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 ملخص:
هدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين فاعلية محتوى الدورات التدريبية للمعلمين 

من وجهة نظر مديري المدارس. وقد تم استخدام المنهج الوصفي االرتباطي،  أدائهمومستوى 
 ( مديًرا ومديرًة من مدارس محافظة المفرق، ولتحقيق هدف الدراسة222)من عينة الدراسة  تكونت
تطبيق استبانة قياس فاعلية محتوى الدورات التدريبية واستبانة لقياس مستوى أداء المعلمين. وقد  مت

أنَّ مستوى أداء المعلمين والمجاالت التابعة له، من وجهة نظر مديري  الدراسة أظهرت نتائج
ية النتائج وجود عالقات موجبة )طرد (، وبينتالمدارس في محافظة المفرق قد جاء )متوسًطا

االتجاه( بيَن فاعلية مجاالت محتوى الدورات التدريبية للمعلمين من جهة، وبين مجاالت أداء 
 التوصيات.مجموعة من  ون المعلمين من جهٍة أخرى. وفي ضوء النتائج قّدم الباحث

 .الفاعلية، محتوى الدورات التدريبية، األداء، المعلمون، مديرو المدارسالكلمات المفتاحية: 
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Abstract: 
The content study aimed to investigate the relationship between the 

effectiveness of teachers training courses and the level of their 

performance. The researcher adopted the descriptive correlational 

methodology as it fits the nature of the study. The sample of the study 

consisted of (224) principals. To achieve this aim the researchers 

administrated a questionnaire to measure the effectiveness of training 

courses content and a questionnaire to measure teachers' performance. The 

findings of the study showed that the effectiveness of training courses 

content as perceived by school principals was in an average level. 

Moreover, the level of teachers’ performance was in an average level as 

perceived by principals. The findings showed that there was a positive 

correlational relationship between the effectiveness of training courses 

content and teacher’s performance domains. Based on the findings the 

researcher presented several recommendations such as: calling on the 

concerned authorities represented by the Ministry of Education, its 

Training Academy and the Education Directorate of the various 

governorates in the Hashemite Kingdom of Jordan to the need to pay 

attention to and improve the training environment. 

Keywords: Effectiveness. Content Teachers' Training Courses. 

Performance.  Teachers. School Principals. 
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  :المقدمة
نتيجة للثورات اإلدارية، والمعرفية، والتكنولوجية، وثورة االتصاالت والمواصالت التي يشههدها 

ف تغييرهها نحهو بهد سعت الدول المتقدمة منها والنامية إلى مراجعة جذرية ألنظمتها التربوية ،العالم
التحهديات التهي سهتواجهها فهي المسهتقبل. وال يهتم ههذا  جميهعبغية مواكبة  األفضل ورفع سوية أدائها،

التهههي تسههههم فهههي عمليهههة التطهههوير  االسهههتراتيجيةإال مهههن خهههالل التهههدريد اونهههه أحهههد المهههداخل  التغييهههر
تهم توويهد القيهادات التربويهة والتغيير في المؤسسات التربوية، وههذا التهدريد لهن يحقهق النجهاإ إال إ ا 

كمههديري المههدارس والمعلمههين بالمهههارات والمعههارف، وخكسههابهم الخبههرات التههي تسههاعدهم علههى االرتقههاء 
علههى التكيهه  مههع اههل المتغيههرات العالميههة فههي المنظومههة  وتجعلهههم قههادرينبمسههتوى أدائهههم الههوظيفي، 

 .((Khatib & Khatib, 2001 التربوية التعليمية
 وبالتحديد في مطلع األلفيهة الثالثهة، هتمام بالتدريد في المؤسسات مبكرًا بشكل عامقد بدأ االل

ضههرورة ألي مؤسسههة مههن المؤسسههاتأ طالمهها أنههها حريصههة علههى  الحاليههةلكنههه أصههبح فههي المرحلههة 
حفههو وجودههها فههي المسههتقبل وال يمكههن ألي مؤسسههة أن تحقههق التطههور والتههوازن فههي مقومههات حراتههها 

سارعة حولها، وبخاصة في المجاالت العلمية والتكنولوجية والمعرفيهة واالتصهاالت مع التطورات المت
 (.(Ajmi, 2012إال إن اهتمت بمحتوى دوراتها التدريبية المقدمة لمنسوبيها  واإلدارةأ

 فاعليهههةولهههذلص أصهههبح التهههدريد مهههن أههههم األسهههاليد التهههي تسهههتخدمها اإلدارة الحديثهههة فهههي زيهههادة 
هم، واشف مواطن القوة، والضعف فيها، وتوطيد العالقات بين العاملين وبين العاملين ورفع معنويات
فالتهدريد ههو الجهههد المخطهم والمهنظم مهن قبههل المؤسسهة لتوويهد العههاملين  .رؤسهائهم علهى حهد سههواء

وتغييهههر سهههلواهم واتجاههههاتهم بشهههكل إيجهههابي  هممقهههدراتبمعهههارف معينهههة، وتحسهههين وتطهههوير مههههاراتهم و 
 (.(Al-hattami, Mummar & Elmahdi, 2013اء وبنّ 

أن من أهم المجاالت التي يمكهن بنهاء محتهوى تهدريبي مناسهد للمعلمهين وتهدريبهم عليهه  ويبدو
هو مها يتعلهق بهالتخطيم اليهومي، واسهتراتيجيات التهدريخ واسهتخدام الوسهائل واألسهاليد المختلفهة فهي 

المختلفهة، واهذلص الجوانهد المتعلقهة  اسهتراتيجيات التقهويم وأدوات التقهويم ، فضهاًل عهنعملية التهدريخ
باإلدارة الصفية والضبم الصفي وعمليات التوثيق لما يقوم به المعلم من أنشطة ادليل على تطبيهق 

  (Al-Zyadat & Bani Khalid, 2011 ما تدرب عليه واستمراريته في التطبيق
ن برنهامج تهدريد وهي أ ،ويجد أخذ مجموعة من المبادئ بعين االعتبار في تدريد المعلمين

نظري للتدريد له جذور فهي الحقهائق  ُأنمو جهو الذي يرتكو على إطار أو  فاعليةالمعلمين األكثر 
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وأن تكهون  ،التجريبية العتماده اإطار مرجعي لتوجيه النشهاطات والممارسهات التدريبيهة فهي البرنهامج
تهدريد المعلمهين القهائم علهى  مصاغة ما أمكن بلغة السلوك المتوقهع عنهد المتهدربين، امها أن برنهامج

تلبيهههة الحاجهههات المهنيهههة للمتهههدربين يجعلههههم يشهههعرون ب هميهههة ههههذا البرنهههامج للحيهههاة العمليهههة للمعلمهههين 
  (.(Khatib & Khatib, 2001المتدربين 
فعمليهة إلى ضرورة أن يكون محتوى الهدورات التدريبيهة فعهااًلأ  ((Al-Olimat, 2013 أشارو 

إدارة القههوى  اليهههالههذي تسههعى  الخدمههة، لههيخ هههو الغايههة أو الهههدف أثنههاءفههي عقههد برنههامج التههدريد 
يهؤدي إلهى عهول ههذه البهرامج عهن واقهع بيمهات العمهل،  ألن  لهص سهوف أالبشهرية، أو معاههد التهدريد
الخدمههة وطههول  فههي أثنههاء، فعههدد المشههتراين فههي برنههامج التههدريد هههاوحاجات وعههن متطلبههات الوظههائف

وخنمها  .البهرامج لتدريبيهة الحديثهة لهيخ ههو الداللهة الوحيهدة علهى فاعليهة ههذهوالوسهائل ا فتهرة التهدريد
لههها بطريقههة تربطههها مههع بيمههة عمههل المشههتراين فههي هههذه  يجههد أن يههتم تصههميم هههذه البههرامج واإلعههداد

 تلبية االحتياجات التي تتطلبها الوظائف. البرامج، وبشكل يساعد على
محتوى فاعلية واألجنبية موضوع العالقة بين فاعلية  وقد تناولت العديد من الدراسات العربية

 ((Staub & Stern, 2002هدفت دراسة  أ فعلى سبيل المثالأدائهمو الدورات التدريبية للمعلمين 
التي أجريت في ألمانيا إلى تقصي أثر معرفة المحتوى لدى معلمي الرياضيات على مستوى 

طالبا في صفوف المرحلة األساسية في مقاطعة  (224. وتكونت عينة الدراسة من )الطلبةتحصيل 
( معلما يّدرسون هذه الصفوف، واستخدم الباحثان اختبارا مكونا من مسائل 24بافاريا ب لمانيا، و)
، إلى جاند أسلوب المالحظة الصفية لحصص الرياضيات، لتحديد الطلبةلفظية لقياس أداء 

المطروحة خالل الممارسات التدريسية، واذلص تم  التي يقوم بها المعلمون واألسملة المهماتنوعية 
استخدام استبانه لمعرفة قناعات المعلمين حول طبيعة معرفة المحتوى الرياضي. وبينت النتائج أن 
طلبة المعلمين  وي القناعات االيجابية حول طبيعة المحتوى أظهروا أداًء متميوًا في حل المسائل 

الذين اان لدى معلميهم نظرة سلبية حول طبيعة المحتوى.  بالطلبةاللفظية األصعد، مقارنًة 
التقويم الواقعي والتقويم المستمر  موضوعاتوحاجة المعلمين لمويد من التدريد وبخاصة في 
( أن أغلبية المعلمين يرون ب ن Foeryok, 2008والتخطيم إلعداد الدروس. اما بينت دراسة )
لخدمة، وفي برامج تدريبية مختلفة من أجل مواكبة هناك حاجة للمشاراة في ورشات عمل خالل ا

 وأن المعلمينأهم التطورات التي تحدث على صعيد تدريخ الرياضيات والعلوم داخل المدرسة. 
والمعلمات يرون أن التقيد بمعايير إعداد المعلمين والمعلمات لمبحثي العلوم والرياضيات المنشورة 
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من أهم العناصر التي تؤثر في برامج التدريد. والحاجة  من قبل جمعية علماء العلوم األمريكية
 للتقويم المستمر ألداء المعلمين في ضوء البرامج والمعايير العالمية ومقارنة  لص بدول أخرى.

( التي هدفت إلى قياس (Deeb & Al-Shamsi, 2009أشارت دراسة  اته وفي السياق 
أسلوب  ناستخدم الباحثا إ ي في سلطنة عمان، أثر التدريد في مديرية التربية بمحافظة البريم

( معلًما ومعلمة، 37الحصر الشامل لجميع المعلمين بمديرية التربية بمحافظة البريمي وعددهم )
( من المتدربين %34.3تم توزيع استبانة، وتنفيذ مقابالت للت كد من نتائج االستبانات، أن ) فقد

ما تعلموه، ووجود فروق  ات داللة إحصائية بين  أكدوا أن التدريد يكسبهم مهارة في تطبيق
 المتدربين واألداء الفعلي الذي يسعى التدريد لتحقيقه.  مقدراتمهارات و 

ومجاالته ( التعرف إلى مستوى األداء التدريسي (Habashneh, 2013كما هدفت دراسة 
وخدارة الصف( لمعلمي  التنظيم، والتعامل مع الطالب، والتقويم، والتعليم، واألنشطة المدرسية،)

الرياضيات للصف العاشر األساسي بمحافظة الكرك من وجهة نظر الطالب، والتحقق فيما إ ا 
هناك فروق في مستوى األداء التدريسي ومجاالته لمعلمي الرياضيات تعوى لمتغيرات جنخ  تكان

دراسة المنهج الطالد، والمعدل الفصلي، ومكان السكن، ومستوى تعليم الوالدين. واعتمدت ال
( طالبًا وطالبة. وقد بينت النتائج أن 142ُطبقت االستبانة على عينة مكونة من ) إ الوصفي 

األولى،  الرتبةمستوى األداء التدريسي لمعلمي الرياضيات اان مرتفعًا، وقد احتل مجال التعليم 
إحصائية في مستوى  األخيرة. ووجود فروق  ات داللة الرتبةبينما جاء مجال األنشطة الصفية في 

 األداء التدريسي تعوى لمتغير الجنخ على األداة اكل ومجاالتها لصالح الذاور. 
نوعية حول برامج تدريد معلمي المدارس في أفغانستان أشار  ( دراسةSafi,2014وأجرى )

ين المعلم مقدراتفي التطوير المهني وبناء  ومهمة فاعليةفيها إلى أن الدورات قصيرة المدى لها 
ت ثرت بعوامل أخرى مثل اهتمام المعلمين ووقت  فاعليتهاحسد آرائهم التي تمت دراستها، ولكن 

انعقاد الدورات ومدتها ومقدرة المدربين، وقد تم جمع البيانات من خالل استبانة. وأظهرت نتائج 
، وهم تعوى للجنخ فروق الدراسة أن المعلمين يشعرون بالحاجة إلى تطورهم المهني، ولم تظهر 

 راضون عن برامج المتابعة للتدريد في غرفهم الصفية.
( فتناولت فاعلية برنامج مقترإ إلكساب المعلمين المبتدئين (Al-Sadani, 2017أما دراسة 

أجريت وقد  .أدائهم التدريسي ودافعيتهم للتدريخ علىمهارات اإلدارة اإللكترونية للصف الدراسي 
طالبًا من المسجلين في  24تجريبي، وتكونت عينة الدراسة من الدراسة باستخدام المنهج شبه ال
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في جامعة الملص سعود  2214/2214 دبلوم التربية خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي
في  اً أظهرت النتائج أن المعلمين المبتدئين يعانون نقص وقدُطبقت عليهم مجموعة من األدوات 

النتائج األولية إلى عدم امتالك  وأشارتللصف الدراسي بشكل ابير، مهارات اإلدارة اإللكترونية 
من المعلمين المبتدئين عينة الدراسة مهارات اإلدارة اإللكترونية للصف الدراسي، وهو ما  43%

أمكن التغلد عليه عقد خضوعهم للبرنامج التدريبي، مما يعني وجود عالقة دالة بين التعرض 
 ، وبين تحسن أداء المعلمين من جهة أخرى.للبرنامج التدريبي من جهة

في التنمية المهنية  تهوحيوي التدريدلدراسات السابقة مدى أهمية ا من ينللباحثيتضح 
ة. ويالحو على الدراسات السابقة أن يللمعلمين، لما لذلص من انعكاس إيجابي على العملية التعليم

وتتميو الدراسة الحالية عنها في أن عينتها  مات،والمعلأفراد عيناتها على األغلد متعلقة بالمعلمين 
راوت على وجهة نظر مديري المدارس في المدارس األساسية والثانوية بمحافظة المفرق بمدى 

ات السابقة، سواء العربية فاعلية محتوى الدورات التدريبية للمعلمين وعالقتها ب دائهم. وتجمع الدراس
الخدمة، اما أن هذا التدريد بحاجة  في أثناءالمعلمين قبل و األجنبية على أهمية تدريد  ممنها أ

اما راوت هذه الدراسات على ضرورة إعادة النظر في  المعلم،إلى تطوير دائم لرفع مستوى أداء 
 الخدمة، ومراعاة تخطيم هذه البرامج التدريبية في أثناءالبرامج التدريبية المقدمة للمعلمين 

امج لتناسد احتياجات المعلمين، وضرورة إعداد هذه البرامج لتدريد ، مع تنوع هذه البر هاوتصميم
 المعلمين بشكل شامل ومتكامل بما يتوافق ويتناسد مع مستوياتهم العلمية والفكرية.

اآلونهههة األخيهههرة علهههى تقهههديم دأبهههت الهههوزارة فهههي وفهههي إطهههار عمهههل وزارة التربيهههة فهههي األردنأ فقهههد 
ليكهههون مهههدير  المعلمهههون لبهههرامج التدريبيهههة التهههي يخضهههع لهههها المهههدارس حهههول ا لمهههديري بهههرامج تدريبيهههة 

ن و لههص ليتسههنى لمههدير و التدريبيههة التههي يخضههع لههها المعلمهه الههدورات بمحتههوى المدرسههة علههى إطههالع 
وتقههديم التغذيههة الراجعههة لهههم امشههرف مقههيم فههي  ،المدرسههة متابعههة معلميههه فههي تطبيههق مهها تههدربوا عليههه

ى محتويات الدورات التدريبية يجعل مدير المدرسة على علهم المدارس عل مديري المدرسة، وباطالع 
وفهي ضهوء  المتوخهاة. ودراية بما يقوم به المعلم بحيث يقدم لهه الهدعم الهالزم لتحقيهق أههداف التهدريد

بهههإجراء  ون مههها تقهههدم مهههن دور للتهههدريد فهههي التنميهههة المهنيهههة للمعلمهههين ولمهههديري المهههدارس، قهههام البهههاحث
أدائهههم و محتههوى الههدورات التدريبيههة للمعلمههين فاعليههة  العالقههة بههينكشههف عههن الالدراسههة الحاليههة بهههدف 

وخظهههار مههواطن  ،مههن وجهههة نظههر مههديري المههدارس للوقههوف علههى مههواطن الخلههل إن وجههدت لتالفيههها
 .القوة للترايو عليها
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 مشكلة الدراسة
الع علهى فهي الميهدان التربهوي واالطه ني، ومهن خهالل عمهل البهاحثمهن أفكهار بناًء على ما تقدم

 Al-Ajeez, Al-Louh & Ashkar, 2010; Al-ZYADATمثهل دراسهات  بعه  الدراسهات

& Bani Khalid, 2011)، تههدريد  فضههاًل عههن ،وعلههى العديههد مههن محتويههات الههدورات التدريبيههة
بعههه  المعلمهههين مهههن  باسهههتياءشهههعور  ينبعههه  ههههذه المحتويهههات للمعلمهههين حيهههث اهههان لهههدى البهههاحث

بههه ن هنهههاك فجهههوة بهههين  ون وخهههالل المتابعهههات الميدانيهههة وجهههد البهههاحث ،محتويهههات بعههه  ههههذه الهههدورات
وبمهها أن مههدير المدرسههة  ،المحتههوى التههدريبي للههدورات التدريبيههة ومهها يههتم تطبيقههه داخههل الغرفههة الصههفية

جاءت هذه الدراسهة الستقصهاء فاعليهة  ،هو المتابع للمعلم والمطلع على ما يتلقى من دورات تدريبية
 إ وعالقتها ب دائهم من وجهة نظهر مهديري المهدارس فهي األردن  ،دريبية للمعلمينمحتوى الدورات الت

محتهوى الهدورات فاعليهة  حهول العالقهة بهينتتلخص المشكلة فهي معرفهة وجههة نظهر مهديري المهدارس 
بصفة مدير المدرسة األقرب للمعلم وعالقة  لهص به داء المعلمهين  المعلمون التدريبية التي يخضع لها 

 .المعلمون حول الموضوعات التي تدرب عليها  للمديرينم من خالل عقد تدريد مكثف في مدارسه
 أسئلة الدراسة

مهها مسههتوى أداء المعلمههين الحاصههلين علههى دورات تدريبيههة فههي محافظههة المفههرق مههن وجهههة نظههر  .1
 مديري المدارس؟

د عينهة ( فهي اسهتجابات أفهرا(α=0.05هل هناك فروق  ات داللة إحصائية عند مستوى الداللهة  .2
الدراسهههة حهههول مسهههتوى أداء المعلمهههين الحاصهههلين علهههى دورات تدريبيهههة تعهههوى لمتغيهههرات الجهههنخ 

 والخبرة والمرحلة الدراسية والمديرية من وجهة نظر مديري المدارس؟

بهههين فاعليهههة محتهههوى الهههدورات  ((α=0.05 ات داللهههة إحصهههائية عنهههد مسهههتوى ههههل هنهههاك عالقهههة  .7
 م من وجهة نظر المديرين؟التدريبية للمعلمين ومستوى أدائه

 أهمية الدراسة
 تبرز أهمية الدراسة في جانبيها النظري والتطبيقي على النحو اآلتي

 األهمية النظرية:
  محتهههههوى الهههههدورات التدريبيهههههة لفاعليهههههة تتمثهههههل أهميهههههة الدراسهههههة فهههههي اونهههههها تقهههههدم تحلهههههياًل علمًيههههها

 للمعلمين وعالقتها ب دائهم من وجهة نظر مديري المدارس.

 اههههههل مههههههن المههههههدير والمعلههههههم والعمليههههههة التربويههههههة  فههههههيوأثههههههره اإليجههههههابي  أهميههههههة التههههههدريد بيههههههان
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 برمتها.
 األهمية التطبيقية

 فههههي  –لههههم يحههههاول أي بحههههث سههههابق  إ البحههههوث لههههم تلتفههههت إلههههى هههههذا الموضههههوع،  لههههم تلتفههههت
 تناول هذا الموضوع على مستوى المملكة األردنية الهاشمية. ينحدود علم الباحث

 فضههههههاًل عههههههنين فههههههي مجههههههال تههههههدريد المعلمههههههين مههههههن نتههههههائج هههههههذه الدراسههههههة اسههههههتفادة المختصهههههه 
المهههههههدارس خاصهههههههة وأن الدراسهههههههة مهههههههن وجههههههههة نظهههههههر مهههههههديري  يري المشهههههههرفين التربهههههههويين ومهههههههد

 المدارس األقرب لمتابعة أداء المعلمين.
 التعريفات االصطالحية واإلجرائية 

 :اآلتيةاشتملت الدراسة على المصطلحات 
محتههوى الههدورات التدريبيههة ( (Hammad, 2011: 345 فعههرّ  :محتوووى الوودورات التدريبيووة

 المخطهم لهها بههدف إكسهاب المتهدربين جملهة مههن المعهارف أو المههارات أو ب نهها   البهرامج الهادفهة

، وههي تتضهمن عهدة أسهاليد ومعلومهات فاعليهةبكفاءة و  بهدف تمكينهم من أداء أدوارهم ،االتجاهات
 ، و لهص بهاطالعهم علهى أحههدث األسههاليد التعليميههة والوسهائلالمعلمهين تههدف إلهى تجديهد معلومهات

ب نهههها المهههادة  إجرائًيوووا ون محتووووى الووودورات التدريبيوووةعووورل الثووواح وي  التوضهههيحية وتهههدريبهم عليهههها . 
التدريبيههة التههي يههتم إعههدادها مههن قبههل مختصههين ليههتم تههدريد المعلمههين عليههها لرفههع افههاءتهم واكسههابهم 

 هارات واالتجاهات للقيام بعملهم على أكمل وجه.مجموعة من المعارف والم
( الههدورات التدريبيههة ب نههها  مجموعههة (Woodbury, 2015, 8عههّرف  التدريبيووة:الوودورات 

 همواتجاههههات هموخبهههرات األنشهههطة المنظمهههة أو المخططهههة التهههي تههههدف إلهههى تطهههوير معهههارف المتهههدربين
حهل مشهكالتهم، وتحسهين أدائههم وههم فهي وتساعدهم في تحديث معلوماتهم ورفع افاءتهم اإلنتاجيهة و 

ب نهها الهدورات والبهرامج التدريبيهة المقهررة للمعلهم  إجرائيواً  ون الدورات التدريبيةعرل الثاح وي  عملهم . 
 الخدمة. في أثناءاألردني والتي تنفذها وزارة التربية والتعليم وتطبقها على المعلمين 

ء ب نهههه  مجموعهههة مهههن المههههارات، األدا( (Kamal & Har, 2003: 40عهههرف  األداء:
علهههى أداء دوره فهههي  يجهههد أن تتهههوافر لهههدى المعلهههم ليصهههبح قهههادراً  وانمهههال السهههلوك التهههيوالمعلومهههات، 
ب نههه المسههتوى الههذي يصههل إليههه المعلههم بعههد أن خضههع  إجرائيوواً  ون األداءعوورل الثوواح وي  التههدريخ . 

مهن خهالل االسهتبانة التهي  اليهتعرف ، وقد تم اللتدريد معين بناء على محتوى مصمم بطريقة فعالة
 أُعدت لهذا الغرض.
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 حدود الدراسة ومحدداتها
 ( 42اقتصهههههرت الدراسهههههة علهههههى%)  مههههههن مهههههديري المهههههدارس الحكوميههههههة فهههههي مهههههديريات التربيههههههة

 .في محافظة المفرق 
 العههههههههههههام الدراسههههههههههههي  مههههههههههههن فههههههههههههي الفصههههههههههههل الدراسههههههههههههي الثههههههههههههاني قتصههههههههههههر تطبيههههههههههههق الدراسههههههههههههةا

(2212/2212) 
 وموضههههههههوعية أفههههههههراد عينههههههههة الدراسههههههههة فههههههههي هههههههههاوثبات صههههههههدق األداة يتحههههههههدد تعمههههههههيم النتههههههههائج ب ،

 فقراتها. عناالستجابة 
 واإلجراءات الطريقة

  منهج الدراسة:
 تم استخدام المنهج الوصفي االرتباطي و لص لمناسبته وطبيعة هذه الدراسة وأهدافها.

  مجتمع الدراسة:
افظهة المفهرق البهالد عهددهم تكون مجتمع الدراسة من جميع مديري المدارس الحكوميهة فهي مح

)وزارة التربيهههههة،  2212 /2212( مهههههديًرا ومهههههديرًة خهههههالل الفصهههههل الدراسهههههي الثهههههاني مهههههن العهههههام 242)
 (1) الجدولو لص اما هو ُمبيَّن في  (،2212

 ع أفراد مجتمع الدراسة وفًقا للمديرية وللجنس(: توز 1) الجدول
 مديرية تربية وتعليم لواء

 أن ى ذكر الكلي الجنس

 151 23 31 قصبة المفرق 

 111 22 44 البادية الشمالية الغربية

 151 22 42 البادية الشمالية الشرقية

 164 565 195 الكلي

 : الدراسة عينة
 مهديرةٍ ( 122)و امهديرً ( 24) إلهى ليتوزعهوا أالعشهوائية الطبقية بالطريقة الدراسة عينة اختيار تم
 .(2) الجدول في ُمبيَّن هو كما و لص

 (: توزيع أفراد عينة الدراسة وفًقا للجنس وللخبرة وللمرحلة الدراسية ولمديرية التربية والتعليم للواء5) الجدول
 النسثة المئوية التكرار مستويات المتغير المتغير

 الجنس

 42.41 95  ار

 57.59 129 أنثى

 100.00 224 الكلي

 الخبرة
 12.95 29 سنوات 12أقل من 

 87.05 195 كثرسنوات ف  12
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 النسثة المئوية التكرار مستويات المتغير المتغير

 100.00 224 الكلي

 المرحلة الدراسية

 

 66.07 148 أساسية

 33.93 76 ثانوية

 100.00 224 الكلي

 مديرية التربية والتعليم للواء

 33.93 76 قصبة المفرق 

 33.93 76 البادية الشمالية الشرقية

 32.14 72 البادية الشمالية الغربية

 100.00 224 الكلي

 لدراسةا أداة
 للمعلمهين التدريبيهة الدورات محتوى  فاعلية أداة  تطوير تم فقد الدراسةأ أهداف تحقيق ألغراض

 الهههدورات محتهههوى  فاعليهههة عهههن الكشهههف . فبههههدفالمفهههرق  محافظهههة فهههي المهههدارس مهههديري  نظهههر وجههههة مهههن
 بهههذه صههةخا أداة  تطههوير تههم فقههد المفههرق، محافظههة فههي المههدارس مههديري  نظههر وجهههة مههن للمعلمههين التدريبيههة
ليهههة الدراسهههة أداة  صهههورة فهههي الهههواردة الفقهههرات مضهههامين بعههه  تبنهههي تهههمو  الدراسهههة،  الدراسهههات بعههه  مهههن األوَّ
 ,Deeb & Al-Shamsi)) منههههها إليهههههاأ الرجههههوع بعههههد الدراسههههة بموضههههوع الصههههلة  ات السههههابقة

2009;Yassin, 2015)نت وقد أ  سهتة علهى وَّزعةم فقرةٍ  وأربعين خمخٍ  من صورتها األولية في األداة  تكوَّ
 الههدورات محتههوى  تخطههيم ، والتدريبيههة الههدورات محتههوى  لبنههاء التدريبيههة االحتياجههات تحديههد: هههي مجههاالتأ
 تطبيههق متابعههة وأخيههًراأ ، التدريبيههة الههدورات محتههوى  تقههويمو  ،التدريبيههة الههدورات محتههوى  تصههميم، و  التدريبيههة
 ة.التدريبي الدورات محتوى 
 هاثثاتو  الدراسة أداة صدق دالالت

 (للمعلمين التدريبية الدورات محتوى  فاعلية)الدراسة  ألداة المحتوى  صدق
 نظههر وجهههة مههن للمعلمههين التدريبيههة الههدورات محتههوى  فاعليههة ألداة  الظههاهري  الصههدق مههن التحقههق تههم
 تهدريخ هيمهة عضهو عشهر خمسهة   مهن مؤلفهة مجموعهة علهى بعرضها المفرقأ محافظة في المدارس مديري 
 فههههي( مسهههاعد أسههههتا  مشهههارك، أسههههتا  أسهههتا ،) األكاديميههههة الرتهههد  وي  مههههن واالختصههها  ةالخبههههر   وي  مهههن

( العربيهة اللغهة تهدريخ وأسهاليد منهاهج نفهخ، علهم تربويهة، إدارة تربيهة، أصهول التربهوي، التخطهيم) مجاالت
 إبهداء بههدف و لهص ، الخاصهة الورقهاء وجامعهة ،البيهت آل وجامعهة ،األردنيهة والجامعهة ،اليرمهوك جامعة في
 مها لقيهاس ومناسهبتها اللغويهة، والصياغة الفقرات، وضوإ: حيث من تهوصح األداة  محتوى  دقة حول آرائهم
 علهههى مناسهههًبا يرونهههه مههها حهههذف أو تعهههديل أو وخضهههافة ،اليهههه تتبهههع الهههذي للمجهههال ههههائوانتما ألجلهههه، وضهههعت
 النهائيههة صههورتها فههي داة األ فقههرات عههدد أصههبح بحيههث المحكمههين مالحظههات بجميههع األخههذ تههم، وقههد الفقههرات
ًنههها التحكهههيم بعهههد  ، التدريبيهههة االحتياجهههات تحديهههد: ههههي مجهههاالتأ خمسهههة   علهههى موَّزعهههة فقهههرةٍ  ثالثهههينَ  مهههن مكوَّ
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 ،التدريبيههة الههدورات محتههوى  تقههويم ، التدريبيههة الههدورات محتههوى  تصههميم ، التدريبيههة الههدورات محتههوى  تخطههيم
   يبيةالتدر  الدورات محتوى  تطبيق متابعة وأخيًراأ
 (للمعلمين التدريبية الدورات محتوى  فاعلية)الدراسة  أداة ثثات

 فقههههههد لهههههههاأ التابعههههههة وللمجههههههاالت ،الدراسههههههة ألداة  الههههههداخلي االتسههههههاق ثبههههههات حسههههههاب ألغههههههراض
 التطبيههههههق بيانههههههات علههههههى باالعتمههههههاد (Cronbach-Alpha) ألفهههههها كرونبهههههها  معادلههههههة اسههههههتخدام تههههههم
 وللمجهههههههههاالت الدراسهههههههههة ألداة  أاإلعهههههههههادة ثبهههههههههات حسهههههههههاب وألغهههههههههراض االسهههههههههتطالعية، للعينهههههههههة األول
 وخعادتههههههه االختبههههههار بطريقههههههة االسههههههتطالعية العينههههههة علههههههى التطبيههههههق إعههههههادة تههههههم فقههههههد لهههههههاأ التابعههههههة

(test-retest) تهههههههههم فقهههههههههد والثهههههههههاني، األول التطبيقهههههههههين بهههههههههين أسهههههههههبوعان مقهههههههههداره زمنهههههههههي بفاصهههههههههل 
ل التطبيههههههههق عالقههههههههةيجههههههههاد ال بيرسههههههههون  ارتبههههههههال معامههههههههل اسههههههههتخدام  للعينههههههههة الثههههههههاني تطبيقبههههههههال األوَّ

 (7) الجدول في ُمبيَّن هو كما و لص االستطالعية،
)فاعلية محتوى الدورات  (: قيم معامالت ثثات االتساق الداخلي واإلعادة ألداة الدراسة3) الجدول

 والمجاالت التابعة لها التدريبية للمعلمين(

 األداة ومجاالتها
عدد  معامالت ثثات

 اإلعادة لياالتساق الداخ الفقرات

تحديد االحتياجات التدريبية لبناء 
 محتوى الدورات التدريبية

0.86 2.23 6 

 6 2.27 0.92 تخطيط محتوى الدورات التدريبية

 6 2.22 0.91 تصميم محتوى الدورات التدريبية

 6 2.21 0.93 تقويم محتوى الدورات التدريبية

متابعة تطبيق محتوى الدورات 
 التدريبية

0.91 2.24 6 

 30 2.22 0.97 األداة ككل

( 2.23) قيمتهههه بلغهههت قهههد الدراسهههة ألداة  الهههداخلي االتسهههاق ثبهههات أنَّ  (7) الجهههدول مهههن يالحهههو
 بلغهت قهد الدراسهة ألداة  اإلعهادة ثبهات أنَّ  حهين فهي(. 2.27) وحتهى( 2.24) مهن تراوحت ولمجاالتها
 (.2.22) وحتى( 2.21) من تراوحت ولمجاالتها( 2.22) قيمته

   (:للمعلمين التدريبية الدورات محتوى  فاعلية)الدراسة  أداة تصحيح يارمع
 الحسههههابية األوسههههال تصههههني  بغههههرض النسههههبي التههههدريج  ي اإلحصههههائي نمههههو جاألُ  تبنههههي تههههم
 والمجهههاالت للمعلمهههين التدريبيهههة الهههدورات محتهههوى  فاعليهههة أداة  علهههى ،الدراسهههة عينهههة أفهههراد السهههتجابات
 إلهى ،المفهرق  محافظهة فهي المهدارس مهديري  نظهر وجهة من للمجاالت تبعت التي والفقرات ،له التابعة
 ،(7.44) مههن أكبههر درجههة علههى للحاصههلين وُتعطههى كبيههرة: اآلتههي النحههو علههى فاعليههة درجههات ثههالث
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 وُتعطهههههى قليلهههههة ،(7.44) وحتهههههى( 2.72) مهههههن تتهههههراوإ درجهههههة علهههههى للحاصهههههلين وُتعطهههههى متوسهههههطة
 (.2.72) من أقل درجة على للحاصلين
 فقهد المفهرق، محافظة في المدارس مديري  نظر وجهة من المعلمين أداء مستوى  عن الكشف بهدفو 
ليهة الدراسهة أداة  صهورة فهي الهواردة الفقهرات مضهامين بع  تبني تمو  الدراسة بهذه خاصة أداة  تطوير تم  األوَّ
 & Maya, Deeb) منهها إليههاأ الرجهوع بعهد الدراسهة بموضهوع الصهلة  ات السهابقة الدراسهات بعه  مهن

Al-Shamsi, 2009; Habashneh, 2013) )نت وقد أ ليهة صورتها في األداة  تكوَّ  فقهرةٍ  أربعهين مهن األوَّ
 الصهف إدارة ، وواألنشهطة والوسهائل التدريخ أساليد ، واليومي التخطيم: هي مجاالتأ ستة على موَّزعة
 يةواالستمرار  التوثيقو  التقويمو  ،الدراسية بالمادة اإللمامو  واالتصال

 هاوثثات الدراسة أداة صدق دالالت
 )مستوى أداء المعلمين( الدراسة ألداة المحتوى  صدق

 فههي المههدارس مههديري  نظههر وجهههة مههن المعلمههين أداء مسههتوى  ألداة  الظههاهري  الصههدق مههن التحقههق تههم
 مههنو  ،واالختصهها  الخبههرة  وي  مههن تههدريخ هيمههة أعضههاء مههن مجموعههة علههى بعرضههها المفههرقأ محافظههة
 التربهههوي، التخطهههيم) مجهههاالت فهههي( مسهههاعد أسهههتا  مشهههارك، أسهههتا  داتهههور، أسهههتا ) األكاديميهههة الرتهههد  وي 
 ،اليرمهههوك جامعهههة فهههي( العربيهههة اللغهههة تهههدريخ وأسهههاليد منهههاهجو  نفهههخ، علهههمو  تربويهههة، خدارةو  تربيهههة، أصهههولو 

 محتهوى  دقهة لحو  آرائهم إبداء بهدف و لص الخاصة، الورقاء وجامعة ،البيت آل وجامعة ،األردنية والجامعة
 ألجلهههه، وضهههعت مههها لقيهههاس ومناسهههبتها اللغويهههة، والصهههياغة الفقهههرات، وضهههوإ: حيهههث مهههن تهاوصهههح األداة 
 األخههذ تههم  .الفقههرات علههى مناسههًبا يرونههه مهها حههذف أو تعههديل أو وخضههافة لههه، تتبههع الههذي للمجههال هههائوانتما
ًنهها التحكههيم بعههد النهائيههة صههورتها فههي األداة  فقههرات عههدد أصههبحو اافههة المحكمههين مالحظههاتب  مههن مكوَّ

  اتها. المجاالت السابقة على موَّزعة فقرةٍ  وعشرينَ  ثمانٍ 
 مستوى أداء المعلمين() الدراسة أداة ثثات

 اسهتخدام تهم فقهد لههاأ التابعة وللمجاالت الدراسة ألداة  الداخلي االتساق ثبات حساب ألغراض
 للعينههههههة األول التطبيههههههق بيانههههههات علههههههى باالعتمههههههاد (Cronbach-Alpha) ألفهههههها كرونبهههههها  معادلههههههة

 إعههادة تههم فقههد لهههاأ التابعههة وللمجههاالت الدراسههة ألداة  اإلعههادة ثبههات حسههاب وألغههراض االسههتطالعية،
 مقههداره زمنههي بفاصههل (test-retest) وخعادتههه االختبههار بطريقههة االسههتطالعية العينههة علههى التطبيههق
ل التطبيهق لعالقهة بيرسهون  ارتبهال عامهلم اسهتخدام تهم إ  والثاني، األول التطبيقين بين أسبوعان  األوَّ
 (2) الجدول في ُمبيَّن هو كما و لص االستطالعية، للعينة الثاني بالتطبيق
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 مستوى أداء المعلمين() الدراسة(: قيم معامالت ثثات االتساق الداخلي واإلعادة ألداة 1) الجدول
 والمجاالت التابعة لها

 المقياس ومجاالته
 اإلعادة االتساق الداخلي د الفقراتعد معامالت ثثات

 6 2.21 0.94 التخطيط اليومي

 6 2.22 0.95 أساليب التدريس والوسائل واألنشطة

 5 2.23 0.92 إدارة الصف واالتصال

 6 2.22 0.94 التقويم

 5 2.22 0.95 التوثيق واالستمرارية

 28 2.24 0.98 الكلي للمقياس

 قههد )مسههتوى أداء المعلمههين( الدراسههة ألداة  الههداخلي االتسههاق تثبهها أنَّ  (2) الجههدول مههن يالحههو
 اإلعههادة ثبههات أنَّ  حههين فههي(. 2.24) وحتههى( 2.22) مههن تراوحههت ولمجاالتههها( 2.22) قيمتههه بلغههت
 (.2.21) إلى( 2.23) من تراوحت ولمجاالتها( 2.24) قيمته بلغت قد الدراسة ألداة 

 ) مستوى أداء المعلمين( الدراسة أداة تصحيح معيار

 الحسههههابية األوسههههال تصههههني  بغههههرض أالنسههههبي التههههدريج  ي اإلحصههههائي نمههههو جاألُ  تبنههههي تههههم
 التهي والفقهرات ،لها التابعة والمجاالت المعلمين أداء مستوى  أداة  على الدراسة عينة أفراد الستجابات
 علهى أداء :مسهتويات ثهةثال إلهى المفرق  محافظة في المدارس مديري  نظر وجهة من للمجاالت تتبع
 للحاصهلين وُيعطهى متوسهم ،(6.33) مهن أكبهر درجهة علهى للحاصهلين وُيعطهى مرتفهع: اآلتي النحو
 مههن أقههل درجههة علههى للحاصههلين وُتعطههى مههنخف  ،(6.33) وحتههى( 4.62) مههن تتههراوإ درجههة علههى
(4.62.) 

 النتائج عرض

موا مسوتوى أداء المعلموين الحاصولين علوى  : علهى نهصَّ  الهذي الدراسهة بسؤال المتعلقة النتائج. أوَّالً 
  .؟دورات تدريبية في محافظة المفرق من وجهة نظر مديري المدارس

 واالنحرافهههههههات الحسهههههههابية األوسهههههههال حسهههههههاب تهههههههم فقهههههههد أولاأل الدراسهههههههة سهههههههؤال عهههههههن لإلجابهههههههة
 مههههههديري  نظههههههر وجهههههههة مههههههن لههههههه التابعههههههة والمجههههههاالت المعلمههههههين ألداء والرتبههههههة والدرجههههههة المعياريههههههة
 وفًقهههههههها تنازلًيهههههههها لههههههههه التابعههههههههة المجههههههههاالت ترتيههههههههد مراعههههههههاة مههههههههع المفههههههههرق، محافظههههههههة فههههههههي المههههههههدارس
 (.4) الجدول في ُمبيَّن هو كما و لص الحسابية، ألوساطها

 
 



 منيرة الشرمانصالح عليمات، أ.د.  ، أ.د.موسى سالم رزق د.               .....        عالقة بين فاعلية محتوى ال

  14 

ألداء المعلمين والمجاالت التابعة  والرتثة والدرجة(: األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية 5) الجدول
 ي محافظة المفرق مرتثًة تنازلًياله من وجهة نظر مديري المدارس ف

 المستوى  االنحرال المعياري  الوسط الحسابي المقياس ومجاالته الرقم الرتثة

 متوسم 0.79 3.44 إدارة الصف واالتصال 3 1

 متوسم 0.78 3.40 التقويم 4 2

 متوسم 0.77 3.39 أساليد التدريخ والوسائل واألنشطة 2 3

 متوسم 0.87 3.35 التوثيق واالستمرارية 5 4

 متوسم 0.76 3.31 التخطيم اليومي 1 5

 متوسط 0.74 3.37 الكلي للمقياس

 نظهههر وجههههة مهههن لهههه التابعهههة والمجهههاالت المعلمهههين أداء مسهههتوى  نَّ إ (4) الجهههدول مهههن يالحهههو
 الحسههابية األوسههال تصههني  لمعيههار وفًقهها ،(متوسههًطا) جههاء قههد المفههرق  محافظههة فههي المههدارس مههديري 
 مهههديري  نظهههر وجهههة مهههن المعلمهههين أداء مجههاالت جهههاءت فقههد واإلجهههراءاتأ الطريقهههة يفهه  اهههره الههوارد
 ثههم األولههى، الرتبههة فههي واالتصههال الصههف إدارة: اآلتههي للترتيههد وفًقهها المفههرق  محافظههة فههي المههدارس
 التوثيهههق ثهههم الثالثهههة، الرتبهههة فهههي واألنشهههطة والوسهههائل التهههدريخ أسهههاليد ثهههم الثانيهههة، الرتبهههة فهههي التقهههويم
   .الخامسة الرتبة في اليومي التخطيم ثم الرابعة، الرتبة في مراريةواالست
هول هنواف فوروق ذات داللوة إحصوائية  : "علوى نوصَّ  الويي الدراسوة بسواال المتعلقة النتائج. ثانًيا

( فووي اسووتجابات أفووراد عينووة الدراسووة حووول مسووتوى أداء α=4045(عنوود مسووتوى الداللووة 
بية تعزى لمتغيرات الجونس والخبورة والمرحلوة الدراسوية المعلمين الحاصلين على دورات تدري

 "والمديرية من وجهة نظر مديري المدارس؟
 المعلمين ألداء المعيارية واالنحرافات الحسابية األوسال حساب تم فقد الثانيأ الدراسة سؤال عن لإلجابة
 الدراسهية لمرحلةاو  لخبرةاو  للجنخ وفًقا ،المفرق  محافظة في المدارس مديري  نظر وجهة من له التابعة والمجاالت
 (4) الجدول في كما ،اللواء ولمديرية

(: األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء المعلمين والمجاالت التابعة له من وجهة 6) الجدول
 نظر مديري المدارس في محافظة المفرق وفًقا للجنس وللخبرة وللمرحلة الدراسية ولمديرية اللواء

 غيرالمت
 ومستوياته
 واإلحصائي

 مجاالت أداء المعلمين
 التخطيط الكلي

 اليومي
 التدريس أساليب
 واألنشطة والوسائل

 إدارة الصف
 التوثيق التقويم واالتصال

 واالستمرارية

 الجنس

 ذكر
 3.33 3.27 3.34 3.39 3.39 3.28 س 

 0.71 0.88 0.74 0.75 0.74 0.75 ع
 أن ى

 3.40 3.40 3.43 3.48 3.39 3.33 س 
 0.76 0.86 0.81 0.82 0.80 0.78 ع
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 غيرالمت
 ومستوياته
 واإلحصائي

 مجاالت أداء المعلمين
 التخطيط الكلي

 اليومي
 التدريس أساليب
 واألنشطة والوسائل

 إدارة الصف
 التوثيق التقويم واالتصال

 واالستمرارية

 الخبرة

 سنوات 01أقل من 
 3.72 3.72 3.79 3.74 3.68 3.64 س 

 0.77 0.84 0.76 0.77 0.88 0.85 ع
 سنوات فأك ر 01

 3.32 3.29 3.34 3.40 3.34 3.26 س 
 0.72 0.86 0.77 0.78 0.75 0.74 ع

 المرحلة الدراسية

 يةأساس
 3.38 3.37 3.40 3.43 3.40 3.30 س 

 0.75 0.89 0.78 0.80 0.78 0.78 ع
 ثانوية

 3.37 3.31 3.39 3.46 3.37 3.31 س 
 0.72 0.83 0.79 0.78 0.76 0.73 ع

 مديرية لواء

 قصثة المفرق 
 3.39 3.34 3.38 3.51 3.41 3.31 س 

 0.68 0.85 0.72 0.69 0.72 0.69 ع
 الشمالية الشرقية الثادية

 3.44 3.42 3.45 3.46 3.48 3.37 س 
 0.69 0.84 0.73 0.76 0.70 0.75 ع

 الثادية الشمالية الغربية
 3.28 3.26 3.34 3.34 3.25 3.22 س 

 0.86 0.94 0.91 0.92 0.90 0.87 ع
 ع: االنحرال المعياري  س: الوسط الحسابي

 المعلمههههههههين ألداء الحسههههههههابية األوسههههههههال بههههههههين يههههههههةاهر ظ فههههههههروق  وجههههههههود (4) الجههههههههدول مههههههههن يالحههههههههو
 اخهههههتالف عهههههن ناتجهههههة أالمفهههههرق  محافظهههههة فهههههي المهههههدارس مهههههديري  نظهههههر وجههههههة مهههههن لهههههه التابعهههههة والمجهههههاالت
 سههههالفة الظههههاهرة الفههههروق  جوهريههههة مههههن وللتحقههههق اللههههواءأ ومديريههههة الدراسههههية والمرحلههههة والخبههههرة الجههههنخ مسههههتويات
 مههههن المعلمههههين ألداء الحسههههابية األوسههههال بههههين -تفاعههههل دون - اعيالربهههه التبههههاين تحليههههل إجههههراء تههههم فقههههد الههههذارأ
 ولمديريهههههة الدراسهههههية وللمرحلهههههة وللخبهههههرة للجهههههنخ وفًقههههها ،المفهههههرق  محافظهههههة فهههههي المهههههدارس مهههههديري  نظهههههر وجههههههة
 (3) الجدول في ُمبيَّن هو كما و لص اللواء،

ة ألداء المعلمين من بين األوساط الحسابي -دون تفاعل-(: نتائج تحليل التثاين الرباعي 7) الجدول
 وجهة نظر مديري المدارس في محافظة المفرق وفًقا للجنس وللخبرة وللمرحلة الدراسية ولمديرية اللواء

 مصدر
 التثاين

 مجموع
 المربعات

 درجة
 الحرية

 وسط مجموع
 المربعات

 اإلحصائية الداللة ل

 0.35 0.88 0.47 1 0.47 الجنس

 0.01 7.97 4.26 1 4.26 الخبرة

 0.66 0.19 0.10 1 0.10 رحلة الدراسيةالم
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 مصدر
 التثاين

 مجموع
 المربعات

 درجة
 الحرية

 وسط مجموع
 المربعات

 اإلحصائية الداللة ل

 0.34 1.07 0.57 2 1.15 مديرية لواء

   0.53 218 116.47 الخطأ

    223 121.94 الكلي

 ألداء الحسههههابيين الوسههههطين بههههين إحصههههائًيا دال فههههرق  وجههههود عههههدم (3) الجههههدول مههههن يالحههههو
 الجهدول مهن ويالحهو .للجهنخ ُيعهوى  المفهرق  محافظهة فهي المهدارس مهديري  نظهر وجهة من المعلمين
 مهههديري  نظهههر وجههههة مهههن المعلمهههين ألداء الحسهههابيين الوسهههطين إحصهههائًيا بهههين دال فهههرق  وجهههود اتهههه 
 عشههرة مههن أقههل خبههراتهم ممههن المههدارس مههديري  لصههالح للخبههرةأ ُيعههوى  المفههرق  محافظههة فههي المههدارس
إحصهائًيا  دال فهرق  وجهود عهدمو  .فه كثر سهنوات عشرة خبراتهم ممن المدارس بمديري  ،مقارنةً  سنوات
 ُيعهوى  المفهرق  محافظهة فهي المهدارس مديري  نظر وجهة من المعلمين ألداء الحسابيين الوسطين بين

 وجههة مهن المعلمهين ألداء الحسابية األوسال بين إحصائًيا دالة فروق  وجود عدمو  .الدراسية للمرحلة
 األوسهال بهين ظهاهرة روق فه وجهودو   .اللهواء لمديريهة ُيعهوى  المفرق  محافظة في المدارس مديري  نظر

 اخهتالف عهن ناتجهة المفهرق  محافظهة فهي المهدارس مهديري  نظهر وجههة مهن المعلمهين أداء لمجاالت الحسابية
 تهم الظهاهرة الفهروق  جوهريهة مهن وللتحقق اللواءأ ومديرية الدراسية والمرحلة والخبرة الجنخ مستويات
 Bartlett بارتليتهت اختبهارو  أبعًضها بعضهها بهين المجاالت لعالقة بيرسون  ارتبال معامالت حساب
 (2) الجدول في ُمبيَّن هو كما و لص اللواءأ ولمديرية الدراسية وللمرحلة وللخبرة للجنخ وفًقا للكروية
(: نتائج اختثار بارتليتت للكروية لمعامالت ارتثاط بيرسون لعالقة مجاالت أداء المعلمين من 1) الجدول

 فظة المفرق وفًقا للجنس وللخبرة وللمرحلة الدراسية ولمديرية اللواءوجهة نظر مديري المدارس في محا

 العالقة
 وفق المتغيرات

 التخطيط
 اليومي

 أساليب التدريس
 والوسائل واألنشطة

 إدارة الصف
 واالتصال

 التقويم

    0.87 أساليد التدريخ والوسائل واألنشطة

   0.85 0.82 إدارة الصف واالتصال

  0.87 0.87 0.83 التقويم

 0.85 0.78 0.79 0.80 التوثيق واالستمرارية

 اختثار
Bartlett للكروية 

 الداللة اإلحصائية درجة الحرية التقريبية 2χ نسثة األرجحية

0.00 1291.75 14 0.00 

 نظههر وجهههة مههن المعلمههين أداء مجههاالت بههين إحصههائًيا دالههة عالقههة وجههود (2) الجههدول مههن يتضههح
 إجههراء وتههم اللههواءأ ولمديريههة الدراسههية وللمرحلههة وللخبههرة للجههنخ ُتعههوى  المفههرق  فظههةمحا فههي المههدارس مههديري 
 مهن مجتمعهة المعلمهين أداء لمجهاالت الحسهابية األوسهال بهين -تفاعهل دون - المتعدد الرباعي التباين تحليل
 اللههواء، ةمديريههو  الدراسههية لمرحلههةاو  لخبههرةاو  للجههنخ وفًقهها ،المفههرق  محافظههة فههي المههدارس مههديري  نظههر وجهههة
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 (2) الجدول في كما و لص
بين األوساط الحسابية لمجاالت أداء  -دون تفاعل-(: نتائج تحليل التثاين الرباعي المتعدد 9) الجدول

 لمرحلةاو  لخبرةاو المعلمين مجتمعة من وجهة نظر مديري المدارس في محافظة المفرق وفًقا للجنس 
 اللواء ومديرية الدراسية

 األثر
 ل ين المتعددتحليل التثا

 الكلية

 الداللة درجة الحرية
 الخطأ الفرضية قيمته نوعه اإلحصائية

 Hotelling's Trace 0.02 0.90 5 214 0.48 الجنس

 Hotelling's Trace 0.05 2.13 5 214 0.06 الخبرة

 Hotelling's Trace 0.02 0.86 5 214 0.51 المرحلة الدراسية

 Wilks' Lambda 0.94 1.25 10 428 0.25 مديرية لواء

 مديريهةو  الدراسهية لمرحلهةاو  لخبهرةاو  للجهنخ إحصهائًيا دال أثهر وجود عدم (2) الجدول من يتضح
 .المفرق  محافظة في المدارس مديري  نظر وجهة من مجتمعة المعلمين أداء مجاالت في اللواء
إرتثاطيوة ذات داللوة  قوةهول هنواف عال : "علوى نوصَّ  الويي الدراسوة بسواال المتعلقوة النتوائج. ثالً ا

بوووين فاعليوووة محتووووى الووودورات التدريبيوووة للمعلموووين  ((α=0.05إحصوووائية عنووود مسوووتوى 
 "ومستوى أدائهم من وجهة نظر المديرين؟

 فاعليهههة لعالقهههة بيرسهههون  ارتبهههال معامهههل حسهههاب تهههم فقهههد أالثالهههث الدراسهههة سهههؤال عهههن لإلجابهههة
 مهديري  نظهر وجههة مهن وبمجاالتهه به دائهم لهه بعهةالتا والمجهاالت للمعلمهين التدريبيهة الدورات محتوى 
 .(12) الجدول في ُمبيَّن كما و لص المفرق، محافظة في المدارس
ارتثاط بيرسون لعالقة فاعلية محتوى الدورات التدريبية للمعلمين والمجاالت  معامل(: قيم 14) الجدول

 افظة المفرق التابعة له بأدائهم وبمجاالته من وجهة نظر مديري المدارس في مح

 اإلحصائي العالقة

 مجاالت أداء المعلمين

 الكلي
 للمقياس

 التخطيط
 اليومي

 أساليب
 التدريس
 والوسائل
 واألنشطة

 إدارة
 الصف

 واالتصال

 التقويم
 التوثيق

 واالستمرارية

بية
دري
 الت
رات
لدو
ى ا
حتو
ت م
جاال
م

 

تحديد 
االحتياجات 
 التدريبية
لبناء محتوى 
 الدورات التدريبية

ρ 0.67 0.65 0.59 0.64 0.57 0.67 

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 الداللة اإلحصائية

 تخطيم محتوى 
 الدورات التدريبية

ρ 0.64 0.59 0.59 0.58 0.53 0.63 

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 الداللة اإلحصائية

 تصميم محتوى 
 الدورات التدريبية

ρ 0.61 0.57 0.54 0.59 0.53 0.61 

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 الداللة اإلحصائية

 ρ 0.73 0.66 0.65 0.66 0.59 0.71 تقويم محتوى 
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 اإلحصائي العالقة

 مجاالت أداء المعلمين

 الكلي
 للمقياس

 التخطيط
 اليومي

 أساليب
 التدريس
 والوسائل
 واألنشطة

 إدارة
 الصف

 واالتصال

 التقويم
 التوثيق

 واالستمرارية

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 الداللة اإلحصائية الدورات التدريبية

متابعة تطبيق 
 محتوى 

 الدورات التدريبية

ρ 0.78 0.75 0.71 0.72 0.64 0.77 

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 صائيةالداللة اإلح

 الكلي
 للمقياس

ρ 0.79 0.74 0.71 0.73 0.66 0.78 

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 الداللة اإلحصائية

ارتبال بيرسون لعالقة فاعلية محتوى الدورات  جميع قيم معامل( أنَّ 12) الجدوليالحو من 
ب دائهم وبمجاالته من وجهة نظر مديري المدارس في  التدريبية للمعلمين والمجاالت التابعة له

محافظة المفرق، قد اانت موجبة )طردية االتجاه( و ات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
(α=0.05).  

 والتوصيات النتائج مناقشة
موا مسوتوى أداء المعلموين  : "علوى نصَّ  اليي الدراسة بساال المتعلقة النتائج مناقشة. أواًل 

 أظهههرت لين علووى دورات تدريبيووة فووي محافظووة المفوورق موون وجهووة نظوور مووديري الموودارس؟الحاصوو
 فههههي المههههدارس مههههديري  نظههههر وجهههههة مههههن لههههه التابعههههة والمجههههاالت المعلمههههين أداء مسههههتوى  أنَّ  النتههههائجأ
 يته ثر والمعلمهات المعلمهين أداء أنَّ  إلهى النتيجهة ههذه وقهد ُتعهوى  أ(متوسهًطا) جهاء قد المفرق  محافظة
 الههدورات محتههوى  فاعليههة كانههت مهها فههإ ا أ اتههه المقههدارب للمعلمههين التدريبيههة الههدورات محتههوى  بفاعليههة
 إلهى قهد يرجهع  لهص كمها .متوسهًطا يكهون  بالمحصهلة والمعلمهات المعلمهين أداء فهإنَّ  متوسطة التدريبية
 .التدريبيهة بالبيمهةو  الُمهدرّ بين بكفهاءة التدريبيهة الهدورات بمحتهوى  مهروًرا يت ثر المعلمين أداء مستوى  أنَّ 

 التهدريبي البرنهامج فاعليهة نَّ إ حيهث مهن ((Geraldo, 2013 دراسهة نتيجهة مهع النتيجهة ههذه واتفقهت
 ليصهبح ممارسهتهمأ سهوية رفع في أسهمت قد اإلنجليوية اللغة لمعلمي الصفية الممارسة تحسين في

 المعلمههين أنَّ  مههع وجيهاتهها،ولت المدرسههية اإلدارة متطلبهات مههع ولتتوافهق قبههل،  ي مهن أكثههر تواصهلهم
 لحههل التههدريد علههى المشههرفة السههلطات ومههن المدرسههية إدارتهههم مههن والمههادي المعنههوي  للههدعم بحاجههة
 من ((Al-Sadani, 2017 دراسة نتيجة مع النتيجة هذه تتفق كما. تواجههم التي التدريد معيقات
 الدراسههي للصههف اإللكترونيههة دارةاإل مهههارات أداء فههي اً نقصهه يعههانون  المبتههدئين المعلمههين أنَّ  حيههث
 لمهههارات المبتههدئين المعلمههين مههن( %43) امههتالك عههدم إلههى األوليههة النتههائج وأشههارت كبيههرأ بشههكل
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 .الدراسي للصف اإللكترونية اإلدارة
هوول هنوواف فووروق ذات  : "علووى نووصَّ  الوويي الدراسووة بسوواال المتعلقووة النتووائج مناقشووة. ثانًيووا

( في استجابات أفوراد عينوة الدراسوة حوول مسوتوى α=4045)اللة داللة إحصائية عند مستوى الد
أداء المعلمين الحاصلين على دورات تدريبيوة تعوزى لمتغيورات الجونس والخبورة والمرحلوة الدراسوية 

 بههين إحصههائًيا دال فههرق  وجههود عههدم نتههائجأال أظهههرت والمديريووة موون وجهووة نظوور مووديري الموودارس؟
 فهههي المهههدارس مهههديري  نظهههر وجههههة مهههن لهههه التابعهههة والمجهههاالت المعلمهههين ألداء الحسهههابيين الوسهههطين
 أداء فهههي فهههروق  وجهههود يفتهههرض ال أنَّهههه إلهههى وقهههد تعهههود ههههذه النتيجهههة للجهههنخأ ُيعهههوى  المفهههرق  محافظهههة
 المعلمهههين لكهههون  والمهههديراتأ المهههديرين نظهههر وجههههة مهههن الصهههفية الغرفهههة داخهههل والمعلمهههات المعلمهههين
 لهههم ممههنأنفسهههم  الُمههدرّ بين أيههدي علههى التدريبيههة دوراتهههم يتلقُّههون   اتهههاالختصهها   مههن والمعلمههات
هههون  ولكهههونهم التهههدريد، مجهههال فهههي  اتهههها الخبهههرات  اتهههها  التدريبيهههة الهههدورات الُمهههدرّ بين أيهههدي علهههى يتلقُّ
 كههههال فيههههها يعمههههل التههههي والظههههروف الثقافههههة ولكههههون . منهمهههها لكههههلٍّ  الُمناسههههبة ومهههههارةً  معرفههههةً  الُمتجانسههههة
 وتختلهف .وللمعلمهات للمعلمهين اتهها  األكاديمي اإلعداد َوحَدة ولهما كبير، حدٍّ  ىإل ُمتماثلة الجنسين
 إحصهائية داللهة  ات فهروق  وجهود حيث من ((Habashneh, 2013 دراسة نتيجة عن النتيجة هذه
 الهذاور لصهالح للجهنخأ ُيعوى  له التابعة والمجاالت التدريسي األداء لمستوى  الحسابية األوسال بين
 .باإلناث مقارنةً 

 وجههة مهن المعلمهين ألداء الحسابيين الوسطين بين إحصائًيا دال فرق  وجود النتائجأ وأظهرت
 أقهل خبهراتهم ممهن المهدارس مهديري  لصهالح للخبهرةأ ُيعهوى  المفهرق  محافظة في المدارس مديري  نظر
 ههذه أن تعهوى  ويمكهن فه كثرأ سهنوات عشهر خبهراتهم ممهن المدارس بمديري  مقارنةً  سنوات عشر من

 لمرؤوسهيهم نههيظهرو  ممها الهرغم علهى الطويلهة الخبهرات  وي  مهن والمديرات المديرين أنَّ  إلى النتيجة
 المعلمههههين أداء ُيقيّ مههههون  أنَّهههههم إالّ  بهههههمأ واتصههههالهم االجتماعيههههة عالقههههاتهم فههههي وحميميههههة انفتههههاإ مههههن

 التههههي لتجههههاربا لكثهههرة   المنخفضههههةأ الخبههههرات  وي  نظهههرائهم مههههن موضههههوعية أكثهههر بشههههكل والمعلمهههات
  وي مههههن  المههههديراتو  بالمههههديرين مقارنههههةً  ومعلمههههاتهن معلمهههيهم مههههع معههههامالتهم معتههههرك فههههي خاضهههوها
 مرؤوسههيهم مههع االجتماعيههة عالقههاتهم وحميميههة انفتههاحهم ضههحية يقعههوا قههد الههذين المنخفضههة الخبههرات
 دالههة فههروق  ظهههرت لههم لههذلص والمعلمههاتأ المعلمههين أداء بتقيههيم المغههاالة   فههي والمعلمههات المعلمههين مههن

 مههههديري  نظههههر وجهههههة مههههن والمعلمههههات المعلمههههين أداء لمجههههاالت الحسههههابيين الوسههههطين بههههين إحصههههائًيا
 المنخفضهة الخبهرات  وي  مهن والمهديرات المهديرين لكهون  للخبهرةأ ُتعهوى  المفهرق  محافظهة في المدارس
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 للمسهاس يهمتحاشه فضاًل عن بخصوصياته الولوج دون  مرؤوسيهم أداء عن العام باالنطباع يهتمون 
 المهههديرين لكهههون  المقابهههل وفهههي ،بيهههنهم فيمههها تصهههادم حهههدوث خشهههية والمعلمهههات المعلمهههين أداء بتقيهههيم

 مديريههة فههي المعتبههرة ومكههانتهم الطويلههة خبههرتهم ضههغم وتحههت الطويلههة الخبههرات  وي  مههن والمههديرات
 لهههذلص دائههههمأأل تقيههيمهم فهههي مرؤوسههيهم محابهههاة إلههى يضهههطرون  ال لههها يتبعهههون  التههي والتعلهههيم التربيههة
 .متكافمة والطويلة المنخفضة الخبرات  وي  من والمديرات المديرين نظر وجهتي جاءت
 المعلمههين ألداء الحسههابيين الوسههطين بههين إحصههائًيا دال فههرق  وجههود عههدم النتههائجأ أظهههرت كمهها
 ةأالدراسهي للمرحلهة ُيعهوى  المفهرق  محافظهة فهي المهدارس مهديري  نظر وجهة من له التابعة والمجاالت
بة نتيجة إنَّها إلى النتيجة أن تعوى هذه وُيمك ن  الخبهرةأ وخلى الجنخ إلى العائدتين النتيجتين من ُمراَّ
 المهديرين لجهنخ منسهوبة لهه التابعهة والمجهاالت والمعلمهات المعلمين أداء في فروق  توجد ال أنَّه فبما

 ومجاالتهه والمعلمهات المعلمين اءأد في فروق  وجود ُيفترض ال لذلص لخبراتهمأ منسوبة أو والمديرات
 .والمديرات للمديرين والخبرة الجنخ تشتمل الدراسية المرحلة لكون  الدراسيةأ للمرحلة ُتعوى 

 ألداء الحسههههابية األوسههههال بههههين إحصههههائًيا دالههههة فههههروق  وجههههود عههههدم النتههههائجأ أظهههههرت واههههذلص
 لمديريهة ُيعهوى  المفهرق  ظهةمحاف فهي المهدارس مهديري  نظهر وجههة مهن لهه التابعة والمجاالت المعلمين
 والمرحلههة والخبههرة الجههنخ مناقشههة معههرض فههي إليههه الههذهاب تههم قههد مهها مههع تتفههق النتيجههة وهههذه اللههواءأ
 وجهههة مههن لههه التابعههة والمجههاالت والمعلمههات المعلمههين أداء نتههائج تتبههاين أن ُيفتههرض ال إ  الدراسههية
 ههذه تفسهير ألمكهن وخالّ  لههاأ يتبعهون  التهي موالتعلهي التربيهة مديريهة بهاختالف والمديرات المديرين نظر
 التابعههة والمجههاالت والمعلمههات المعلمههين ألداء الحسههابية األوسهال بههين فههروق  وجههود حههال فههي النتيجهة
 والمعلمههات المعلمههين مههن الخيههرة خيههرة تمراههو إلههى لهههاأ يتبعههون  التههي والتعلههيم التربيههة لمديريههة وفًقهها لههه
 فههي الحههال واقههع فههي متحقههق غيههر هههو مهها وهههذا المههديرياتأ بقيههة حسههاب علههى المههديريات إحههدى فههي

 .المفرق  محافظةفي  تعليمالو  تربيةال مديريات
ذات داللة : "هل هناف عالقة على نصَّ  اليي الدراسة بساال المتعلقة النتائج مناقشة. ثالً ا

ن بين فاعلية محتوى الدورات التدريبية للمعلمي( α=4045)إحصائية عند مستوى الداللة 
( االتجاه طردية) موجبة عالقات وجود النتائجأ أظهرت ومستوى أدائهم من وجهة نظر المديرين؟

 محتوى  مجاالت فاعلية بينَ  الُقوَّة كبيرة (α=0.05) الداللة مستوى  عند إحصائية داللة و ات
 سيرتف ُيمكنو  .أخرى  جهةٍ  من المعلمين أداء مجاالت وبين جهة من للمعلمين التدريبية الدورات
 أداء وبين جهة من ومجاالته التدريبية الدورات ُمحتوى  فاعلية بين االتجاه اإليجابية العالقات قوة
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 كلما مؤداهأ سببي بمنطق والمديرات المديرين نظر وجهة من ،أخرى  جهةٍ  من ومجاالته المعلمين
ر افإنَّه بالمائة مائة بمقدار ومجاالته التدريبية الدورات محتوى  فاعلية ارتفعت  من مقداره ما ُتفسّ 
 أداء في االطراد هذا ولعلَّ  ومجاالتهأ والمعلمات المعلمين أداء من( %42.21) إلى( 22.22%)

 التدريبية، للعملية المالئم التدريبي المنا  تهيمة بضرورة يوحي الفاعلية زيادة ضوء في المعلمين
 أدائهم، تطوير بهدف التدريبية للبرامج راالختيا فرصة العاملين وبإعطاء المناسبة، الحوافو وبتقديم
 ت ثير وجود حيث من ((Maya, Debb, Al-Shamsi, 2009 نتيجة مع النتيجة هذه واتفقت
 ,Al-Sadaniة دراس نتيجة مع النتيجة هذه أتفقت كما. العاملين أداء في التدريبية للعملية

 أداء تحسن وبين جهة من يالتدريب للبرنامج التعرض بين دالة عالقة وجود حيث من ((2017
 . أخرى  جهة من المعلمين

   :التوصيات
 .مستمرة بصورة التدريبية البرامج بتقويم والقيام وتحسينها، التدريبية بالبيمة االهتمام رورةض -
 علههى المعلههم تههدريد علههى الخدمههة فههي أثنههاءو  اإلعههداد فتههرة فههي للمعلههم التدريبيههة الههدورات تضههمين -
 التقههههويم، واالتصههههال، الصههههف إدارة واألنشههههطة، والوسههههائل التههههدريخ أسههههاليد اليههههومي، التخطههههيم)

 .لديهم التدريسي األداء تحسين بهدف أ(واالستمرارية التوثيق
 طريقههه عههن ليههتم االجتماعيههةأ المواقههع مثههل المتههدربين لمعلمههاتاو  للمعلمههين خهها  موقههع إنشههاء -

 .التدريبية الدوراتفي  نظرهم ووجهات همئآرا طرإ
الدراسههههات حههههول فاعليههههة الههههدورات التدريبيههههة مههههن خههههالل متغيههههرات أخههههرى مثههههل  مويههههد مههههنإجههههراء  -

 تخصص المعلم، وعدد الدورات، ونوع المدرسة.
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