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مدى رضا معلمي الدراسات االجتماعية عن الدورات التدريبية من وجهة نظرهم في مديرية التربية
والتعليم للواء القصر

الدكتور ماجد محمود الصعوب الدكتور رائد عبدالحافظ الصرايرة
الدكتور اياد بركات القرالة الدكتورة ماجدة خلف السبوع
الملخص
هدفت الدراسة إلى الكشف عن مدى رضا معلمي الدراسات االجتماعية عن الدورات التدريبية من وجهة نظرهم

 وقد تكون أفراد الدراسة من جميع معلمي الدراسات االجتماعية الذين يدرسون مواد،في مديرية التربية والتعليم للواء القصر

-2019 الدراسات االجتماعية في جميع المدارس الحكومية التابعة مديرية التربية والتعليم للواء القصر في العام الدراسي
 طبقت عليهم أداة الدراسة التي،) معلما ومعلمة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية99(  وتكونت عينة الدراسة من،2020

 ومكان التدريب،) ومقدم الدورة (المدرب، والمحتوى التدريبي، التقويم:) فقرة مقسمة على اربعة مجاالت هي23( تكونت من
.وجاهزيته
أظهرت نتائج الدراسة أن تقديرات معلمي الدراسات االجتماعية لمدى رضاهم عن الدورات التدريبية كان متوسطا

 كما اظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات رضا معلمي الراسات،في جميع مجاالت الدراسة

 وفي ضوء نتائج الدراسة أوصت الدراسة بعدد،االجتماعية الهمية الدورات التدريبية تعزى لمتغيري الجنس والمؤهل العلمي
.من التوصيات
. الدورات التدريبية، معلمي الدراسات االجتماعية، مدى رضا:الكلمات المفتاحية
The extent of social studies teachers ’satisfaction with the training courses from their
point of view of the Directorate of Education for the Minors Brigade
ABSTRACT
The study aimed to reveal the extent of social studies teachers, satisfaction with
the training courses from their point of view in the Directorate of Education for the Minors
Brigade. The study members may be from all social studies teachers who study social studies
subjects in all public schools affiliated to the Education Directorate in the Directorate of
Education for the Minors Brigade in the year For the academic year 2019-2020, the study
sample consisted of (99) teachers who were chosen randomly, and the study tool was applied
to them, which consisted of (23) paragraphs divided into four areas: evaluation, training
content, course presenter (the trainer), and place of training And its readiness.
The results of the study showed that social studies teachers ’ratings of their
degree of satisfaction with the reality of the training courses were average in all fields of
study. The results also showed that there were no statistically significant differences in the
estimates of social Rasat teachers ’satisfaction with the reality of training courses due to the
variables of sex and academic qualification. In light of the results of the study, the study
recommended a number of recommendations.
Keywords: mada satisfaction, social studies teachers, training courses.
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المقدمة:

يشهد العالم منذ مطلع هذا القرن نقلة حضارية هائلة شملت كل أوجه ومجاالت الحياة ،حيث أنه في كل يوم

يظهر على مسرح الحياة معطيات جديدة تحتاج إلى خبرات جديدة وفكر جديد ومهارات جديدة للتعامل معها بنجاح ،وهذه
التحوالت قد ألقت بظاللها على بنية النظام التربوي ،األمر الذي يتطلب إعادة النظر في النظم التعليمية مفهوما ومحتوى
وأسلوبا ،وذلك على أسس جديدة قائمة على استراتيجيات علمية فعالة تستوعب اإلمكانات المادية والبشرية المتاحة.
ومن هنا بدأت تتسابق الدول المختلفة على تطوير نظمها التعليمية بصورة شاملة أحيانا وبصورة جزئية أحيانا
كبير من االهتمام فى الدول المختلفة التى تنشد االرتقاء
قدر ا
أخرى ،وبدأت تشهد قضية التطوير واإلصالح المتعلقة بالمعلم ا
بنظمها التعليمية ،ومن ثم تجويد نواتجها ) العبادلة. )2015 ،
وتعد التربية الركيزة األساسية التي ُيعول عليها كل مجتمع للرقي بمستوى أفراده ،فهي األداة الفاعلة التي تبرز له

سماته وخصائصه التي تميزه عن غيره ،ولنجاح العملية التربوية ال بد من توافر عدد من المقومات يأتي في مقدمتها المعلم
الذي يمثل األساس في أي نظام تعليمي؛ ولذا نجد أن المجتمعات على الرغم من تباين ثقافاتها وأهدافها اهتمت بالمعلم
وجعلته من أولوياتها فعملت على إعداده ثقافيا وتربويا وتخصصيا في مؤسسات تربوية ،وتدريبه المستمر على كل
المستجدات من حوله.
ويمثل المعلم أهم العناصر في العملية التربوية بوجه عام ،وفي المرحلة األساسية بوجه خاص ،ولهذا كان من
الواجب العناية بإعداده إعدادا سليما ،وإمداده بما يجد في ميدان عمله من معلومات وثقافات مختلفة وتجارب مفيدة .وإيمانا
بأهمية التأثير الذي يحدثه المعلم المؤهل على نوعية التعليم ومستواه (العاجز.)2009 ،
فبدون معلم متطور وا ٍع ألدواره ومساير للتغيرات المتسارعة في شتى جوانب الحياة ،ال يستطيع أي نظام تعليمي
تحقيق أهدافه؛ لتغير هذه األدوار بتغير الحياة المعاصرة ،فغني عن البيان القول بأن التغير اليوم أصبح قاعدة في حين غدا
الثبات استثناء.
وتقوم الدورات التدريبية التربوية بناء على خطة إستراتيجية واضحة قادرة على توفير الموارد الالزمة واالستفادة
من الموارد المتاحة بهدف تصميم دورات تدريبية مناسبة ومالئمة للعملية التربوية ،حيث تسهم الدورات التدريبية التربوية في
التنمية المستدامة ،كما تلعب دو ار فعاال في المساهمة في القضاء على الكثير من السلبيات في العملية التعليمية ،وتلبية
االحتياجات التربوية ،وتنمية المعايير الحياتية لألفراد ،كما ويعتمد تصميم هذه الدورات على التعليم الرسمي وغير الرسمي،
والمهارات الحياتية ،والجهود المبذولة لتنمية العملية التعليمية والنهوض بها وتحقيق المساواة في التعليم بين أفرادها
(.(Samady,2007
ويشير الزهراني ( )2010إلى أن المعلم يتعامل مع عدة متغيرات نفسية ،وثقافية ،وتنظيمية غير متجانسة أثناء
قيامه بعمله داخل الغرفة الصفية ،وبالتالي فهو بحاجة للتعرف على طرق مواجهتها وحلها ،وهذا يؤكد أهمية تنفيذ البرامج
التدريبية للمعلمين أثناء الخدمة مما يعزز من قدرة المعلمين على مواجهة تلك المتغيرات ،وضرورة أن ُيعطى المعلم حقه في

التدريب أثناء الخدمة.
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ويؤكد المجلس الوطني للدراسات االجتماعية ()National Council for the Social Studies

على

أهمية تدريب معلمي الدراسات االجتماعية من أجل التخلص من الفجوة بين التعليم النظري إلعداد المعلمين وتأهيلهم في
الجامعات والتطبيق العملي للممارسات التدريسية أثناء الخدمة ،األمر الذي يحتم على معلمي الدراسات االجتماعية اكتساب
معرفة متوافقة مع جهود االصالح المنتشرة في العالم (خصاونة.)2018 ،
ومن هنا استشعر الباحثون أن دراسة واقع الدورات التدريبية في مجال الدراسات االجتماعية من وجهة نظر
معلمي الدراسات االجتماعية من الموضوعات المهمة في هذا الوقت ،وذلك حتى يتسنى لهم مواكبة كل ما هو جديد في
هذا المجال من جميع النواحي (العملية ،والنظرية) ،وتعطي القائمين على برامج التدريب واقع يعيشه المعلمون ويأملون
تالفي سلبياته وزيادة إيجابياته.
مشكلة الدراسة وأهدافها:

يسعععى االردن وباسععتمرار فععي تطععوير شععامل لجميععع المنععاهج التعليميععة ومنهععا الم عواد األدبيععة وبصععورة تدريجيععة،

يستلزم بالضرورة تدريب معلمي الدراسات االجتماعية حتى يستطيعوا أن يتعاملوا مع هذا التغيير ،حيث أن إعداد المعلم قبعل
الخدمعة وتدريبععه أثنععاء الخدمعة عمليتععان متصععلتان ال غنعى ألحععدهما عععن ا خعر ،فععالمعلم ال يتحقععق وجعوده بمجععرد تخرجععه مععن
الكلية ،وإنما يلزمه التوجيه والتزود بالخبرة الصحيحة والمناسبة ،وما يستحدث في مجال مهنة التعليم.

وقد تعالت الصيحات في العالم عامة والعالم العربي خاصة ،والمجتمع التربوي في االردن مطالبة بتطوير برامج

التدريب أثناء الخدمة لمعلمي الدراسات االجتماعية خصاونة ( ،)2018وسعد ( ،)2018والزهراني ( ،)2018وشارون

( )Sharon, 2016وداود ( ،)2016ولكن الواقع يشير إلى أن هذه البرامج غالبا ما تعد وتنفذ دون أن تعتمد في كثير من

األحيان على رأي المعلمين وإنما على رأي الخبراء من أهل االختصاص ،مما يظهر الفجوة بين النظرية والتطبيق ،وظهرت

مالمح عزوف معلمي الدراسات االجتماعية عن االلتحاق بالدورات التدريبية ،واعتبارها عبء ثقيل يضاف إلى عبئهم
التدريسي واإلداري.

كما بدا تذمر المعلمين ميدانيا واضحا حول واقع الدورات التدريبية المقدمة لهم من حيث المحتوى والمحاضر

وموضوع الدورات وعدم التخصصية وعدم الرضا عن المردود التعليمي الخاص بطبيعة عملهم ،وألن هناك مبالغ مالية كبيرة

تدفع في مجال التدريب فالربد من استقصاء واقع التدريب التربوي في المملكة االردنيه الهاشمية ،ولهذا تتحدد مشكلة
الدراسة في الكشف عن مدى رضا معلمي الدراسات االجتماعية عن الدورات التدريبية من وجهة نظرهم في مديرية التربية

والتعليم للواء القصر.
أسئلة الدراسة:

هدفت هذه الدراسة إلى اإلجابة عن األسئلة التالية:

 .1ما مدى رضا معلمي الدراسات االجتماعية عن الدورات التدريبية من وجهة نظرهم في مديرية التربية والتعليم للواء
القصر؟

 .2هل تختلف تقديرات معلمي الدراسات االجتماعية لمدى رضا معلمي الدراسات االجتماعية عن الدورات التدريبية من
وجهة نظرهم في مديرية التربية والتعليم للواء القصر باختالف (الجنس ،والمؤهل العلمي)؟

أهداف الدراسة:

 .1التعرف على درجة رضا معلمي الدراسات االجتماعية عن الدورات التدريبية من وجهة نظرهم في مديرية التربية والتعليم
للواء القصر.
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 .2التعرف إلى ما إذا كان هناك اختالف لتاثير متغيرات (الجنس ،والمؤهل العلمي) على مدى رضا معلمي الدراسات
االجتماعية عن الدورات التدريبية من وجهة نظرهم في مديرية التربية والتعليم للواء القصر.

أهمية الدراسة:

تكمن أهمية الدراسة في التعرف على واقع الدورات التدريبية في مجال الدراسات االجتماعية من وجهة نظر

معلمي الدراسات االجتماعية بمديرية التربية والتعليم في لواء الجامعة ،ففي الجانب التطبيقي تنبع أهمية الدراسة من كونها
قد تساعد في الكشف ميدانيا عن أفضل الطرق لتحسين الجوانب العملية التدريبية في مجال تدريس الدراسات االجتماعية،

وقد تساعد نتائج هذه الدراسة و ازرة التربية والتعليم على تحديد االحتياجات التدريبية لمعلمي الدراسات االجتماعية ،وقد تلفت

هذه الدراسة نظر الباحثين إلى إجراء دراسات مماثلة على مواد أخرى.

أما الجانب النظري؛ فتكمن أهمية التدريب لمعم الدراسات االجتماعية في الميدان التربوي بالعمل على رفع

مستوى أداء المعلم في المادة بتطوير معارفه وزيادة قدرته على التجديد واإلبداع ،وتعزيز خبرات المعلم وتطوير مهاراته
وتعريفه بمشكالت التعليم وطرق عالجه ،كما تعمل على تبصير مشرف الدراسات االجتماعية على الطرق المناسبة ألداء
عمله بطر ٍ
ٍ
ٍ
وبجهد قليل في ٍ
وقت قصير ،كما أنه ومن المؤمل أن تقدم هذه الدراسة المساعدة في استيعاب الدور
جيدة
يقة
الكبير للمعلم في تطوير الدورات التدريبية في مجال الدراسات االجتماعية.

التعريفات اإلجرائية:

شملت الدراسة التعريفات اآلتية:
 درجة الرضا :يقصد بها درجة رضا معملي الدراسات االجتماعية في المدارس الحكومية بوصفهم متلقي الخدمة التدريبيةمن و ازرة الترببة والتعليم عن البرامج التدريبية في مديرية التربية والتعليم للواء القصر ،والتي تم قياسها من خالل الدرجة
التي حصل عليها المعلم في استجابته لفقرات أداة الدراسة.
 معلمي الدراسات االجتماعية :هم المعلمون القائمون على تدريس الدراسات االجتماعية بفروعها (التاريخ ،الجغرافيا،التربية الوطنية والمدنية) من معلمين ومعلمات ذكو ار وإناثا ،ممن يدرسون في مدارس مديرية التربية والتعليم للواء القصر.

 الدورات التدريبية  :هي كل البرامج المخططة والخبرات واألنشطة التي تنطلق من برامج إعداد وتدريب معلمي الدراساتاالجتماعية في المراحل التعليمية ،وتهدف إلى رفع كفايات المعلمين وتأهيلهم لمواجهة ما يستجد من تطورات تربوية وعلمية
وتقنية في مجاالت تخصصاتهم من خالل التخطيط العلمي والتنفيذ الكيفي والتقويم المستمر.
محددات الدراسة:

المحدد المكاني :تقتصر الدراسة على معلمي ومعلمات الدراسات االجتماعية في مديرية التربية والتعليم للواء القصر.

المحدد الزماني :أجريت الدراسة في الفصل الثاني من العام الدراسي .2020/2019

المحدد البشري :تقتصر هذه الدراسة على مدى استجابة معلمي الدراسات االجتماعية نحو مجاالت (محاور) الدورات
التدريبية باختالف :الجنس ،والمؤهل العلمي.

اإلطار النظري:
االجتماعية.

يتضمن هذا الجزء من البحث عرضا لألدب النظري المتعلق بالدورات التدريبية وتدريب معلمي الدراسات
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الدورات التدريبية:

تلعب الدورات التدريبية دو ار رئيسيا في إثراء العملية التعليمية ،وذلك من خالل تزويد المعلمين بالدوافع

والمهارات األساسية والقدرة على التعليم ،وتعزيز الكفاءات والقدرة على استخدام األساليب التكنولوجية الحديثة ،ونظ ار ألهمية
الدورات التدريبية ودورها في تعزيز العملية التعليمية ،ينبغي على الجهات التربوية المسؤولة أن تتعاون وتحرص على عقد

هذه الدورات باستمرار ،وبأساليب متنوعة ومختلفة بحيث تزود المعلم بمهارات جديدة ومتنوعة.

ويعرف الطعاني ( )2007التدريب بأنه الجهود المنظمة والمخططة لتطوير معارف وخبرات ،واتجاهات

المتدربين ،وذلك بجعلهم أكثر فاعلية في أداء مهامهم .ويرى أن التدريب عملية ديناميكية تستهدف إحداث تغييرات في

معلومات وخبرات  ،وطرائق أداء سلوك واتجاهات المتدربين بغية تمكينهم من استغالل إمكاناتهم وطاقاتهم الكامنة بما يساعد
على رفع كفاياتهم في ممارسة أعمالهم بطريقة منظمة وبإنتاجية عالية.

أما برنوطي ( )2007فترى أن التدريب نشاط تعليم من نوع خاص ،فهو نشاط متعمد تمارسه المنظمة بهدف

تحسين أداء الفرد في الوظيفة التي يشغلها .وهو أحد وسائل تطوير العاملين في المنظمة ،وقد يكون الوسيلة الوحيدة التي
تعتمدها المنظمة لتطوير العاملين ،إذا لم يكن لديها برامج للتطوير.
أهمية تدريب المعلمين:

تكمن أهمية الدورات التدريبية للمعلم في الميدان التربوي بالعمل على رفع مستوى أداءه في المادة بتطوير معارفه

وزيادة قدرته على التجديد واإلبداع ،وتعزيز خبرات المعلم وتطوير مهاراته وتعريفه بمشكالت التعليم وطرق عالجه ،كما
تعمل على تبصير المعلم بالطرق المناسبة والتي تساعده على أداء عمله بطر ٍ
ٍ
يقة ٍ
وبجهد قليل في وق ٍت قصير ،وتؤدي
جيدة

إلى اكتشاف الكفاءات الجيدة من المعلم والذي يمكن االستفادة منه في العديد من المجاالت مثل المشاركة في تطوير

المقررات الدراسية وإنتاج الوسائل التعليمية ورفع الروح المعنوية بمشاركتهم في الرأي واألخذ بمقترحاتهم ،وتفادي األخطاء
في أداء أعمالهم واإلقالل منها ما أمكن ،والحفا على الوقت والجهد والمال.
إن عملية تدريب المعلمين ال يمكن أن تخلق المعلم الواعي ،المتفتح ،ولكنها فرصة ذهبية تتاح للمعلمين لالنتقال

بهم من مستواهم الحالي إلى مستوى أفضل ،وترجع أهمية التدريب إلى المزايا العديدة التي يحصل عليها المعلم .فمع التقدم
التكنولوجي ستظهر وظائف واحتياجات تدريبية جديدة.
ويذكر الطعاني ( )2007أن األهداف التي يحاول التدريب تحقيقها ،ھي زيادة معارف المعلمين ومعلوماتهم،

وإكسابهم بعض المهارات الالزمة لتطوير كفاياتهم اإلدارية وتنمية اتجاهاتهم اإليجابية نحو العمل والعاملين معهم ،وزيادة

االستقرار في العمل بما يؤدي إلى رفع الروح المعنوية لهم ،وزيادة اإلنتاج واإلنتاجية المتمثلة في الحقل التربوي برفع

المستوى العلمي وخفض نسب الرسوب والتسرب بين الطلبة ،وتنمية الروابط اإلنسانية السليمة في المجتمع المدرسي،
ومواكبة المتدربين للمستجدات في حقول المعرفة ذات العالقة بعملهم
مبادئ عملية التدريب للمعلمين

لكي تتمكن المدارس من تحقيق أهدافها من جراء قيامها ببرامج تدريبية للمعلمين بها يجب إتباع مجموعة من

المبادئ الرئيسة للعملية التدريبية كما يذكرها (تيشوري:)2010 ،

-1الهدف :يجب أن يكون الهدف من التدريب محددا وواضحا طبقا لالحتياجات الفعلية للمعلمين ،مع مراعاة أن يكون
الهدف موضوعيا وواقعيا وقابال للتطبيق.

-2االستم اررية :ويتحقق هذا المبدأ بأن يبدأ التدريب باستهالل الحياة الوظيفية للمعلم ويستمر معه خطوة بخطوة لتطويره
وتنميته.
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-3التدرج :ويع د هذا المبدأ من أهم المبادئ التي يقوم عليها البرنامج التدريبي ،فيبدأ التدريب بمعالجة الموضوعات البسيطة
ثم يتدرج إلى األكثر صعوبة.

-4مواكبة التطور :فاألخذ بالتطور يجعل التدريب ِ
معينا ال ينضب يتزود منه الجميع بكل ما هو جديد وحديث في شتى

مجاالت العمل ،وبأحدث أساليب وتكنولوجيا التدريب.

-5الواقعية :وذلك بأن يلبي االحتياجات الفعلية للمعلمين ويتناسب مع مستوياتهم.
-6ضرورة الممارسة العملية للمتدرب :حيث يجب مشاركة المعلم وإعطائه الفرصة والوقت المناسب للتعليم لكي يكتسب
المهارة والمعرفة والبد من توافر الوسائل التدريبية التي تكون مطابقة لما هو موجود في بيئة المدارس.

أساليب وطرق التدريب:

يقصد بأساليب التدريب هي الطريقة (الكيفية) التي يتم من خاللها عرض المادة التدريبية وفقا لمجموعة من

العوامل (منتدى مستودع وثائق المنظمة )2017 ،أوال :المتدربين :ويعني أعمار وجنس والمستوى التعليمي وخبرات
المتدربين وثانيا :ظروف التدريب :وتضم زمن التدريب ،مكان التدريب ،التسهيالت والمواد المتاحة ،عدد المتدربين وثالثا :
موضوع التدريب ورابعا  :الميزات النسبية للمدرب.

ويعتبر خضر والموسى ( ،)2015أن األساليب حسب نوع التدريب المقدم تكون أما نظرية أو عملية من أكثر

التصنيفات شيوعا ،وما يلي بعض ألهمها:

-1أسلوب المحاضرات :وهو أسلوب تدريبي يستخدم الرموز اللفظية في توصيل مجموعة من األفكار والمعلومات والحقائق
العلمية والنظريات والمفاهيم ،من قبل المدرب إلى المتدربين.
 -2أسلوب المناقشة الموجهة :يستخدم هذا األسلوب لإلجابة عن سؤال أو مجموعة من األسئلة المحددة.
-3أسلوب التعليم المبرمج :يكرس هذا األسلوب مفهوم التعليم الذاتي ،يتحمل المتدرب مسؤوليات أساسية في تدريب نفسه
ويكتسب المتدرب المعارف والمهارات واالتجاهات الالزمة لتنمية وتطوير أدائه من خالل قيامه بمجموعة من الخطوات

المرتبة ،التي خططت بعناية مسبقا.
 -4الزيارات الميدانية :يقصد بالزيارات الميدانية قيام المتدربين بجوالت ميدانية ألماكن خارج مكان التدريب تجسد األفكار
والمفاهيم والممارسات المعطاة للمتدربين في قاعات التدريب.
-5أسلوب تمثيل األدوار :يعد هذا األسلوب معمليا لتدريب المتدربين على األدوار والمهام والمسؤوليات ،والمواقف الموجودة
في بيئة األعمال الحقيقة أو أنه يسمح بقيام المتدرب بتمثيل دور شخص ما ويتصرف كما يعتقد بأن ذلك الشخص

يتصرف في أدائه لذلك الدور ،ويقوم المتدرب بالمشاركة في أداء الدور مع بعض زمالئه أو بقية المتدربين الذين يقومون

بمتابعة تمثيله من خالل المالحظة العملية لتوفير التغذية الراجعة ( )feed backوليستفيد المشاركون من إتقان أداء الدور
واإللمام بكافة متطلباته ،وتبرز أهمية التغذية الراجعة في النقاش الذي يدور بعد االنتهاء من لعب الدور ،والذي يشارك فيه

جميع المتدربين والمدربين ،ويهدف هذا األسلوب إلى إتاحة الفرص للمتدربين لمعرفة وإدراك طبيعة مشاعرهم تجاه بعض

المواقف.

-6أسلوب العصف الذهني :يستخدم هذا األسلوب لتدريب مجموعة صغيرة من المتدربين بحيث يشاركون في نقاش مباشر
بهدف حل مشكلة أو موقف يطلب من المشاركين طرح أفكار وآراء وليدة اللحظة دون وجود أحكام أو تقويم له في تلك

اللحظة.

-7أسلوب الورش التدريبية :يستخدم هذا األسلوب أسلوب المحاضرة والنقاش والعروض العملية.
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 -8أسلوب العروض العلمية :وهي النشاط الذي يقوم به المدرب أو المتخصص أو أحد زمالء المهنة من المتقنين لذلك
النشاط ،ويهدف إلى توضيح كيفية أداء عمل ما أو مجموعة من المهارات للمتدربين بطريقة عملية.
 -9أسلوب دراسة الحالة :الحالة عبارة عن مشكلة وهي تقدم للمتدرب مكتوبة ومرفق بها بعض التفاصيل عن حيثيات
المشكلة وخلفياتها وأسبابها والوصول إلى اقتراحات حيال تلك المشكلة.

-10أسلوب الندوات :تتمحور الندوة غالبا حول موضوع معين أو مشكلة معينة ،ويهدف هذا األسلوب إلى زيادة وعي
المتدربين بموضوع الندوة بشكل عميق ومؤثر.
دواعي ومبررات التدريب أثناء الخدمة:

إن الغاية من التدريب أثناء الخدمة هو جعل معلمي الدراسات االجتماعية مواكبين للتطور والتجديد الذي

تشهده عملية تطوير المناهج وخصوصاَ مناهج المواد العلمية ،وحتى يتحقق ذلك البد من تناسب التدريب أثناء الخدمة مع
االحتياجات الفعلية للمعلمين والمتعلمين ومع األهداف التربوية الجديدة لهذه المناهج المطوره ،ولذلك البد من مسح الواقع

وتنفيذ الدراسات الميدانية للكشف عن المشكالت والصعوبات التي تعترض المعلمين ،وعن الجوانب التي يشعرون أنهم
بحاجة إلى تطويرها ،ومن دواعي التدريب أثناء الخدمة ما يلي كما يذكر (شويطر )2009 ،التنامي السريع في نظم المعرفة

وفروعها المتنوعة ،وتطوير المناهج التربوية ،تجديد الخطط التنموية ،وتطور الدراسات االجتماعية وطرق تدريسها ،وتطور
التكنولوجيا ووسائل االتصال ،ومعالجة النقص الحاصل في فترة اإلعداد ،وتطور النظريات التربوية ،وتمكين المعلم من

األدوار المتجددة ،وتحسين أداء المعلم ،وتغيير العمل أو التخصص ،وإتاحة الفرصة للنمو المهني والترقي الوظيفي ،وتزايد
أعداد المعلمين،والتقدم العلمي الكبير ،وتقدم وسائل المعرفة ،والطريقة العلمية في التعليم ،وتغير ادوار المعلم ،وتوفير المعلم
الكفء ،وضرورة اشت ارك المعلم في تطوير المنهج ،وتمهين التعليم،وتطبيق شعار ديمقراطية التعليم (التعلم للجميع)،

والتعاون مع المجتمع المحلي
مراحل التدريب:

تعددت مراحل التدريب ،وذكر بعض الباحثين خمس مراحل للتدريب ،فيما ذكر آخرون أربع مراحل وسوف

نذكر المراحل التي يمر بها التدريب التي تمكنا من التوصل إليها من خالل كتابات الباحثين )عبدالرحمن (2010 ،وهي
المراحل ا تيه:

المرحلة األولى :اإلعداد للتدريب وجمع وتحليل البيانات:

حيث يبدأ التدريب مع بداية اإلعداد له ،والتعرف على الحاجات الفعلية التدريبية المطلوب تلبيتها ،وتعرف

مرحلة اإلعداد للتدريب على أنها مرحلة تأسيس لبرنامج تدريبي  ،يهدف إلى استقطاب وضم األفراد الذين يحتاجون للتنمية
والتدريب ،كما وتهدف مرحلة اإلعداد للتدريب إلى تحديد ما ينبغي تعلمه ومعرفته من قبل األفراد على ضوء متطلبات

الوظائف المؤسساتية المعروضة والسلوكيات البشرية المرغوبة للقيام بأعباء تلك المتطلبات ،كما تتعلق هذه المرحلة بتوفير
كافة المعلومات والبيانات عن مختلف عناصر نظام التدريب سواء كانت داخل أو خارج المنظمة ،وهذه العملية هي جزء
من نظام المعلومات اإلدارية وذلك من أجل تخطيط التدريب وهذه المرحلة ال ينبغي أن ينظر إليها على أنها مرحلة مؤقتة
بل ينبغي أن تكون جزء متكامال عن نظام المعلومات.
المرحلة الثانية :تحديد االحتياجات التدريبية:

تمثل االحتياجات التدريبية أهم مراحل العملية التدريبية فهي العنصر الرئيسي ،والعمود الفقري في صناعة

التدريب ،حيث إن أي خلل في هذا العنصر يؤثر على جميع العناصر األخرى ،وبالتالي على الجهود المبذولة من قبل
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المنظمة لالرتقاء بكفاءة عامليها ،بمعنى آخر فإن أي نشاط تدريبي ال يمكن أن يكتب له النجاح ما لم يكن هناك احتياج
فعلي واضح إليه.
المرحلة الثالثة :تصميم وتحديد أساليب البرامج التدريبية:

يلي تحديد االحتياجات التدريبية تصميم البرنامج التدريبي الذي يفي بهذه االحتياجات ويتضمن عدة

موضوعات أهمها المحتوى التدريبي وأساليب التدريب ،واألدوات المساعدة فيها ،وأيضا وضع نظام لتطبيق ومتابعة

البرنامج ،وتشمل هذه المرحلة عمليات أهمها :تحديد أهداف البرنامج التدريبي ،وتحديد نوع المهارات التي سيتدرب عليها

األفراد ،ووضع المنهج التدريبي ،واختيار أسلوب التدريب ،وتحديد مكان التدريب ،وتحديد فترة (زمن) التدريب .ويتم تحديد
األساليب التدريبية المناسبة لتنفيذ التدريب ،حيث تتنوع األساليب التدريبية المستخدمة في عملية تنفيذ البرامج التدريبية تنوعا
كبي ار في العصر الحديث ،ويتم استخدام أساليب التدريب تبعا لفئات القيادات وهيئاتهم الوظيفية والمهنية.
المرحلة الرابعة :تنفيذ البرنامج التدريبي:

تأتي مرحلة تنفيذ البرنامج التدريبي الذي يركز على اختيار طرق التدريب وعلى تطوير كافة األسس التدريبية

واستخدامها في تنمية معرفة ومهارات الموارد البشرية ،ويعتبر التعلم أحد أبرز الطرق الداعمة إليصال أهداف التدريب إلى
المستفيدين منه ،كونه يستخدم كوسيلة فعالة في نقل وتفسير المعرفة إلى المتدربين .فالتنفيذ الطبيعي إذا يأتي عن طريق

التعلم ،وما على المدرب سوى فهم وإدراك المبادئ التعليمية التي تمكن األفراد من اكتساب المعرفة وتطبيقها بسهولة ،فالتعلم
أشبه بالسلوك في تعقيداته وعدم ثباته .وتعبر عن مرحلة إدارة البرنامج التدريبي ،في إطارھا العام واإلجراءات التنفيذية
للبرامج التدريبية ،وأهم الجوانب التنفيذية التي يتطلب األمر ضرورة اإلعداد لها ھي :توقيت البرنامج ،وتنسيق التتابع الزمني

للموضوعات التدريبية ،وتجهيز المطبوعات ،واالتصال بالمتدربين ،واالتصال بالمدربين ،وتعتبر هذه المرحلة مهمة وخطيرة
في نفس الوقت ،فهي المسؤولة عن نجاح أو فشل العملية التدريبية.
المرحلة الخامسة :تقييم البرنامج التدريبي:

تعتبر هذه المرحلة والهادفة إلى تحديد مدى مطابقة النشاطات التدريبية لألهداف المحددة سلفا لتلك

النشاطات ،والتقييم للبرنامج التدريبي هو بحد ذاته عملية ثنائية النتيجة أي بمعنى أما أن يعطي البرنامج القيمة المتوقعة
منه أو ال يعطي .فالمطلوب قياس نتائج التدريب بأساليب سلوكية وعمليه معا ،أي بمعنى أوضح يتم تقييم البرنامج

التدريبي من خالل تسجيل نتائج التدريب بانتظام ،سواء عن طريق متابعة سلوكيات وتصرفات المتدربين بعد عودتهم من
التدريب وممارساتهم الفورية لوظائفهم ،وكذلك عن طريق اكتشاف مدى التطابق بين تلك السلوكيات والتصرفات للمتدربين
مع أهداف المؤسسة المرسومة لهم .وتوجد عدة عناصر في تنف يذ التدريب وتتفاوت في درجة تأثيرھا على فاعلية النشاط

التدريبي ،ويشمل التقييم تحديد أهداف التدريب وتقدير االحتياجات التدريبية للنظام اإلداري ،ومحتوى البرنامج التدريبي،

والمتدربون والمدربون .كما يمكن اعتبار تقييم البرنامج التدريبي برنامج هام ومستمر ،وهو آخر مرحلة من مراحل التدريب،
وذلك ضمانا لتحقيق الفاعلية المستهدفة من التدريب وفهم نشاط رئيسي وهام وال ينفصل عن باقي أنشطة التدريب وهو

كذلك مستمر ينبغي أن يحظى بعناية خاصة ضمانا لتحقيق الفاعلية المستهدفة من التدريب.
واقع برنامج التدريب (إعداد المعلم):

يتمثل الوضع الحالي لبرامج إعداد معلعم الد ارسعات االجتماعيعة فعي ثالثعة جوانعب علعى النحعو التعالي كمعا يعذكر

(نصر :)2008 ،الجانب المعرفي :وهعو العذي يتمثعل فعي تعدريس مقعررات التخصعص األكعاديمي ،ويوجعه النقعد لهعذا الجانعب.
والجانب الوجداني :وهو الجانب الذي يتمثعل فعي تنميعة اتجاهعات وميعول واهتمامعات الطلبعة .والجانعب المهعاري :وهعذا الجانعب
يهتم بممارسة الطالب بعض المواقف التعليمية بدقة وإتقان.
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ومن المالحظ إن هناك جانبا مهما ال يلقى اهتماما في التعليم بوجه عام (التدريب القبلي) وهو الجانب
الثقافي؛ أي الثقافي العلمي بوجه خاص الذي يعد ركيزة أساسية في اإلعداد ،فكانت النتيجة انتشار األمية الثقافية لدى كثير
من الطالب مقارنة بباقي الخريجين في تخصصات أخرى.
الدراسات السابقة:
االجتماعية.

فيمع ععا يلع ععي عع ععرض للد ارسع ععات السع ععابقة العربيع ععة واألجنبيع ععة ذات العالقع ععة بموضع ععوع تع ععدريب معلمع ععي الد ارسع ععات

أجرى خصاونة ( )2018دراسة هدفت إلعى الكشعف ععن واقعع البعرامج التدريبيعة لمعلمعي الد ارسعات االجتماعيعة

أثناء الخدمة في محافظة اربد باالردن .اتبعت الد ارسعة المعنهج الوصعفي المسعحي معن خعالل إععداد اسعتبانة مكونعة معن ()44

فقرة موزعة على اربعة محعاور ،وجعرى توزيعع االسعتبانة علعى عينعة بلغعت ( )52معلمعا ومعلمعة ،وأظهعرت النتعائج أن تقعديرات
المعلمين لواقع البرامج التدريبية كان متوسطا .كما خلصت النتائج إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا في تقعديرات المعلمعين

لواقع البرامج التدريبية تعزى لمتغيرات الجنس والخبرة والمؤهل العلمي.

وأجرى سعد ( )2018دراسة هدفت إلى معرفة درجة تقييم معلمي االجتماعيات في الحلقعة األولعى معن مرحلعة

التعليم االساسي في مدينة دمشق للبرامج التدريبية المعدة لهعم أثنعاء الخدمعة .اسعتخدمت الد ارسعة المعنهج الوصعفي ،وتعم اععداد

استبانة مكونة من ( )42فقرة موزعة على ثالثة مجاالت هي :تخطيط البرامج التدريبية وتنظيمها ،محتعوى البعرامج التدريبيعة،
تقع ععويم الب ع عرامج التدريبيع ععة .وتكونع ععت عينع ععة الد ارسع ععة مع ععن ( )498معلمع ععا ومعلمع ععة .وأظهع ععرت النتع ععائج أن درجع ععة تقيع ععيم معلمع ععي
االجتماعيععات فععي الحلقععة االولععى مععن التعلععيم للبعرامج التدريبيععة أثنععاء الخدمععة كانععت متوسععطة ،كمععا اظهععرت النتععائج عععدم وجععود

فروق دالة احصائيا في درجة تقييم معلمي االجتماعيعات فعي الحلقعة االولعى معن التعلعيم للبعرامج التدريبيعة أثنعاء الخدمعة تععزى
لمتغيري المؤهل العلمي والجنس.

بينم ععا ه ععدفت د ارس ععة الزهرانيييي ( )2018إل ععى تق ععويم البع عرامج التدريبي ععة المقدم ععة لمعلم ععي اللغ ععة العربي ععة والتربي ععة

االجتماعية في المرحلة المتوسطة أثناء الخدمعة فعي ضعوء احتياجعاتهم التدريبيعة .اتبععت الد ارسعة المعنهج الوصعفي ،وتعم إععداد
اسععتبانة مكون ععة م ععن ( )48فقع عرة وتوزيعه ععا عل ععى ( )160معلم ععا مععن معلم ععي اللغ ععة العربي ععة والتربي ععة االجتماعي ععة ف ععي المرحل ععة
المتوسععطة ف ععي مدينععة الععدمام بالس عععودية .وأظهععرت النتععائج أن درجععة تقععويم المعلم ععين للب ععرامج التدريبيععة أثنععاء الخدمععة كان ععت

متوسعطة .كمععا بينععت النتعائج عععدم وجععود فععروق دالعة احصععائيا فععي درجعة تقععويم المعلمععين للبعرامج التدريبيعة أثنععاء الخدمععة تعععزى
لمتغيري المؤهل العلمي والخبرة.

وهدفت دراسة شارون ( )Sharon, 2016معرفة تقييم معلمي المواد األدبية لبرامج التدريب في أثناء الخدمة

االساسععية فععي شععمال كارولينععا فععي الواليععت المتحععدة االمريكيععة .اتبعععت الد ارسععة المععنهج الوصععفي ،تكونععت عينععة الد ارسععة مععن
( )211معلمعا ومعلمععة .اسععتخدمت الد ارسععة اسعتبانة مكونععة مععن ( )39فقعرة .وأظهععرت النتعائج أن درجععة تقيععيم المعلمععين لبعرامج
التععدريب فععي أثنععاء الخدمععة االساسععية فععي شععمال كارولينععا فععي الواليععت المتحععدة االمريكيععة كانععت عاليععة .ولععم تظهععر النتععائج ايععة

فععروق دالععة احصععائيا درجععة تقيععيم المعلمععين لب عرامج التععدريب فععي أثنععاء الخدمععة االساسععية تعععزى لمتغي عرات الجععنس والتخصععص

والمؤهل العلمي.

وأج ععرت داود ( )2016د ارس ععة ه ععدفت إل ععى قي ععاس الفاعليع عة التربوي ععة لبع عرامج ت ععدريب معلم ععي االجتماعي ععات ف ععي
المرحلععة االساسععية الععدنيا أثنععاء الخدمععة مععن وجهععة نظععرهم وعالقتععه باتجاهععاتهم نحععو مهنععة التععدريس .اتبعععت الد ارسععة المععنهج
الوصفي المسحي ،وتم تصميم استبانة مكونعة معن ( )91فقعرة تعم توزيعهعا علعى عينعة بلغعت ( )178معلمعا ومعلمعة .وأظهعرت
النتائج أن تقديرات معلمي االجتماعيات في المرحلة االساسعية العدنيا لفاعليعة بعرامج تعدريب كانعت مرتفععة .كمعا أكعدت النتعائج
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أن اتجاهات المعلمين والمعلمات نحو مهنة التدريس كانت مرتفعة .وأظهعرت النتعائج وجعود فعروق دالعة إحصعائيا فعي تقعديرات
معلمععي االجتماعيععات فععي المرحلععة االساسععية الععدنيا لفاعليععة ب عرامج التععدريب تعععزى للجععنس ولصععالح اإلنععاث ،ولمتغيععر الخب عرة
ولصالح سنوات الخبرة ( 10سنوات فأكثر).
واجرى (العاجز ،اللعوح ،األشعقر )2011 ،د ارسعة هعدفت التععرف علعى واقعع تعدريب معلمعي ومعلمعات المرحلعة
الثانويعة أثنعاء الخدمعة بمحافظعات غعزة ،وقعد أسعتخدم المعنهج الوصعفي لإلجابعة ععن أسعئلة الد ارسعة ،وقعد أععدوا لهعذا الغعرض

اسعتبانه مكونعة معن ( )46فقعرة موزععة علعى خمسعة محعاور وقعد تكعون مجتمعع الد ارسعة معن جميعع معلمعي ومعلمعات المرحلعة
الثانويعة بمحافظعات غعزة معوزعين علعى ( )6معديريات ،وقعد تكونعت عينعة الد ارسعة معن ( )184معلمعا ومعلمعة ،وقعد توصعلت
الدراسة إلى نتائج أهمها حاجعة بعرامج تعدريب المعلمعين والمعلمعات إلعى وجعود أهعداف محعددة سعلفا ،ألن وجعود هعذه األهعداف
يساعد على نجعاح هعذه البعرامج ،وبالتعالي تطعوير أداء المعلمعين والمعلمعات المشعاركين فيهعا ،وحاجعة بعرامج تعدريب المعلمعين

والمعلمات إلى التخطيط لهعا ،ويكعون منطلقعا معن واقعع العلميعة التعليميعة ومعن احتياجعات المتعدربين المختلفعة ،وأهميعة مشعاركة

المعلمعين فعي كافعة عمليعات البرنعامج معن تخطعيط ومشعاركة فعي التنفيعذ ومشعاركة فعي التقعويم والمتابععة و أظهعرت الد ارسعة أنعه

لك ععي يمك ععن الوص ععول إل ععى س ععبل تط ععوير للبع عرامج التدريبي ععة للمعلم ععين يج ععب األخ ععذ بع ععدد م ععن االعتب ععارات م ععن أهمه ععا تناس ععب
الموضوعات التي تععرض علعى المعلمعين والمعلمعات ،وتكامعل عناصعرها ،ومناسعبتها لمعؤهالت المعلمعين المختلفعة ،وخبعراتهم،
وإيجاد أنشطة اختيارية ،وذلك يثير الدافعية لديهم لحضور البرامج التدريبية التي تعالج احتياجاتهم ومشكلتهم.

أمعا د ارسععة (الزعبععي والسععالمات )2010 ،التععي تناولععت مععدى امععتالك معلمععي العلععوم للمعععايير األردنيععة لتنميععة

المعلمين مهنيا من وجهة نظر مديري المدارس ومشرفي مادة العلوم ومعلمي العلوم ،وتكونت عينة الد ارسعة معن ( )50معلمعا

ومعلمععة ممععن يحملععون درجععة البكععالوريوس فععي العلععوم ،إضععافة إلععى ( )20مععدير مدرسععة و( )20مش عرفا تربويععا لمععادة العلععوم،
واستخدمت الد ارسعة أسعلوب االسعتبانات ،وقعد أظهعرت نتعائج الد ارسعة ععدم وجعود فعرق ذي داللعة إحصعائية فعي امعتالك معلمعي

العلععوم للمعععايير األردنيععة لتنميععة المعلمععين مهنيععا يعععزى للخبعرة ،وأظهععرت كععذلك فروقععا ذات داللععة إحصععائية فععي درجععة امععتالك

معلمي العلوم للمعايير األردنية لتنمية المعلمين مهنيا ،وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة بقيام حملة تعدريب شعاملة للمعلمعين
وتقععويمهم فععي ضععوء المعععايير األردنيععة لتنميععة المعلمععين مهنيععا والوصععول إلععى فهععم مشععترك بععين مععديري المععدارس والمشععرفين
التربويين فيما يتعلق بامتالك المعلمين للمعايير األردنية لتنمية المعلمين مهنيا.
أما دراسة بونجبسنو ( )Pongpisanou, 2009فهدفت إلى الكشف عن تطوير نموذج التدريب للمعلمين

بشأن تعليم وتعلم العلوم للصفوف من السابع لغاية التاسع في مقاطعة أودون ،تايالند ،حيث أجريت الدراسة على ()30
معلم لمادة العلوم تم اختيارهم عشوائيا من المدارس اإلعدادية في محافظة أودون في تايالند ،واستخدمت الدراسة
االستبيانات والمقابالت والمالحظة ،وقد أظهرت النتائج ما يلي :نتيجة اختبار التحصيل الذي أُعد لمعلمي العلوم يدل على
أن مرحلة ما بعد نتائج االختبار البعدي للمعلمين كانت أعلى من نتائج االختبار القبلي ،كانت نتيجة المعلمين عن

التدريب بشكل عام " مرضى" ،أن معلمي العلوم بصفة عامة يشرحون الدرس بطريقة "جيدة" ،تشجيع المعلمين يساعدهم
على المشاركة في التخطيط وطرح األسئلة ،وما إلى ذلك من التحليل ،ومعلمو العلوم هم أكثر فعالية في عملية التعليم
والتعلم من خالل إعطاء الفرصة للطالب الستخدام معدات المختبرات في فئتها العملية وأيضا من خالل توفير المواد
الالزمة لعملية التعليم والتعلم .كان تصور معلمي العلوم عن جميع مراحل التدرب موافق بشدة.

وأكعدت د ارسعة كوشعن وشعنوي وجونكعو ()and Jon-chao, 2008 Chow-chin and Chun-wei

اهمية استخدام إستراتيجية السبب الجذري لتدريب معلمي ما قبل الخدمة لمادة العلوم ،حيث أجريت الدراسة على ( )18معلم
ما قبل الخدمة ،واستخدمت الدراسة أسلوب عقد الدورات التدريبية لمدة ( )4سعاعات فعي األسعبوع ،ولمعدة ( )18أسعبوعا ،وقعد
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أظهععرت النتععائج أن معلمععي مععا قبععل الخدمععة لمععادة العلععوم علععى معرفععة باسععتخدام إسععتراتيجية السععبب الجععذري ،وكيفيععة تطبيقهععا
داخل صفوف العلوم ،على سبيل المثال ،في وحدة تأثير الحرارة على المواد ،فقد الحظ الطالب في الصف الخامس أنعه إذا

وضعنا بالون في زجاجة غارقة في الماء فإن حجمه يزداد ،وبذلك تزداد عملية طرح األفكعار للسعبب وراء هعذه الظعاهرة حتعى

يتوصلوا في النهاية إلى السبب الجذري.
التعقيب على الدراسات السابقة:

وباستعراض الدراسات السابقة يتضح ان معظمها تناولعت موضعوع أهميعة العدورات التدريبيعة ،كمعا أورد البعاحثون ععدد

من الدراسات السابقة تميزت بحداثتها زمنيا ،ويتضح من استعراض الدراسات السابقة أنها تتفق مع الدراسة الحالية من حيث
موضوعها العام ،فهي تتنعاول موضعوع معدى رضعا معلمعي الد ارسعات االجتماعيعة ععن العدورات التدريبيعة ،اال أنهعا تختلعف معن
حيععث تناولهععا للموضععوعات الفرعيععة ،فقععد تناولععت د ارسععة خصععاونة ( )2018إلععى الكشععف عععن واقععع البعرامج التدريبيععة لمعلمععي
الد ارسع ععات االجتماعيع ععة أثنع ععاء الخدمع ععة فع ععي محافظع ععة اربع ععد بع ععاألردن ،ود ارسع ععة سيييييعد ( )2018لمعرفع ععة درجع ععة تقيع ععيم معلمع ععي

االجتماعيععات ف عي الحلقععة األولععى مععن مرحلععة التعلععيم االساسععي فععي مدينععة دمشععق للب عرامج التدريبيععة المعععدة لهععم أثنععاء الخدمععة،
ود ارس ععة الزهرانيييي ( )2018إل ععى تق ععويم البع عرامج التدريبي ععة المقدم ععة لمعلم ععي اللغ ععة العربي ععة والتربي ععة االجتماعي ععة ف ععي المرحل ععة

المتوسعطة أثنععاء الخدمععة فععي ضعوء احتياجععاتهم التدريبيععة ،ود ارسععة شييارون ( )Sharon, 2016لتقيععيم معلمععي المعواد األدبيععة
لبرامج التدريب في أثناء الخدمة االساسية في شعمال كارولينعا فعي الواليعت المتحعدة االمريكيعة ،ود ارسعة داود ( )2016لقيعاس

الفاعليععة التربويععة لب عرامج تععدريب معلمععي االجتماعيععات فععي المرحلععة االساسععية الععدنيا أثنععاء الخدمععة مععن وجهععة نظععرهم وعالقتععه
باتجاهععاتهم نح ععو مهن ععة التععدريس ،ود ارس ععة الع ععاجز والل ععوح واألشععقر )2011( ،للتع ععرف عل ععى واقععع ت ععدريب معلم ععي ومعلم ععات
المرحلععة الثانويععة أثنععاء الخدمععة بمحافظععات غ عزة ،ود ارسععة الزعبععي والسععالمات )2010( ،تناولععت مععدى امععتالك معلمععي العلععوم

للمعععايير األردنيععة لتنميععة المعلمععين مهنيععا مععن وجهععة نظععر مععديري المععدارس ومش عرفي مععادة العلععوم ومعلمععي العلععوم ،ود ارسععة

بونجبسنو ( )Pongpisanou, 2009للكشف عن تطوير نموذج التعدريب للمعلمعين بشعأن تعلعيم وتعلعم العلعوم للصعفوف معن
السابع لغاية التاسع في مقاطعة أودون ،تايالند ،ودراسة كوشن وشنوي وجونكو ) (2008الهمية استخدام إستراتيجية السعبب

الجذري لتدريب معلمي ما قبل الخدمة لمادة العلوم .وتستفيد الدراسة الحالية من الدراسات السعابقة فعي منهجهعا واختيعار أفعراد
الدرسعة بتناولهعا معدى
الدراسة ،وإعداد األدوات والتحقعق معن صعدقها وثباتهعا ،وإجراءاتهعا والمعالجعة اإلحصعائية ،وتميعزت هعذه ا
رضا معلمي الدراسات االجتماعية لواقع الدورات التدريبية من وجهة نظرهم بمديرية التربية والتعليم للواء القصر.
المنهجية والتصميم:
أفراد الدراسة:
تكععون أفعراد الد ارسععة مععن جميععع معلمععي الد ارسععات االجتماعيععة فععي المععدارس الحكوميععة فععي مديريععة التربيععة والتعلععيم للعواء

القصر ،حيث بلغ عددهم حسب إحصائيات مديرية التربية والتعليم ( )99معلما ومعلمة ،وتعم توزيعع أفعراد عينعة الد ارسعة وفعق
متغيرات الجنس والخبرة والمؤهل العلمي ،كما هو مبين في الجدول (.)1
الجدول  .1توزع أفراد الدراسة حسب متغيرات الدراسة
المتغيرات
الجنس

مستويات المتغير

التكرار

النسبة المئوية %

ذكر

77

0.78

أنثى

22

0.22
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المؤهل العلمي

المجموع

99

%100

بكالوريوس

69

0.70

دراسات عليا

30

0.30

المجموع

99

%100

أداة الدراسة:

لتحقيعق هععدف الد ارسععة أعععد البعاحثون اسععتبانة مكونععة مععن قسعمين :األول :ويتضععمن بيانععات عامععة ععن أفعراد الد ارسععة ،فععي

ضوء متغيرات الدراسة (الجنس والمؤهل العلمي) .والثعاني :واشعتمل علعى الفقعرات الرئيسعة لمعدى رضعا معلمعي الد ارسعات االجتماعيعة
عن الدورات التدريبية من وجهة نظرهم في مديرية التربية والتعليم للواء القصر.
خطوات إعداد أداة الدراسة:

مرت عملية إعداد اداة الدراسة بالخطوات التالية:

 -1تم مراجعة األدب النظري والدراسات السابقة ،حيث تم االستفادة من األدب النظري وبعض االسعتبانات المرفقعة معع
تلك الدراسات.

 -2بناء فقرات األداة في ضوء أدبيات البحوث ،وخبرة الباحثون الشخصية ،وقد تكونت االستبانة من ( )31فقرة.

 -3عععرض االداة مبععدئيا علععى مجموعععة مععن الخب عراء مععن ذوي االختصععاص فععي علععم الععنفس والقيععاس والتقععويم ومنععاهج
الدراسات االجتماعية ،للتأكد من صياغة الفقرات ومحتواها.

 -4االس ععتفادة م ععن آراء المحكم ععين جميع ععا ،وإع ععداد االداة بش ععكل م ععنظم ومتسلس ععل ،م ععن حي ععث ش ععمول الفقع عرات وكفايته ععا
وسالمتها اللغوية.
 -5ص ععياغة األداة بش ععكلهما النه ععائي بع ععد األخ ععذ بمالحظ ععات م ععن عرض ععت عل ععيهم واالس ععتفادة م ععن تص ععويباتهم العلمي ععة
واللغويععة ،حيععث تععم دمععج واسععتبعاد بعععض الفق عرات التععي اتفععق عليهععا ( )%85مععن المحكمععين ،وأصععبح عععدد فق عرات
االستبانة ( )23فقرة موزعة على اربعة محاور.

 -6تععم تععدريج مسععتوى اإلجابععة ع عن كععل فق عرة مععن فق عرات أداة الد ارسععة وفععق مقيععاس ليكععرت الخماسععي وحععددت بخمععس
مستويات هي :موافق بشدة ( 5درجات) ،موافق ( 4درجات) ،محايد ( 3درجات) ،غير موافق ( 2درجتان) ،وغيعر

مواف ععق بش ععدة ( 1درج ععة واح ععدة) .وج ععرى تقس ععيم مس ععتوى التق ععديرات لدرج ععة التطبي ععق إل ععى ثالث ععة مس ععتويات :مرتفع ععة،
متوسععطة ،منخفضععة؛ وذلععك بتقسععيم مععدى األعععداد مععن  1-5فععي ثععالث فئععات للحصععول علععى مععدى كععل مسععتوى أي

 1-5 = 1.33وعليععه تكععون المسععتويات كععا تي :مسععتوى مععنخفض مععن الرضععا ( ،)2.33-1ومسععتوى متوسععط مععن

الرضا ( ،)3.67-2.34ومستوى عال من الرضا (.)5-3.68
صدق أداة الدراسة

للتحقق من صدق االداة ،تعم عرضعها بصعورتها األوليعة علعى مجموععة معن المحكمعين معن ذوي االختصعاص

بمجععال التقنيععات التعليميععة والمنععاهج والتععدريس والقيععاس والتقععويم ،وطلععب إلععيهم إبععداء آرائهععم فععي مععدى مالءمععة الفق عرات
لموضوع الدراسة ،وتم إجراء التعديالت على فقرات االستبانة في ضوء اقتراحات المحكمين وتعديالتهم.
ثبات اداة الدراسة:

قععام البععاحثون باسععتخراج ثبععات االداة بطريقععة كرونبععاف الفععا عععن طريععق تطبيقهععا علععى عينععة اسععتطالعية بلغععت

( )20معلمععا ومعلمععة ومععن خععارج عينععة الد ارسععة االصععلية ،حيععث بلغععت قيمععة معامععل الثبععات لععالداة ( ،)0.90وهععو مؤشععر
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على صالحيتها لتحقيق أهداف الدراسة واالجابة عن اسئلتها وبالتالي يمكن االعتماد على نتائجها فعي التحليعل والتفسعير
والمناقشة.
إجراءات تطبيق الدراسة:

لتنفيذ هذه الدراسة قام الباحثون باتباع الخطوات التالية:

 االطالع على األدبيات المتعلقة بهذا الموضوع والمتخصصة وذلك لالستفادة من اإلطار النظري لهذه الدراسات. -تم التأكد من صدق أداة الدراسة وثباتها ،وتحديد افراد الدراسة.

 أخذ الموافقة الرسمية لتطبيق االداة ،والحصول على الخطابات الرسمية المتعلقة بتسهيل مهمة البعاحثون معن الجهعاتذات الصلة في مديرية التربية والتعليم للواء القصر

 -توزيع أداة الدراسة على مديري معلمي الد ارسعات االجتماعيعة والطلعب معنهم تعبئتهعا واسعتالمها معنهم شخصعيا بوسعاطة

إدارة المدرسة ،ومن ثم تم التعامل مع االستبانات وتحليلها باستخدام الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية (.)SPSS
متغيرات الدراسة:

اشتملت الدراسة المتغيرات التالية:

أ -المتغيرات الوسيطة وتشمل:
 -الجنس( :ذكر ،أنثى).

 المؤهل العلمي (بكالوريوس ،دراسات عليا).ب -المتغيرات المستقلة :رضا معلمي الدراسات االجتماعية عن الدورات التدريبية من وجهة نظرهم
المعالجة اإلحصائية:

تم إجراء المعالجات اإلحصائية باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( )SPSSوذلك لإلجابة

عن سؤالي الدراسة وعلى النحو ا تي :سيتم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ،واختبار (ت) للعينات
المستقلة ( )Independent - Samples T Testلإلجابة عن أسئلة الدراسة.
نتائج الدراسة ومناقشتها:

النتائج المتعلقة باالجابة عن السؤال األول ومناقشتها

لإلجابة عن السؤال األول والذي ينص على " ما مدى رضا معلمي الدراسات االجتماعية لواقع الدورات التدريبية

من وجهة نظرهم بمديرية التربية والتعليم للواء القصر؟
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت استبانة الرضا لواقع الدورات التدريبية من وجهة
معلمي الدراسات االجتماعية والجدول ( )2يبين ذلك:

الجدول ( )2المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت مدى رضا معلمي الدراسات االجتماعية عن
الدورات التدريبية من وجهة نظرهم في مديرية التربية والتعليم للواء القصر
المجال

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الرتبة

مقدم الدورة

3.63

0.77

1

158

مدى

التقديرات
متوسط

جملة جامعة احلسني بن طالل للبحوث ،جملة علميّة حمكمّة دورية تصدر عن عمادة البحث العلميّ والدّراسات العليا امللحق()5اجمللد (2021)7

جاهزية مكان التدريب

3.61

0.66

2

متوسط

المحتوى التدريبي

3.58

0.89

3

متوسط

التقويم

3.55

0.81

4

متوسط

الكلي

3.59

0.78

متوسط

يالحظ من الجدول ( )2بأن درجة رضا معلمي الدراسات االجتماعية لواقع الدورات التدريبية من وجهة نظرهم في

مديرية التربية والتعليم للواء القصر جاءت متوسطة لجميع المجاالت بمتوسط حسابي ( )3.59وانحراف معياري (،)0.78

وقد جاء مجال (مقدم الدورة) في المرتبة األولى وبدرجة متوسطة بمتوسط حسابي ( )3.63وانحراف معياري ( ،)0.77بينما
جاء مجال (التقويم) في المرتبة األخيرة وبدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي ( )3.55وانحراف معياري (.)0.81

أشارت النتائج إلى وجود درجة متوسطة من الرضا لدى معلمي الدراسات االجتماعية في الدورات التدريبية من

وجهة نظرهم بمديرية التربية والتعليم للواء القصر وقد يعزى السبب في ذلك إلى أنه ال يتم تقديم أي حوافز أو مكافئات
للمعلم عن الدورة ،وغالبا ما تكون هذه الدورات في أوقات غير مناسبة وفي أوقات ما بعد الدوام وعلى حساب وقت المعلم

والتزاماته.

وقد جاء مجال مقدم الدورة في المرتبة األولى ويمكن أن يعزى ذلك إلى ما يمتلكه المدربين من كفاءة وقدرة على

التدريب ،إضافة إلى أنهم يتعاملون مع المعلمين بطرق وبأساليب إنسانية ،ويتقبلون وجهات نظر المتدربين بسعة صدر.

وبالرجوع لهذه النتائج نجدها تتماشى لحد كبير مع ما أشارت اليه نتائج كل من دراسة خصاونة ( )2018ودراسة
سعد ( )2018ودراسة الزهراني ( ،)2018والتي تؤكد على أهمية الدورات التدريبية ،بينما لم تتماشى نتيجة الدراسة الحالية
مع دراسة شارون ( )Sharon, 2016ودراسة داود ( )2016حيث جاءت نتائج هذه الدراسات بدرجة مرتفعة ،لتأكد هذه
الدراسات على فعالية وبدرجة مرتفعة على أهمية الدورات التدريبية.

وقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد الدراسة على فقرات كل مجال على
حدة ،حيث كانت على النحو التالي حسب ما وردت في أداة الدراسة:
أوالً :مجال مقدم الدورة:
جدول ( )3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال مقدم الدورة مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات
الحسابية
المتوسط

الفقرات

الحسابي

االنحراف
المعياري

درجة

3.71

1.06

مرتفعة

1.04

مرتفعة
مرتفعة
متوسطة

الرتبة

الرقم

1

2

يمتلك المدرب القدرة على إيصال الفكرة بسهولة.

2

3

لدى المدرب كفاءة عالية في التدريب.

3.70

3

4

يستمع المدرب لوجهات نظر المتدربين.

3.68

0.67

4

1

يحفز المدرب المتدربين على الوصول لألفضل.

3.61

0.63
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المتوسط

الفقرات

الرتبة

الرقم

5

6

يتقن المدرب استخدام أدوات االتصال.

6

5

يتعامل المدرب مع المتدربين بحيادية وموضوعية.
الدرجة الكلية

الحسابي

االنحراف
المعياري

درجة

3.60

0.66

متوسطة

3.55

1.07

متوسطة

3.63

0.77

متوسطة

الرضا

ويبين الجدول ( )3أن المتوسطات الحسابية لفقرات مجال مقدم الدورة قد تراوحت مابين ( ،)3.71 -3.55حيث

تنوعت استجابات معلمي الدراسات االجتماعية لدرجة الرضا عن البرامج التدريبية ما بين التقديرات المرتفعة والمتوسطة،
حيث حصلت ( )3فقرات على تقديرات مرتفعة ،في حين حصلت ( )3فقرات على تقديرات متوسطة ،وجاءت الفقرة رقم ()2
ونصها "يمتلك المدرب القدرة على إيصال الفكرة بسهولة " .في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ ( ،)3.71بينما جاءت
الفقرة رقم ( )3ونصها "لدى المدرب كفاءة عالية في التدريب" بالمرتبة الثانية وبمتوسط حسابي بلغ ( ،)3.70بينما جاءت

بالمرتبة األخيرة الفقرة ( )5ونصها "يتعامل المدرب مع المتدربين بحيادية وموضوعية" وبمتوسط حسابي بلغ ( ،)3.66وقد

يعزى السبب في ذلك إلى أن البرامج التدريبية ال تؤخذ بعين االعتبار وبشكل كبير احتياجات معلمي الدراسات االجتماعية
لمقدم دورات متخصص ومؤهل مهنيا لمثل هذه الدورات التدريبية ،اضافة لقلة اشراك معلمي الدراسات االجتماعية المتميزين
في الميدان التربوي في االسهام في تقديم الدورات التجريبية لزمالئهم المعلمين من نفس التخصص.

ثانياً :مجال جاهزية مكان التدريب:
جدول ( )4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال جاهزية مكان التدريب مرتبة تنازلياً حسب
المتوسطات الحسابية
الرتبة

الرقم

1

5

2

3

3

4

4

1

5

2

المتوسط

الفقرات
مكان التدريب مهيأ بشكل جيد للقيام بالعملية التدريبية ويطابق
واقع الغرفة الصفية .
يتميز مكان التدريب بالهدوء الذي يضفي نوعا من التركيز
على المتدربين.
يتوافر في مكان التدريب الوسائل الالزمه له .
مكان التدريب تتوفر فيه سبل الراحة للمتدربين من تهوية
وتكييف ومرافق صحية ...الخ.
مكان التدريب مناسب من حيث القرب والبعد عن مكان عمل
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الحسابي

االنحراف
المعياري

درجة

3.65

0.63

متوسطة

3.63

0.61

متوسطة

3.61

0.72

متوسطة

3.60

0.70

متوسطة

3.58

0.69

متوسطة

الرضا
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الرتبة

الرقم

المتوسط

الفقرات

الحسابي

االنحراف
المعياري

درجة

الرضا

المتدربين.
3.61

الدرجة الكلية

0.66

متوسطة

ويبين الجدول ( )4أن المتوسطات الحسابية لفقرات مجال جاهزية مكان التدريب قد تراوحت ما بين (-3.65
 ،)3.58حيث جاءت جميع استجابات معلمي الدراسات االجتماعية لدرجة الرضا عن البرامج التدريبية متوسطة ،وجاءت
الفقرة رقم ( )5ونصها "مكان التدريب مهيأ بشكل جيد للقيام بالعملية التدريبية ويطابق واقع الغرفة الصفية" في المرتبة
األولى وبمتوسط حسابي بلغ ( ،)3.65بينما جاءت الفقرة رقم ( )3ونصها "يتميز مكان التدريب بالهدوء الذي يضفي نوعا

من التركيز على المتدربين" بالمرتبة الثانية وبمتوسط حسابي بلغ ( ،)3.63بينما جاءت بالمرتبة األخيرة الفقرة ( )2ونصها

"مكان التدريب مناسب من حيث القرب والبعد عن مكان عمل المتدربين" وبمتوسط حسابي بلغ ( ،)3.58وقد يعزى السبب
في ذلك قلة توفر اإلمكانات المادية الالزمة لتجهيز مكان للتدريب بشكل مناسب لجميع المعلمين ،اضافة لوجود عدد من
المشتتات التي تسهم في عدم رضا المعلمين عن جاهزية مكان التدريب لهم.

ثالثاً :مجال المحتوى التدريبي:

جدول ( )5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال المحتوى التدريبي مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات
الحسابية
المتوسط

االنحراف

درجة

الرتبة

الرقم

الفقرات

1

3

يرتبط المحتوى التدريبي باالحتياجات التدريبية للمتدربين .

2

5

3

4

تضيف المادة التدريبية شيئا جديدا على المتدرب.

4

1

حجم المادة التدريبية يتناسب مع الوقت المسموح به.

3.57

5

2

يعرض المحتوى التدريبي بأساليب مشوقه للمتدربين .

3.55

1.19

6

6

3.40

0.95

متوسطة

3.58

0.89

متوسطة

يتسم المحتوى التعلمي بالجمع مابين الجانب النظري
والجانب التطبيقي .

يتسم المحتوى التدريبي بالتنوع ( تخطيط  ،أساليب تدريس
 ...،الخ)
الدرجة الكلية

الحسابي

المعياري

3.70

1.18

3.68

1.12

3.61

1.13
1.15

متوسطة

الرضا
مرتفعة
مرتفعة
متوسطة
متوسطة

ويبين الجدول ( )5أن المتوسطات الحسابية لفقرات مجال المحتوى التدريبي قد تراوحت مابين (،)3.70 -3.40
حيث جاءت جمي ع استجابات معلمي الدراسات االجتماعية لدرجة الرضا عن البرامج التدريبية متوسطة باستثناء فقرتين

جاءتا بدرجة مرتفعة ،وجاءت الفقرة رقم ( )3ونصها "يرتبط المحتوى التدريبي باالحتياجات التدريبية للمتدربين" في المرتبة
األولى وبمتوسط حسابي بلغ ( ،)3.70بينما جاءت الفقرة رقم ( )5ونصها "يتسم المحتوى التعلمي بالجمع مابين الجانب

النظري والجانب التطبيقي" بالمرتبة الثانية وبمتوسط حسابي بلغ ( ،)3.68بينما جاءت بالمرتبة األخيرة الفقرة ( )6ونصها
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"يتسم المحتوى التدريبي بالتنوع ( تخطيط  ،أساليب تدريس  ...،الخ)" وبمتوسط حسابي بلغ ( ،)3.40وقد يعزى السبب في
ذلك من وجهة نظر معلمي الدراسات االجتماعية إلى أن إدارة التدريب في و ازرة التربية والتعليم ال تقدم الدعم المعنوي الالزم
الذي يساهم في الدعم المادي وتوفير مستلزمات الواقع التدريبي ،باإلضافة لضعف القدرة على التنسيق المباشر مع الجهات

ذات العالقة ،إضافة إلى قلة الدعم الذي تقدمه و ازرة التربية والتعليم للمدربين لمساعدتهم في تحديد المحتويات المناسبة
للبرامج التدريبية مما يساهم في قلة الثقة بالنفس وتقديم البرامج التدريبية بصورة منقوصة الفائدة ،ويمكن أن يرجع ذلك أيضا

إلى أن راسموا البرامج التدريبية في و ازرة التربية والتعليم ال يستندون في تقدير اإلحتياجات التدريبية للمعلمين في الميدان

التربوي بشكل عام على مصادر متعددة واعتمادهم على آراء القيادات الوسطى في الميدان بشكل بسيط لتحديد اإلحتياجات
التدريبية لهذه الفئات ،مما يجعل الموضوعات المطروحة في البرامج التدريبية ليست ذات صلة مباشرة باحتياجات المعلمين.

رابعاً :مجال التقويم:
جدول ( )6المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال التقويم مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية
الرتبة

الرقم

1

6

2

5

3

4

4

1

5

2

6

3

المتوسط

الفقرات
يتم تقويم الدورات التدريبية بكتابة تقرير بعد االنتهاء من
الدورة يعده المدرب .
يتم تقويم الدورات التدريبية باستخدام المالحظة المباشرة

ألداء المتدرب .

يتم تقويم الدورات التدريبية من خالل تقديم تغذية راجعة
للمتدرب عن أدائه في الدورة.
توثيق نتائج التقويم التدريبي في سجالت خاصة يمكن
الرجوع اليها.
توظيف نتائج التقويم التدريبي في تقويم أداء المتدرب

الوظيفي .

تنوع الدورات التدريبية بانواع التقويم (التكوني ،الختامي
).
الدرجة الكلية

االنحراف

درجة

الحسابي

المعياري

3.61

1.13

3.58

1.08

3.55

1.18

3.54

1.07

3.52

1.05

متوسطة

3.50

1.05

متوسطة

3.55

0.81

متوسطة

الرضا
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

ويبين الجدول ( )6أن المتوسطات الحسابية لفقرات مجال التقويم قد تراوحت مابين ( ،)3.61 -3.50حيث

جاءت جميع استجابات معلمي الدراسات االجتماعية لدرجة الرضا عن البرامج التدريبية متوسطة ،وجاءت الفقرة رقم ()6

ونصها "يتم تقويم الدورات التدريبية بكتابة تقرير بعد االنتهاء من الدورة يعده المدرب" في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي
بلغ ( ،)3.61بينما جاءت الفقرة رقم ( )5ونصها "يتم تقويم الدورات التدريبية باستخدام المالحظة المباشرة ألداء المتدرب"
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بالمرتبة الثانية وبمتوسط حسابي بلغ ( ،)3.58بينما جاءت بالمرتبة األخيرة الفقرة ( )3ونصها "تنوع الدورات التدريبية بانواع
التقويم (التكوني ،الختامي)" ،وبمتوسط حسابي بلغ ( ،)3.50وقد يعزى السبب في ذلك العتقاد معلمي الدراسات

االجتماعية وقناعتهم بضعف عمليات تقويم البرامج التدريبية وضعف تلبية االحتياجات التدريبية للمعلمين ،أو مراعاتها
للمستجدات التربوية ،وضعف التنويع في اساليب التدريب وقصورها أحيانا على الجوانب النظرية وقلة اتاحتها الفرصة

للحوار والنقاس ،اضافة العتقاد افراد العينة ان المدربين ليس لديهم من الكفاءة والقدرة ما يمكنهم من توفير بيئة آمنة تبعث
الرحة في نفوس المعلمين ،وتوظيف االساليب التدريبية على التقنيات الحديثة في التدريب ،واعداد األنشطة التدريبية وفق
األهداف التدريبية لتلبي حاجات معلمي الدراسات االجتماعية .اضافة لضعف مهارات المدربين في تقويم الدورات التدريبية

باستخ دام المالحظة المباشرة ألداء المتدرب ،وتقويم الدورات التدريبية من خالل تقديم تغذية راجعة للمتدرب عن أدائه في
الدورة.
النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني ومناقشتها

لإلجابة عن السؤال الثاني والذي ينص على " هل تختلف تقديرات معلمي الدراسات االجتماعية لمدى رضا معلمي
الدراسات االجتماعية عن الدورات التدريبية من وجهة نظرهم في مديرية التربية والتعليم للواء القصر باختالف (الجنس،

والمؤهل العلمي)؟

أوالً :بالنسبة للجنس:
ولإلجابععة عععن متغيععر الد ارسععة المتعلععق بععالجنس تععم حسععاب المتوسععطات الحسععابية واالنح ارفععات المعياريععة لمجععاالت
األداة ولألداة ككل في ضوء متغير الجنس والجدول ( )7يوضح ذلك.
الجدول ( )7المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار (ت) لتقديرات معلمي الدراسات االجتماعية لمدى
رضاهم عن الدورات التدريبية من وجهة نظرهم في مديرية التربية والتعليم للواء القصر تعزى لمتغير الجنس
المجاالت
مقدم الدورة
جاهزية مكان التدريب
المحتوى التدريبي
التقويم

المتوسط

االنحراف

الجنس

العدد

ذكر

77

33.22

أنثى

22

32.65

7.760

ذكر

77

28.70

6.740

أنثى

22

27.82

5.634

ذكر

77

35.82

8.317

أنثى

22

35.62

8.058

ذكر

77

35.11

9.220

أنثى

22

34.47

9.059

الحسابي

المعياري
7.257

ت

الداللة

2.015

.157

1.103
.233
.015

.294
.630
.903

أشارت النتائج الواردة في الجدول ( )3إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (= 0.05

 )αفي تقديرات معلمي الدراسات االجتماعية لمدى رضاهم عن الدورات التدريبية تعزى لمتغير الجنس في جميع مجاالت
الدراسة ،وهذه النتيجة تدل على تأكيد أفراد الدراسة على أهمية برامج التدريب ،ويعزو الباحثون السبب في ذلك إلى أن
معلمي الدراسات االجتماعية في مديرية التربية والتعليم للواء القصر لديهم مستوى متقارب تقريبا من الثقافة االجتماعية
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واإلدارية المتعلقة برضاهم عن برامج التدريب ،وتتفق هذه النتائج مع نتائج كل من دراسة خصاونة ( )2018ودراسة سعد

( )2018ودراسة شارون ( ،)Sharon, 2016واختلفت هذه النتيجة مع دراسة الزهراني ( )2018ودراسة داود ()2016

بوجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (.)α = 0.05
ب -متغير المؤهل العلمي

ولإلجابععة عععن متغيععر الد ارسععة المتعلععق بالمؤهععل العلمععي تععم حسععاب المتوسععطات الحسععابية واالنح ارفععات المعياريععة

لمجاالت األداة ولألداة ككل والجدول ( )8يوضح ذلك.

الجدول ( )8المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار (ت) لتقديرات معلمي الدراسات االجتماعية لمدى
رضاهم عن الدورات التدريبية من وجهة نظرهم في مديرية التربية والتعليم للواء القصر تعزى لمتغير المؤهل العلمي
المجاالت
مقدم الدورة
جاهزية مكان التدريب
المحتوى التدريبي
التقويم

المتوسط

االنحراف

المؤهل العلمي

العدد

بكالوريوس

69

32.64

دراسات عليا

30

33.71

4.626

بكالوريوس

69

27.70

6.746

دراسات عليا

30

29.76

4.234

بكالوريوس

69

35.20

8.967

دراسات عليا

30

37.09

5.377

بكالوريوس

69

34.10

9.928

دراسات عليا

30

36.60

6.284

الحسابي

المعياري
8.358

ت

الداللة

24.6

.000

12.9
19.7
10.6

.000
.000
.001

أشارت النتائج الواردة في الجدول ( )8إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (= 0.05

 )αفي تقديرات معلمي الدراسات االجتماعية لدرجة رضاهم عن البرامج التدريبية تعزى لمتغير المؤهل العلمي في جميع
مجاالت الدراسة ،وقد يعزى السبب في ذلك إلى أن معلمي الدراسات االجتماعية في لواء الجامعة لديهم القدرة على فهم
ماهية ومتطلبات كيفية تطبيق البرامج التدريبية في ضوء ما تقدمه و ازرة التربية والتعليم والبيئة المحلية من حولهم من
خدمات ترتكز على االستثمار الجيد لمهاراتهم وأفكارهم وبغض النظر عن مؤهالتهم العلمية ،مما يفسر ضعف تأثير متغير
المؤهل العلمي على المجاالت جميعها على أن جميع معلمي الدراسات االجتماعية المستجيبين للدراسة كانوا على قدر
متساو من الوعي ،وعلى قدر ٍ
ٍ
كاف من المسؤولية واالستقاللية الشخصية والميل للتطوير المهني واألكاديمي.
وقد يعزى ذلك إلى أن هذه الفئة من المعلمين ومن خالل ما اكتسبوه من خبرة أثناء عملهم بالتدريس ،أصبحوا

أكثر تقدي ار بحاجاتهم التدريبية من ذوي الخبرة القليلة ،مما يؤثر كذلك على عدم مللهم من الدورات التدريبية مقارنة بذوي
الخبرات الطويلة ،باإلضافة إلى قدرة هذه الفئة من المعلمين على التكيف مع التطورات والتجديدات العلمية والعمليعة معن
خعالل معرورهم بعالخبرات والنشاطات القريبة من المناهج والمقررات التي يدرسونها ،وهذا ينعكس بالتالي على زيادة فاعليتهم

وتحعسين أداءهم التدريبي ،والذي ينعكس بالتالي على رضاهم عن التدريب ،وتتفق هذه النتائج مع نتائج كل من دراسة
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خصاونة ( )2018ودراسة سعد ( )2018ودراسة الزهراني ( )2018ودراسة شارون ( ،)Sharon, 2016واختلفت هذه
النتيجة مع دراسة داود ( )2016لعدم وجود متغير المؤهل العلمي.

التوصيات:

يمكن للد ارسة التوصية بما يلي:
-1نشر ثقافة القياس وتقبل ا راء الفاعلة لتحديد نقاط الضعف والقوة في البرامج التدريبية وتنفيذها حسب أوضاع
المتدربين واحتياجاتهم.

-2إعادة النظر في مجاالت الدراسة من حيث المحتوى التدريبي ومكان التدريب ومقدم التدريب والتقويم بما يتناسب مع
المتدربين ،وتلبية احتياجاتهم.
-3أن يتم وضع آلية لمكافأة المتدربين ومنح حوافز مادية ومعنوية لهم وبشكل خاص للمتميزين في الدورات التدريبية.

 -4إجراء المزيد من البحوث والدراسات حول درجة رضا المعلمين عن البرامج التدريبية في مناطق تعليمية اخرى في
المملكة االردنية الهاشمية.
المراجع:

برنوطي ،سعاد ( .)٢٠٠٧إدارة الموارد البشرية وإدارة األفراد ،الطبعة الثالثة ،عمان :دار وائل.
خصاونة ،زكريا ( .)2018واقع البرامج التدريبية لمعلمي الدراسات االجتماعية أثناء الخدمة في محافظة اربد ،مجلة
األكاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانية.89-66 :)3(20 ،

داود ،أمان ( .)2016مستوى الفاعلية التربوية لبرنامج تدريب معلمي الدراسات االجتماعية في المرحلة االساسية الدنيا

أثناء الخدمة من وجهة نظرهم وعالقته باتجاهاتهم نحو مهنة التدريس ،رسالة ماجستير غير منشورة،

جامعة النجاح الوطنية ،نابلس ،فلسطين

الزعبي ،طالل؛ السالمات ،محمد ( .)2010امتالك معلمي العلوم للمعايير األردنية لتنمية المعلمين مهنياً من وجهة نظر
مديري المدارس ومشرفي مادة العلوم ،مجلة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية واالجتماعية- 31 :)1(7 .
.61

الزهراني ،بندر ( .)2010دور الدورات التدريبية في ت طوير المهارات التدريسية لمعلمي التربية الفنية من وجهة نظرهم،
رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة أم القرى ،المملكة العربية السعودية.

الزهراني ،عتيق ( .)2018تقويم البرامج التدريبية لمعلمي اللغة العربية والتربية االجتماعية في المرحلة المتوسطة بمدينة

الدمام من وجهة نظرهم في ضوء احتياجاتهم التدريبية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة المدينة
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