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برامج التدريب وأثرها على أداء المعلمين في المدارس االساسية األردنية من وجهة نظر معلمي
الحاسوب في مدارس اقليم الوسط باألردن
Training programs and their impact on the performance of teachers in Jordanian basic
schools from the point of view of computer teachers in schools in the middle region in
Jordan
الباحث /أكرم محمود عبيد الزيود
وزارة التربية والتعليم األردنية

الملخص:
هدفت هذه الدراسة الى التعرف على برامج التدريب وأثرها على أداء المعلمين في المدارس االساسية االردنية من وجهة
نظر معلمي الحاسوب المدارس في اقليم الوسط باألردن ،إضافة الى التعرف على هذا الواقع من خالل مجموعة من المتغيرات
أسندت إليها الدراسة وهي (المؤهل العلمي ،سنوات الخبرة ،العمر ،والدورات التدريبية) ،ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على
عينة من معلمي الحاسوب المدارس األساسية األردنية في اقليم الوسط باألردن عددها ( )23مديراً ومديرة ،وطبقت على العينة
استبانة تم تطويرها وفق أبعاد مسلمات البحث العلمي بعد جمع البيانات من عينة الدراسة جرى تحليلها باستخدام برنامج الحزم
اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( (SPSSوبعد ذلك تم التوصل الى نتائج الدراسة.
وقد أوصت الدراسة بما يلي :ساعد التدريب على زيادة المعلومات والمعرفة التي يحتاجها المعلم ألداء وظيفته ،ويمنح
التدريب االفراد قدرة على فهم وتحليل متغيرات البيئة الخارجية وصياغة التوجهات االستراتيجية للوزارة.
الكلمات المفتاحية :برامج التدريب ،أداء المعلمين ،المدارس االساسية األردنية ،معلمي الحاسوب المدارس ،اقليم الوسط،
األردن.

Abstract
This study aimed to identify training programs and their impact on teachers ’performance in
Jordanian basic schools from the point of view of school principals in the central region of Jordan,
in addition to identifying this reality through a set of variables to which the study was assigned,
namely (academic qualification, years of experience, age, And training courses), and to achieve
this, the study was conducted on a sample of (32) headmasters of Jordanian basic schools in the
central region of Jordan,
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And a questionnaire was applied to the sample that was developed according to the dimensions of
scientific research axioms after collecting data from the study sample that was analyzed using the
Statistical Package for Science program. After that, the results of the study were reached.
The study recommended the following: Training helped to increase the study recommended
the following: Training helped to increase the information and knowledge needed by the teacher
to perform his job. Training gives individuals the ability to understand and analyze external
environment variables and formulate strategic directions for the ministry. the information and
knowledge needed by the teacher to perform his job. Training gives individuals the ability to
understand and analyze external environment variables and formulate strategic directions for the
ministry.

Keywords: training programs, teacher performance, Jordanian comprehensive schools, school
principals, the central region, Jordan.

المقدمة:
كثير من الناس يحصرررون عملية التدريب في نظام المؤسررسررات والوررركات ونظام المعلمين واألطر الرسررمية إال أنه من
الواضرح أن موضع التدريب له مفهوم أوسع وأممل من ذلك المفهوم حيث إنه يومل كافة جوانب الحياة بدءاً من األسرة ومروراً
برالمجتمع وانتهراء في أعلى تنظيم في الردولرة ألن التردريرب يقردم معرفرة جرديدة ،ومعلومة مختلفة ،ويعطي مهارات وقدرات تؤثر
على الغير على اختالف أعمار المستفيدين من التدريب.
أن موضرررروت التدريب اإلدار هو من أكثر المواضرررريع التي القت وال زالت تالقي اهتماما كبيراً حتى الوقت الحاضررررر،
وذلك بسرربب الدور الفعال الذ يلعبه التدريب في تنمية وتطوير األداء لكافة فئات القوى العاملة في الوزارة .فالتدريب يعتبر أحد
الدعائم األسراسرية والمهمة لتنمية االقتصراد الوطني ،وهو موضرع اهتمام المسئولين في اإلدارة العامة للدولة ،وخاصة في البلدان
النامية .أ ال يسررررتطيع أ مجتمع تحقيق أهداف التنمية الورررراملة ومواجهة متطلبات المسررررتقبل ،إال بوضررررع سررررياسررررات وبرامج
اقتصرادية وإدارية مالئمة ،والطريق إلى ذلك هو االهتمام بتنمية الموارد البوررية والتدريب اإلدار المسررتمر ،واالهتمام بها يعد
من أهم قضايا العصر ،حيث يحتل هذا المجال مكانا بارزا ويوليه الجميع العناية الكافية من أجل تحقيق أعلى مستويات األداء.
ويعتبر التردريرب حلقرة من حلقرات إدارة الموارد البوررررررريرة ،التي ال يمكن البردء فيها بمعزل عن إدارة الموارد البورررررررية
(كوروا  ،3002 ،ص  ،)111ويعد التدريب أسراس تنمية الموارد البورية ،لذلك يعتبر من أهم عوامل النصر والتمكين حيث إن
وجود الكادر البور المدرب والمميز يفتح المجال إلى التقدم السريع في جميع المجاالت( .أبو شيخة ،0222 ،ص.)052
فالمهمة األسرراسررية للتدريب هي أسرراسررا تخصرريب عقول المتدربين وتوسرريع افاقهم ومداركهم ،بما يسرراعد على عمق الفكر
ويكسرربهم االدراا المسررتنير ،للكوررل عن الظروف والثار المترتبة على تصرررفاتهم ،كما ان التدريب عامل مهم في اثارة اليقظة
في االفراد ،وتوجيه االهتمام في المسررررائل الكبرى ،وغن النظر عن االخطاء الطفيفة التي يتعرا لها الفرد عند ممارسررررته أ
عمل( .الصيرفي0222 ،م)
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ومن هنرا يتبين لنرا أهميرة العمليرة التردريبيرة برالنسرررررربة للمنظمة والمعلم على حد سررررررواء ،ففيما يخ

الوزارة فإن تدريب

العاملين يؤد إلى رفع كفاءتهم مما ينعكس إيجابا على مسرررررتوى إنتاجيتهم وأدائهم ،وهذا يعزز من سرررررمعة الوزارة االيجابي في
أدائها ،أما فيما يخ

المعلم فإن العملية التدريبية ترفع من مسررررررتواه وخبرته في العمل فينعكس ذلك إيجابا على درجته الوظيفية

حيث يؤد ذلك إلى تقدمه في السلم الوظيفي وتقلده لمناصب ارفع من منصبه السابق.

مشكلة الدراسة:
لقد برهنت الدراسررر رررررررررات األكاديمية السرررابقة في هذا المجال أن عدم التدريب له نتائج سرررلبية كانخفاا مسرررتوى الخدمة
المقدمة ،وانخفاا مردودية التكنولوجيا ،إضافة إلى ما تتحمله المنظمات من نفقات وتكاليل إضافية هي باألساس بغنى عنها.
ويتلقى الكادر البوررررر األردني كموظل حكومي وكمواطن عاد تدريبات كثيرة ومتنوعة من عدة جهات سررررواء كانت
مؤسرسرات ربحية أو مؤسسات غير ربحية (أهلية) أو دوائر حكومية ،ونظراً ألهمية برامج التدريب وكونها عملية ليست بالسهلة
إذ تتطلب اإلعداد المسربق والدقيق لعدة أمور تسرير وفقا لخطوات معينة لتعطي النتائج المرجوة ،ومن هنا جاءت موركلة الدراسة
لتسرليط الضروء على برامج التدريب وأثرها على أداء المعلمين في المدارس االسراسية االردنية من وجهة نظر معلمي الحاسوب
المدارس في اقليم الوسط باألردن ،ومن هنا يمكن صياغة موكلة البحث باإلجابة عن التساؤلين التاليين:
 oما برامج التدريب وأثرها على أداء المعلمين في المدارس االساسية االردنية من وجهة نظر معلمي الحاسوب المدارس
في اقليم الوسط باألردن؟
 oهل هناا فروق ذات داللة احصرائية في برامج التدريب وأثرها على أداء المعلمين في المدارس االسراسررية االردنية من
وجهة نظر معلمي الحاسرررررروب المدارس في اقليم الوسررررررط باألردن تعزى لمتغيرات العمر ،المؤهل العلمي ،سررررررنوات
الخبرة ،عدد الدورات التدريبية؟

فرضيات الدراسة:
 oال توجد فروق ذات داللة إحصررررررائية عند مسررررررتوى( )a≤0.05بين أثر البرامج التدريبية على اداء المعلمين في وزارة
التربية والتعليم األردنية من وجهة نظر معلمي الحاسوب المدارس في اقليم الوسط باألردن تعزى لمتغير العمر.
 oال توجد فروق ذات داللة إحصررررررائية عند مسررررررتوى( )a≤0.05بين أثر البرامج التدريبية على اداء المعلمين في وزارة
التربيرة والتعليم األردنيرة من وجهة نظر معلمي الحاسرررررروب المدارس في اقليم الوسررررررط باألردن تعزى لمتغير المؤهل
العلمي.
 oال توجد فروق ذات داللة إحصرائية عند مستوى( )a≤0.05بين بين أثر البرامج التدريبية على اداء المعلمين في وزارة
التربية والتعليم األردنية من وجهة نظر معلمي الحاسررررروب المدارس في اقليم الوسررررررط باألردن تعزى لمتغير سررررررنوات
الخبرة.
 oال توجد فروق ذات داللة إحصرائية عند مستوى( )a≤0.05بين بين أثر البرامج التدريبية على اداء المعلمين في وزارة
التربية والتعليم األردنية من وجهة نظر معلمي الحاسوب المدارس في اقليم الوسط باألردن تعزى لمتغير عدد الدورات
التدريبية.
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أهمية الدراسة:
يؤد التدريب دورا رئيسرا وفعاال في تنمية الموارد البورية وتطوير أداءها ،كما أنه يكلل الوزارة قدرا كبيرا من الوقت
والجهرد والمرال ،فرإذا لم يققرابرل ذلرك القردر من التكلفرة مردودا يتناسررررررب وحجم التطلعات المرتبطة بها يكون هناا إهدار للموارد
يقضاف إلى تدني اإلنتاجية بالرغم من محاولة اإلدارة رفعها من خالل برامج التدريب ،لذا تنبثق أهمية هذه الورقة من:
 oمحاولتها البحث عن مواطن القصررررررور في عملية تدريب المعلمين الحكوميين حتى يحقق التدريب أهدافه في رفع كفاءة
المعلمين وزيادة اإلنتاجية داخل وزارة التربية والتعليم االردنية.
 oتفيد في القاء الضوء على واقع أثر برامج التدريب في وزارة التربية والتعليم االردنية.
 oالوقوف على مرردى مالئمررة البرامج الترردريبيررة التي تقوم بهررا وزارة التربيررة والتعليم األردنيررة بمررا يوافق االحتيرراج رات
التدريبية للكادر البور .
 oيرى الباحث ان النتائج المتوقعة للبحث ستساهم في تحسين برامج تدريب المعلمين في وزارة التربية والتعليم األردنية.

أهداف الدراسة:
 oمعرفة برامج التدريب وأثرها على أداء المعلمين في المدارس االسررررراسرررررية االردنية من وجهة نظر معلمي الحاسررررروب
المدارس في اقليم الوسط باألردن؟
 oمعرفة إذا كان هناا فروق ذات داللة احصرررائية في برامج التدريب وأثرها على أداء المعلمين في المدارس االسررراسرررية
االردنية من وجهة نظر معلمي الحاسرررروب المدارس في اقليم الوسررررط باألردن تعزى لمتغيرات العمر ،المؤهل العلمي،
سنوات الخبرة ،عدد الدورات التدريبية؟

حدود الدراسة:
 oحدود زمنية :خالل الفصل الثاني من العام الدراسي (.)3031/3030
 oحدود مكانية :المدارس األساسية األردنية في إقليم الوسط باألردن.
 oحدود بشرية :معلمي الحاسوب المدارس األساسية األردنية في إقليم الوسط باألردن.
مصطلحات الدراسة:
 oالبرامج التدريبية :هي عملية ديناميكية تستهدف احداث تغييرات في معلومات وخبرات وطرائق اداء سلوا واتجاهات
المتدربين بغية تمكنهم بغية اسررررررتغالل امكاناتهم وطاقاتهم الكامنة بما يسرررررراعد على رفع كفايتهم في ممارسررررررة اعمالهم
وبطريقة منتظمة وبإنتاجية عالية( .الصيرفي)0222 ،
 oالتددريدب :هو الجهرد المخطط والمنظم من قبرل الوزارة لتزويد العاملين بمعارف معينة وتحسررررررين ،وتطوير مهاراتهم،
وقدراتهم وتغيير سلوكهم واتجاهاتهم بوكل إيجابي بناء( .السالم ،0222 ،ص .)070
 oاألداء :مجموعة السلوكيات اإلدارية المعبرة عن قيام المعلم بعمله ،وتتضمن جودة األداء ،وحسن التنفيذ والخبرة الفنية
في الوظيفة ،فضال عن االتصال والتفاعل مع بقية أعضاء الوزارة وااللتزام باللوائح اإلدارية التي تنظم عمله ،والسعي
نحو االستجابة لها بكل حرص( .العواملة ،0222 ،ص)66
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الدراسات السابقة
الدراسات العربية:
دراسدة الصاعد ( :)0222دراسة بعنوان " دور برامج التدريب على رأس العمل في تنمية مهارات العاملين في الدفات
المدني "دراسررررة تطبيقية بمنطقة المدينة المنورة" .وتتركز اهمية هذه الدراسررررة في معرفة دور برامج التدريب على رأس العمل
في تنميرة مهرارات العاملين بالدفات المدني .ويتألل مجتمع الدراسررررررة من جميع العاملين في مديرية الدفات المدني بمنطقة المدينة
المنورة ضرررباطا ً وأفراداً ومدنيين ،وقد بلد عددهم ( )1211عامالً ،وقد تم اختيار عينة عوررروائية تكونت من ( )223حيث نسررربة
التمثيل ( .)%30وقد اسرررتخدم الباحث في هذه الدراسرررة المنهج الوصرررفي التحليلي ،وتم اختيار هذا المنهج نظراً لمالئمته لطبيعة
الدراسرة .ومن اهم نتائج الدراسة :تبين ان برامج التدريب على رأس العمل تساعد بدرجة متوسطة في عملية اداء مهام الوظيفة،
واتضرررح ان برامج التدريب على رأس العمل ال تسرررهم بوررركل فعال في زيادة معدالت االبتكار في العمل ،ومن اهم التوصددديات:
التركيز على تنميرة المهرارات المختلفرة لردى العراملين لمرا له من أثر فعال في تنفيذ المهام الموكل لهم ،وزيادة االهتمام بالتخطيط
المسبق لبرامج التدريب وتحديد االهداف المطلوب تحقيقها من العملية التدريبية.
دراسددة ابو سددلطان :)0222( ،دراسررة بعنوان " تقييم برامج التدريب اإلدار الممولة من الخارج "دراسررة تطبيقية على
المؤسرررررسرررررات غير الحكومية في قطات غزة" .ويهدف هذا البحث إلى التعرف على واقع التقييم لبرامج التدريب اإلدار الممول
من الخرارج ،وتنفرذه منظمرات غير حكوميرة في قطرات غزة ،من وجهرة نظر المتدربين .من خالل تحليل واقع التدريب اإلدار ،
وتحليرل مفهوم عمليرة التقييم ومكوناتها ،ومراحلها وأثر هذا المفهوم على قوة وفعالية التدريب .وقد تم اسررررررتخدام برنامج التحليل
اإلحصائي ( )SPSSالمتخص

في دراسة العلوم اإلنسانية واالجتماعية لمعالجة البيانات باستخدام التكرارات والنسب المئوية،

والمتوسرررطات الحسرررابية ،واختبار (كا  )3لمعرفة ما إذا هناا عالقات ذات داللة إحصرررائية بين متغيرات الدراسرررة .لقد اسرررتخدم
الباحث المنهج الوصررفي التحليلي ،في الوصررول إلى نتائج الدراسررة مسرررتعينا باالسررتبانة في جمع البيانات .وقد خل

البحث إلى

مجموعرة من النترائج أهمهرا :عردم اهتمرام اإلدارة المورررررررفرة على التردريرب بعمليرة التقييم ،وال تقوم بمترابعرة التردريرب كمرا يجب
باإلضررررررافة إلى المكان التدريب غير مناسررررررب للبرامج التدريبية ،ويوجد خلل واضررررررح لدى المنظمات غير الحكومية في تحديد
االحتياجات التدريبية .ولقد كانت أهم توصددددديات البحث هي :أن تقوم الجهة المورررررفة على التدريب بعدم التركيز على أسرررررلوب
المحاضررة ،بل يجب تنويع أسرراليب التدريب ،أن يتم إعداد دراسررة مكملة لهذا البحث ،بحيث تتناول تقييم التدريب من وجهة نظر
الجهات المانحة ،والجهات المنفذة ،والمؤسسات التي يعمل بها المتدربين ،والمدربين.
دراسدة أبو سليمة ( :)0227دراسة بعنوان مدى فاعلية التدريب في تطوير الموارد البورية في مكتب األونروا اإلقليمي
بغزة.
هدفت الدراسة للكول عن فاعلية التدريب في تطوير الموارد البورية في مكتب األونروا في غزة ،وذلك من خالل بحث محاور
العملية التدريبية والمتمثلة بتحليل االحتياجات التدريبية وتخطيط التدريب وتنفيذه ومن ثم تقييمه باإلضررررررافة لدعم اإلدارة .وتكون
مجتمع الدراسررررررة من جميع المعلمين اإلداريين في مكتب األونروا اإلقليمي في غزة والبالد عددهم ( )320موظفا وموظفة ،وقد
اسرررتخدمت الباحثة المنهج الوصرررفي التحليلي للوصرررول إلى نتائج الدراسرررة ،وطبقت الدراسرررة على عينة عوررروائية طبقية مقدارها
( )n=113موظفا وموظفة ،بنسربة ( )% 30من مجتمع الدراسرة .وكان معدل االستجابة  )n=130( ،%23وتم جمع المعلومات
باستخدام االستبانة ،وتم تحليلها باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي ()SPSSلتحليل البيانات.
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ومن أهم النتائج التي خلصرررت لها الدراسرررة أنه يتم تحديد االحتياجات التدريبية بناء على مباد تنمية الموارد البوررررية وبوررركل
مقبول ،كما ويتم تخطيط التدريب في مكتب األونروا بمنهجية مقبولة إلى حد ما ،ولكن هناا نوت من الغموا فيما يتعلق بعملية
تقييم ما بعد التدريب ،حيث لوحظ أن المسررررررتجيبين غير قادرين على تكوين رأ محدد في عملية تقييم ما بعد التدريب في مكتب
األونروا .كما أكدت الدراسرررة على مدى دعم اإلدارة العليا اإليجابي للعملية التدريبية .وأوصرررت الباحثة بتفعيل دور القائمين على
إدارة التدريب من أجل زيادة فاعلية التدريب ،وضررررررورة االرتقاء بمسرررررتوى التخطيط وتحديد االحتياجات التدريبية في ضررررروء
مراعاة معايير إدارة الجودة الواملة الخاصة بالتدريب.
دراسددة عدوان ( :)0222دراسررة بعنوان "أثر التدريب على تطوير الكادر البوررر الفلسررطيني من وجهة نظر المتدربين
"دراسرة حالة مؤسرسة إبدات لحبحاث والدراسات والتدريب" .وتهدف هذه الدراسة للتعرف على أثر التدريب على تطوير الكادر
البوررر الفلسررطيني في مؤسررسررة إبدات واالرتقاء به إضررافة إلى التعرف على الفروق الفردية التي تعزى للمتغيرات الوررخصررية
(الجنس ،العمر ،المسررتوى العلمي ،الحالة االجتماعية ،مكان السرركن ،نوت الوظيفة ،نوت التدريب ،مكان التدريب) ومدى تأثيرها
على محرراور الرردراسرررررررة ،لررذا تم اختيرار عينرة طبقيررة من جميع المتردربين الرذين تلقوا ترردريررب خالل عررام  3010م ليكونوا مجتمع
الدراسررررررة وعددهم ( ) 230متدرب موزعين على جميع محافظات قطات غزة  ،حيث وزت (  ) 230اسررررررتبيان على جميع أفراد
المجتمع أ مسررح مررامل وتم اسررترداد (  ) 321اسررتبيان أ ما نسرربته  .%21واعتمد الباحث في الدراسررة على المنهج التحليلي
الوصررررفي لتحليل نتائج الدراسررررة وخرج الباحث بعدد من النتائج من أهمها :ال يوجد فروق ذات داللة احصررررائية تعود لمتغيرات
الورخصرية (السركن ،مكان التدريب ،الحالة االجتماعية ،نوت الوظيفة) ،وتوجد فروق ذات داللة احصائية تعزى لمتغير المستوى
التعليمي الرذ كران لره ترأثير على محور تحرديرد االحتيراجرات التردريبيرة والمردربين .وبنداء على النتدا ج جرا الباحث بعدد من
التوصددددديات أهمها :إعداد نموذج مخصررررر

لتحديد االحتياجات التدريبية ويتم توزيعه على المناطق المسرررررتهدفة ،والتخفيل من

حجم المادة التدريبية للسماح للمدرب باستخدام أساليب تدريبية أكثر نجاعة ،والعمل على إعداد منهج تدريبي للمعاهد (على مكل
كتب رسمية) توضع بواسطة خبراء.
الدراسات األجنبية:
دراسددددة ( " :)Abdelgladir and Elbadri, 2001االلتزام بتطبيق مراحل التدريب وأثره " .هدفت الدراسررررة إلى
معرفة ممارسررات التدريب وأنوررطة البنوا وقام الباحثان بجمع البيانات من ( )20بنك في بولندا وتضررمنت أنوررطة التدريب التي
تمت دراسرتها ما يلي :تحديد االحتياجات التدريبية ،وتطوير البرامج التدريبية وتعميم فاعلية هذه البرامج ،وتوصلت الدراسة إلى
أن العديد من هذه البنوا تتجاهل تحديد عملية االحتياجات التدريبية ،وعدم تقييم نتائج البرامج التدريبية.
دراسدة (" :)Daniels, 2003تدريب المعلمين :اسرتراتيجية تحسرين العائد على االسرتثمار" .هدفت الدراسة إلى معرفة
العوائد التي تتضررمنها عملية تدريب األفراد العاملين في ( )11بنكا ً في بريطانيا وتوصررلت الدراسررة إلى أن التدريب يسررهم بورركل
كبير في تطوير مهرارات األفراد العاملين وتعلمهم وبناء فرق العمل الفاعلة وتحقيق مسررررررتويات جودة عالية وخلق ثقافة تنظيمية
داعمة ألهداف واستراتيجيات الوزارة ،وهذا بدورة يسهم في تحقيق عائد جيد على االستثمار.
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دراسدة (" :)Levin and Mette, 2005التأثير االقتصراد للتدريب في القطات المصرفي" .قام الباحث بدراسة حالة
البرامج التدريبية للموظفين ،حيث قامت الدراسرررة بتحليل التأثير االقتصررراد للتدريب في القطات التجار  ،وقد تم تحليل البيانات
المتوفرة للتنبؤ برالترأثير المحتمرل للبرامج التردريبيرة على هذا القطات .وقد توصددددددلت الدراسددددددة الى النتا ج التالية :إن البرنامج
التردريبي الفعرال يحقق المنفعة المرجوة ،وهناا تأثيرات اقتصررررررادية إيجابية ناتجة عن االسررررررتراتيجية التدريبية وخاصررررررة على
المعلمات اإلناث ،وال بد من االهتمام باختيار ممولي البرامج التدريبية وإعطائهم األولوية األولى.

التعليق على الدراسات السابقة
كل
من خالل االطالت على الدراسات السابقة تبين أن جميع الدراسات تناولت موضوت التدريب ولكن من محاور مختلفة ٍ
حسررررررب رؤيته لحل بعن المعضررررررالت التي واجهت التدريب أو لالرتقاء بالعملية التدريبية أو لقياس األثر الفعلي للتدريب ،فقد
أجريت الدراسات في بيئات مختلفة ،محلية وإقليمية ودولية وهنا نحاول أن نوضح بعن النقاط حول الدراسات السابقة.
تناولت الدراسرات السرابقة التدريب في المؤسرسات الرسمية التي تقدم خدمة التدريب لموظفيها سواء في القطات الحكومي
أو القطات الخاص أو المؤسررسررات األهلية (كالوكالة) ،أو تقديم التدريب بمقابل ماد  ،وقد تناولت معظم الدراسررات التدريب على
المستوى التربو والتعليمي.
أجمعت الدراسات على مجموعة من النتائج أهمها- :
 oال تتم عملية التدريب بناء على خطة واضحة بسبب وجود قصور واضح في عملية تحديد االحتياجات التدريبية.
 oيوجد خلل في تقييم العملية التدريبية سررررررواء كانت أثناء التدريب أو بعد االنتهاء منه للتعرف على الفائدة الحقيقة العائدة
على التدريب.
 oعلى العاملين اختيار برامج تدريب مناسبة تؤثر على الحوافر والدوافع من خالل إعطاء تفسير مامل لثار التدريب.
 oينبغي على المنظمات والمؤسرررررسرررررات المعنية تصرررررميم وتنفيذ المؤثرات التنموية والبد من إعطاء أهمية لهذه المؤثرات
والمعايير التنظيمية كونها مرتبطة مبامرة بالنتائج.
 oقدمت الدراسررررة معلومات مهمة عن نفسررررية المتدرب والقدرة على االسررررتفادة من البرامج التدريبية ومن التدابير السررررتة
المصممة التي تركز على اكتساب المهارات وتحديد االحتياجات التدريبية.

منهجية الدراسة:
قام الباحث بإتبات المنهج الوصررفي التحليلي لمالءمته ألغراا هذه الدراسررة ،وهو المنهج الذ يهتم بالظاهر كما هي في
الواقع ويعمرل على وصررررررفهرا وتحليلهرا وربطها بالظواهر األخرى حيث اعتمد الباحث على مصررررررادر المعلومات ذات الصررررررلة
بموضرررروت الدراسررررة وتحليلها ،وتم تجميع البيانات عن طريق االسررررتبانة ،التي تم إعدادها بناء على اإلطار النظر والدراسررررات
السابقة.

مجتمع الدراسة:
تكون مجتمع الدراسرررة من جميع معلمي الحاسررروب المدارس األسررراسرررية األردنية في إقليم الوسرررط باألردن خالل الفصرررل
الثاني من العام الدراسي _.)3031/3030
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عينة الدراسة:
تكونت عينة الدراسرررة من ( )23مديراً ومديرة من جميع معلمي الحاسررروب المدارس األسررراسرررية األردنية في إقليم الوسرررط
باألردن خالل الفصرررل الثاني من العام الدراسررري _ ،)3031/3030وتم اختيارهم بطريقة العينة العوررروائية البسررريطة ،والجداول
( )3( ،)2( ،)3( ،)1توضح وصل لخصائ

عينة الدراسة حسب متغيراتها:

جدول رقم( :)2توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي
العدد

النسبة ()%

المؤهل العلمي
دبلوم

04

13

بكالوريوس

21

66

دراسات عليا

07

22

32

100

المجموع

جدول رقم( :)0توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الخبرة
العدد

النسبة ()%

الخبرة العلمية
اقل من ( )1سنوات

12

38

من ( )11-01سنة

11

34

أكثر من ( )11سنة

09

28

32

100

المجموع

جدول رقم( :)2توزيع أفراد عينة الدراسة حسب العمر
العدد

النسبة ()%

العمر
اقل من ( )20سنة

09

28

من ( )31-20سنة

10

31

أكثر من ( )31سنة

13

41

32

100

المجموع

جدول رقم( :)3توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الدورات التدريبية
العدد

النسبة ()%

الدورات التدريبية
اقل من ( )2دورات

6

19

من  )02-02دورات

18

56

أكثر من ( )02دورات

8

25

32

100

المجموع
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أداة الدراسة:
قام الباحث بإعداد اداة الدراسرة وذلك بعد مراجعة أدبيات الدراسرة والدراسرات السرابقة ذات العالقة بالموضرروت ،وتكونت
األداة في صورتها النهائية من ( )33فقرة.
صدق األداة:
وتم التحقق من صدق األداة عن طريق عرضها على مجموعة من المحكمين ذات االختصاص والخبرة في مجال االدارة
وطلب منهم إبداء الرأ حول فقرات االسرتبانة وذلك بالحذف والتعديل واقتراح فقرات جديدة ومناسربة األداة لموضروت الدراسة،
وبناء على مالحظات المحكمين تم تعديل أداة الدراسة فأصبحت بصورتها النهائية مكونه من ( )33فقرة.

ثبات األداة:
من اجل اسرتخراج معامل الثبات لحداة تم اسرتخدام معادلة كرونباأ ألفا من اجل تحديد االتسراق الداخلي لفقرات االسرتبانة
فبلغت( )0..0وتوير هذه القيمة أن األداة تتمتع بدرجة ثبات مناسبة وتفي بأغراا هذه الدراسة.
المعالجة اإلحصا ية:
وبعد جمع البيانات وترميزها ومعالجتها بالطرق اإلحصرائية المناسبة ،وذلك باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية ،SPSS
فقد اسرررررتخدم الباحث التكرارات والمتوسرررررطات الحسرررررابية واالنحرافات المعيارية ،ومعادلة كرونباأ الفا ،واختبار (ت) للعينات
المستقلة وتحليل التباين األحاد .

نتا ج الدراسة ومناقشتها:
تهدف هذه الدراسة التعرف إلى برامج التدريب وأثرها على أداء المعلمين في المدارس االساسية االردنية من وجهة نظر
معلمي الحاسررررروب المدارس في اقليم الوسرررررط باألردن ومن اجل تحقيق ذلك اسرررررتخدم الباحث اسرررررتبانة مؤلفة من ( )31فقرة تم
توزيعها على عينة الدراسة المؤلفة من ( )23مديراً ومديرة ،ولتفسير نتائج الدراسة استخدم الباحث النسبة المئوية التالية:
أوال :النتا ج المتعلقة بسددؤال الدراسددة األول :ما برامج التدريب وأثرها على أداء المعلمين في المدارس االسرراسررية االردنية من
وجهة نظر معلمي الحاسوب المدارس في اقليم الوسط باألردن؟
حيث تم اسرررتخراج المتوسرررطات الحسرررابية والنسرررب المئوية لفقرات ومحاور الدراسرررة واعتمد الباحث المسرررتويات التية
للموافقة- :
( )%20-%100كبيرة جدا.
( )%20-%1...كبيرة.
( )%30-%1...متوسطة.
( %2...فاقل) قليلة
وفيما يلي جداول تبين هذه النتائج- :
اوالً :المحور األول :أثر التدريب بشكل عام
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جدول رقم ( :)5األوساط الحسابية ،واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ودرجة الموافقة لفقرات أثر التدريب بشكل عام
الفقرات

#

ساعد التدريب على زيادة المعلومات والمعرفة التي

2

تحتاجها ألداء وظيفتك
يؤد التدريب الى االستفادة من أفضل التجارب

4

والتطبيقات الناجحة في دعم عملية التطوير للوزارة
يمنح التدريب االفراد قدرة على فهم وتحليل متغيرات البيئة

1

الخارجية وصياغة التوجهات االستراتيجية للوزارة
يؤد التدريب الى تطوير العمل الجماعي والعمل على

3

مكل غرف تتقاسم العمل فيما بينها
يؤد التدريب الى بناء قرارات استراتيجية منطلقة من

5

رمد ومخزون معلوماتي ومعرفي
الدرجة الكلية

االنحراف

المتوسط

النسبة

درجة

المعيار

الحسابي

المئوية

االستجابة

2..3

4.47

0.507

كبيره جدا

23.3

4.22

0.608

كبيره جدا

83.2

4.16

0.574

كبيره جدا

22.3

4.16

0.767

كبيره جدا

2112

4.09

0.856

كبيره جدا

42.2

2.00

2.476

كبيرة جدا

يتبين من الجرردول رقم ( )1السرررررررابق :أمرررررررارت النتررائج الى ان برامج الترردريررب وأثرهررا على أداء المعلمين في المرردارس
االسراسرية االردنية من وجهة نظر معلمي الحاسوب المدارس في اقليم الوسط باألردن كانت كبيرة على جميع الفقرات حيث كان
مسررتوى االسررتجابة عليها يتراوح ما بين ( ،)%21.2 – 2..3وكانت النسرربة المئوية لالسررتجابة على الدرجة الكلية مرتفعة بداللة
النسبة المئوية (.)%23.3
حيث امررار ( )%22.3الى ان التدريب يمنح االفراد قدرة على فهم وتحليل متغيرات البيئة الخارجية وصررياغة التوجهات
االسررتراتيجية للوزارة ،كما أوضررح ( )%2..3أنهم يعتقدون أن التدريب يسرراعد على زيادة المعلومات والمعرفة التي يحتاجونها
ألداء وظيفتهم ،وبين ( )% 22.3ان التدريب يؤد الى تطوير العمل الجماعي والعمل على مكل غرف تتقاسم العمل فيما بينها،
في حين امررار ( )%23.3أنهم يعتقدون ان التدريب يؤد الى االسررتفادة من افضررل التجارب والتطبيقات الناجحة في دعم عملية
التطوير للوزارة  ،وبين ( )% 21.2منهم ان التدريب يؤد الى بناء قرارات اسرررتراتيجية منطلقة من رمرررد ومخزون معلوماتي
ومعرفي.
ان جميع الفقرات حصلت على درجة كبيرة جدا من حيث من حيث أثر التدريب بوكل عام والتي تن

على:

 oساعد التدريب على زيادة المعلومات والمعرفة التي تحتاجها ألداء وظيفتك
 oيؤد التدريب الى االستفادة من أفضل التجارب والتطبيقات الناجحة في دعم عملية التطوير للوزارة
 oيمنح التدريب االفراد قدرة على فهم وتحليل متغيرات البيئة الخارجية وصياغة التوجهات االستراتيجية للوزارة
 oيؤد التدريب الى تطوير العمل الجماعي والعمل على مكل غرف تتقاسم العمل فيما بينها
 oيؤد التدريب الى بناء قرارات استراتيجية منطلقة من رمد ومخزون معلوماتي ومعرفي
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ان الدرجة الكلية التجاهات عينة الدراسرررة نحو األسرررئلة المتعلقة أثر التدريب بوررركل عام بلغت ( )%23.3وهذا يدل على
نسبة موافقة كبيرة جدا نحو األسئلة المتعلقة بأثر التدريب بوكل عام.
ويعزو الباحث تلك النتائج إلى إدراا معلمي الحاسوب المدارس ألهمية التدريب في تحسين أداء المعلم وتنمية قدراته.
المحور الثاني :أثر التدريب الفعلي
جدول رقم ( :)6األوساط الحسابية ،واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ودرجة الموافقة لفقرات أثر التدريب الفعلي
االنحراف

المتوسط

النسبة

درجة

المعيار

الحسابي

المئوية

االستجابة

22.2

4.44

0.619

كبيره جدا

22.2

4.19

0.693

كبيرة جدا

10

بعد التدريب تحسن وضعي الوظيفي.

23.2

4.13

0.707

كبيره جدا

2

أسهم التدريب في تبسيط اجراءات العمل في الوزارة

21.2

4.09

0.689

كبيرة جدا

2012

4.03

0.474

كبيره جدا

12.2

3.84

0.884

كبيره

11.2

3.59

1.365

كبيره

42.4

2.22

2.567

كبيرة جدا

الفقرات

#

أسهم التدريب في اكسابك الثقة بالنفس والقدرة على العمل

1

دون االعتماد على االخرين
ساعد التدريب على التركيز على القدرة على االستنتاج

2

للمساعدة في تطوير العمل المؤسسي

ساهمت البرامج التدريبية في تحقيق األهداف التي رسمتها

13

لنفسي.
أسهم التدريب بتوفير مستوى عال من رضا المراجعين

.

للوزارة
بعد التدريب صقلت خبراتي السابقة.

11

الدرجة الكلية

يتبين من الجرردول رقم ( )2السرررررررابق :أمرررررررارت النتررائج الى ان برامج الترردريررب وأثرهررا على أداء المعلمين في المرردارس
االسراسرية االردنية من وجهة نظر معلمي الحاسوب المدارس في اقليم الوسط باألردن كانت كبيرة على جميع الفقرات حيث كان
مسررتوى االسررتجابة عليها يتراوح ما بين ( ،)%20.2 – .2.2وكانت النسرربة المئوية لالسررتجابة على الدرجة الكلية مرتفعة بداللة
النسبة المئوية (.)%20.2
حيث امرار ( )%21.2الى ان التدريب أسرهم في تبسيط اجراءات العمل في الوزارة ،كما أوضح ( )% 22.2ان التدريب
أسرهم في إكسابهم الثقة بالنفس والقدرة على العمل دون االعتماد على االخرين ،وبين ( )%22.2ان التدريب ساعد على التركيز
على القدرة على االسررتنتاج للمسرراعدة في تطوير العمل المؤسررسرري ،في حين امررار ( )%.2.2ان التدريب أسررهم بتوفير مسررتوى
عال من رضررررا المراجعين للوزارة ،في حين امررررار ( )%23.2أنهم يعتقدون انه بعد التدريب تحسررررن وضررررعهم الوظيفي ،وبين
( )% 11.2منهم انه بعد التدريب صرررررقلت خبراتهم السرررررابقة ،في حين بين ( )%20.2ان البرامج التدريبية سررررراهمت في تحقيق
األهداف التي رسموها ألنفسهم.
ان الفقرات التي حصررررررلررت على موافقررة كبيرة جرردا من قبررل عينررة الرردراسرررررررة من حيررث أثر الترردريررب الفعلي كررانررت في
( )13، ،2.112110والتي تن
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 oأسهم التدريب في اكسابك الثقة بالنفس والقدرة على العمل دون االعتماد على االخرين
 oساعد التدريب على التركيز على القدرة على االستنتاج للمساعدة في تطوير العمل المؤسسي
 oبعد التدريب تحسن وضعي الوظيفي.
 oأسهم التدريب في تبسيط اجراءات العمل في الوزارة
 oساهمت البرامج التدريبية في تحقيق األهداف التي رسمتها لنفسي.
على

 oوالفقرات التي حصلت على تقدير كبيرة كانت في ( )111.والتي تن
 oأسهم التدريب بتوفير مستوى عال من رضا المراجعين للوزارة
 oبعد التدريب صقلت خبراتي السابقة.

ان الدرجة الكلية التجاهات عينة الدراسرررة نحو األسرررئلة المتعلقة بأثر التدريب الفعلي بلغت ( )%20وهذا يدل على نسررربة
موافقة كبيرة جدا نحو األسئلة المتعلقة بأثر التدريب الفعلي.
ويعزو الباحث تلك النتائج الى اهمية التدريب في اكساب الخبرة للمعلمين وتحسن اداء العاملين وكذلك تيسير امور العمل
المحور الثالث :أثر التدريب على تقليل االجطاء في العمل
جدول رقم ( :)7األوساط الحسابية ،واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ودرجة الموافقة لفقرات أثر التدريب على تقليل
االجطاء في العمل
الفقرات

#

ساعد التدريب على اكسابي المهارات الفنية واالدارية

12

لتالفي أ اخطاء
ساهم التدريب في ابراز نقاط القوة والضعل بحيث عزز

13

االولى وعالج الثانية
ساعد التدريب ف تطوير مسار الوظيفي نتيجة لعدم

11

وقوعي بأخطاء في العمل
يحقق التدريب اثار ملموسة في تطبيق المهارات في أصعب

12

الحاالت
الدرجة الكلية

االنحراف

المتوسط

النسبة

درجة

المعيار

الحسابي

المئوية

االستجابة

.012

4.53

0.671

كبيرة جدا

22.3

4.31

0.738

كبيرة جدا

22.2

4.19

0.780

كبيرة جدا

22.2

4.19

0.780

كبيره جدا

46

2.22

2.476

كبيره جدا

يتبين من الجرردول رقم ( )1السرررررررابق :أمرررررررارت النتررائج الى ان برامج الترردريررب وأثرهررا على أداء المعلمين في المرردارس
االسراسرية االردنية من وجهة نظر معلمي الحاسوب المدارس في اقليم الوسط باألردن كانت كبيرة على جميع الفقرات حيث كان
مسررتوى االسررتجابة عليها يتراوح ما بين ( ،)%22.2 – .0.2وكانت النسرربة المئوية لالسررتجابة على الدرجة الكلية مرتفعة بداللة
النسبة المئوية (.)%22
حيث امار ( )%.0.2الى ان التدريب ساعد على اكسابهم المهارات الفنية واالدارية لتالفي أ اخطاء ،كما أوضح ()% 22.3
انهم يعتقدون أن التدريب ساهم في ابراز نقاط القوة والضعل بحيث عزز االولى وعالج الثانية،
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وبين ( )% 22.2ان التدريب ساعد في تطوير مسارهم الوظيفي نتيجة لعدم وقوعهم بأخطاء في العمل ،في حين امار ()%22.2
ان التدريب يحقق اثار ملموسة في تطبيق المهارات في أصعب الحاالت.
ان جميع الفقرات المتعلقرة بأثر التدريب على تقليل االخطاء في العمل حصررررررلت على موافقة كبيرة جدا من قبل المبحثين
وهي:
 oساعد التدريب على اكسابي المهارات الفنية واالدارية لتالفي أ اخطاء
 oساهم التدريب في ابراز نقاط القوة والضعل بحيث عزز االولى وعالج الثانية
 oساعد التدريب ف تطوير مسار الوظيفي نتيجة لعدم وقوعي بأخطاء في العمل
 oيحقق التدريب اثار ملموسة في تطبيق المهارات في أصعب الحاالت
ان الدرجة الكلية التجاهات عينة الدراسررررررة من نحو األسررررررئلة المتعلقة بأثر التدريب على تقليل االخطاء في العمل بلغت
( )%22وهذا يدل على نسبة موافقة كبيرة جدا نحو األسئلة المتعلقة بأثر التدريب على تقليل االخطاء في العمل.
ويعزو البرراحررث تلررك النتررائج الى ان الترردريررب يجعررل المعلم مطلعررا على مكمن االخطرراء التي من الممكن ان يقع بهررا وبعررد
التدريب يسعى لتالفيها مرة اخرى.
المحور الرابع :أثر التدريب على تحسين االداء
جدول رقم ( :)4األوساط الحسابية ،واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ودرجة الموافقة لفقرات أثر التدريب على تحسين
االداء
االنحراف

المتوسط

النسبة

درجة

المعيار

الحسابي

المئوية

االستجابة

11

بعد التدريب معرت بتحسن واضح في أدائي

22.3

4.41

0.615

كبيره جدا

30

اكتسبت خبرة إضافية ملحوظة بعد التدريب

22.3

4.41

0.560

كبيرة جدا

21.2

4.38

0.707

كبيرة جدا

21.2

4.28

0.729

كبيره جدا

21

4.25

1.047

كبيرة جدا

22.2

4.19

0.780

كبيرة جدا

22.3

3.23

0.212

كبيره جدا

الفقرات

#

بعد التدريب تحسنت مداركي وقدراتي على التفكير بطريقة

1.

منطقية
بعد التدريب ازدادت ثقتي بنفسي

12

ارغب في الحصول على دورات إضافية نظرا للفائدة التي

33

احصل عليها
هناا فرق واضح في قدراتي قبل وبعد التدريب

31

الدرجة الكلية

يتبين من الجرردول رقم ( )2السرررررررابق :أمرررررررارت النتررائج الى ان برامج الترردريررب وأثرهررا على أداء المعلمين في المرردارس
االسراسرية االردنية من وجهة نظر معلمي الحاسوب المدارس في اقليم الوسط باألردن كانت كبيرة على جميع الفقرات حيث كان
مسررتوى االسررتجابة عليها يتراوح ما بين ( ،)%22.2 – 22.3وكانت النسرربة المئوية لالسررتجابة على الدرجة الكلية مرتفعة بداللة
النسبة المئوية (.)%22.3
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حيث امررار ( )%22.3الى انه بعد التدريب مررعروا بتحسررن واضررح في أدائهم ،كما أوضررح ( )% 21.2انه بعد التدريب
ازدادت ثقتهم بأنفسررهم ،وبين ( )%21.2انه بعد التدريب تحسررنت مداركهم وقدراتهم على التفكير بطريقة منطقية ،في حين امررار
( )%22.3انهم اكتسرربوا خبرة إضررافية ملحوظة بعد التدريب ،في حين امررار ( )%22.2أنهم يعتقدون ان هناا فرق واضررح في
قدراتهم قبل وبعد التدريب ،وبين ( )% 23منهم انهم يرغبون في الحصرررررول على دورات إضرررررافية نظرا للفائدة التي يحصرررررلوا
عليها.
ان جميع الفقرات التي حصررررلت على موافقة كبيرة جدا من قبل عينة الدراسررررة من حيث أثر التدريب على تحسررررين االداء
والتي تن

على:

 oبعد التدريب معرت بتحسن واضح في أدائي
 oاكتسبت خبرة إضافية ملحوظة بعد التدريب
 oبعد التدريب تحسنت مداركي وقدراتي على التفكير بطريقة منطقية
 oبعد التدريب ازدادت ثقتي بنفسي
 oارغب في الحصول على دورات إضافية نظرا للفائدة التي احصل عليها
 oهناا فرق واضح في قدراتي قبل وبعد التدريب
ان الدرجة الكلية التجاهات عينة الدراسرة نحو األسرئلة المتعلقة بأثر التدريب على تحسين االداء بلغت ( )%22وهذا يدل
على نسبة موافقة كبيرة جدا نحو األسئلة المتعلقة بأثر التدريب على تحسين االداء.
ويعزو الباحث تلك النتائج وكما هو واضررح الى ان التدريب يسررهم بورركل فعال وكبير على تحسررن اداء المعلم ،وانه يعمل
على تنمية قدراتهم العملية والعلمية.
محاور الدراسة والدرجة الكلية لدور ادارة الموارد البورية في استقطاب الكفاءات البورية في الوركات الخاصة في محافظةقلقيلية من وجهة نظر مديريها
جدول رقم ( :).األوساط الحسابية ،واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ودرجة الموافقة لمحاور الدراسة والدرجة الكلية
مرتبة تنازليا وفق المتوسط الحسابي
االنحراف

المتوسط

النسبة

المعيار

الحسابي

المئوية

11

أثر التدريب على تحسين االداء

2213

3123

0.21

كبيرة جدا

30

أثر التدريب على تقليل االخطاء

22

3.20

0121

كبيرة جدا

1.

أثر التدريب بوكل عام

2313

3.33

0.212

كبيرة جدا

12

أثر التدريب الفعلي

2012

3.03

0.12

كبيرة جدا

23.3

3.33

0..22

كبيره جدا

الترتيب

المحور

الدرجة الكلية

درجة االستجابة

ثانياً :نتا ج السدددددؤال الثاني للدراسدددددة :هل هناا فروق ذات داللة احصرررررائية في برامج التدريب وأثرها على أداء المعلمين في
المدارس االسراسرية االردنية من وجهة نظر معلمي الحاسروب المدارس في اقليم الوسط باألردن تعزى لمتغيرات العمر ،المؤهل
العلمي ،سنوات الخبرة ،عدد الدورات التدريبية؟

670

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-5-5 :م
ISSN: 2706-6495

ولإلجابة على هذا السؤال من خالل فرضيات الدراسة.
اوالً :نتا ج الفرضية المتعلقة بمتغير المؤهل العلمي وتنص على :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (= α
 )0.01في برامج التدريب وأثرها على أداء المعلمين في المدارس االساسية االردنية من وجهة نظر معلمي الحاسوب المدارس
في اقليم الوسط باألردن تعزى لمتغير المؤهل العلمي
لفح

الفرضية استخدم تحليل التباين األحاد ( )ANOVAوالجدول ( )10يبين النتائج

الجدول ( :)22نتا ج تحليل التباين األحاد لداللة الفروق برامج التدريب وأثرها على أداء المعلمين في المدارس االساسية
االردنية من وجهة نظر معلمي الحاسوب المدارس في اقليم الوسط باألردن تعزى للمؤهل العلمي.
المجال
أثر التدريب على تحسين
االداء
أثر الترردريررب على تقليررل
االخطاء

أثر التدريب بوكل عام

أثر التدريب الفعلي

الدرجة الكلية

مجموع مربعات

درجات

متوسط

قيمة

مستوى

االنحراف

الحرية

المربعات

(ف)

الداللة

بين المجموعات

031.

2

212.0

212.2

20.0

داخل المجموعات

3320.

3.

312.0

المجموت

3321.

21

بين المجموعات

31.2

2

.8803

داخل المجموعات

31.12

3.

.5780

المجموت

108.3

21

بين المجموعات

3.34

2

1.674

داخل المجموعات

23.12

3.

.4400

المجموت

19.192

21

بين المجموعات

3.3.

3

1.22

داخل المجموعات

13.2.

3.

0.21

المجموت

12.01.

21

بين المجموعات

2.220

2

1.110

داخل المجموعات

110.8

3.

.2810

المجموت

13.042

21

مصدر التباين

.7172

.8033

1..1

.6921

21.0

3..0

0.213

23.0

دال إحصائيا عند مستوى (ANOVA)0.01
يتبين من الجدول رقم ( )10السرررررابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصرررررائية عند مسرررررتوى الداللة ( )0.01 = αبرامج
التدريب وأثرها على أداء المعلمين في المدارس االسرراسرررية االردنية من وجهة نظر معلمي الحاسرروب المدارس في اقليم الوسرررط
براألردن تعزى لمتغير المؤهرل العلمي على جميع األبعاد وعلى الدرجة الكلية حيث كان مسررررررتوى الداللة لقيم (ف) عليها أكبر
من ( )0.01وبهذا نقبل الفرضية الصفرية.
ويعزو الباحث تلك النتيجة إلى عدم اتسرررات الوقت أمام المعلمين لاللتحاق ببرامج الدراسرررات العليا ،وان معظم المبحوثين
هم من فئة حملة مهادة البكالوريوس.
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ثانياً :نتا ج الفرضية المتعلقة بمتغير الخبرة العلمية وتنص على :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في برامج التدريب وأثرها
على أداء المعلمين في المدارس االساسية االردنية من وجهة نظر معلمي الحاسوب المدارس في اقليم الوسط باألردن تعزى
لمتغير الخبرة العلمية.
الجدول ( :)11نتائج تحليل التباين األحاد لداللة الفروق في برامج التدريب وأثرها على أداء المعلمين في المدارس االساسية
االردنية من وجهة نظر معلمي الحاسوب المدارس في اقليم الوسط باألردن تعزى للخبرة العلمية.
المجال
أثر التدريب على تحسين
االداء
أثر الترردريررب على تقليررل
االخطاء

أثر التدريب بوكل عام

أثر التدريب الفعلي

الدرجة الكلية

مجموع مربعات

درجات

متوسط

قيمة

مستوى

االنحراف

الحرية

المربعات

(ف)

الداللة

بين المجموعات

1.31

2

212.0

212..

32.0

داخل المجموعات

32.12

3.

312.0

المجموت

211.32

21

بين المجموعات

30..

2

.8803

داخل المجموعات

31.12

3.

.5780

المجموت

31.20

21

بين المجموعات

.341

2

1.674

داخل المجموعات

23.12

3.

.4400

المجموت

22.30

21

بين المجموعات

1..2

3

1.22

داخل المجموعات

13.2.

3.

0.21

المجموت

12.01.

21

بين المجموعات

2.220

2

1.110

داجل المجموعات

710.8

02

.2812

المجموع

.04201

22

مصدر التباين

713.2

.8031

2..1

65.62

12.0

30.0

0.212

76.2

دال إحصائيا عند مستوى (ANOVA)0.01
يتبين من الجدول رقم ( )11السرررررابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصرررررائية عند مسرررررتوى الداللة ( )0.01 = αبرامج
التدريب وأثرها على أداء المعلمين في المدارس االسرراسرررية االردنية من وجهة نظر معلمي الحاسرروب المدارس في اقليم الوسرررط
براألردن تعزى لمتغير المؤهرل العلمي على جميع األبعاد وعلى الدرجة الكلية حيث كان مسررررررتوى الداللة لقيم (ف) عليها أكبر
من ( )0.01وبهذا نقبل الفرضية الصفرية.
يعزو البراحرث تلرك النتيجرة الى ان الخبرة العمليرة ال تغني عن عمليرة التردريرب ،ألن العملية التدريبية تطور العمل ويطلع
المتدرب من خاللها على اخر التطورات في المجال العملي لهم ،بينما الخبرة العملية تقكسررررررب المعلم خبرة في طبيعة العمل الذ
يقوم به وال يعمل على تطوير اداء العمل

672

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-5-5 :م
ISSN: 2706-6495

ثالثا :نتا ج الفرضية المتعلقة بمتغير العمر وتنص على :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في برامج التدريب وأثرها على أداء
المعلمين في المدارس االساسية االردنية من وجهة نظر معلمي الحاسوب المدارس في اقليم الوسط باألردن تعزى لمتغير العمر
الجدول ( :)20نتا ج تحليل التباين األحاد لداللة الفروق في برامج التدريب وأثرها على أداء المعلمين في المدارس
االساسية االردنية من وجهة نظر معلمي الحاسوب المدارس في اقليم الوسط باألردن تعزى لمتغير العمر.
المجال
أثررر الررتررردريرررب عررلررى
تحسين االداء
أثر التردريب على تقليل
االخطاء

أثر التدريب بوكل عام

أثر التدريب الفعلي

الدرجة الكلية

مجموع مربعات

درجات

متوسط

قيمة

مستوى

االنحراف

الحرية

المربعات

(ف)

الداللة

بين المجموعات

2.13

2

212.0

2.132

32.0

داخل المجموعات

12.11

3.

312.0

المجموت

31.32

21

بين المجموعات

11..

2

.8803

داخل المجموعات

31.30

3.

.5780

المجموت

23.3.

21

بين المجموعات

12.1

2

1.674

داخل المجموعات

13.12

3.

.4400

المجموت

30.30

21

بين المجموعات

1.11

3

1.22

داخل المجموعات

12.13

3.

0.21

المجموت

30.3.

21

بين المجموعات

2.22

2

1.110

داجل المجموعات

2210.

02

.2812

المجموع

22.22

22

مصدر التباين

1.313

3.123

2..3

4.24

.2.0

212.0

0.31

746.2

دال إحصائيا عند مستوى (ANOVA)0.01
يتبين من الجدول رقم ( )13السرررررابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصرررررائية عند مسرررررتوى الداللة ( )0.01 = αبرامج
التدريب وأثرها على أداء المعلمين في المدارس االسرراسرررية االردنية من وجهة نظر معلمي الحاسرروب المدارس في اقليم الوسرررط
براألردن تعزى لمتغير المؤهرل العلمي على جميع األبعاد وعلى الدرجة الكلية حيث كان مسررررررتوى الداللة لقيم (ف) عليها أكبر
من ( )0.01وبهذا نقبل الفرضية الصفرية.
حسرب وجهة نظر الباحث فإن السربب يعود الى ان العمر ال مرأن له بالعملية التدريبية فالجميع متفق سواء كان صغيرا او
كبيرا الى اهمية التدريب في العمل وتحسن االداء
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رابعا ً :نتا ج الفرضية المتعلقة بمتغير عدد الدورات التدريبية وتنص على :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في برامج
التدريب وأثرها على أداء المعلمين في المدارس االساسية االردنية من وجهة نظر معلمي الحاسوب المدارس في اقليم الوسط
باألردن تعزى لمتغير عدد الدورات التدريبية
الجدول ( :)22نتا ج تحليل التباين األحاد لداللة الفروق في برامج التدريب وأثرها على أداء المعلمين في المدارس
االساسية االردنية من وجهة نظر معلمي الحاسوب المدارس في اقليم الوسط باألردن تعزى لمتغير الدورات التدريبية.
مجموع
المجال

درجات

متوسط

قيمة

مستوى

الحرية

المربعات

(ف)

الداللة

بين المجموعات

1.32

2

0.12

1.131

20.0

داخل المجموعات

32.31

3.

0.212

المجموت

20.22

21

بين المجموعات

2.33

2

3.221

داخل المجموعات

3.33

3.

0.312

المجموت

10.33

21

بين المجموعات

2.11

2

1.674

داخل المجموعات

13.12

3.

.4400

المجموت

30.20

21

بين المجموعات

..32

3

1.22

داخل المجموعات

13.31

3.

0.21

المجموت

32.22

21

بين المجموعات

4.25

2

1.110

داجل المجموعات

22.222

02

.2812

المجموع

22.26

31

مصدر التباين

مربعات
االنحراف

أثررر الررتررردريرررب عررلررى
تحسين االداء
أثر التردريرب على تقليل
االخطاء

أثر التدريب بوكل عام

أثر التدريب الفعلي

الدرجة الكلية

..132

1.212

2..3

4.24

23.0

22.0

0.12

42.2

دال إحصائيا عند مستوى (ANOVA)0.01
يتبين من الجدول رقم ( )12السرررررابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصرررررائية عند مسرررررتوى الداللة ( )0.01 = αبرامج
التدريب وأثرها على أداء المعلمين في المدارس االسرراسرررية االردنية من وجهة نظر معلمي الحاسرروب المدارس في اقليم الوسرررط
باألردن تعزى لمتغير المؤهل العلمي على جميع األبعاد وعلى الدرجة الكلية حيث كان مسرررتوى الداللة لقيم (ف) عليها أكبر من
( )0.01وبهذا نقبل الفرضية الصفرية.
ويعزو البراحرث هرذه النتيجرة كمرا ذكرنرا سررررررابقرا الى اقتنات الجميع بأثر العملية التدريبية على المعلمين أداء كانوا يملكون
دورة تدريبية واحد او أكثر.
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التوصيات:
ختاما ً يوصي الباحث بما يلي:
 oيجررب على وزارة التربيررة والتعليم األردنيررة زيررادة عرردد الرردورات الترردريبيررة للموظفين ألنهررا تؤد الى بنرراء قرارات
استراتيجية.
 oيجرب على وزارة التربيرة والتعليم األردنيرة زيرادة عردد الردورات التدريبية للموظفين ألنها تبسرررررريط اجراءات العمل في
الوزارة.
 oيجب على وزارة التربية والتعليم األردنية زيادة عدد الدورات التدريبية للموظفين ألنها تعمل على صقل خبرات المعلم
السابقة.
 oيجب على وزارة التربية والتعليم األردنية زيادة عدد الدورات التدريبية للموظفين ألنها تسرراهم في تحقيق األهداف التي
ترسمها الوزارة.

قا مة المصادر والمراجع
المراجع العربية:
 oأبو سررلطان ،يوسررل مررفيق ،تقييم برامج التدريب اإلدار الممولة من الخارج "دراسررة تطبيقية على المؤسررسررات غير
الحكومية في قطات غزة" ،رسالة ماجستير غير منوورة ،كلية التجارة ،الجامعة االسالمية ،غزة-فلسطين3003 ،م.
 oأبو سررررليمة ،باسررررمة علي حسررررن ،مدى فاعلية التدريب في تطوير الموارد البورررررية بغزة في مكتب األونروا اإلقليمي،
رسالة ماجستير غير منوورة ،الجامعة االسالمية ،غزة-فلسطين3001 ،م.
 oأبو ميخه ،نادر ( 3000م) ،إدارة الموارد البورية ،عمان ،دار الصفاء النور والتوزيع.
 oالسالم مؤيد (" ،)300.إدارة الموارد البورية-مدخل استراتيجي تكاملي" الطبعة األولى أثراء للنور.
 oالصرررررراعد  ،سررررررامر عبيد عبد

 ،دور برامج التدريب على رأس العمل في تنمية مهارات العاملين في الدفات المدني

"دراسررررررة تطبيقية بمنطقة المدينة المنورة ،رسررررررالة ماجسررررررتير ،أكاديمية نايل العربية للعلوم األمنية ،الرياا-المملكة
العربية السعودية3002 ،م.
 oالصيرفي ،محمد ،)300.( ،التدريب االدار  :المدربون والمتدربون واساليب التدريب ،دار المناهج للنور والتوزيع.
 oعدوان ،مرررريل عاطل ،أثر التدريب على تطوير الكادر البورررر الفلسرررطيني من وجهة نظر المتدربين "دراسرررة حالة
مؤسررسررة إبدات لحبحاث والدراسررات والتدريب" ،رسررالة ماجسررتير غير منوررورة ،الجامعة االسررالمية ،غزة-فلسررطين،
3001م.
 oالعواملة ،نائل :األداء اإلدار في المؤسررررسررررات العامة بين اإلقليمية والعولمة ،دراسررررات العلوم اإلنسررررانية ،مجلد ،21
عدد3003 ،2
 oعيسررررررى ،وائرل عصررررررام عطيرة ،مردى مواءمرة مخرجرات مراكز التردريرب المهني التابعة لوزارة العمل في قطات غزة
لمتطلبات سوق العمل المحلي ،رسالة ماجستير غير منوورة ،كلية التجارة ،الجامعة االسالمية ،غزة3011 ،م.
 oالقوقا ،إبراهيم عبد المجيد" ،أثر التدريب على أداء الموروعات الصغيرة والصغيرة جداً في قطات غزة" دراسة حالة،
رسالة ماجستير غير منوورة ،الجامعة االسالمية ،غزة-فلسطين.3001 ،
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 oكووا  ،بار ( ،)3002إدارة األفراد ،مترجم ،قسم الترجمة بدار الفاروق للنور والتوزيع.
 oالمصرررررردر ،ايمن عبد الرحمن سررررررليمان ،)3010( ،واقع عملية تقييم البرامج التدريبية في الهيئات المحلية بالمحافظات
الجنوبية ،رسالة ماجستير غير منوورة ،كلية االقتصاد والعلوم االدارية-الجامعة االسالمية ،غزة ،فلسطين.
 oالمصرررررردر ،ايمن عبد الرحمن سررررررليمان ،واقع عملية تقييم البرامج التدريبية في الهيئات المحلية بالمحافظات الجنوبية،
رسالة ماجستير غير منوورة ،كلية االقتصاد والعلوم االدارية ،الجامعة االسالمية ،غزة-فلسطين3010 ،م.
 oموسرررى ،أسرررامة محمود ،واقع عملية التدريب من وجهة نظر المتدربين "دراسرررة حالة بنك فلسرررطين (م.ت.م) في قطات
غزة" ،رسالة ماجستير غير منوورة ،كلية التجارة ،الجامعة االسالمية ،غزة-فلسطين.3001 ،
 oموسرى ،اسرامه محمود ،)3001( ،واقع عملية التدريب من وجهة نظر المتدربين دراسرة حالة بنك فلسطين (م.ت.م) في
قطات غزة ،رسالة ماجستير غير منوورة ،كلية التجارة -الجامعة االسالمية ،غزة ،فلسطين.
المراجع األجنبية:
o Abdelgadir N. and Abdelhafiz E. (2001)Training Practices of Polish Banks: An Appraisal
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