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 ملدرسني ومدرسات الكيمياء يريةالدورات التدريبية التطوتنظيم 
 . أحمد حسين عمي الضرب م.م

 المديرية العامة لتربية بغداد الكرخ الثالثة 
journalofstudies2019@gmail.com  

 الممخص:
 بمدرسين ومدرسات الكيمياءيسعى البحث الحالي الى تقييم الدورات التدريبية التطويرية الخاصة     

 في ىذه الدورات . المشاركين
 سين ومدرسات الكيمياء در مبجميع  البحثحدد الباحث مجتمع  ولتحقيق اىداف البحث الحالي،   

 .في الدورات التدريبية السابقة  افي محافظة بغداد ممن شاركو 
ن وجية نظر المدرسين ومن اجل جمع المعمومات الخاصة بالدورات التدريبية ومستوى م    

م ىعمى عينة من المدرسين والمدرسات البالغ عدد تم تطبيقو ،استعان الباحث باالستبيان،والمدرسات 
ص من خصائ ما تحقق الباحثبعد(  Spss( وتحميل البيانات بواسطة الحقيبة االحصائية )011)
 توصل الباحث الى النتائج التالية :،ت الستبيان من صدق وثباا

المشاركة في ىذه  بمدرسين ومدرسات الكيمياء ان مستوى تقييم الدورات التدريبية التطويرية  .0
وقد جاءت محتوى ىذه الدورات في المراتب االولى بينما ،الدورات كان بمستوى )جيد جدا( 

التنظيمي او االداري فيما يخص الدورة في المراتب جاءت الفقرات التي تخص الجانب 
 المتأخرة .

لتدريبية لدى المدرسين ليس ىنالك فروق ذات داللة احصائية بين تقييم مستوى الدورات ا .2
 .والمدرسات

 (.، الكيمياءالتطويرية ،الدورات التدريبيةالكممات المفتاحية: )
Organizing developmental training courses for chemistry 

teachers 

ahmad husayn eali aldarb 

The General Directorate of Education, Baghdad, the third Karkh 

Abstract: 

    The current research seeks to evaluate the development training courses for 

the chemistry teachers in these courses. 

   To achieve the objectives of the current research، the researcher identified 

the research community of all chemistry teachers in Baghdad، who 

participated in the previous training courses. 
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    In order to collect the information about the training courses and the level 

of the teachers 'and teachers' views، the researcher used the questionnaire. 

After verifying the characteristics of the questionnaire from the validity and 

persistence of the questionnaire to a sample of 100 teachers and teachers and 

analyzing the data by means of the statistical bag ،:  

 1-The level of evaluation of the development training courses for the 

chemistry teachers participating in these courses was at a very good level. 

The content of these courses came in the first rank، while the administrative 

and administrative aspects related to the course were in the late grades. 

           2-There are no differences found in the statistics significant between 

the evaluation of the level of training courses for teachers and teachers ?   

Keywords: (training courses, development, chemistry). 

 الفصل االول : التعريف بالبحث 
 مقـــــــــدمة:

ال شك ان عممية نمو المدرس مينيًا وعمميا وثقافيا سينعكس بشكل ايجابي عمى      
وليذا كان البد من االىتمام بنوعية المدرس وكفاءتو وتطويرىا ،تطوير العممية التعميمية 

 خالل تطوير البرامج التي يخضع ليا بين فترة واخرى .بشكل مستمر من 
كما ان الغاية من ىذه الدورات التدريبية التطويرية ىو تالفي اية قصور او عيب      

وذلك من اجل تقديميا بطريقة افضل ، قد تكون موجودة في البرامج االساسية التي تمقيا
 من سابقتيا .

ت المدرس بشكل مستمر واطالعة عمى كل ما كما ان عممية تأىيل وتطوير قدرا     
ىو جديد في مادتو واالسموب الفني في عرضيا عمى الطمبة يسيم بال شك في تطوير 

وبالتالي يمكن القول ان االىتمام والعناية بنوعية التأىيل الذي يتمقاه ،ورفع ادائو 
ن يوفر المدرس ينعكس عمى احساسو بالمسؤولية تجاه مستقبل الطمبة وحرصو عمى ا

 ليم كل السبل من اجل النجاح .
اىا المدرسين والبد من االشارة الى ان الغاية من برامج التدريب والتطوير التي يتمق     

بل ان ىذه النظرة غير صحيحة ،ال تقوم فقط عمى عرض وتقديم طريقة تدريس جديدة 
ظرة فيي تقوم عمى فبرامج التدريب والتطوير برامج اكثر شمولية من ىذه الن،وال دقيقة 
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التطرق لكل ما يخص التربية والتعميم من جوانب متعددة من طرق تدريس ووسائل 
 الى االدارة التربوية وتعاون الجميع معيا ...الخ . باإلضافةتعميم 

 
 مشكمـــة الدراســــــــة :

وجد ان موضوع  ،عل الدراسات واالبحاث السابقة واطالعو ،عمى حد عمم الباحث    
تأىيل وتدريب الكادر التربوي عن طريق برنامج شامل يخضع لو عضو الكادر 

كما وقد احس الباحث بيذه المشكمة ،التدريسي موضوع لم تعتني بو الدراسات السابقة 
كما وقد الحظ الباحث ان ىذه الدورات  ،في المدرسة لمادة الكيمياءاثناء تدريسو 

 ليا المدرس المبتدئ واصحاب الخبرة . التدريبية التطويرية يخضع
صر دوراتيا التدريبية تتق -في الغالب–كما ان برامج التدريب والتطوير الحالية      

الحاجات التدريبية والتطويرية دون النظر في ،والتطويرية عمى المحاضرات الجاىزة 
كما ينتيي البرنامج التدريبي دون تقويم من قبل المدرسين ،التي يحتاجيا المدرسين 

حيث ال يأخذ بنظر االعتبار اراء المدرسين في كل خطوة من خطوات ،المشاركين فيو 
اال ان ،البرنامج .كما تقوم وزارة التربية العراقية بتنظيم دورات منتظمة لمكوادر التربوية 

كما انو ال ،عمى حاجات المدرسين الفعمية ىذه الدورات في مجمميا ال زالت غير مبنية 
 يوجد اىتمام ممحوظ بتطوير قدرات المدرسين .

ومن ىنا جاءت مشكمة البحث في التعرف عمى فاعمية ىذه الدورات التدريبية    
 والتطويرية وانعكاسيا بشكل ايجابي عمى فاعمية المدرس من خالل نسبة النجاح .

 أهميـــة الدراســـــــة :
 تحديد اىمية البحث الحالي في النقاط التالية :يمكن 

االىتمام بتأىيل المدرسين باعتبارىم العنصر الجوىري في العمل التربوي  -0
حيث ان االىتمام بقدراتيم وتطويرىا يسيم في رفع فاعمية المدرس ،

 وكفاءتو 
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تحديد الحاجات الفعمية والتأىيمية والتدريبية لممدرسين والكشف عن اوجو  -2
 العيوب والقصور في ىذه البرامج 

 المساىمة في الوصول الى االداء االفضل والكفاءة العالية في العمل . -3
  المدرسينالمساىمة في تطوير اساليب وطرق التدريس عند  -4

 أهداف البحث
 رف عمى يسعى البحث الحالي الى التع

  من حيث ،الدورات التدريبية التطويرية المنظمة من قبل وزارة التعميم في العراق
 اعداد وتطويرىا وكفائتيا

  انعكاس ىذه الدورات بشكل ايجابي عمى فاعمية المدرسين وكفائتيم من خالل
 رفع نسب النجاح لدييم 

 حدود البحث
بمدرسين الخاصة –يتحدد البحث الحالي بدراسة موضوع )الدورات التدريبية التطويرية 

 (2109-2108وزارة التربية العراقية ولمعام الدراسي )في  (  ومدرسات الكيمياء
 مصطمحات البحث
 الدورات التدريبية 

 عرفيا كل من :
ىي تمك النشاطات واالجراءات التي يتم تنفيذىا وتطبيقيا في المدرسة او من خالل    

 (.65 :0994،الوزارة من اجل تحسين اداء المدرسين فييا )الفقيي 
والتي صممت من اجل زيادة الميارات ،ىي جزء من برامج التطوير الميني    

  (Hass:78)  ،1974والخبرات التي تسيم في زيادة فعالية الكادر التربوي 
ىي تمك الحمقات الدراسية والنشاطات الفعمية التي يشترك بيا المدرس من اجل      

باالضافة الى تنمية ميولة واتجاىاتو ،زيادة المعمومات الخاصة بالمادة التي يدرسيا 
 (03: 2116،نحو مينتو  )يوسف 
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 الفصل الثاني : االطار النظري والدراسات السابقة
 مقدمة

في مجال تكنولوجيا ،يشيد العالم مجموعة من التطورات والتغيرات الكبيرة     
وقد  ،والتطور العممي الكبير الحاصل في شتى المجاالت واالختصاصات المعمومات 

ادى ىذا التغير الى وضع مسؤوليات وواجبات جديده تطرأ عمى المدرس او المعمم 
وبشكل مستمر الى مجموعة من وىذا يستدعي بطبيعة الحال اخضاع المدرس ،

الدورات التدريبية التطويرية من اجل استيعاب المدرس ألخر مستجدات المعرفة في 
مجال االختصاص وىذا يتطمب بطبيعة الحال مراجعة ىذه الدورات التدريبية بشكل 
مستمر وتطويرىا كي ال تكون دورات روتينية او تقميدية بل تكون ادة بيد المؤسسات 

 ة من اجل تطوير كوادرىا التعميمية .التعميمي
ويالحظ في الفترة السابقة اىتمام النظم التعميمية بتدريب كوادرىا بشكل مستمر نظرا     

محور  ة التي ترتكز عمى المدرس باعتبارهلجوىرية ىذا العنصر في العممية التعميمي
 العممية التعميمية 

 انواع التدريب 
 البد من االشارة الى وجود نوعين من التدريب التي يتمقاىا المدرس وىي :   

: ويقتصر ىذا النوع من التدريب في الجامعات او  التدريب قبل الخدمة .0
المعاىد عمى الجوانب النظرية او العممية في بعض االحيان لكي يتم اعداد 

 وتدريب المدرس لالستعداد لمينتو قبل االنخراط بيا 
: ىو ذلك النوع من التدريب الذي تتمقاىا الكوادر ريب اثناء الخدمة التد .2

التربوية اثناء الخدمة من اجل ايصاليا الى مستويات اعمى من الكفاءة في 
 (.067: 2117،التدريس وايصال المعمومات الى الطمبة )عيدان 

 اهداف الدورات التدريبية 
االىداف لدى الكوادر التربوية ومن  تسعى الدورات التدريبية الى تحقيق جممة من  

 اىميا :
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مساعدة الوافدين الجدد عمى مينتو التدريس عمى اكتساب المعرفة النظرية  - أ
ويتم ذلك من خالل رفع مستوى اداه ،والخبرة العممية في العمل الميداني 

الى المستوى المطموب واكسابو معارف وميارات تؤدي الى تأدية عممو 
 بطريقة افضل .

طرأ في مجال تكنولوجيا المعمومات تحتم عممية التطوير المستمرة التي تن أ - ب
 عمى الكوادر التربوية التعرف عمييا واكتسابيا 

افضل النظريات التربوية التي المساىمة في زيادة فاعمية المدرس واكسابو  - ت
 تسيم في زيادة كفاءتو 

)البكر د اعداد جي صور لدى المدرسين الذين لم يتمقواعالج نواحي الق - ث
،2112 :65.) 

 الفئات التي تخضع لمتدريب
ىنالك مجموعة من الفئات بالنسبة لمكوادر التربوية والتي تخضع الى التدريب وىذه    

 الفئات ىي :
: ىو ذلك المدرس الذي يمتمك اختصاص معين المدرس المتخصص .0

وال تنقصو معرفة نظرية حول المادة بل ىو بحاجة الى طريقة او 
 تدريسية تمكنو من ايصال المعرفة الى الطمبةخطط 

: ىو ذلك المدرس الذي تنقصو الخبرة  المدرس الغير مختص .2
االكاديمية نظرا لقدومو الى اختصاص جديد باإلضافة الى نقص 

 الخبرة في مجال طرائق التدريس   
: ىو ذلك المدرس الذي تخرج توا من الجامعات او المدرس الجديد .3

وىو يمارس مينتو التدريس ألول مرة وىو بحاجة  المعاىد المتخصصة
الى التخطيط والقياس والتعامل مع المقررات الدراسية الجديدة بالنسبة 

 اليو
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المدرس القديم : ىو ذلك المدرس الذي مارس مينة التدريس لسنوات  .4
طويمة ولكن حدث تغير في المناىج او ظيرت وسائل تعممية جديدة لم 

يو بحاجة الى ىذه الدورات التدريبية من اجل يستخدموىا وبالتالي ف
 ( .67: 2117،عيدان  تطوير قدراتو المينية )

 شروط التدريب
ىنالك مجموعة من الشروط والمعايير التي يجب ان تخضع ليا الدورات التدريبية     

 كي تكون ناجحة وذات فائدة بالنسبة لمخاضعين ليا وىي كما يمي:
ان يكون منبع الدورات التدريبية ىو الواقع المحمي والبيئة المحيطة التي يعيشيا  .0

 المدرس 
ان تكون الدورة التدريبية مختمفة عن التعميم االكاديمي الن الدورة ليس تعميم او  .2

 تمقين بل ىي مناقشة لممشكالت وسبل مواجيتيا 
لدورات التدريبية ادخال ادوات حديثة في التدريب بما يسيم في رفع كفاءة ا .3

 التطويرية 
 توفير مجموعة من المدربين عمى مستوى عالي من الموىبة والكفاءة  .4
ان تنبع الدورات التدريبية من حاجات المتعممين ويتم استنباط ىذه الحاجات  .5

 من خالل المقابالت الشخصية او من خالل االستبانات
 وجود اطار نظري يرجع اليو في وضع اجراءات التدريب  .6
 ان يكون المتدربين متجانسين .7
ان يكون المدرب حذر في تصحيح اخطاء المتدربين لكي ال ييبط من عزيمتيم  .8

 (.067: 2117،)عيدان 
 طرق واساليب التدريب

 الدورات التدريبة الى مجموعتين وىي : يصنف
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: ويتم في ىذا االسموب وضع مجموعة من  اساليب تدريب جماعية.0
المتدربين من اعمار مختمفة وتخصصات مختمفة في زمان ومكان معين من 

 اجل تطوير قدراتيم التدريسية واسموبيم في ايصال المعمومات الى الطمبة .
مدرس بطريقة فردية بدون : وفييا يتم تدريب ال اساليب تدريب فردية.2

 جموعة من الميارات الخاصة التدريس وفنونوويتم تعميمية م،االخرين 
 (.76: 2100 ،)الخطيب

 معايير اختيار طرائق التدريب
وحتى يتم اختيار واحدة دون االخرى البد من ،ىنالك طرائق كثيرة ومتعددة لمتدريب 

 اخضاعيا لمجموعة من المعايير ومنيا :
 .االرتكاز عمى مبادئ وقوانين التعمم0
 لحاجات المتدربين .مالئمة ىذه الطرائق2
 .اماكن تواجد المتدربين 3
 .عامل الزمن المخصص والوقت المناسب 4
 (.59: 2116،)عرسان  .االتجاىات السائدة لدى االفراد المتدربين 5

 
 الدراسات السابقة 

(: تقييم الدورات التدريبية لمعاممين في المنظمات الغير 6112،دراسة )الدوسكي -1
 دهوكحكومية في محافظة 

نظر يسعى البحث الحالي الى التعرف عمى مستوى الدورات التدريبية من وجية    
تقييم ىذه الدورات التدريبية بالنسبة لمعاممين وفقا لبعض  العاممين وباالضافة  الى

تم ،( مبحوث 241ب) وولتحقيق ىذه االىداف حدد الباحث مجتمع بحث،المتغيرات 
 ( 013%( وبمغ حجم العينة )43ة )بنسب،اختيار عينة عشوائية منيم 

تكونت االستبانو من ،وقد قام الباحث ببناء استبيان لجمع المعمومات من عينة    
جزئين االول معمومات عامة وشخصية عن المبحوثين والثاني حول تقييميم لفاعمية 
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بعد التحقق من تم تطبيق االستبان عمى عينو البحث  ،ىذه الدورات التدريبية 
 توصل الباحث الى النتائج التالية :و ص السايكومترية لالستبيان الخصائ

.ان مستوى كفاءة المدربين والمستمزمات لمعمل التدريبي جاءتا في المرتبة االولى من 0
 التقييم 

 ومعينات التدريب في المرتبة الثانية  .جاءات طرائق2
 المؤىل العممي (،الجنس ،.عدم وجود فروق في التقييم بالنسبة لممتغيرات )العمر 3
عمى ىذه النتائج خرج الباحث بمجموعة من االستنتاجات والتوصيات  اعتماداو 

 والمقترحات .
(: دور الدورات التدريبية التخصصية في 6112،دراسة )العزاوي والمشهداني -6

 تحسين اداء العاممين في مجال الثروة الحيوانية في محافظة مناطق العراق  الوسطى 
رف عمى دور الدورات التدريبية التخصصية في ان اليدف من البحث الحالي  التع    

تحسين اداء العاممين في مجال الثروة الحيوانية في محافظة مناطق العراق  الوسطى 
( فقرة موزعة عمى 78ومن اجل تحقيق ىذا اليدف تبنى الباحث مقياس مكون من )،

 المجاالت التالية : 
 .واقع الدورات التدريبية 0
 . مواكبة الدورات التدريبية لممستجدات في الزراعة 2
 .اسيام الدورات التدريبية 3
 .معوقات الدورات التدريبية 4
 .سبل الحد من ىذه المعوقات 5

وقد تكون مجتمع البحث من جميع االفراد العاممين في مجال الثروة الحيوانية الذين    
( موزعين 399(. والبالغ عددىم )2103-2102تدريبية لمعام )حصموا عمى دورات 

عمى ثمانية محافظات في بغداد وقد اخذت عينة عشوائية من مجتمع البحث قدرت 
 (.036%( أي ان حجم العينة ىو )41ب)
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وتطبيقو عمى عينة البحث ،الخصائص السايكومترية لالستبيان  معرفةوبعد      
وصل الباحث الى ان الدورات التدريبية تسيم بشكل واضح ت،المذكورة وتحميل البيانات 
 الحيوانية  بالنسبة لمعاممين في مجال الثروةفي تحسين مستوى االداء 

 وبناء عمى ذلك خرج البحث بمجموعة من االستنتاجات والتوصيات والمقترحات .
 

 الفصل الثالث : منهجية البحث واجراءاته
 منهجية الدراسة  -اوال

تقياااايم اس مااان خاااالل اسااااتخدام اساااتبانة لقيااا (المااانيج الوصاااافي) الباحاااث بااااع تا 
لكونو المنيج المناسب وىو مانيج ال غناى ، المدرسين الدورات التدريبية من وجية نظر 

 وغيرىا من العموم السموكية . مجال التربية والتعميمعنو وال سيما في 
 

 اجراءات البحث -ثانيا
 مجتمع الدراسة:

لمدورات  مرسين ومدرسات الكيمياء  الخاضعينالدراسة من جميع  ن مجتمعتكو  
 في محافظة بغداد. التدريبية

 عينة الدراسة :
والنصاف  الكارخنصافين فاي  ،مادرس ومدرساة (011كونت عينة الدراسة مان )ت 

وتم اعتماد تقدير حجم العينة المناساب فاي الدراساات المساحية كماا   الرصافة االخر في
 مبين في الجدول.

 (عينة البحث  ) (0جدول  )
 الحجم العينة

 51 كرخال
 51 رصافةال

 011 المجموع
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 اداة الدراسة :
تقييم الدورات التدريبية لدى مدرسين ومدرسات الكيمياء ان اليدف من البحث ىو    

وبعد االطالع ،ليذا البحث  تقدم دقة في البيانات المستحصمة دقة االداة المستعممة وان 
( فقرة 21من )الستبانة وقد تكونت ا،افضل اداة  ىي االستبيان ان حث لمبا تبين 
غير موافق  ،غير موافق،الى حد ما  موافق ،موافق ، بشدة )موافق خمسة ببدائل
 بناء االستبيان :خطوات ل الباحث اتبع وقد ،(بشدة

 عمى الدراسات السابقة  معرفة -0
 مدرسين يان مفتوح الى مجموعة من الاستبتقديم   ،حول الدورات التدريبية -2
 االستبيان بشكمو االولي  كتابة -3
صدقة توثيق االستبيان عمى مجموعة من الخبراء والمحكمين من اجل تقديم  -4

 الظاىري 
 االستبيان بشكمة النيائي . كتابة -5

 الخصائص السايكومترية لالستبيان
 صدق االستبيان -1

يعتبر الصدق الظاىري من الخطوات الميمة واالولى في بدايات اعداد فقرات     
حيث يشير ىذا النوع من الصدق الى مدى تمثيل الفقرات لمموضوع الذي ،االستبيانات 

ال انو يفضل وعمى الرغم من كون ىذا النوع من الصدق يعتبر صدق مضمل ا،تقيسو 
 استعمالو في التخصصات االنسانية

من الخبراء  الى لجنة  واالستبيان المغمق الباحث قدم،ىذا الصدق الختبار و      
وقد ،الظاىري  شكلالبيان في مدى صدق االست حولرائيم آ لمتعبير عن والمحكمين 

 نتيجة ، اسقمطياالفقرة او  البقاء  امعيار  المحكمين %( من 81معيار ) اعتمد الباحث
 أي فقرة من الفقرات . يتم اسقاط لذلك لم 

 ثبات االستبيان-6
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 صل عمييا من االستبيان عبر فتراتان الثبات يشير الى مدى ثبات النتائج المتح   
عدد من  وول عمى نفس النتيجة في حال تطبيقزمنية متباعدة او االستقرار في الحص

 المرات .
 : لالستبيان  قدم الباحث نوعين من الثبات 

حيث طبق الباحث االستبانة ثم اعاد تطبيقو :  طريقة التطبيق واعادة التطبيق -0
 االستقرار لباحث ان معاملبعد اسبوعين واستخدم معامل االرتباط لبيرسون جد ا

(1،80 ) 
طبقت عمى درجات افراد العينة ، يجاد معامل الثبات : وال طريقة الفا كرونباخ -2

في دقة ال(. وىو مؤشر اخر عمى 1،78)قيمة الوقد كانت ،معادلة )الفاكرونباخ (
 . والستبياناثبات 
 ستبيانتطبيق اال

قام الباحث بتطبيق االستبانة عمى عيبنو المقياس وثبات تحقق من صدق بعد ال 
 الدراسة لتحقيق اىداف البحث الحالي 

 الوسائل االحصائية 
 : لتحقيق اىداف البحث الوسائل االحصائية  الباحث تخدماس  

  صدق االستبيان النسبة المئوية ل  -0
 الوسط الحسابي -2
 االىمية النسبية -3
  االختبار التائي لعينتين مستقمتين -4
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 الفصل الرابع : نتائج البحث
الييا واىم االستنتاجات والتوصيات  النتائج المتوصل وضح الباحثيفي ىذا الفصل س  

 والمقترحات المقدمة 
ولتحديد مستوى الدورات التدريبية حدد الباحث المعايير التالية لتحديد مستوى     

 الدورات :
 ( يوضح معيار التصنيف لمجاالت الدراسة 6جدول ) 

 
 النسبة التصنيف ت
 %011-85 ممتاز  0
 %84-75 حيد جدا 2
 %74-65 جيد 3
 64-51 مقبولة 4
 %51أقل من  ضعيف 5

 

 (.142: 6112،المصدر : )عبد العال 
 

 تعرف عمى مستوى الدورات التدريبية التي يتمقها المدرسين والمدرسين ف : الالهد
الدورات التدريبية من وجية نظر المدرسين والمدرسات لمتعرف عمى مستوى     

النحرافات طات الحسابية واسالمتو تم حساب ،في محافظة بغداد  الخاضعين ليا
قة بذلك موضحة في معالمتوالنتائج  ،فقراتاللكل فقرة من  نسبيالمعيارية والوزن ال

 :الجدول التالي 
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وزن المؤي وترتيب ( : المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وال3جدول )
 الفقرات

الوسط  الفقرات ت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

 الثالثت %66 0،6 4،3 سواح الوذربىى للوشاركيي بالوشاركت الفعالت 1

 الخاسعت %22 0،5 3،6 هٌاسبت عذد الوذربيي لكل جلست  2

وضىح فقراث الخقىين اليىهيت للذوراث  3

 الخذريبيت 

 الثالثت 66% 0،6 4،3

حشجيع الوذربيي والوذرباث على اًجاز  4

 الوهواث اليىهيت الوطلىبت 

 الرابعت 64% 0،6 4،2

حٌويت روح العول الجواعي بيي الوشاركيي في  5

 الذورة 

 الثاًيت 66% 0،6 4،4

اكساب الوخذربيي هجوىعت هي الوهاراث  6

 ،ادارة الصف ،الخذريسيت هثل ادارة الىقج 

 اسخخذام حقٌياث حربىيت

 السادست 26% 0،6 3،9

حسود الوذرسيي والوذرساث بطرائق  2

 واسخراحيجياث حذيثت 

 االولى 94% 0،9 4،2

اضافت خبراث جذيذة للوذربيي اثٌاء الوشاركت  6

 في الذورة 

 الثالثت 66% 0،5 4،3

اهكاًيت اسخخذام الوذربيي للوعلىهاث الوكخسبت  9

 في الخذريس هسخقبال 

 الرابعت 64% 0،6 4،2

 الثالثت %66 0،2 4،3 ادارة الوذربيي للذوراث بطريقت ًاجحت وفعالت 10

 الثاهٌت %24 0،4 3،2 اسخخذام الوذربيي للغت العلويت  11

 السابعت %26 0،4 3،6 اظهار الوذربيي حوكٌهن العلوي اثٌاء الذورة 12

 السادست %26 0،6 3،9 حىفير وجبت طعام هٌاسبت اوقاث االسخراحت  13

 الثالثت %66 0،2 4،3 ههاراث الوذربيي على درجت عاليت هي الكفاءة  14

 الخاهست %62 0،6 4،1 اسخخذام الوذربيي طرائق واسخراحيجياث حذيثت  15

 الثالثت %66 0،4 4،3 حخىافق الذوراث هع حاجاث الوخذربيي  16

 السابعت %26 0،2 3،6 هالئوت هكاى الذورة لوكاى السكي 12

 الخاسعت  %22 0،6 3،6 هٌاسبت الىقج الًعقاد الذورة  16

 السادست %26 0،6 3،9 وضىح اهذاف الذورة للوخذربيي  19

يخىفر في الذورة جويع الوسخلسهاث  20

 حكييف ..الخ(. ،كهرباء ،)هاء

 الرابعت 64% 0،5 4،2

  %61.6 12 61.6 الذرجت الكليت لالسخبياى  
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( 80.8لالستبيان بشكل عام ىي ) ان االىمية النسبية يوضح الجدول السابق     
دورات ترى ان ليذه الدورات الفي  الداخمين المدرسين والمدرساتوىذا يعني ان 

كل ما ىو جديد فيما مستوى ممتاز جيد جدا في تقديم الميارات المعرفية والثقافية و 
 يخص االختصاص

وتشير ىذه النتيجة الى ان مستوى الدورات التدريبية المنعقدة ليا اثار ايجابية     
فقد حصمت الفقرات الخاصة بمدى ،عل المدرس او المدرسة المشاركة في الدورة 

اصالة طرائق واستراتيجيات التدريس باالضافة الى مالئمة الدورات لحاجات 
 الستبيان المتدربين وتطمعاتيم عمى المراتب االولى من ا

 
بينما حصمت الفقرات التي تشير الى بعض الجوانب االدارية في الدورات مثل     

 تنيم الدورات ووقت ومكان انعقادىا عمى المراتب االخيرة من الترتيب 
 

 االستنتاجات
 لممدرسين المشاركينان مستوى تقييم الدورات التدريبية التطويرية بالنسبة  -0

جاءت محتوى ىذه الدورات وقد ،في ىذه الدورات كان بمستوى )جيد جدا( 
االولى بينما جاءت الفقرات التي تخص الجانب التنظيمي او  بتفي المرا

 .االداري فيما يخص الدورة في المراتب المتأخرة 
ليس ىنالك فروق ذات داللة احصائية بين تقييم مستوى الدورات التدريبية  -2

 والمدرسات .لدى المدرسين 
 

 التوصيات
لما ليذه  لممدرسينمشاركة وتطبيق الدورات التدريبية التطويرية .ضرورة دعم 0

الدورات من اثر بالغ في معرفة المدرسين والمدرسات كل ما ىو جديد في مجال 
 االختصاص 
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تشجيع اقامة مثل من قبل اىال االختصاص فيما يساعد عمى .اقامة الندوات 2
 ىكذا دورات 

 في ىذا المجال من خالل  المدرسين والمدرساتل عمى تطوير .البد من العم3
لمجال لمتعرف عمى احدث ما توصمت اليو البمدان في اوالدورات خارج القطر 

 التدريس
 المقترحات 

  الدورات التدريبية وعالقتو بنسب النجاح لدى مدرسي ومدرسات الرياضيات.0
 دريبية من وجية نظر المدربين والمدربات تنظيمية لمدورات التالمشكالت ال.2

 
 المصادر 

دار التربية ،تصميم وتنفيذ برامج التدريب (: 2101محمد زياد )،حمدان  .0
 االردن .،عمان ،الحديثة 

دار اليعقوب ،(: اتجاىات حديثة بالتدريب 2100احمد رداح )،الخطيب  .2
 االردن .،عمان ،

عالم الكتب لمنشر ،( : اعداد المعممين وتنميتيم 2117سييل أحمد )،عيدان  .3
 االردن .،عمان ،والتوزيع 

(: اثر الدورات التدريبية الصفية عمى تحصيل 2116عطفة أحمد )،عرسان  .4
معممي الرياضيات لممرحمة االبتدائية العميا واكسابيم كفائات تحميل المناىج 

 االردن .،عمان ،جامعة اليرموك ،رسالة ماجستير ،
المجمة ،(: منيجية التدريب االسس والتطبيقات 2112محمد عبد اهلل )،البكر  .5

تصدر عن اكاديمية نايف  ،34،عدد  ،07مجمد ،العربية لمدراسات االمنية 
 لمعوم االمنية .

 
 


