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 يف تنميت مهبراث اجلىدة دورهبالربامج التدريبيت ألعضبء اهليئبث التدريسيت و
 دراست ميدانيت آلراء عينت من املدرسني يف ثبنىيبث مركز حمبفظت كربالء

 / وزارة التربيةعبد احمد بشير .مم.
Itisalat07700013112@gmail.com 

 الممخص:

يحاول البحث الحالي معرفة مدى اسيام البرامج التدريبية في تحسين اداء تدريسي المدارس الثانوية 
وعمى االصعدة كافة من حيث تطبيق المنيج الدراسي، و تطور الكفايات االتصالية عند المدرسين، 

 ضوعيم لمدورات التدريبية والتطويرية.فضاًل عن ميارات التحميل والتفسير.. بعد خ

تدريسي، اما عينة البحث فقد اخذ بصورة عمدية من المدرسين في  7757من  تكون مجتمع البحث
 مبحوثا. 722ثانويات محافظة كربالء المركز بحجم 

وقد توصمت الدراسة الى جممة من النتائج واالستنتاجات منيا ان البرامج التدريبية اكسبت الييئات 
البرامج التدريبية لم تتمكن من تفعيل القدرة عمى  التدريبية العديد من الميارت والمعارف، كما ان

مواجية المشكالت المتجددة عند النسبة األعمى من المبحوثين مما يعني وجود تقصير يتطمب العمل 
 .عمى إصالحو

 (.المياراتالبرامج التدريبية، الييئات التدريسية، تنمية )الكممات المفتاحية: 

Training programs for faculty members and their role in 

developing quality skills 

A field study of the opinions of a sample of teachers in the 

secondary schools of the Karbala governorate center 

Ahmed Bashir Abd/ Ministry of Education 

Abstract  

The current research attempts to know the extent to which training programs 

contribute to improving the performance of secondary school teachers at all 
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levels in terms of applying the curriculum, and the development of teachers' 

communication competencies, as well as analysis and interpretation skills... 

after they undergo training and development courses. 

The research community consisted of 7252 teachers, while the research 

sample was deliberately taken from teachers in the secondary schools of 

Karbala Governorate, the center, with a size of 200 respondents. 

The study reached a number of results and conclusions, including that the 

training programs acquired the training bodies with many skills and 

knowledge, and the training programs were not able to activate the ability to 

confront renewable problems at the highest percentage of the respondents, 

which means that there is a shortcoming that requires work to be fixed. 

Keywords: (training programs, faculty, skills development).  

 أوال: إشكالية البحث 
يؤدي التدريب بشكل عام والبرامج التدريبية التعميمية المخططة مسبقا بصورة خاصة 

أعضاء الييئات التدريسية في المدارس دورا ميما في رفع مستوى كفاءة وميارات 
لذا فأن اجراء  ،الثانوية اذ تسيم ىذه البرامج في تحقيق الجودة لمسار العممية التعميمية

ت ىذه البرامج التدريبية يمكن ان يسيم في تحسين جودة عممية تقييم دوري لمحتويا
ذلك ألن أي خمل في ىذه البرامج التدريبية سوف ينعكس سمبا عمى أداء  ،مخرجاتيا

تكمن مشكمة البحث وعميو  ،التأثير عمى مخرجات العممية التعميميةالمدرسين ومن ثم 
تدريبية ألعضاء الييئات في محاولة التعرف عمى مستوى الدور الذي تؤديو البرامج ال

عممو في  أثناءاذ لمس الباحث  ،التدريسية في المدارس الثانوية في تنمية ميارة الجودة
س عدم اجراء تقييم دوري لمبرامج التدريبية لغرض اصالح الخمل في محتويات يدر الت

ات والتطور بعض ىذه البرامج بما يتالءم مع تطورات العممية التعميمية ونظريات التعمم 
  الكبيرة في مجال تكنولوجيا االتصال والمعموماتية.  
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 تساؤالت البحث:

ما الدور الذي يمكن ان تؤديو البرامج  مفاده: تدور مشكمة البحث حول تساؤل رئيسي
الييئات التدريسية لممدارس الثانوية في تنمية مياراتيم وزيادة كفاءتيم  ألعضاءالتدريبية 
 االتصالية؟

 وكاالتي: ..السؤال الرئيسي تساؤالت فرعيةوينبثق عن ىذا 

. ما مدى اسيام البرامج التدريبية في تحقيق الكفاية المطموبة في التخطيط واألداء 1
 التدريسي الفعال لمدرسي المدارس الثانوية في تطبيق المنيج الدراسي؟

 ثانوية؟. ىل تم اجراء تقويم دوري لمخرجات البرامج التدريبية لممدرسين في مدارس ال7

 البرامج التدريبية في تطوير الكفايات االتصالية عند مدرسي الثانوية؟ إثر. ما 3

. ما مدى اسيام البرامج التدريبية في اكساب مدرسي الثانوية ميارة التحميل والتفسير 4
 لنتائج التقويم المستمر لمحتويات ىذه البرامج؟

 التدريبية.. ما مستوى الكفايات االتصالية لمدرسي الثانوية بعد اجتيازىم الدورات 5

 ثانيا: أهمية البحث

تنبع أىمية ىذه الدراسة من أىمية موضوع التدريب وبرامجو ودوره الفعال في     
                              :                               تطوير العممية التعميمية، لذا تسيم ىذه الدراسة باآلتي

. تطوير محتويات البرامج التدريبية لمدرسي الثانويات بما يتالءم مع التطورات 1
الحاصمة في نظريات التعمم والتطورات اليائمة في ميدان تكنولوجيا االتصال 

 والمعموماتية.
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طوير كفاءة . تطوير مخرجات العممية التعميمية السيما المدارس الثانوية من خالل ت7
 وأداء المدرسين.

بالبرامج التدريبية  االمدرسيين الذين شاركو  إكساب. تقديم مؤشرات عن مستوى 3
  ميارات التقويم والتخطيط واالتصال.

 ثالثا: اهداف البحث

تجيب أىداف البحث عن تساؤالتو وترتبط بأىميتو المعرفية والتطبيقية، لذا ترمي      
 :                                                                                                    اآلتيةىذه الدراسة الى تحقيق األىداف 

التدريبية ألعضاء الييئات التدريسية . الوقوف عمى مستوى الدور الذي ادتو البرامج 1
      في المدارس الثانوية في تنمية مياراتيم وزيادة كفاءتيم االتصالية.                                                              

تحديد مستوى اسيام البرامج التدريبية في تحقيق كفاية التخطيط واألداء الفعال  .7
لممدرسين في المدارس الثانوية لتنفيذ المنيج الدراسي بما يواكب التطورات الحاصمة في 

 والمعموماتية.                  ميدان االتصال 

ة لممدرسين في الثانويات مدى اجراء تقويم دوري لمخرجات البرامج التدريبي معرفة .3
 الطالب.                                                                                    ذلك عمى أدائيم االتصالي مع  وأثر

     الثانويات.                              ير الكفايات االتصالية عند مدرسي و بيان اثر البرامج التدريبية في تط .4

. تحديد مدى اسيام البرامج التدريبية في اكساب مدرسي الثانويات ميارة التحميل 5
             والتفسير لنتائج تقويم محتويات ىذه البرامج.                                                                                   

ة لمدرسي الثانويات بعد اجتيازىم البرامج . الوقوف عمى مستوى الكفايات االتصالي6
 التدريبية.
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 رابعا: فرضية البحث

مدى اسيام  ىناك عالقة ذات داللة إحصائية بين مفادىا: الحالي البحث فرضية 
البرامج التدريبية في تطوير ميارات المدرسين وزيادة قدرة المدارس الثانوية عمى 

 .التجديد

 خامسا: حدود البحث

 .المكانية: وتتحدد بالمدارس الثانوية في مركز محافظة كربالء. الحدود 1

 – 7272. الحدود الزمانية: طبقت ىذه الدراسة في الفصل الثاني من السنة الدراسية 7
7271                  . 

. الحدود البشرية: وتتحدد بأعضاء الييئات التدريسية في المدارس الثانوية في مركز 3
 محافظة كربالء.

في تحقيق الكفايات االتصالية  التدريبية. الحدود الموضوعية: وتتحدد بدور البرامج 4
كسابلممدرسين   الجودة.ميارة  وا 

 وعينته سادسا: مجتمع البحث

يتمثل مجتمع البحث بأعضاء الييئات التدريسية في المدارس الثانوية في مركز 
-7217التخطيط، )وزارة.تدريسي (7774) مجموعيم والبالغمحافظة كربالء 

                                                                    (3، جدول11،ص7218

 كربالءمن المدرسين في ثانويات محافظة  ،عمديةال اما عينة البحث فقد اخذ بالطريقة
               .مبحوثا( 722)المركز بحجم
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 سابعا: منهج البحث 

استخدم البحث المنيج المسحي بشقيو الوصفي والتحميمي لمعرفة دور البرامج التدريبية 
 كربالء.في تنمية ميارات الجودة لمدرسي ثانويات مركز محافظة 

 ثامنا: أداة البحث

لجمع البيانات والمعمومات الخاصة بالبحث اذ  والمقياس االستبانة بأداةاستعان الباحث 
اعد استمارة استبيان وتم توزيعيا الكترونيا عمى المدرسين في المدارس الثانوية في 

 كربالء.مركز محافظة 

 اإلحصائيةتاسعا: األساليب 

 استخدم الباحث عدد من األساليب اإلحصائية التي تزيد من كفاءة التحميل وكاالتي:

 لنسبة المئوية . التكرار وا1

 الوسط المرجح الموزون. 7

 معامل ارتباط بيرسون لتحديد العالقة االرتباطية بين متغيرات البحث.. 3

 . رسوم بيانية في التوزيع التكراري.4

 عاشرا: تحديد المصطمحات:

 برنامج مثل ما لعمل المرسومة الخطة لغة بأنيا البرنامج عرفيالتدريبية:البرامج  .1
                                                                                                          (.47، ص7228المعجم الوجيز، ) .برامج البرنامج وجمع الدرس

 ارتباطاً  ترتبط التي التعميمات أو الموضوعات فيقصد بالبرامج التدريبية اصطالحااما 
 معين لييكل وفقاً  مسبقاً  وتنظيميا ترتيبيا يتم أن شريطة المدرس إعداد بمجال وثيقاً 
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 العممي اإلتقان في درجة أفضل إلى وصول أجالل من وذلك العممية القواعد فيو تتبع
 (4، ص7216العازمي، و الرشيدي، ) .والميني

تي يتم عن طريقيا تطوير في ىذا البحث بأنيا المضامين والمواد ال وتعريفنا اإلجرائي
 واإلسياماالتصالية وامتالك ميارة الجودة  كفايتوارات المدرس بما يحقق ميوتنمية 

 التعميمية.بتطوير مسار العممية 

فالدور  معينة،يرتبط معنى الدور لغة بداللة الحركة في محيط او بيئة  الدور:. 2
 وعميو،ودار حولو وبو  الشيء،بمعنى طاف حول  ودورانا، دورا،/ ارمشتق من الفعل د

 (327، ص1977،وآخرونمصطفى، )         .بووعاد الى الموضع الذي ابتدأ 

 النظري: اإلطار

 التدريب:

تعددت التعريفات التي تناولت مفيوم التدريب اال انيا تمتقي عند ىدف رئيس يكمن في 
تطوير قدرات المتدرب بشكل عام سواء كان في مؤسسة إدارية إنتاجية او مؤسسة 

ولغرض اإلحاطة  فيو،تعميمية او غيرىا وحسب المجال واالختصاص الذي يتدرب 
 واصطالحا.  ام بمفيوم التدريب يجب تحديده لغةعبشكل 

                                                                                                                        المعنى المغوي لمتدريب ينحصر بمعنى التعويد والحذق والتمرين بحيث يتأىل المتدربف
ليكون فيما يتدرب منو حاذقا متقنا متمرسا خبيرا بحيث  صددهبيتعرف عمى ما ىو ل

يعرف دقائق عممو ويعرف في الوقت نفسو كيف يستفيد من ممكاتو، فالتدريب في إطار 
ابن منظور، )ب،  .)ودربةالمعنى المغوي يأتي عمى وزن تفعيل: من درب باألمر دربا 

يب بأنو عمل مخطط اما المعنى اصطالحا فيعرف التدر  (، 1/374ت( مادة )درب( 
يتكون من مجموعة من البرامج المصممة من اجل تعميم الموارد البشرية كيف تؤدي 
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، عقيمي) .اعماليا الخالية بمستوى عال من الكفاءة عن طريق تطوير وتحسين أدائيا
 (83، ص7225
ظاىرة مبرمجة تتسم بالحداثة  عمى انوالسياق ينظر الى التدريب  وفي ىذا      

التطورات اليائمة بيذا المجال ومواكبة التطورات لتعطي االنطباع بالعصرية ومسايرة 
السيما التطورات في تكنولوجيا االتصال والمعموماتية التي تتطمب من المتدرب اتقان 

 واستعمال ادواتيا.
بإكساب قدرات متطورة او وىذا يعني ان التدريب عممية منظمة تعتني باألساس       

 الوصول الى مستوى مقبول من االحتفاظ بيذه القدرات.
ومن ىنا تتبين أىمية التدريب لمفرد نفسو ولممجتمع الذي يعيش فيو ولممؤسسة         

وفي مجال التدريس والتعميم يحتل التدريب أىمية مضاعفة وخاصة  التي ينتمي الييا.
يعد التدريب من أىم األدوات لالرتقاء بالمدرس او المعمم بالنسبة لممدرس او المعمم اذ 

في الجوانب جميعيا التي تحدد مستوى أداء وقدرة المدرس او المعمم في حياتو  وتأىيمو
ويتفق معظم الباحثين عمى ان التدريب ىو تغيير في سموك االفراد  والخاصة،المينية 
بأعماليم اإلدارية بشكل مختمف عما  الميارات واألساليب والطرق لمقيام أفضلبإكسابيم 

  (74،ص7272النعيمي،) التدريب.كانوا يتبعونو قبل 
وبذلك فأن التدريب يسيم في تييئة وسائل التعميم بكونو نشاطا يتسم باالستمرارية في 
تزويد المتدربين من المدرسين والمعممين بميارات عديدة فضال عن الخبرة التي يكتسبيا 

                حسن وتزيد من مستوى أدائو التدريسي وفعاليتو في عممو التعميمي.                                                                 من خاللو والتي ت
القيام بممارسة ميمة معينة والتركيز عمييا حتى يتم في  ينصبتدريب ومن ىنا فأن ال

ال يقل أىمية عن  فيوإتقانيا، كما يتعمق التدريب بالجوانب العممية لمميمة أو الوظيفة، 
مروان، )التعميم فبدونو يكون التعميم ناقصًا ولكنو يأتي بعد مرحمة التعميم.

omwww.mawdoo3.c ،7271) 

http://www.mawdoo3.com/
http://www.mawdoo3.com/
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ويرتبط التدريب بالتعميم ارتباطا وثيقا بحيث ال يمكن فصميما عن بعضيما     
عممية منظمة تيدف إلى اكتساب  والتدريب يعدانالتعميم ف ،الشتراكيما ببعض الميزات

ومقصودة الشخص المتعمم لألسس العامة البانية لممعرفة، ويتم ذلك بطريقة منظمة 
ويمكن القول أن التعميم ىو عبارة عن نقل لممعمومات بشكل  وبأىداف محددة ومعروفة،

منسق لمطالب، أو أّنو عبارة عن معمومات، ومعارف، وخبرات، وميارات يتم اكتسابيا 
 (www.mawdoo3.com ،7271مروان، ).من ِقَبل الُمتمّقي بطرق معينة
نتاجية القوى وعميو فأن تدريب األفراد ي عد استثمارا يتيح لممنظمات رفع الميارات وا 

فالتدريب بأنو عممية مستمرة ومخططة  ،ممة، مع تحسين جودة منتجاتيا وخدماتيااالع
تيدف إلى مساعدة الفرد في دراسة وتعمم كيف يؤدي األعمال التي يقوم بيا بكفاءة 

                                                                         (7218 – 6 – 76يوب، و رىيو،  ).وفاعمية
 التدريب في تطوير ميارات الييئات التدريسية باالتي : إسياماتتحديد ابرز  ويمكن

 (74،ص7272النعيمي،)
 بعمل تدريب المدرسين عمى زيادة قدرة المؤسسة التعميمية عمى االستمرار بالمنافسة.                        .1

. تنمية ميارات العاممين في المدرسة.7              
 .بفعالية ونجاح بأعمالولمقيام  الالزمةالمعمم الميارات والمعارف  إكساب .3

 .مواكبة كل حديث وجديد في مجال عممو.4

 الحصول عمى الكثير من الخبرات التراكمية.. 5

 . القدرة عمى مواجية المشكالت والتحديات المتجددة.6

 . يمثل التدريب الشكل األكثر شيوعا لعممية التنمية المينية.7

http://www.mawdoo3.com/
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دارتياالتدريب ارتباطا وثيقا بالجودة  إستراتيجيةرتبط تو       الشاممة ومياراتيا فقد  وا 
ىذا من  عصرنامصطمح إدارة الجودة الشاممة أو النوعية الشاممة في  أصبح

بشكل عام ومؤداىا  الجميععمى أذىان  استحوذيو مصطمح ف متداولةالمصطمحات ال
مرىونا بالجودة في اإلنتاج والمنتوج والقيادة  باتأن نجاح أّي عمل عمى المدى البعيد 

قتصادنا المعاصر تعني ببساطة القدرة عمى المشرفة عميو، ولم تعد الجودة الشاممة في ا
    .               إنتاج سمعة أو خدمة أفضل من نظيراتيا المتاحة باألسواق

الجودة الشاممة فمسفة إدارية تكافح لوضع االستعمال األفضل لجميع الموارد  وتعد إدارة
من خالل طرائق تحسين معينة، وليذا السبب تشكل إدارة الجودة  والفرص المتاحة

األساسية لتحسين األعمال، ومن المتوقع أن تصبح مسألًة ومعجزة  االستراتيجيةالشاممة 
 .إدارية في المستقبل بسبب أىميتيا لمكفاءة والتنافسية معا

 عدتاذ الجودة التخطيط إلدارة الجودة الشاممة أو ما يسمى بيندسة ويبرز ىنا عنصر 
القيام فضال عن عممية وضع أىداف رئيسة لمحصول عمى جودة طويمة األجل، 

بخطوات رئيسة لتحقيق تمك األىداف، أن التخطيط يتم من خالل بناء برنامج لمستوى 
الجودة، يمكن من خاللو متابعة عممية الجودة، وأن اليدف من التخطيط ىو المنتجات 

 .العمميات التي تسيل عمى المنظمة معرفة توقعات المستفيدأو الخدمات أو األنظمة أو 
 (7218 – 6 – 76) رىيو، و يوب، 

 :جراءات الصدق والثباتإ

 : .الصدق1

متحقق من مدى صالحية أداة البحث المستخدمة لقياس ل الصدق إجراءات طبق الباحث
وطبق  ،والمقياسدور البرامج التدريبية لمييئات التدريسية المتمثمة بأداة االستبانة 
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لقياس الصدق الظاىري بعرض أداة جمع البيانات   (كيندال)معادلة الباحث 
بمغت  اذ، والمعمومات عمى محكمين مختصين بمغ عددىم ثالثة وتبين صالحية األداة

وىي قيمة  %(93.7)بين آراء المحكمين باتباع طريقة كندال قيمة معامل الصدق
 مرتفعة.

 :الثبات .2

لعينة الييئات التدريسية  الكميمن الحجم ( %5)االختبار األول عمى الباحثأجرى   
( 12اذ بمغ جزء العينة ) ( مبحوثا722في ثانويات مركز محافظة كربالء البالغ )

  ،االختبار إجراء االختبار عمى العدد نفسو من جزء عينة الباحث ، وأعادمبحوثين
، وبعد مقارنة النتائج يوماً  (33)وباستخدام آليات القياس والترميز نفسيا بعد مرور 

إلييا الباحث في االختبار الثاني مع نتائج االختبار األول لمتحقق من قدر  التي توصل
، وتعطي ىذه النسبة داللة احصائية (%82)الثبات تبين أن درجة الثبات بمغت نسبتيا

وكما مبين في تطبيق المعادلة  ،التحميل ئاتفي معظم ف يدة جداجن درجة الثبات أعمى 
  االتية :

                                                                                    

= 

 عدد الحاالت المتفق عمييا في االختبارين×  7

 

 عدد الحاالت األصمية×  7
        7  ×8 

 % 82ـ = 122× ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     7  ×12 
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 الدراسة التطبيقية 

أجرى الباحث قياسا لدور البرامج التدريبية في تنمية ميارات الجودة لدى الييئات 
 محافظة كربالء وافرزت النتائج االتية:التدريسية في المدارس الثانوية في مركز 

شارك في اإلجابة عمى عبارات المقياس الذي تم بناءه عمى وفق صيغة ليكرت الثالثي 
 تدريسي توزعوا بالشكل االتي: 722االبعاد وبثالث بدائل فقط 

 ( توزيع المبحوثين حسب النوع االجتماعي الجنس 1جدول ) 

 
تدريسيا بالتساوي من حيث النوع  722تم تقسيم افراد عينة البحث البالغ حجميا 

االجتماعي لضمان الحصول عمى نتائج متوازنة في قياس دور البرامج التدريبية في 
تدريسي او  122% وبواقع  52تنمية ميارة الجودة فقد كان لفئتي ذكر وانثى نسبة 

 ذلك.      يوضح  اآلتيتدريسية، والرسم البياني 

 

                                    

 المرتبة %النسبة  العينة النوع االجتماعي ت

 االولى 52 122 ذكر 1

 52 122 أنثى 7
األولى 
 مكرر

  % 122 722 المجموع
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 ( يوضح توزيع العينة حسب النوع االجتماعي1رسم بياني )

 
 ( المرحمة العمرية لممبحوثين2جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 الىوع االجتماعي

 اوثى ركر

 بالمائة% التكرار المرحمة العمرية ت

 78.5 57 سنة 32 – 72 1

 37.5 75 سنة  41 - 31 7

 19 38 سنة 57 – 47 3

 15 32 فأعمى 53 4

 %122 722 المجموع
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يبين الجدول أعاله توزيع المبحوثين من التدريسيين والتدريسيات المشاركين في 
 41 – 31استطالع اراءىم حسب المرحمة العمرية فقد جاءت فئة المرحمة العمرية من 

% تمييا بالمرتبة  37.5تكرارا وحصمت عمى نسبة  75سنة بالمرتبة األولى بواقع 
سنة بالمرتبة  57 – 47% فيما حمت فئة  78.5سنة بواقع  32 – 72الثانية فئة 

سنة فأعمى بالمرتبة  53% ثم فئة  19تكرارا وحصمت عمى نسبة  38الثالثة بواقع 
نجد ان المؤشرات اإلحصائية في التوزيع النسبي وبذلك  ،% 15الرابعة واألخيرة بنسبة 

ألفراد العينة تشير الى ان النسبة االعمى المشاركة في ىذه العينة ىي الفئة الشبابية، 
 . والرسم البياني االتي يوضح التوزيع النسبي لممبحوثين حسب المرحمة العمرية

 ( يوضح توزيع المبحوثين حسب المرحمة العمرية2رسم بياني )
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 ( الحالة االجتماعية لممبحوثين 3جدول ) 

 بالمائة% التكرار الحالة االجتماعية ت 

 49.5 99 اعزب 1

 44.5 89 متزوج 7

 7.5 5 مطمق 3

 3.5 7 ارمل 4

 %122  722 المجموع

  
 اعزبفقد تصدرت فئة  ،توزعت الحالة االجتماعية لممبحوثين عمى أربعة حاالت

وحصمت عمى  مبحوثا(99)تصنيف الفئات وجاءت بالمرتبة االولى بواقع
تكرارا محققة  (89 )بواقع متزوجتمييا بالمرتبة الثانية فئة  ،(%49.5)نسبة
 ،ارمل فقد جاءت بالمراتب األخيرة وبنسب بسيطة اما فئتي مطمق و ،(%44.5)نسبة

تمييا  (% 7.5)وحصمت عمى نسبةتكرارات  5بواقع  الرابعةاذ حمت فئة مطمق بالمرتبة 
، وعمى الرغم من (% 3.5 ) تكرارات محققة نسبة(  7)بواقع الثالثة فئة ارمل بالمرتبة 

تباين التوزيع النسبي لمحالة االجتماعية عند المبحوثين اال ان العينة لم تيمل أي حالة 
 من الحاالت االجتماعية .
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 ر المبحوثين ظن ثانيا: قياس دور البرامج التدريبية من وجهة

 ( إجابات المبحوثين عن اتجاههم وموقفهم من البرامج التدريبية4جدول )

  

من المبحوثين اتفقوا ( % 65.3 ) كشفت مؤشرات القياس بالجدول أعاله عن ان نسبة
عمى العبارات كميا الخاصة بدور البرامج التدريبية في تنمية ميارة الجودة عند 

لم يوافقوا عمى العبارات كميا اما الذين اتخذوا موقف  (%77.6) التدريسيين مقابل
وىي نسبة تعد بسيطة اذا ما تم ( % 7.1)الحياد عمى العبارات كميا فقد شكموا نسبة 

وقد كان الوسط الحسابي  ،مقارنتيا بنسبة الذين اختاروا البديل موافق و ال اوافق
اذ تم اعطاء ( 3)األعمىاي اقترب من الوزن  (7.3)المرجح الكمي لكل العبارات يساوي

 .                   ثالثة اوزان لغرض احتساب الوسط المرجح
 والرسم البياني االتي يوضح مؤشرات قياس الدور عند المبحوثين:

( يوضح مؤشرات قياس الدور لمبرامج التدريبية في ضوء إجابات 3رسم بياني )
 المبحوثين

 المتغير                    

 المؤشر

 غير محدد موافق 

 ) محايد ( 

الوسط  % المجموع أوافقال 
 المرجح

الوسط  % م % ك % ك % ك مؤشرات القياس ت
المرجح 
 الموزون

البرامج التدريبية في أسيمت  1
 تطوير ميارات التدريس 

155 77.5 18 9 77 13.5 722 122 
% 

7.4 
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تعمل البرامج التدريبية  7
لممدرسين عمى زيادة قدرة 

 المدارس عمى التجديد

172 85 9 4.5 71 12.5 722 122 7.7 

ال تمبي البرامج التدريبية  3
لمييئات التدريسية متطمبات 

 . التعميميةتطوير المسيرة 

175 67.5 5 7.5 72 35 722 122 7.7 

اسيم التدريب في اكساب  4
المعمم والمدرس الميارات 

 الالزمة

145 77.5 9 4.5 46 73 722 122 7.4 

 التدريبيةالبرامج  تتمكنلم  5
القدرة عمى  من تفعيل

 مواجية المشكالت المتجددة

58 79 32 15 117 56 722 122 7.7 

 7.3 122 1222 77.6 776 7.1 71 65.3 653 المجموع 
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 فرضية البحث إثبات

اسهام البرامج التدريبية في تطوير ( اثبات العالقة االرتباطية بين مدى 25جدول )
 مهارات المدرسين وزيادة قدرة المدارس الثانوية عمى التجديد

القيمة المحتسبة 
باستخدام معامل ارتباط 

 بيرسون

القيمة 
 الجدولية

مستوى 
 المعنوية

درجة 
 الحرية

 القرار االحصائي

1 2.9 2.25 1 
 

االرتباط معنوي  -
 ودال احصائيا

العالقة طردية  -
 موجبة وقوية
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مدى اسيام البرامج التدريبية في  ثبت احصائيا وجود عالقة طردية موجبة وقوية بين
كانت القيمة  اذ تطوير ميارات المدرسين وزيادة قدرة المدارس الثانوية عمى التجديد

لقيمة الجدولية تحت مستوى ا اعمى من (لسبيرمان)الرتب المحتسبة لمعامل ارتباط 
بينما كانت القيمة ( 1)اذ بمغت القيمة المحتسبة 1ية = وبدرجة حر  (2.25 ) معنوية
ونسبة  (% 95)مقدارىاثقة  عالقة ارتباطية بدرجة مما يدل عمى وجود( 2.9)الجدولية
 ، وعميو فان العالقة االرتباطية دالة احصائيا ومعنوية.(%5)شك 

 االستنتاجات 

 توصمت الدراسة الى جممة من االستنتاجات المبنية عمى النتائج وكاالتي:

. ان البرامج التدريبية ساىمت بدرجة كبيرة عند اغمب المبحوثين في تطوير ميارات 1
 الجودة اذ ان النسبة الغالبة كانت تؤيد ان البرامج التدريبية حسنت من أداء التدريسيين.

البرامج التدريبية من تفعيل القدرة عمى مواجية المشكالت المتجددة عند لم تتمكن . 7
 النسبة األعمى من المبحوثين مما يعني وجود تقير ما يتطمب إصالحو.

وميارات.. اكسبت البرامج التدريبية الييئات التدريسية معارف 3  

في تطوير . وجود عالقة طردية موجبة وقوية بين مدى اسيام البرامج التدريبية 4
 .ميارات المدرسين وزيادة قدرة المدارس الثانوية عمى التجديد
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 التوصيات

تفعيل منياج البرامج التدريبية بما يتناسب مع التطورات الحاصمة في ميدان  .1
 تكنولوجيا االتصال والمعموماتية.

صالح الخمل في النظر الى المعوقات التي تعترض البرامج التدريبي .7  بعضة بجدية وا 
 مقرراتو.

اجراء المزيد من الدراسات والبحوث عن دور البرامج التدريبية في تطوير ميارات . 3
 وامكانيات المالكات التربوية والتعميمية في وزارة التربية.

 لمصادرا

 .، مجمع المغة العربية، القاىرة(7228،)المعجم الوجيز.  1
، لسان العرب مادة )درب( ، )ب، ت( ، محمد بن مكرم بن عميابن منظور . 7

 مطبعة المعارف.
المكتبة اإلسالمية لمطباعة  ،المعجم الوسيط ،(1977،)واخرون ،إبراىيم ،مصطفى.  3

 .القاىرة ،والنشر
تصور مقترح لتطوير  ،و حسين مجبل الرشيدي ،(7216بدر حمد،) ،العازمي.  4

 ،نظام اعداد معمم التعميم العام بالعالم العربي لمواجية المستجدات المحمية والعالمية
 .1ج ،128العدد :  ،بنيا ،مجمة كمية التربية

دور الدورات التدريبية لمعممي الصفوف الثالثة  ،(7272،)سارة موسى  ،النعيمي. 5
األولى في تنمية ميارات التدريس الفعال من وجية نظر المعممين انفسيم في ضوء 

جامعة  ،رسالة ماجستير في التربية تخصص المناىج وطرق التدريس ،بعض المتغيرات
 كمية العموم التربوية. ،الشرق األوسط
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وم الدور، أبحاث عممية بحث عن مفي (7271 – 12 – 72 )،صالح ،حمدي. 6
 ،موقع المصطبة                 ثقافية، 

.mstba.com/showthread.php?t=208137 
 ،إدارة الموارد البشرية المعاصرة بعد استراتيجي ،(7225محمد وصفي،) ،عقيمي. 7

 .األردن ،عمان ،دار وائل
أكبر موقع ، الفرق بين التدريب والتعميم، موقع موضوع (7218،)محمد ،مروان .8

 عربي بالعالم،
www.mawdoo3.com،  7271 – 12 – 75تاريخ االسترجاع. 

الـتدريب وعـالقتيا بتعزيز إدارة الجودة  إستراتيجية ،ومختار يوب (،7218)،واد ،رىيو.9
مركز جيل البحث  ،لمصناعة الميكانيكية ORCIM  ميدانية بمؤسسةدراسة  - الـشاممة
 العممي.

 ،لإلحصاءالجياز المركزي ، 7218-7217جميورية العراق وزارة التخطيط، .13
 المديرية العامة لمتخطيط التربوي، قسم اإلحصاء، إحصاء التعميم الثانوي في العراق.
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