الميػداف لتحديػد
اإلحتياجات التدريبية ليػذه الفئػات ،ممػا يجعػل الموضػوعات المطروحػة فػي البػرامج التدريبيػة ذات صػمة مباشػرة باحتياجػات المعممػيف
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الجػػدد .إضػػافة لقناعػػة المسػػؤوليف عػػف العمميػػة التدريبيػػة بلىميػػة التػػدريب باعتبػػاره سػػبيالً لمتنميػػة المينيػػة ولمحصػػوؿ عمػػى مزيػػد مػػف
الخبرات والميارات والمعمومات الالزمة.

المجال الثالث :تقويم نتاجات البرامج التدريبية

تػػـ حسػػاب المتوسػػطات الحسػػابية واالنح ارفػػات المعياريػػة لكػػل فق ػرة مػػف فق ػرات المجػػاؿ الثالػػث ،كمػػا ىػػو موضػػح فػػي

الجدوؿ (.)5
الجدول  .5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات معممات الصفوف الثالثة االولى الجدد التقويمية لمبرامج
التدريبية في مجال تقويم نتاجات البرامج التدريبية مرتبة ترتيب ًا تنازلي ًا

المجال

رقم الفقرة

3
تقويم

نتاجات
البرامج

4
1

التدريبية
5
2

فقرات المجال األول
تشبع حاجات المتدرب النفسية

واالجتماعية والمينية

تحسف األداء لتطوير العممية التربوية
تكسب معػارؼ وميػارات واتجاىػات ايجابيػة
نحو العمل
تحقق االحتياجات التدريبية المينية

المتوسط

االنحراف

مستوى

التقديرات

الحسابي

المعياري

3,92

0,45

مرتفعة

3,88

0,61

مرتفعة

3,81

التقويمية

مرتفعة

0,66

مرتفعة

3,77

0,73

تحقق األىداؼ العامة لخطط التدريب

3,69

0,80

مرتفعة

الدرجة الكمية

3,81

1,71

مرتفعة

لممتدربيف

يتضح مف الجدوؿ ( )5المتعمق بتقديرات المعممػات الجػدد التقويميػة لمبػرامج التدريبيػة الخاصػة بمنػاىج الرياضػيات المطػورة فػي
مجػػاؿ تقػػويـ نتاجػػات البػرامج التدريبيػػة أف متوسػػط التقػػديرات التقويميػػة عمػػى فق ػرات ىػػذا المجػػاؿ تراوحػػت مػػا بػػيف ( ) 3,69 -3,92
حيػػث حػػازت الفق ػرة رقػػـ ( )3وىػػي " تشػػبع حاجػػات المتػػدرب النفسػػية واالجتماعيػػة والمينيػػة " عمػػى أعمػػى متوسػػط حسػػابي ()3,92

وبػػانحراؼ معيػػاري ( ،)0,45وبمسػػتو تقػػدير مرتفػػع بينمػػا حصػػمت الفق ػرة رقػػـ ( )2وىػػي " تحقػػق األىػػداؼ العامػػة لخطػػط التػػدريب "
عمى أدنى متوسط حسابي في ىذا المجاؿ ،حيث بمغ (  ) 3,69بانحراؼ معياري (  ،)0,80وبمستو تقدير مرتفع.

وتر الباحثة أف السبب في أىمية تقويـ نتاجات البرامج التدريبية قد يعز إلى التطورات السريعة والتوجيات المعاصرة والتي

تػػؤدي إلػػى اعتبػػار طػػرؽ التقػػويـ المسػػتخدمة فػػي الب ػرامج التدريبيػػة تقميديػػة وليػػا مػػف السػػمبيات مػػا يفػػوؽ مميزاتيػػا ،فيػػي قػػد ال تشػػرؾ
المتػػدرب فػػي عمميػػة التػػدريب وبالتػػالي ستضػػعف فرصػػة أف يكػػوف المتػػدرب منتج ػاً لممعرفػػة مػػف كونػػو مسػػتمعاً ومسػػتقبالً ليػػا .ىػػذا
باإلضافة إلى أف أساليب تقويـ البرامج التدريبية لد إدارة التطوير والتنمية قد تعتمد عمى آراء المسؤوليف فييا ،مما يعنػي أف الجيػة

التي تخطط لمتدريب ،وتعمل عمى تنفيذه ىي ذاتيا التي تقوـ التدريب .وكذلؾ فػإف السػبب فػي أىميػة تقػويـ نتاجػات البػرامج التدريبيػة
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قد يعز اليدؼ مف البرامج التدريبية والذي يكمػف فػي تحسػيف أداء المعمػـ فػي نيايػة األمػر حيػث يعمػل التػدريب عمػى تحسػيف األداء

وزيادة كفاءة المعمميف سعياً وراء الحصوؿ عمى درجة عالية مف اإلنتاجية بلقل التكاليف.
نتررائج الس رؤال الثرراني ومناقشررتو :ىررل ىنرراك فررروق دالررة إحصررائياً فرري تقررديرات المعممررات الجرردد فرري الصررفوف الثالثررة األولررى
التقويمية لبرامج التدريب التربوي التي تقدميا وزارة التربية والتعميم تعزى لمتغيرات المؤىل العممي ونوع الصف؟

أ -متغير المؤىل العممي

ولإلجابػػة عػػف متغيػػر الد ارسػػة المتعمػػق بالمؤىػػل العممػػي تػػـ حسػػاب المتوسػػطات الحسػػابية واالنح ارفػػات المعياريػػة واختبػػار (ت)

لمجاالت األداة ولألداة ككل والجدوؿ ( )6يوضح ذلؾ.
الجدول  .6المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار (ت) لمستوى التقديرات التقويمية لممعممات الجدد لمبرامج
التدريبية في مناىج الرياضيات المطورة تعزى لمتغير المؤىل العممي

المجاالت
تقويـ المدرب
تقويـ محتو البرامج التدريبية
تقويـ نتاجات البرامج التدريبية
الدرجة الكمية

المتوسط

االنحراؼ

المؤىل العممي

العدد

بكالوريوس

47

32.64

دراسات عميا

73

33.71

4.626

بكالوريوس

47

27.70

6.746

دراسات عميا

73

29.76

4.234

بكالوريوس

47

35.20

8.967

دراسات عميا

73

37.09

5.377

بكالوريوس

47

179.20

44.59

دراسات عميا

73

194.35

25.44

الحسابي

المعياري
8.358

ت

الداللة

*24.6

0.612

*12.9
*19.7

0.625
0.413

0.351 *21.35

* دالة إحصائياً عند مستو الداللة ()α = 0.05
أشارت النتائج الواردة في الجدوؿ ( )6إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستو الداللة ( )α = 0.05في
تقديرات المعممات الجدد التقويمية لمبرامج التدريبية تعز لمتغير المؤىل العممي وعمى الدرجة الكمية وفي جميع مجاالت الدراسة.
يتضح مما سبق أف السبب في ذلؾ يرجع إلى حاجة المعممات بصرؼ النظر عف المؤىل العممي ليف (بكالوريوس ،دراسات عميا)

وبنفس الدرجة إلى البرامج التدريبية أثناء الخدمة في جميع التخصصات ،مما قد يشير إلى أف البرامج الحالية لـ تشبع تماماً حاجة
المتدربيف مف كال الجنسيف إلى معرفة الجديد في المجاالت التي تناولتيا ،ومف ثـ فلنيـ يحتاجوف إلى مزيد مف التدريب في شتى
مياديف التدريب.

وتتفق نتائج ىذه الدراسة مع دراسة كل مف الوىيبي ( )2006والدويري ( )2015والنجادي ( )2015حيث أظيرت نتائجيـ

جميعاً عدـ وجود فروؽ دالة إحصائياً في تقديرات المعممات التقويمية أو اتجاىاتيف لبرامج تدريب المعمميف المنفذة في السعودية

تعز لمتغير المؤىل العممي.
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ب -متغير نوع الصف

ػابية واالنح ارفػػات المعيارّيػػة لتقػػديرات المعممػػات الجػػدد التقويميػػة
لإلجابػػة عػػف متغيػػر نػػوع الصػػف تػ َّػـ اسػػتخراج المتوسػػطات الحسػ ّ
لمتَ َغير نوع الصف وكانت النتائج كما ىو موضح في الجدوؿ (.)7
لمبرامج التدريبية تُعز ُ
المعيارية الستجابات المعممات الجدد في الصفوف الثالثة األولى التقويمية لمبرامج
الحسابية واالنحرافات
جدول  :7المتوسطات
ّ
ّ
ى
لم َت َغير نوع الصف
التدريبية ُتعز ُ
صف أول أساسي
()44

متغير نوع الصف
المجاالت

المتوسط

صف ثاني اساسي ()39
المتوسط

االنحراؼ

االنحراؼ

صف ثالث اساسي
()37

المتوسط

االنحراؼ

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

تقويـ المدرب

33.32

6.81

32.02

8.48

34.50

5.86

تقويـ محتو البرامج التدريبية

29.22

5.45

27.32

6.98

28.56

5.42

تقويـ نتاجات البرامج التدريبية

36.63

7.26

34.68

9.13

36.34

6.62

الدرجة الكمية

188.4

35.97

177.61

46.28

186.84

33.94

ج

الحسابية لتقديرات المعممات الجدد
الحسابية في الجدوؿ ( )7إلى وجود فروؽ ظاىرّية في المتوسطات
تشير المتوسطات
ّ
ّ
التقويمية لمبرامج التدريبية حسب مستويات نوع الصف في المجاالت السابقة ،ولمعرفة إف كانت ىذه الفروؽ ذات داللة إحصائية

الحسابية تػـ القياـ بتحميل التبايف األحػادي (،)One Way ANOVA
عند مستو الداللة اإلحصائية لمفروؽ في المتوسطات
ّ
وكانت النتائج كما ىو موضح في الجدوؿ (.)8
جدول  :8نتائج تحميل التباين األحادي لمكشف عن داللة الفروق في التقديرات التقويمية لممعممات الجدد لمبرامج التدريبية
ى
لم َت َغير نوع الصف
ُتعز ُ

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

قيمة ف

مستوى
الداللة

مجاؿ تقويـ المدرب
بين المجموعات

217.662

2

108.831

داخل المجموعات

14239.578

117

121.705

الكمي

14457.240

119

1.9

.145
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مجاؿ تقويـ محتو البرامج التدريبية
بين المجموعات

204.040

2

102.020

داخل المجموعات

10050.472

117

85.901

الكمي

10254.511

119

2.6

.071

مجاؿ تقويـ نتاجات البرامج التدريبية
بين المجموعات

230.013

2

115.007

داخل المجموعات

17481.400

117

149.413

الكمي

17711.414

119

1.7

.179

الدرجة الكمية
بين المجموعات

7090.178

2

3545.089

داخل المجموعات

433523.175

117

3705.325

الكمي

440613.355

119

2.15

.118

أشارت النتائج الواردة في الجدوؿ ( )7بلف جميع قيـ اإلحصائي (ؼ) المتعمقة بالدرجة الكمية والدرجات الفرعية المتعمقة
بالتقديرات التقويمية لممعممات الجدد عمى البرامج التدريبية في مناىج الرياضيات المطورة غير دالة إحصائياً عند مستو الداللة (α
=  ) 0.05أي أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في التقديرات التقويمية تعز لمتغير نوع الصف.

وقد يعز السبب في عدـ وجود فروؽ في تقديرات المعممات الجدد التقويمية لمبرامج التدريبية تعز لمتغير نوع الصف الدراسي
(أوؿ أساسي ،ثاني أساسي ،ثالث أساسي) إلى وجود قناعة مشتركة بينيف ألىمية البرامج التدريبية في صقل الميارات  ،وتزيد مف
فرص تبادؿ الخبرات بيف المعممات ،ورفع مستو الوعي الميني لدييف .وتر الباحثة أف ذلؾ منطقياً ألىمية إثارة دافعية المعممات

الج دد لاللتحاؽ بمثل ىذه الدورات وااللتزاـ ببرنامجيا وخطتيا طواؿ فترة التدريب حيث يفقد المشترؾ الدافعية والحماس لاللتحاؽ
بالدورات التدريبية طالما ال تحقق لو الفائدة المرجوة في مجاؿ عممو وتساعده في تطوير أداؤه مما ينعكس بشكل ايجابي عمى صقل

ميارات المعممات السابقة وتحقق ليف النمو الشخصي والمادي .وتتفق نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة الوىيبي ( )2006والتي
أظيرت عدـ وجود فروؽ دالة احصائياً في اتجاىات المعممات في السعودية نحو البرامج التدريبية المنفذة تعز لمصف التي

تدرسو.
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التوصيات والمقترحات

توصي الدراسة الحالية بما يمي :
 -1االستمرار بمشاركة المعمميف والمشرفيف التربوييف عند التخطيط لمبرامج التدريبية.

 -2استقطاب المزيد مف المدربيف المؤىميف مف حممة الشيادات العميا والتخصصات المناسبة لتدريب المعمميف.
 -3استخداـ التكنولوجيا في التدريب والتخطيط لو وتقويمو.
 -4العمل عمى تنويع المدربيف واستقطاب الكفاءات ليتولى مسؤولية التدريب.
 -5ضرورة تنوع أساليب التقويـ بحيث تشمل جميع عناصر البرنامج التدريبي.
 -6إجراء تقويـ ومتابعة لمدورات التدريبية وفقاً لمتخصصات المختمفة.

 -7إجراء دراسات مماثمة عمى معممي المدارس الخاصة ولمراحل تعميمية متنوعة.
المرراجرع
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العربية السعودية :الرياض .دار الرسالة.

الخطيب ،عامر ( .)2007نموذج لتدريب معممي المرحمة الثانوية أثناء الخدمة في مصر وقطاع غرزة .أطروحػة دكتػوراه غيػر منشػورة،
جامعة المنصورة ،مصر.

الخوال ػػدة ،ناص ػػر ( ،)2003درج ػػة ممارس ػػة الطال ػػب المعم ػػـ ف ػػي برن ػػامج التربي ػػة العممي ػػة لمكفاي ػػات التعميمي ػػة الالزم ػػة لتعم ػػيـ م ػػادة التربي ػػة
اإلسالمية في المرحمة األساسية .مؤتة لمبحوث والدراسات.39-25 )1(18 ،

الدويري ،خديجة ( .)2015تقييم البرامج التدريبية المقدمة لمعممات التربية الفنية لمبنات فري مدينرة جردة بالمممكرة العربيرة السرعودية.
رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة أـ القر  ،مكة المكرمة ،السعودية.
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