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 من وجهة نظرهمفاعلية التدريب المهني للمعلمين في منطقة النقب درجة 

  *بديعة سعيد جبارين
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 **حجازيياسين أ.د. عبدالحكيم 

 ملخص:
من وجهة اعلية التدريب المهني للمعلمين في منطقة النقب لكشف عن درجة فاهدفت الدراسة 

 أربعة( فقرة موزعة على 22)استبانة مكونة من  بناء وتم، المسحياستخدام المنهج الوصفي تم  .نظرهم
بلغ بالطريقة العشوائية  اختيرتعينة على  هاتطبيق تم وبعد التأكد من صدقها وثباتها ،مجاالت
 أن فاعلية التدريب المهني للمعلمين جاءت بدرجة مرتفعة، نتائجالظهرت وأ ( معلم ومعلمة،022)قوامها

 جود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر الجنس في جميع المجاالت باستثناء مجال البيئةتبين و و 

التدريبية، وجاءت الفروق لصالح اإلناث، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر المؤهل 
ميع المجاالت، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر سنوات الخبرة في جميع العلمي في ج

، وأوصت فأكثر سنوات 10 وجاءت الفروق لصالح ،ومحتواه التدريب المجاالت باستثناء مجال فلسفة
 المعلمين مقدرات، وتنمية المهنيةمهارات ال الكتسابالعمل على إنشاء مركز وطني للتدريب الدراسة ب
طالعهم  في مجاالت المعرفة. على االتجاهات الحديثة وا 

 .منطقة النقبفاعلية التدريب، التدريب المهني، المعلمون، الكلمات المفتاحية: 
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The Effectiveness Degree of Professional Training for Teachers in 

Negev from their point of view  
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Abstract: 
The study aimed to reveal the degree of effectiveness of the 

professional training of teachers in the Negev from their point of view. 

Using a descriptive survey method, a questionnaire consisted of (26) items 

distributed over four domains. It was found that there were statistically 

significant differences attributed to the impact of sex in all fields except 

the field of training environment. The philosophy of training and content, 

and the differences were in favor of 10 years and above, and the study 

recommended to work on the establishment of a national center for 

training to acquire professional skills, and the development of the capacity 

of teachers and inform them of the recent trends in the areas of knowledge. 

Keywords: training effectiveness, vocational training, teachers, Negev 

district. 
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  :المقدمة
يعد التدريب جزءًا مهمًا في عملية التعليم؛ كونه يهدف إلى تزويد المتدربين بالمعارف، 

وهو استثمار ايجابي في العنصر  ولتغيير اتجاهاتهم، الوظيفية، المهماتوالمهارات الالزمة للقيام ب
هو أحد األسس وظيفي أفضل، و  البشري، إذ يتمثل مردوده في زيادة اإلنتاجية، وفي اتباع سلوك

قطاعات على اختالف الالمهمة لرفع مستوى األداء، واعداد االفراد العاملين في مختلف 
عملية تدريب المعلمين من القضايا و ه، الموكلة إليهم على أكمل وج باألعمالمستوياتهم؛ للقيام 

يعتمد اعتمادًا جودة النظام التعليمي  أن بوصفهالتي تحظى باهتمام متزايد في األوساط التربوية، 
 تنفيذ الخطط التربوية.  المسؤول عنوكفاءته؛ كونه  ،مهارة المعلمو  ،رئيسًا على جودة

لحظة اختياره، وتعيينه، وحتى  ذأوال، من المعلم مهارات بتنمية هأي نظام تعليمي يبدأ تطوير و 
 وكون لتربوي؛ا حجر الزاوية في اإلصالح، والتطوير باعتبارهانتهاء سنوات خدمته في التعليم؛ 

أن تدرك  اوبالتالي عليه ومناهجها، ووسائلها، بأهدافها، العناية على النظم التعليمية تؤكد فلسفة
 العالية، واألداء ، والكفاءةمقدرةال والمعلم ذ غياب في أنها ال تستطيع أن تؤدي هذا الدور بمفردها

 األبعادبه  تسهم فضال عما ،المعلميقع على عاتق  أبعادها كل في التربوية العملية نجاحف الجيد،
 التربوية، لهذا تولي العملية المتعلمين في نجاح والكتب، وظروف والمناهج، كاإلدارة، األخرى
 وتسعى ورعايتهم، وتدريبهم المعلمين، خاصًا بإعداد اهتماماً  المختلفة البلدان في التربوية األنظمة

 Al-ajizاالقتصادية، واالجتماعية ) أوضاعهم سينوتح فاعليتهم، وزيادة مستوى أدائهم، رفع إلى
& Aloh & Ashqar, 2010.) 

التدريب ينطلق من مبدأ التحسين، والتطوير في أداء المعلمين من الناحية العلمية، والفنيـة و 
النمو فـي مهنتهم، والحصول واإلداريـة، ويهدف إلى إحداث تغيير دائم لديهم؛ لكي يتمكنوا من 

الموجه، والمنظم، والمرشد للعملية  يعدكون المعلم ؛ لخبرات الثقافية، والمسلكيةمزيد من اعلى 
التعليمية من أجل تحقيق األهداف التربوية بما تتضمن من مفاهيم، وكفايات، واتجاهات، وقيم 

الجانب التربوي، إذ تنبع هذه األهمية بأخالقية، وأساليب سلوكية، لهذا بات من الضروري االهتمام 
ور المعلم في العملية التعليمية، فهو يحتاج إلى تقويم مستمر لتحسين مستوى أدائه، لينعكس من د

على مستوى األداء المدرسي، ومن هذا المنطلق أصبحت الحاجة ماسة إلى تقويم أداء المعلم 
للتعلم المستمر لتحقيق التفوق،  ومهمةلتنمية جميع إمكاناته، من خالل توفير فرص كثيرة، 

 (.Majali, 2010ياز في أدائه، واداء المدرسة )واالمت
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ولما تعانيه المدارس العربية البدوية في النقب من صعوبات ونواقص، جعلتها عاجزة عن 
تحسين مستوى الخدمات التي توفرها، وذلك على مستوى الكادر التعليمي المؤهل، وكذلك على 

 المشكالتعملية الّتعليمية، ومن ضمن مستوى البنايات والمعدات الّتعليمية األساسية لسير ال
نقص في الغرف الّتعليمية، وقصور في البيئة التعليمية في ال، و هم، وتسربللطلبة تحصيل المتدنيال

المدارس، ونقص في الوسائل التكنولوجية والمختبرات والحواسيب، ونقص في المعلمين المهنّيين 
يعملون في التدريس، والتشويش على سير  عدم كفاية تأهيل وتدريب المعلمين الذينفضال عن 

، إلى داخل المدارس تغلغلهاالعملية التربوية بسبب الخالفات التي تدور بين القبائل، ومن ثم 
عداد المعلمين تأهيل تحتل عمليةو   التعليم، جهاز متدنية لدى أولوية البدوية العربية للمدارس هموا 

 الوسط في المتبعة تلك من أقل لهذه المدارس الوزارة تعدها التي الدورات التدريبية نسبة أن كما
ومتدنيا  منخفضا ُيعدوتأهيلهم  البدو العرب كفاءة المعلمين مستوى أنّ  ذلك ويتبين من االسرائيلي،

 مناطق في العربي وكذلك ،اليهودي الّتعليم جهاز في نظرائهم مقارنة مع كبير، حد إلى إجماال
 (.Abu Saad, 2010الدولة ) من أخرى

 (Ministry of Education, 2006, 415) وزارة التربية والتعليم الفلسطينيت وعرف
تؤدي إلى تأهيلهم، التي التدريب المهني بأنه "جميع أنواع األنشطة التي يقوم بها المعلمون و 

ونمـوهم المهني كاالشتراك في البرامج التدريبية المختلفة والمتنوعة، وحضور الدورات التدريبية 
الصيفية، واإلسهام في االحتياجات التربوية، والقرارات المهنية، واإلفادة من توجيهات اإلشراف 

  الفني، والقيام بمختلف الرحالت". 
المهنية لدى المعلمين ليؤدوا  الكفاياتوالمهارات؛ بغية رفع  المعارفعملية إكساب هو و 

مخطط لها بهدف تزويد المعلمين مجموع األنشطة العملهم بشكل أفضل مما كانوا عليه، وهو 
، سلوكبالمهارات، والخبرات التي تزيد من أدائهم، وهو عملية مخططة ومنظمة ومستمرة لتنمية 

لتقوية أدائهم؛ من خالل تزويدهم بالمعارف والمعلومات التي تساعدهم على  همواتجاهات المعلمين
هم، وال مقدراتديهم، وصقل مهاراتهم ورفع االستخدام األمثل للوسائل واألجهزة، والمعدات المتوفرة ل

يتم ذلك إال عن طريق تحفيزهم، وترغيبهم على التعلم من اجل استخدام األساليب الحديثة لتتفق 
مع طموحاتهم الشخصية، وضمن برامج تعدها اإلدارة المدرسية، مع مراعاة حاجاتها وحاجات 

 (.Peterson, 2006)معلميها، وحاجات المجتمع الحالية والمستقبلية
أنه البد من االهتمام الكامل بالمعلم من حيث اختياره، واعداده، وتعيينه،  ونويرى الباحث
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في وتدريبه، وتأهيله، ونموه المهني، ورعايته اجتماعيًا، ومادياً، ونفسيًا، فالتدريب قبل الخدمة و 
حصول على المعلومات من أهم الوسائل التي تكسب المعلم مهارات فعالة من خالل ال يعداثنائها 

الجديدة والمتطورة  وذات صلة بتخصصه ومجال عمله، فالتدريب يوفر الفرصة لتطوير، المهارات 
تحسين االداء؛ الذي بدوره يؤدي إلى االرتقاء بمستوى  فضاًل عن، والتعلم واكتسابها الالزمة للتعليم

 المؤسسات التربوية.
عل بمختلف جوانبها، إذ تبدأ بعد التعيين مباشرة، وتتسم عمليه التدريب بالديناميكية والتفا
معرفته وتزويده  ةداء المعلم الممارس من خالل تنميوتستمر طول سنوات الخدمة، بهدف تحسين أ

ه الفنية، واإلدارية بأسلوب ديمقراطي مقدراتبكل ما هو جديد في مجال تخصصه، وتنميه مهاراته، و 
 (.Hardman, 2015وط التدريب )من أهم شر  ُتعدمبني على الرغبة التي 

أثناء الخدمة باهتمام كبير في المؤسسات التربوية، ويرجع ذلك في يحظى تدريب المعلمين و 
م به المعلم في تنمية المجتمع، واإلسهام في تيسير السبل، واإلمكانيات لتحقيق هإلى الدور الذي يس

األجيال المختلفة لتتعلم كيف تتعلم في  عملية التعلم مدى الحيـاة، وتحديـد المعالم الواضحة أمام
مختلف المجاالت الوجدانية، والعقليـة، والجـسمية، واالجتماعية، والسياسية، واالقتصادية، وتتمثل 

 مبررات تدريب المعلمين باآلتي:
تزايد أعداد الطلبة في المدارس: منذ أن بدأ تعميم التعليم زادت أعداد الطلبة المقبلين على  .1

ي المدارس األمر الذي ترتب عليه عجز المؤسسات التربوية عن توفير األعداد الكبيرة التعليم ف
 Atwi, 2001) من المعلمين؛ من ذوي الكفاءة والنوعية المطلوبة)

ما يعرف أدت التكنولوجيا إلى ظهور  لقد ظهور التكنولوجيا ومتطلبات التقدم العلمي: .2
ائل حديثة، وطرائق تعليمية جديـدة أدت إلى زيادة حتويه من آالت ووستبتكنولوجيا التعليم لما 

أهمية التدريب للمعلم، ولم يقتصر أثرها على النواحي المادية، والصناعية، واإلنتاجية فقط، بل 
امتد أثرها إلى أن شمل النواحي االجتماعية بشتى أنواعها، وبالتالي تغيرت المفاهيم 

وقد أدى التقدم في مجال التكنولوجيا إلى أثر بالغ  واالتجاهات، والقيم، والمثل األخالقية، هذا
 (.Abdul Baqi, 2006على الفرد، والمجتمع، وأثرت في أهداف ومحتوى العملية التعليمية)

في  هوأساليب في التدريب: بعد أن تطورت طرق التدريس ةظهور أساليب ووسائل حديث  .3
ن خالل االهتمام بالمعلم وبيان دوره الطفل، ونموه مبالمؤسسات التربوية بات واضحا االهتمام 

في عملية التعليم؛ ليكون موجهًا نحو الطفل، وعليه أن يركز جهوده في اختيار وسائل التعليم 
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، والتي يمكن معها تقويم الطالبالتي تتناسب مع مرحلة النضج التي يمر بها ه وأساليب
الدرس، ولهذا تأتى أهمية  أقصى استفادة ممكنه من الطالبالموضوع الذي يدرس بحيث يحقق 

 أثناء الخدمة الطالعهم على كل ما هو جديد من طـرق التدريبفي  البرامج التدريبية للمعلمين
 (. Chalabi, 2010هم في تنمية المعلمين مهنيا)األمر الذي يس هوأساليب

لى تعمل برامج التدريب على مساعدة المعلمين الجدد في التأقلم ع تأهيل المعلمين الجدد: .4
العمل المدرسي، واالطالع على متطلباته، فانتقال الطالب من الجامعة إلى العمل في الميدان 
بعد تخرجه؛ يمثل نقطة تحول كبيرة في حياته، وبالتالي يواجه مواقف جديدة لم يتدرب عليها 

 ,Thawainiأثناء مرحلة إعداده قبل التعيين )في من قبل، وليس لديه أي خبره عملية 
2011.)  

ولكن لم يعد مفهوم التربية القديم يفي بمتطلبات هذا العصر؛ فهي ليست لنقل المعرفة من 
نما باتت تعني بالتنمية؛ أي مساعدة الفرد على أن ينمو وفق  ه، مقدراتجيل إلى جيل، وا 

ولهذا فقد تغيرت وظيفة  واستعداداته، وظروف حياته في مجتمعه لمواجهة تحديات هذا العصر،
مر الذي تطلب تغيير دور المعلم فلم يعد مقتصرًا على نقل المعرفة من جيل الى جيل، المدرسة األ

نما أصبح دوره ميسرًا ومسهاًل وموجهًا)  (.Abdul Baqi, 2006وا 
تناولت الدراسة الحالية بعض من الدراسات السابقة ذات العالقة وتم ترتيبها وتسلسلها من 

 االقدم إلى االحدث كاآلتي:
دراسة في الواليات المتحدة األمريكية، هدفت إلى ب( Peterson, 2006ن )بترسو أجرى 

معرفة دور مدير المدرسة في تنمية المعلمين مهنيا للتعامل مع حاجات المجتمع المحلي، وقد 
وأظهرت الدراسة أن ، ( مدرسة أساسية في والية لويزيانا االمريكية44تكونت عينة الدراسة من )

تنمية مهنية العاملين والمعلمين هو الدور المستقبلي للمدرسة في التعامل مع أهم مجال يحتاج إلى 
المجتمع المحلي، كما أن أولياء األمور لهم دور إيجابي في التعامل مع المدرسة مما يسهم في 

ُتعزى كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا تعزيز التعاون بين المدرسة والمجتمع المحلي، 
نوات الخبرة ولصالح ذوي الخبرة أكثر من عشر سنوات، وعدم وجود فروق دالة إحصائيا لمتغير س

 ُتعزى لمتغير الجنس.
الدورات التدريبية المتعلقة  فاعليةالتحقق من هدفت ( دراسة Majali, 2010أجرى المجالي)و 

ظر المعلمين باستخدام مناهج اللغة اإلنجليزية المحوسبة في تدريس اللغة اإلنجليزية من وجهة ن
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اتجاهات المتدربين نحو استخدام  فيوالمعلمات المتدربين في المدارس االستكشافية األردنية وأثرها 
. استخدمت الدراسة المنهج المسحي الوصفي، وتم تطوير اداة لغايات هذه الحاسوب في التعليم

س االستكشافية ( معلمًا ومعلمة من معلمي المدار (280الدراسة، وطبقت على عينة تكونت من 
الذين تلقوا تدريبًا على استخدام المناهج المحوسبة في تدريس منهاج اللغة اإلنجليزية، وتوصلت 

الدورات التدريبية المتعلقة باستخدام مناهج اللغة اإلنجليزية المحوسبة في  فاعلية الدراسة الى أن
 اً هناك فروق ة، وتبين أنتدريس اللغة اإلنجليزية من وجهة نظر المعلمين جاءت بدرجة متوسط

ذات داللة إحصائية في اتجاهات المتدربين، وجاءت الفروق لصالح المتدربين من حملة الدرجة 
الجامعية األولى مقارنة بالمتدربين ممن ليس لديهم خبرة سابقة في استخدام الحاسوب، وأن أن 

ر نحو استخدام الحاسوب في هناك فروقًا ذات داللة إحصائية لصالح اتجاهات المتدربين من الذكو 
 التعليم مقارنة باتجاهات المتدربين من اإلناث. 

( بدراسة هدفت استقصاء أثر إدارة الجودة الشاملة في Chalabi, 2010الشلبي )وقامت 
برامج التنمية المهنية للمعلمين من وجهة نظرهم في التخطيط، والممارسة، والبعد الكلي في مدارس 

( معلمة من فرق التطوير 48( معلمًا و)60وتكونت عينة الدراسة من ) ن،وكالة الغوث باألرد
إدارة الجودة الشاملة في برامج التنمية المهنية للمعلمين من المدرسية، وتوصلت الدراسة الى إن 
جاءت بدرجة مرتفعة، وان هناك أثرًا واضحًا إلدارة الجودة  وجهة نظرهم في التخطيط، والممارسة

امج التنمية المهنية في بعدي التخطيط والممارسة وفي البعد الكلي، وهناك فروقًا الشاملة في بر 
ذات داللة إحصائية ألثر إدارة الجودة الشاملة تبعًا للجنس في كل من البعدين والبعد الكلي لصالح 

ة ذات داللة إحصائية في أثر تطبيق إدار  ل التباين األحادي لم تظهر فروقاإلناث، وباستخدام تحلي
 .الجودة الشاملة بين األفراد تبعًا لمتغيري؛ المؤهل العلمي، والخبرة

 فاعلية في( بدراسة هدفت كشف أثر التطوير المهني Hartman,2011وقام هارتمان )
بتطبيق  نم داخل الغرفة الصفية وكيف يقومو معلمي المدرسة االبتدائية في امريكيا، وممارسته

( معلمين 6الدراسات االجتماعية، وتكونت عينة الدراسة من )االستراتيجيات الجديدة في صفوف 
استبانات قبلية وبعدية،  استخدامشاركوا في معهد صيفي يركز على تدريس التاريخ االمريكي، تم 

واداة معتقدات معلمي التاريخ، واربع مالحظات صفية على مدار تسعة اشهر، وتوصلت الدراسة 
ة في المرحلة االبتدائية كانت بحاجة الى خبرات مشتركة الى أن معلمي الدراسات االجتماعي

للتطوير المهني، وبحاجة الى فرص للتعاون والدعم المستمر لمتابعة ورشات العمل في المعهد، 
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 ليتمكنوا من تطبيق الوسائل الجديدة. 
( دراسة هدفت إلى اختبار فاعلية برنامج تدريبي Latifa, Abu 2013ابو لطيفة )واجرت 

علوم الحياتية مستند إلى أبعاد الثقافة العلمية في تنمية المعتقدات البيداغوجية لدى معلمي في ال
ولتحقيق ذلك تم  للمعلموعالقة ذلك بالخبرة التدريسية  العلوم الحياتية في محافظة مأدبا في األردن

من خبراتهم ( معلمًا ومعلمة م18اختيار عينة تجريبية تكونت من مجموعتين، تألفت إحداهما من )
( معلمًا ومعلمة ممن خبراتهم التدريسية طويلة، 19التدريسية قليلة، والمجموعة الثانية تكونت من )

وتم توزيعهم عشوائيًا في شعبتين تدريبيتين، ومن ثم تم تدريبهم على البرنامج التدريبي الذي اشتمل 
اتية للمرحلة األساسية العليا، على مجموعة من المشكالت الواقعية ذات الصلة بمنهاج العلوم الحي

تم صياغتها بما ينسجم وأبعاد الثقافة العلمية، وتم تطوير استبانة لقياس المعتقدات البيداغوجية 
( فقرة، طبقت على عينة الدراسة قبل التدريب وبعده، وأظهرت الدراسة أن هناك 39تكونت من )

دريبي المستند في المعتقدات البيداغوجية لدى أثرًا ايجابيًا واضحًا ذا داللة إحصائية للبرنامج الت
المعلمين في أبعادها الثالثة، وأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات 
المعلمين ذوي الخبرة القصيرة والمعلمين ذوي الخبرة الطويلة في االختبارات القبلية والبعدية في 

ية العامة، ومعرفة المحتوى البيداغوجي، أما في بعد األداة ككل وفي بعدي المعرفة البيداغوج
 معرفة المحتوى؛ فكان الفرق دااًل إحصائيًا، ولصالح المعلمين ذوي الخبرة الطويلة.

البرامج التدريبية للمعلمين في  إلىدراسة نوعية هدفت التعرف  (Safi, 2014واجرى سافي )
حي، وتم تطوير استبانة لغايات الدراسة طبقت ، استخدم المنهج المسوفعاليتها المدارس االفغانية

( معلما ومعلمة، وتوصلت الدراسة إلى أن الدورات قصيرة المدى لها 353على عينة تكونت من )
هم، ولكنها تأثرت بعدة مقدراتكبيرة ومهمة جدا في التطور المهني لدى المعلمين، وفي بناء  فاعلية

المدربين، وتم جمع  مقدرةقد الدورات والمدة الزمنية و عوامل مثل اهتمام المعلمين انفسهم ووقت ع
، وتوصلت الدراسة الى أن المعلمين يشعرون بمدى حاجتهم إلى باستخدام االستبانةبعض البيانات 

التطور المهني، وتبين عدم وجود فروق تعزى لمتغير الجنس، وأن المعلمون راضون عن متابعتهم 
 التدريبية المعدة لذلك.في الغرفة الصفية من خالل البرامج 
( هدفت تقصي فاعلية الكفاءة التدريبية Hardman, 2015وفي دراسة أجراها هاردمان )

القائمة على المدرسة في تطوير الممارسات التعليمية المتعلقة بالمعلمين في تنزانيا. استخدم المنهج 
 رسة من ثماني( مد32المسحي الوصفي، وتم تطوير استبانة طبقت على عينة تكونت من )
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شراك الطلبة في عمل جماعي ولوحظ انخراط الطلبة في المهمات تم إعات في تنزانيا، و مقاط
االستراتيجية المتنوعة، وتم التركيز على االسئلة بمختلف مستوياتها من خالل التغذية الراجعة، 

 وكانت من ابرز نتائجها أن البرنامج كان فاعال.
اسة هدفت إلى الكشف عن الواقع والمأمول في تدريب ( در Othman, 2017عثمان)وأجرى 

استخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي. وتكونت عينة الدراسة من  المعلمين بالسودان،
( معلمًا ومعلمة، وتوصلت الدراسة إلى أن هناك ضعف في التنسيق بين وزارة التربية 350)

اء الخدمة، وهناك تأثير سلبي من إلغاء معاهد أثنفي والتعليم وكليات التربية في تدريب المعلمين 
التابعة لوزارة التربية والتعليم، وتأثير سلبي من إلغاء الدبلوم الوسيط  هموتدريب تأهيل المعلمين

سناد تدريب المعلمين لجامعة  للمعلمين في أثناء الخدمة بكليات التربية بالجامعات السودانية، وا 
 للتدريب. السودان المفتوحة وهي غير مؤهلة

حول مدى فاعليته في تحقيق اهدافه  الرغم من اهمية التدريب اال ان هناك جدالً وعلى 
خصوصا في ظل الظروف التي تعيشها المدارس في منطقة النقب لذلك جاءت هذه الدراسة 

 للكشف عن درجة فاعلية التدريب المهني للمعلمين في منطقة النقب من وجهة نظرهم.
 ئلتها:مشكلة الدراسة واس

شغلت قضية تدريب المعلمين مساحة كبيرة من اهتمام التربويين؛ انطالقا من دورهم المهم، 
على التكيف مع  مقدرةوالحيوي في تنفيذ السياسات التعليمية التي تسعى إلى إعداد جيل لديه ال

وير تأهيل المعلمين، وزيادة نموهم المهني عامل مهم في تط وألنظروف الحياة، ومستجداتها، 
األداء المدرسي، فقد حرصت المؤسسات التربوية على إكساب المعلمين المهارات المهنية، 

 .Dajani, 2011)باستخدام أساليب التعلم الذاتي) مواء عن طريق البرامج التدريبية أواألكاديمية س
التي تواجه التدريب المهني في منطقة النقب فقد  المشكالتعلى  نيونظرا الطالع الباحث

التدريب المهني للمعلمين فاعلية اءت هذه الدراسة التي تبلورت مشكلتها في الكشف عن درجة ج
 في منطقة النقب كما يتصورونه، وذلك من خالل االجابة عن االسئلة االتية: 

 ؟ مهمن وجهة نظر  ما درجة فاعلية التدريب المهني للمعلمين في منطقة النقب .1
بين متوسطات استجابات  (≤0.05)ند مستوى داللة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية ع .2

تعزى درجة فاعلية التدريب المهني للمعلمين في منطقة النقب أفراد عينة الدراسة حول 
 متغيرات )الجنس، والمؤهل العلمي، والخبرة(؟ ل
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 أهداف الدراسة:
 .الكشف عن درجة فاعلية التدريب المهني للمعلمين في منطقة النقب .1
درجة فاعلية التدريب المهني استجابات أفراد عينة الدراسة حول  روق فيالف الكشف عن .2

 .(تعزى إلى متغيرات )الجنس، والمؤهل العلمي، والخبرةللمعلمين في منطقة النقب 
 أهمية الدراسة: 

من خالل تركيزها على موضوع مهم من موضوعات اإلدارة وهو  ة هذه الدراسةأهمي تتضح
، وكذلك إثراء أدبيات الدراسة النظرية حول هني للمعلمين في منطقة النقبدرجة فاعلية التدريب الم
ن أن تسهم و داء لدى المعلمين، ويأمل الباحثودورها في رفع مستوى األفاعلية التدريب المهني، 

 هذه الدراسة في إفادة كل من:
 اسات التعليمية وزارة التربية والتعليم والمؤسسات التابعة لها، وجميع القائمين على وضع السي

 في تطوير الخطط والبرامج التدريبية المستقبلية.
  في منطقة النقب،  فاعلية التدريب المهني للمعلمينمديري المؤسسات التعليمية بعد التعرف إلى

 لينعكس ذلك على العملية التعليمية بشكل ايجابي.
  اف لفتح آفاق جديدة لهم في طلبة الدراسات العليا والباحثين في مجال التدريب واإلدارة واإلشر

الدراسات العليا في تخصص اإلدارة التربوية والتعليمية والتدريبية واإلدارة بشكل عام، لتعريفهم 
راء المعلمين من اجل تشخيص واقع الحال وأجراء آما يجري في الميدان بعد استطالع بحقيقة 

 . المزيد من الدراسات التي من شأنها زيادة تطور مهنة التدريس
 اشتملت الدراسة على المصطلحات والمفاهيم اآلتية:مصطلحات الدراسة: 

هو "نشاط مخطط يهدف إلى إحداث تغييرات في الفرد، والجماعة التي  التدريب المهني:
يتم تدريبها إذ يتناول سلوكهم، ومعلوماتهم، واتجاهاتهم، ليجعلهم مقتدرين على شغل وظائفهم، 

نتاجيه عالية، وم  (. Chertel, 2015, 278تميزة في كافة النواحي النظرية، والعملية")بكفاءة وا 
البرامج التدريبية في إكساب المتدربين مهارات،  مقدرةهي " فاعلية التدريب المهني:

 تمكنهم من القيام بعملهم بالطريقة المناسبة، وكذلك تزويدهم انماط السلوك التيومعارف، و 
التعليمية لتحقيق أهدافها"  مستوى أداء العملية رفع شأنه من ما كلالثقافية، والمسلكية، و  بالخبرات

(Nafie, 2005, 32.) 
 .غايةالدراسة على المقياس المعد لهذه ال ةدرجة الكلية الستجابات أفراد عينال :وتعرف إجرائيا



 .2222 ،(1) ملحق ،األول األردنية، المجلد السابع، العددمجلة التربوية ال، للعلوم التربوية األردنية الجمعية

019 

 تحددت الدراسة بالحدود اآلتية:حدود الدراسة ومحدداتها: 
  :ة على الكشف عن درجة فاعلية التدريب المهني للمعلمين اقتصرت الدراسالحدود الموضوعية

 من وجهة نظرهم.في منطقة النقب 
 :اقتصرت الدراسة على عينة من معلمي مدارس منطقة النقب ممن خضعوا  الحدود البشرية

 (.2312-2315للبرامج التدريبية خالل االعوام الثالثة األخيرة )
 :س منطقة النقب. طبقت الدراسة على مدار  الحدود المكانية 
 :(. 2312/2312طبقت الدراسة خالل العام الدراسي ) الحدود الزمانية 

 يتحدد تعميم النتائج بصدق وثبات األداة)الخصائص السيكومترية الدواتها(.
 الطريقة واإلجراءات

 منهج الدراسة: 
 مته لهذه الدراسة. ءخدام المنهج الوصفي المسحي  لمالتم است

 مجتمع الدراسة: 
الذين على رأس عملهم خالل منطقة النقب كون مجتمع الدراسة من جميع معلمي مدارس ت

( ممن خضعوا لبرامج تدريبية خالل الثالث سنوات االخيرة والبالغ 2018/2019العام الدراسي )
 م.2018( معلمًا ومعلمة وذلك حسب إحصائيات وزارة التربية والتعليم لعام 5451عددهم )

  :عينة الدراسة
أي ما نسبته ومعلمة  ( معلم500ّم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية، وتكونت من )ت

توزيع افراد ( يوضح 1( والجدول )2019/2018من مجتمع الدراسة، في العام الدراسي ) (9%)
 .متغيراتهاعينة الدراسة وفقا ل

 متغيراتها توزيع افراد عينة الدراسة وفقا ل (1الجدول)
 النسبة العدد الفئات ثانويالمتغير ال
 %39.6 198 ذكر الجنس
 60.4 % 302 انثى 

 %133 533  المجموع
 54.8 % 274 بكالوريوس فاقل المؤهل العلمي

 45.2 % 226 دراسات عليا 
 %133 533  المجموع

 57.4 % 287 سنوات 10أقل من  سنوات الخبرة
 42.6 % 213 سنوات فأكثر 10 

 100.0% 500  المجموع
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 الدراسة :  ةأدا
فاعلية التدريب المهني للمعلمين في درجة اداة قياس  بناءمن أجل تحقيق أهداف الدراسة تم 

والدراسات السابقة ذات العالقة  ،اعتمادا على األدبيات النظرية من وجهة نظرهممنطقة النقب 
وتكونت ، (Hartman,2011هارتمان )و (، Safi, 2014منها دراسة سافي )و بموضوع الدراسة، 

  .( فقرة موزعة على أربعة مجاالت27من )األولية ستبانة في صورتها اال
  :دالالت صدق أداة الدراسة وثباتها 

 : صدق المحتوى ألداة الدراسة .أ
عرضها على مجموعة من من خالل  الدراسةتم التحقق من الصدق الظاهري ألداة 

في مجاالت والرتب األكاديمية  ،ختصاصواال ،هيئة تدريس من ذوي الخبرة مناعضاءالمحكمين 
وصحة محتوى  ،بهدف إبداء آرائهم حول دقةالعلوم التربوية في الجامعات االردنية، والعربية، 

األداة من حيث: وضوح الفقرات، والصياغة اللغوية، ومناسبتها لقياس ما وضعت من أجله، 
ضافة أو تعديل أو حذف   .ما يرونه مناسبا على الفقراتوانتمائها للمجال الذي تتبع له، وا 

اعتماد االداة بصورتها  تممن مجموعة المحكمين  (%23على اجماع ما يزيد عن ) وبناء
 ( فقرة موزعة على اربعة مجاالت.24النهائية، إذ تكونت من )

؛ حسب تدرج ليكرت الخماسي وذلك على النحو اآلتي: الدراسةتمت االجابة عن فقرات أداة 
( درجات، ودرجة 4) بدرجة كبيرة موافق( درجات، ودرجة 5وتأخذ ) بيرة جدادرجة كموافق ب)
 . واحدة ( درجة1)قليلة جدا، ودرجة درجتين( 2) قليلة( درجات ، ودرجة 3) توسطةم

 ثبات أداة الدراسة: 
ومجاالتها فقد تم حسابه باستخدام  ،ألغراض التحقق من ثبات االتساق الداخلي ألداة الدراسة

وألغراض التحقق من ثبات  ،ونباخ ألفا على بيانات التطبيق األول للعينة االستطالعيةمعادلة كر 
عادة االختبار ) ( بتطبيق test-retestاإلعادة ألداة الدراسة فقد تم التحقق بطريقة االختبار وا 

عادة تطبيقه بعد أسبوعين على مجموعة من خارج عينة الدراسة مكّونة من ) ( 30المقياس، وا 
ومعلمة، ومن ثم تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين تقديراتهم في المرتين، وذلك كما في  امعلم

 (.2الجدول )
 والدرجة الكلية اداة الدراسةقيم معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة لمجاالت  (2جدول )ال

 عدد الفقرات االتساق الداخلي ثبات اإلعادة المجاالت
 4 0.90 3.22 ب ومحتواهفلسفة التدري
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 عدد الفقرات االتساق الداخلي ثبات اإلعادة المجاالت
 2 0.93 3.21 كفاءة المدربين
 4 0.91 3.23 البيئة التدريبية
 4 0.89 3.23 تقييم التدريب

 22 0.92 2..2 الكلي
(، وأن الكلي لها 3.23-3.22( أن قيم ثبات االعادة قد تراوحت ما بين )2يبين الجدول)

 (.3.22(، والكلي )3.23 – 3.22(، وقيم االتساق الداخلي تراوحت ما بين )3.22بلغ )
 متغيرات الدراسة :

 اشتملت الدراسة على متغيرات رئيسة ومتغيرات ثانوية هما:
 المتغيرات الرئيسة : 

 التدريب المهني للمعلمين في منطقة النقب. علية درجة فا 
 المتغيرات الثانوية : 

 وله فئتان) ذكر، وأنثى (.الجنس : 
  ، (. دراسات علياالمؤهل العلمي: وله مستويان ) بكالوريوس فأقل 
  سنوات(.  10سنوات فأقل، أكثر من  10الخبرة: وله مستويان )سنوات 

 المعيار اإلحصائي:
 ألغراض تحليل النتائج: تيتم اعتماد المقياس االفاعلية التدريب المهني  على درجة وللحكم

  قليلة   2.33 -1.33من 
 متوسطة  3.43 -2.34 من  
 كبيرة   5.33 -3.42 من 
 وهكذا 
  اآلتيةوقد تم احتساب المقياس من خالل استخدام المعادلة: 

 (1)الحد األدنى للمقياس  -( 0)الحد األعلى للمقياس 

 (3) عدد الفئات المطلوبة          

          0-1            =1.33  

           3 
 إلى نهاية كل فئة.  (1.33)ومن ثم إضافة الجواب 
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 عرض النتائج ومناقشتها
، على النحو الحالية توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية وتم عرضها وفقًا ألسئلة الدراسة

 اآلتي:
ما درجة فاعلية التدريب المهني للمعلمين في  ول:السؤال األ عن  النتائج المتعلقة باإلجابة
 .منطقة النقب من وجهة نظرهم؟

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة فاعلية  حسابلإلجابة عن هذا السؤال تم 
 يوضح ذلك. (3)التدريب المهني للمعلمين في منطقة النقب من وجهة نظرهم، والجدول 

درجة فاعلية التدريب المهني للمعلمين في لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية : (3جدول )ال
 منطقة النقب مرتبة تنازليًا 

رقم  الرتبة
المتوسط  مجاالت فاعلية التدريب المهني المجال

 الحسابي
االنحراف 
 الدرجة المعياري

 مرتفعة 0.55 4.08 ومحتواه التدريب فلسفة 1 1
 مرتفعة 0.54 4.04 المدربين كفاءة 2 2
 مرتفعة 0.67 3.97 التدريب تقييم 4 3
 مرتفعة 0.73 3.86 التدريبية البيئة 3 4
 مرتفعة 0.51 3.99 )ككل(للمعلمين المهني التدريب فاعلية  

تراوحت  فاعلية التدريب المهني للمعلمين جاءت بدرجة مرتفعة، إذ أن( 3) يبين الجدول
 الرتبةفي  ومحتواه التدريب فلسفةمجال  جاءو ، (4.08-3.86بين ) ماالمتوسطات الحسابية 

 البيئة، بينما جاء مجال (3.55، وبانحراف معياري بلغ)(4.08)متوسط حسابي بلغ بأعلى  ىاألول
 (.3.33وبانحراف معياري بلغ) (،3.86وبمتوسط حسابي بلغ ) ةاألخير  الرتبة التدريبية

أن يبدو االحتياجات الفعلية للمعلمين، كما  إلىمهني يستند أن التدريب الوقد يعزى ذلك إلى 
البرامج التدريبية تحتوي على معلومات حديثة ومتجددة تواكب المستجدات التربوية، وتعمل على 
اثراء خبرات المعلمين المهنية كونها تشتمل على أنشطة تطبيقية مناسبة تعمل على إكساب 

على االبداع واالبتكار، كما أن هذه النتيجة قد تعزى إلى أن  وتحفز ،المعلمين المهارات الالزمة
 موضوعاتوأن البرامج التدريبية تتناول المدربون يمتلكون المعرفة المتخصصة في مجال التدريب، 

مختلفة مثل: فلسفة التربية، وتاريخها، والقيادة التربوية، والتخطيط التربوي، وكيفية إدارة الموارد 
دارة العالقات العامة، وتنمية المهارات القيادية، والتعرف البشرية، وتطوير  استراتيجيات إدارة  إلىوا 

فاعلية التدريب المهني الصراع وحل الصراع والتعامل معه، وهذا ما يفسر الدرجة المرتفعة في 
 والتي أظهرتها النتائج. للمعلمين في منطقة النقب 
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( التي جاءت مرتفعة، Chalabi, 2010واتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة الشلبي )
 ,Othman( التي جاءت متوسطة، ودراسة عثمان)Majali, 2010واختلفت مع دراسة المجالي)

2017) .  
واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على  ،وقد تم حساب المتوسطات الحسابية

 :اآلتيكانت على النحو  إذ، كل مجال على حدةفقرات 
 مجال األول: فلسفة التدريب ومحتواهال

تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لفقرات هذا المجال، وكانت كما في 
 (.4الجدول)

  فلسفة التدريب ومحتواه المتعلقة بمجالالمتوسطات الحسابية مرتبة تنازليًا واالنحرافات المعيارية : (4جدول )ال
رقم  الرتبة

المتوسط  ةفقر ال الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعياري

االحتياجات الحقيقية  إلىيستند التدريب المهني  1 1
 مرتفعة 0.71 4.18 للمعلمين في ضوء المناهج المطورة.

تحتوي البرامج التدريبية على معلومات حديثة ومتجددة  2 2
 مرتفعة 0.72 4.12 تثري خبرات المعلمين المهنية.

 تدريب المهني على إكساب المهارات الالزمةيركز ال 5 3
 مرتفعة 0.77 4.11 في تحسين تنفيذ المناهج المطورة. للمعلمين

تشتمل البرامج التدريبية المهنية على أنشطة تطبيقية  3 4
 مرتفعة 0.67 4.08 مناسبة في ضوء المناهج المطورة.

 مرتفعة 0.71 4.06 يواكب محتوى البرامج التدريبية المستجدات التربوية. 4 5
 مرتفعة 803. 3.91 يحفر محتوى البرامج التدريبية على اإلبداع واالبتكار. 4 4
 مرتفعة 0.55 4.08 المجال )ككل(  

 مجال فلسفة التدريب ومحتواه جاء بدرجة مرتفعة، إذ تراوحت ان( 4الجدول )يبين 
يستند " والتي تنص على( 1) ةجاءت الفقر  فقد، (4.18-3.91بين ) المتوسطات الحسابية ما

 ىاألول الرتبةفي " االحتياجات الحقيقية للمعلمين في ضوء المناهج المطورة إلىالتدريب المهني 
ونصها ( 4) ةبينما جاءت الفقر ، (3.31، وبانحراف معياري بلغ )(4.18وبمتوسط حسابي بلغ )

وبمتوسط حسابي بلغ  ةألخير ا بالرتبة" يحفر محتوى البرامج التدريبية على اإلبداع واالبتكار"
  .(3.23، وبانحراف معياري بلغ )(3.91)

وتشير النتائج إلى أن مجال " فلسفة التدريب ومحتواه " جاء في الرتبة األولى ووفقا لذلك 
االحتياجات الحقيقية للمعلمين في ضوء المناهج المطورة،  إلىالتدريب المهني يستند يتضح أن 

ومتجددة تثري خبرات المعلمين المهنية، وأن  ،توي على معلومات حديثةوأن البرامج التدريبية تح
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من اجل  للمعلمين التدريب المهني في مدارس منطقة النقب يركز على إكساب المهارات الالزمة
تنفيذ المناهج المطورة، وأن البرامج التدريبية تشتمل على أنشطة تطبيقية مناسبة لمواكبة 

محتوى البرامج التدريبية يحفر على اإلبداع واالبتكار لتحقيق االهداف المستجدات التربوية، وأن 
جاءت التي ( Chalabi, 2010الشلبي )وهذه النتيجة اتفقت مع نتائج دراسة مع دراسة  التربوية،

إلى الكشف عن الواقع ( التي هدفت Othman, 2017بدرجة مرتفعة، واختلفت مع دراسة عثمان )
وتكون مجتمع الدراسة من جميع المعلمين بالسودان إذ  لمين بالسودان،والمأمول في تدريب المع
 جاءت بدرجة منخفضة. 

 المجال الثاني: كفاءة المدربين
تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لفقرات هذا المجال، وكانت كما في 

 .(5الجدول)
 المتعلقة بمجال كفاءة المدربين نحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية مرتبة تنازليًا واال  (5جدول )ال

رقم  الرتبة
المتوسط  ةفقر ال الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 الدرجة المعياري

المعلمين في األنشطة على إشراك المدربون  يعمل 11 1
 مرتفعة 0.72 4.08 واإلجراءات ذات العالقة بالمناهج المطورة.

خصصة في مجال برنامج يمتلك المدربون المعرفة المت 13 2
 مرتفعة 683. 4.07 التدريب.

 مرتفعة 0.68 4.07 يستخدم المدربون التكنولوجيا الحديثة في التدريب. 14 2
 مرتفعة 0.77 4.05 على إدارة المشاغل التدريبية. مقدرةيمتلك المدربون ال 2 4
يوظف المدربون أساليب تدريب متنوعة ومناسبة للتدريب  12 5

 مرتفعة 0.73 4.04 هج المطورة.على المنا

يتم اختيار المدربين وفقا لمعايير التخصص والخبرة  3 4
 مرتفعة 0.83 4.00 الكافية.

 مرتفعة 0.73 3.99 على توضيح محتوى البرامج. مقدرةيمتلك المدربون ال 2 3
 مرتفعة 0.80 3.98 يراعي المدربون آراء المتدربين. 13 2
 مرتفعة 0.54 4.04 المجال)ككل(  

 مجـــــال كفـــــاءة المـــــدربين قـــــد جـــــاء بدرجـــــة مرتفعـــــة، إذ تراوحـــــت ان( 5الجـــــدول )مـــــن يبـــــين 
 يعمــل" والتــي تــنص علــى( 11) ةجــاءت الفقــر  فقــد، (4.08-3.98بــين ) المتوســطات الحســابية مــا

 بالرتبـةفـي " المعلمين في األنشطة واإلجراءات ذات العالقة بالمناهج المطـورة على إشراك المدربون
( 13) ةبينمـا جـاءت الفقـر ، (3.32، وبـانحراف معيـاري بلـغ )(4.08وبمتوسط حسـابي بلـغ ) ىولاأل

، وبـانحراف (3.98وبمتوسـط حسـابي بلـغ ) ةاألخيـر  بالرتبـة" يراعي المدربون آراء المتدربين"ونصها 
  .(3.23معياري بلغ)
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" وبدرجة مرتفعة، بينالمدر  كفاءةفي الرتبة الثانية جاءت نتيجة مجال"  وتشير النتائج إلى أن
المعلمين في األنشطة واإلجراءات ذات  يعملون على مشاركةن يالمدرب وقد يعزى ذلك إلى أن

العالقة بالمناهج المطورة، وأنهم يمتلكون المعرفة المتخصصة برامج التدريب، أو قد يستخدمون 
على إدارة المشاغل  رةمقدال قد يعود السبب إلى امتالكهمالتكنولوجيا الحديثة في التدريب، أو 

التدريبية، ويوظفوا أساليب تدريب متنوعة ومناسبة، أو أنه يتم اختيارهم وفقا لمعايير التخصص 
، على توضيح محتوى البرامج التدريبية، يراعوا آراء المتدربين مقدرةوالخبرة الكافية، أو أن لديهم ال
( التي Safi, 2014سافي )دراسة  ئجنتا واختلفت مع، المسعودي وهذه النتيجة اتفقت مع دراسة

 .منخفضة نوعية البرامج التدريبية للمعلمين في المدارس االفغانية أظهرت أن
 المجال الرابع: تقييم التدريب

تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لفقرات هذا المجال، وكانت كما في 
 .(4الجدول)

  تقييم التدريب المتعلقة بمجالرتبة تنازليًا واالنحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية م (2جدول )ال
 الرقم الرتبة

المتوسط  الفقرة الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعياري

تتناسب األساليب التقييمية مع اهداف البرامج  24 1
 مرتفعة 0.77 4.06 التدريبية.

نوعة يتم استخدام استراتيجيات وأدوات تقييم مت 21 2
 مرتفعة 0.78 3.99 أثناء تنفيذ البرامج التدريبية. في ومناسبة

 مرتفعة 0.85 3.99 يقيس التقييم مدى تحقق االهداف بشكل جيد . 24 2
يتم استخدام استراتيجيات وأدوات تقييم متنوعة  22 4

 مرتفعة 0.85 3.97 ومناسبة ما بعد تنفيذ البرامج التدريبية.

مين في تقييم فاعلية البرامج التدريبية يتم إشراك المعل 23 5
 مرتفعة 0.86 3.92 على المناهج المطورة.

 مرتفعة 0.81 3.90 يشمل التقييم على جميع عناصر البرنامج التدريبي. 25 4
 مرتفعة 0.67 3.97 المجال) ككل (  

بية قد المتوسطات الحسا مجال تقييم التدريب جاء بدرجة مرتفعة، وأن ان( 4الجدول )يبين 
تتناسب األساليب " والتي تنص على( 24) ةجاءت الفقر  فقد، (4.06-3.90بين ) تراوحت ما

، وبانحراف (4.06بمتوسط حسابي بلغ ) ىاألول الرتبةفي " التقييمية مع أهداف البرامج التدريبية
نامج يشمل التقييم على جميع عناصر البر "ونصها ( 25) ةبينما جاءت الفقر ، (3.33معياري بلغ )

 .(3.21، وبانحراف معياري بلغ )(3.90بمتوسط حسابي بلغ )ة األخير  بالرتبة" التدريبي
وبدرجة مرتفعة، وقد يعزى  ،" جاء بالرتبة الثالثةالتدريب تقييموتشير النتائج إلى أن مجال " 
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انه يتم استخدام  أواألساليب التقييمية تتناسب مع اهداف البرامج التدريبية، ذلك إلى أن 
أن التقييم يقيس  وأثناء تنفيذ البرامج التدريبية، أفي استراتيجيات وأدوات تقييم متنوعة ومناسبة 

مدى تحقق االهداف بشكل جيد من خالل استخدام استراتيجيات وأدوات تقييم متنوعة ومناسبة ما 
التدريبية على  بعد تنفيذ البرامج التدريبية، أو أنه يتم إشراك المعلمين في تقييم فاعلية البرامج

النتيجة إلى أن التقييم يشمل جميع عناصر البرامج التدريبية،  أو قد يعود سببالمناهج المطورة، 
 Hartman, 2011). ) هارتماندراسة  اختلفت مع نتائجوهذه النتيجة 

 لمجال الثالث: البيئة التدريبيةا
ذا المجال، وكانت كما في تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لفقرات ه

 (.3الجدول)
 البيئة التدريبية  المتعلقة بمجالالمتوسطات الحسابية مرتبة تنازليًا واالنحرافات المعيارية :  (7جدول )ال

رقم  الرتبة
المتوسط  الفقرة الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 الدرجة المعياري

يتم التدريب في أوقات تتناسب مع عمل جميع  15 1
 مرتفعة 0.95 3.93 ين.المتدرب

 مرتفعة 0.84 3.93 مستوى التهوية والتكييف واإلضاءة في القاعات مناسب. 12 1
 مرتفعة 0.91 3.89 تتوافر في قاعة التدريب التجهيزات الالزمة للتدريب. 12 3
 مرتفعة 0.96 3.89 يتوافر مواقف سيارات مناسبة للمدربين والمتدربين. 23 3

5 14 
التسهيالت المناسبة للمشاركين في أثناء  تقدم اإلدارة

انعقاد الدورة التدريبية)أجور، استراحة ووجبات خفيفة، 
 ومواصالت(.

 مرتفعة 1.04 3.78

 مرتفعة 0.96 3.76 قاعات التدريب مصممة بشكل مناسب. 13 4
 مرتفعة 0.73 3.86 المجال )ككل(  

المتوســـطات  ء بدرجـــة مرتفعـــة ، وأنمجـــال البيئـــة التدريبيـــة جـــا ان( 3الجـــدول )ُيالحـــظ مـــن 
 علـى نصـانت انلتـلوا( 12و 15) تـانجـاءت الفقر  إذ، (3.93-3.76بين ) الحسابية قد تراوحت ما

مسـتوى التهويـة والتكييـف واإلضـاءة "، و"يتم التـدريب فـي أوقـات تتناسـب مـع عمـل جميـع المتـدربين"
، وبـــــانحراف معيـــــاري (3.93بمتوســـــط حســـــابي بلـــــغ ) ىاألولـــــ الرتبـــــةفـــــي " فـــــي القاعـــــات مناســـــب

قاعــات التــدريب مصــممة "ونصــها ( 13) ةبينمــا جــاءت الفقــر ، علــى التــوالي (3.24( و)3.25بلــغ)
  .(3.24، وبانحراف معياري بلغ )(3.76بمتوسط حسابي بلغ ) ةاألخير  بالرتبة" بشكل مناسب

جة مرتفعة، وقد وبدر  ،" جاء بالرتبة الرابعةالتدريبية البيئة وتشير النتائج إلى أن  مجال "
أن مستوى التهوية و التدريب يتم في أوقات تتناسب مع عمل جميع المتدربين،  يعزى ذلك إلى أن

تتوافر التجهيزات أنه  وأومريح،  ،ومعد بشكل جيد ،والتكييف، واإلضاءة في القاعات مناسب
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ين، واإلدارة تقدم ، أو أن مواقف السيارات مناسبة للمدربين والمتدربفي المدارس الالزمة للتدريب
النتيجة إلى أن  أو قد تعود هذهالتسهيالت المناسبة للمشاركين في أثناء انعقاد الدورة التدريبية، 

قاعات التدريب مصممة بشكل مناسب لجميع احتياجات المتدربين، وهذه النتيجة اتفقت مع دراسة 
 التي جاءت بدرجة مرتفعة.( Chalabi, 2010الشلبي )

: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية الثانيالدراسة سؤال لقة باإلجابة عن النتائج المتع
درجة فاعلية بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول  (=0.05)عند مستوى داللة 

سنوات متغيرات )الجنس، والمؤهل العلمي، و لتعزى التدريب المهني للمعلمين في منطقة النقب 
 الخبرة(؟

الستجابات  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية حسابالسؤال تم  لإلجابة عن هذا
حسب متغيرات درجة فاعلية التدريب المهني للمعلمين في منطقة النقب أفراد عينة الدراسة حول 

 يوضح ذلك. (2)، والجدول الجنس، والمؤهل العلمي، والخبرة
درجة ستجابات أفراد عينة الدراسة حول ال اريةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعي( : 8الجدول )

 الخبرةسنوات الجنس، والمؤهل العلمي، و حسب متغيرات فاعلية التدريب المهني 
  الجنس 

 التدريب فلسفة

 ومحتواه

 كفاءة

 المدربين

 البيئة

 التدريبية

 تقييم

 التدريب

 التدريب فاعلية

 للمعلمين المهني

س
لجن

ا
 

 3.90 3.84 3.81 3.97 3.94 س ذكر

 0.60 0.79 0.82 0.59 0.64 ع 

 4.05 4.06 3.90 4.08 4.16 س انثى

 0.43 562. 0.67 502. 0.46 ع

مي
العل

هل 
مؤ

ال
 

 4.01 3.98 3.88 4.07 4.08 س فأقل بكالوريوس

 0.48 0.66 0.72 512. 562. ع

 3.97 3.96 3.85 3.99 4.07 س دراسات عليا

 0.54 0.68 0.75 0.56 0.54 ع

خبرة
ت ال

سنوا
 

 10 من أقل

 سنوات
 4.01 4.01 3.91 4.06 4.03 س

 0.48 0.64 692. 0.51 0.54 ع
 3.97 3.91 3.80 4.00 4.14 س فأكثر سنوات 10

 542. 0.70 792. 0.57 0.57 ع
 س= المتوسط الحسابي    ع=االنحراف المعياري

حسابية واالنحرافات في المتوسطات ال( وجود فروق ظاهرية 8يالحظ من الجدول )و 
درجة فاعلية التدريب المهني للمعلمين في منطقة ستجابات أفراد عينة الدراسة حول ال المعيارية
وللكشف عن داللة الفروق  الجنس، والمؤهل العلمي، والخبرةمتغيرات اختالف فئات  بسبب النقب

، (MANOVA)للمجاالت  المتعددالثالثي إجراء اختبار تحليل التباين  تمبين المتوسطات فقد 
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 : (2) الجدولكما يظهر في  ، للدرجة الكلية،(ANOVA)الثالثي تحليل التباين و 
الجنس، والمؤهل العلمي، وسنوات ألثر  (MANOVA)المتعدد الثالثي  التبايننتائج تحليل :  (.)جدول ال

 مين في منطقة النقبدرجة فاعلية التدريب المهني للمعلاستجابات أفراد عينة الدراسة حول الخبرة، 
 حصائيةاإل الداللة درجات الحرية االفتراضية Fقيمة  القيمة االختبار المتعدد األثر
 Hotelling's Trace 0.06 7.83 4.00 493.00 .003 الجنس

 Hotelling's Trace 0.01 1.00 4.00 493.00 0.41 المؤهل العلمي
 Hotelling's Trace 0.05 6.53 4.00 493.00 0.00 سنوات الخبرة
هوتلنج بلغت قيمة  إذوجود اثر دال إحصائيا لمتغير الجنس بين ي (2) الجدول

(Hotelling's Trace) (3.34) ،وعدم وجود اثر دال إحصائيا (، 3.33) وبداللة إحصائية بلغت
وبداللة إحصائية ، (3.31) (Hotelling's Trace) هوتلنج بلغت قيمة  إذ المؤهل العلميلمتغير 

 هوتلنج بلغت قيمة  إذ سنوات الخبرةوجود اثر دال إحصائيا لمتغير (، 3.41) تبلغ
(Hotelling's Trace) (3.35) ،على كل مجال ولفحص أثر (، 3.33) وبداللة إحصائية بلغت

( 13والجدول )، (way ANOVA 3)الثالثي للمجاالتحسبت نتائج تحليـل التبايـن  على حدى
 .النتائج هذه يبين

استجابات الجنس والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة على  ألثر الثالثي المتعدد تحليل التباين: (01جدول )ال
 درجة فاعلية التدريب المهني للمعلمين في منطقة النقب أفراد عينة الدراسة حول 

 المجاالت مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
الداللة 
 اإلحصائية

 002. 24.522 6.99 1 6.99 ومحتواه التدريب فلسفة جنسال

 0.05 3.853 1.10 1 1.10 المدربين كفاءة 

 0.29 1.113 0.59 1 0.59 التدريبية البيئة 

 0.00 11.086 4.83 1 4.83 التدريب تقييم 
 0.67 0.18 0.05 1 0.05 ومحتواه التدريب فلسفة المؤهل العلمي

 182. 1.85 0.53 1 0.53 المدربين كفاءة 
 0.90 0.02 012. 1 012. التدريبية البيئة 

 0.72 132. 062. 1 062. التدريب تقييم 
 002. 9.19 2.62 1 2.62 ومحتواه التدريب فلسفة سنوات الخبرة

 0.60 272. 0.08 1 0.08 المدربين كفاءة 

 122. 2.37 1.27 1 1.27 التدريبية البيئة 
 252. 1.325 0.58 1 0.58 التدريب تقييم 

   0.29 496 141.352 ومحتواه التدريب فلسفة الخطأ

   0.29 496 141.347 المدربين كفاءة 

   0.53 496 264.798 التدريبية البيئة 

   0.44 496 215.931 التدريب تقييم 

    499 149.943 ومحتواه التدريب فلسفة الكلي

    499 143.533 المدربين كفاءة 
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 المجاالت مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
الداللة 
 اإلحصائية

    499 267.032 التدريبية البيئة 

    499 221.959 التدريب تقييم 

 الجنس تعزى ألثر  (≤0.05( وجود فروق ذات داللة إحصائية )13)الجدول من  يبين
وجود ، وجاءت الفروق لصالح اإلناث، وعدم التدريبية البيئةالمجاالت باستثناء مجال في جميع 

المجاالت، وعدم في جميع  المؤهل العلميثر ( تعزى أل≤0.05فروق ذات داللة إحصائية )
جميع المجاالت  فيسنوات الخبرة ( تعزى ألثر ≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية )

 .فأكثر سنوات 10 وجاءت الفروق لصالح  ومحتواه التدريب فلسفةباستثناء مجال 
لية التدريب حول درجة فاع (≤0.05)أظهرت النتائج أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية 

التدريبية، وجاءت  المهني للمعلمين تعزى ألثر الجنس في جميع المجاالت باستثناء مجال البيئة
الفروق لصالح اإلناث، وقد تعود هذه النتيجة إلى أن االناث يشتركن بالدورات التأهيلية أكثر من 

 عملهنسبب طبيعة أكثر من الذكور بوعي بأهمية التدريب المهني يهن الذكور، أو قد يكون لد
قدرتهن على التحمل مقارنة بالذكور، بمعنى أن الكم المهارى والمعرفي والتأهيلي م، و تهوصعوب

هذه النتيجة إلى الظروف  ان تعزىالذي يكتسب من قبل االناث أكثر من الذكور، وكذلك يمكن 
ن أهل نفس مناطق أن معظم المعلمات االناث م فضاًل عنوالثقافة التي يعمل فيها كال الجنسين، 

( التي هدفت إلى Chalabi, 2010دراسة الشلبي )واتفقت مع دراسة  العمل مقارنة مع الذكور،
استقصاء أثر إدارة الجودة الشاملة في برامج التنمية المهنية للمعلمين من وجهة نظرهم في بعدي 

هرت نتائجها أن هناك اظ إذ التخطيط، والممارسة، والبعد الكلي في مدارس وكالة الغوث باألردن،
ذات داللة إحصائية ألثر إدارة الجودة الشاملة تبعًا للجنس في كل من البعدين والبعد الكلي  اً فروق

 وجاءت الفروق لصالح اإلناث.
( التي هدفت إلى التحقق من Majali, 2010اختلفت هذه النتيجة مع نتائج دراسة المجالي)و 
استخدام مناهج اللغة اإلنجليزية المحسوبة في تدريس اللغة الدورات التدريبية المتعلقة ب فاعلية

اإلنجليزية من وجهة نظر المعلمين والمعلمات المتدربين في المدارس االستكشافية األردنية وأثرها 
أن هناك فروقًا ذات  النتائجاظهرت و اتجاهات المتدربين نحو استخدام الحاسوب في التعليم،  في

اهات المتدربين من الذكور نحو استخدام الحاسوب في التعليم مقارنة داللة إحصائية لصالح اتج
 باتجاهات المتدربين من اإلناث.

( تعزى ألثر المؤهل ≤0.05واظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية )
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 إذ كافة لمؤهالتلوقد تعود هذه النتيجة إلى أن ظروف العمل عادلة العلمي في جميع المجاالت، 
هم ورغباتهم وبشكل مقدراتن على مهامهم واحتياجاتهم من الدورات التدريبية حسب و ل المعلميحص
 .عادل

تعزى ألثر سنوات الخبرة  (≤0.05)واظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 
 سنوات (10)ومحتواه وجاءت الفروق لصالح  التدريب المجاالت باستثناء مجال فلسفة جميعفي 
 مقدراتقد يعود السبب إلى أن الترقية في المدارس تتم باعتماد أكثر على المهارات والو ، فأكثر

الشخصية لدى المعلمين، وأن هذا الفارق جاء من باب تكافؤ الفرص، ويمكن القول أن اصحاب 
من  اً كثير من الدورات وبالتالي اكتسبوا  اً كثير  اً الخبرة التي تزيد عن عشر سنوات ربما اجتازوا عدد

المهارة والمعرفة التي تمكنهم من القيام بأعمالهم بالشكل المناسب، أو قد تعود هذه النتيجة إلى أن 
االحتياجات الحقيقية للمعلمين في ضوء المناهج المطورة وهذه الفئة  إلىالتدريب المهني يستند 

يثة ومتجددة تثري مدركة بشكل كبير لهذا الجانب، وأن البرامج التدريبية تحتوي على معلومات حد
( التي جاءت Chalabi, 2010واتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة الشلبي )، الخبرات السابقة لهم

( التي جاءت متوسطة، ودراسة Majali, 2010مرتفعة، واختلفت مع دراسة المجالي)
 (.Latifa, Abu 2013، ودراسة ابو لطيفة)(Othman, 2017عثمان)

 :التوصيات من عدد لدراسةا أوصت النتائج ضوء وفي

 والمجتمع المحلي لتلمس حاجات المجتمع من خالل  المدرسة بين ما الشراكة المجتمعية تفعيل
 عقد ندوات واجتماعات ولقاءات مستمرة مع المجتمع المحلي.

  عداده إعدادًا جيدًا االستمرار بالمحافظة على  .االهتمام بالمعلم وا 
 في ضوء الفاعلية المرتفعة للتدريب الذي  دمة وبشكل مستمرأثناء الخ في التوسع في التدريب

 .اظهرته نتائج الدراسة
  المعلمين  مقدراتالعمل على إنشاء مركز وطني للتدريب الكتساب المهارات المهنية، وتنمية

 واطالعهم على االتجاهات الحديثة.
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