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أثر التنمية املهنية (التدريب) أثناء اخلدمة للمعلم على
دافعيته األكادميية املهنية (دافعية اإلجناز) يف األردن

الممخص _ ىدفت الدراسة الكشؼ عف أثر التنمية المينية (التدريب)

ميـ مف عناصر العممية التعميمية ،وقد أدركت األنظمة التربوية

أثناء الخدمة لممعمـ عمى دافعيتو األكاديمية المينية (دافعية اإلنجاز).

الدور الفعاؿ لممعمـ ،كونو المبنة األساسية في تحقيؽ أىداؼ

ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ اختيار عينة مف المعمميف والمعممات الذيف

اإلصالحات التربوية ،ألف العامميف في ىذا الميداف وىـ

خضعوا لبرنامج دعـ التطوير التربوي وتقدموا لالمتحاف الخاص بو،

المعمموف يتركوف آثا اًر واضحة عمى المجتمع كمو ال عمى الفرد

ونجحوا في جميع مراحمو في مديرية قصبة عماف ،وعينة ضابطة مف

بحد ذاتو ].[1

نفس المدارس وضمف نفس التخصصات مف المعمميف غير المتدربيف.

إف عممية التعميـ عمـ تطبيقي انتقائي متطور وىي عممية

استخدمت الباحثة ليذا الغرض أداة لقياس الدافعية األكاديمية المينية

تربوية ىادفة وشاممة ،وىذا ما دفع األنظمة التربوية في العالـ

لدى كؿ مف العينة الضابطة والعينة التجريبية ،وتـ استخداـ التحميؿ

إلى التركيز عمى عناصر العممية التربوية كافة ،ومف أىميا:

الوصفي واإلحصائي لمناقشة النتائج .أظيرت النتائج عدـ وجود أي

المعمـ ،وىذا ما أخذ بعيف االعتبار في مشروع التطوير التربوي

أثر يعزى لمتدريب أثناء الخدمة عمى الدافعية لدى المعمميف الذيف تمقوا

نحو االقتصاد المعرفي ) (ERFKEفي األردف ،فقد أخذ ىذا

التدريب ،سواء كاف ذلؾ عمى مستوى المدرسة أو المجموعة كاممة،

المشروع المعمـ كواحد مف مكونات العممية التعميمية بعيف

كما لـ يكف ىناؾ أي تأثير لمتدريب عمى جنس المتدرب(معمـ،

معممة) ،وقد أوصت الباحثة بضرورة دراسة البرامج التدريبية التي

االعتبار ،ويمكف مالحظو ذلؾ مف خالؿ مراجعة المكوف رقـ

تقدميا و ازرة التربية والتعميـ لممعمميف قبؿ تقديميا ،نظ ار لمنفقات الطائمة

( )2مف مكونات مشروع التطوير التربوي نحو االقتصاد

الكممات المفتاحية :الدافعية االكاديمية ،التدريب أثناء الخدمة ،تدريب

تغيير البرامج والتطبيقات التربوية لتحقيؽ مخرجات تواكب

التي تصرؼ دوف جدوى أو أثر عمى المعمـ.

المعرفي ) (ERFKEوالذي ينص عمى:

المعمميف.

االقتصاد المعرفي مف خالؿ:

 .1المقدمة

أ -تطوير المناىج وقياس التعمـ.

تعتبر المؤسسات التربوية والتعميمية واحدة مف الركائز

ب -التنمية المينية والتدريب المستمر لممعمـ [.[2

الميمة في تقدـ وتطور أي مجتمع مف المجتمعات بشكؿ عاـ،

ت -وىنا تـ إعداد معايير لتنمية المعمميف وتقييـ برامج التدريب

ويمكف مالحظة ذلؾ مف خالؿ حركات اإلصالح التربوي

المقدمة ليـ لتتناسب مع ىذه المعايير ،ومراجعة تطوير

المتعاقبة ،وعمى وجو الخصوص عندما عممت الواليات المتحدة

التخصصات المينية الحالية لتكوف متفقة مع السياسات التربوية

عمى تغير النظاـ التعميمي عقب إطالؽ االتحاد السوفيتي أوؿ

المينية .وىذا يعني إعادة النظر في إعداد المعمـ وتدريبو

قمر صناعي ،أي أف ىذه الدوؿ تتوجو مباشرة إلى النظاـ

وتأىيمو مينياً حتى يتفؽ مع عممية التطوير التربوي المنشودة،

التعميمي لمعرفتيا أنو األساس في مواكبة التطور والتقدـ ،ولعؿ

ذلؾ ألف اإلنساف ىو رأس الماؿ القومي في األردف ،وحتى يكوف

أىـ ركف مف أركاف ىذه المؤسسات المعمـ ،لما يقوـ بو مف دور

االستثمار في التعميـ قوياً وفعاالً ،فإننا بحاجة إلى تطبيؽ مفيوـ

فعاؿ في بناء األفراد مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ تمؾ المجتمعات،

التعميـ مدى الحياة في تربية المعمـ ].[3

اإلطالؽ ،كيؼ ال وىي مينة الرسؿ واألنبياء ،فقد قاؿ سيدنا

العممية التربوية كافة ،وعمى األداء الكمي لممدرسة بشكؿ خاص،

لذلؾ ينظر إلى مينة التعميـ عمى أنيا أصعب مينة عمى

ومف أجؿ االرتقاء بمستوى أداء المعمـ المنعكس عمى

محمد صمى اهلل عميو وسمـ ،... ( :وانما بعثت معمماً) وىذا

وحتى تحقؽ و ازرة التربية والتعميـ األردنية ىدفيا المنشود مف

دليؿ عمى صعوبة وتعقيد مينة التدريس.

عممية التطوير التربوي ،فقد وضعت معايير وطنية لتنمية

ولعؿ مف أسباب عدـ نجاح العديد مف حركات اإلصالح

المعمميف مينياً؛ وكانت المجاالت الرئيسة كما يمي:

التربوي :تركيزىا عمى المتعمـ واىماؿ المعمـ ،رغـ أنو عنصر

 )1لتربية والتعميـ في األردف  )2المعرفة األكاديميػ ػة والبيداغوجيا
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بيف اإلعداد األكاديمي الذي يتمقاه المعمـ أثناء دراستو الجامعية،

 )3أخالقيات مينة التربية )4 .التعمـ والتعميـ.

وبيف الميداف والعمؿ ومتطمباتو المينية ،وىذا يعني أف التدريب

 )5السمات المينية[4[ .

أثناء الخدمة مف الضروريات لممعمـ حتى يواكب مستجدات

وقد اشتمؿ كؿ مجاؿ مف ىذه المجاالت عمى مجموعة

العممية التربوية ،ومف أىداؼ التدريب أثناء الخدمة لممعمـ:

مف المعايير الفرعية التي مف شأنيا االرتقاء بعممية التعميـ.

 -1رفع كفاءة المعمـ غير المؤىؿ.

عممت و ازرة التربية والتعميـ عمى وضع سمات يتحمى بيا

 -2التدريب عمى المناىج الجديدة التي تـ تطويرىا.

المعمـ الذي يدرس المنياج القائـ عمى النتاجات ،ألف البيئة

 -3قياـ المعمـ بأدوار جديدة لـ يتعمميا مف قبؿ [.[7

المحفزة والتي تساعد عمى تنمية وتطوير قدرات الطمبة العقمية

ونظ اًر ألىمية التدريب ودوره الفعاؿ في تنمية العممية

تعتمد عمى المعمـ بالدرجة األولى ،وىذا جعمو مشاركاً في عممية

التعميمية ،فقد سعت و ازرة التربية والتعميـ األردنية إلى إنشاء

التطوير التربوي ،وممارساً متأمالً لممارستو التعميمية بيدؼ

مركز متخصص بذلؾ أطمقت عميو مركز التدريب واإلشراؼ

تحسينيا بشكؿ دائـ ومستمر ،ومتعاوناً مع زمالئو مف أجؿ

تحسيف تعمـ طمبتو وتحقيؽ النتاجات المرجوة ،ويعمؿ عمى

التربوي ،وقد عمؿ ىذا المركز عمى تنفيذ العديد مف البرامج

الوصوؿ إلى مصادر تعميمية متعددة ،كما وأنو يستخدـ

التدريبية لممعمميف ،سواء الجدد منيـ ،أو المعمميف أثناء الخدمة.

تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت مف أجؿ مواكبة العصر

ومف بيف ىذه البرامج :برنامج دعـ التطوير التربوي

والتطورات العممية المتسارعة ،ويحرص عمى النمو المعرفي

)،(Education Reform support Program/ERSP

اإليجابية مع أولياء األمور والمجتمع المحمي ،بيدؼ االرتقاء

ىذا البرنامج مف ( )160ساعة تدريبية ،ويتكوف برنامج

بالعممية التعممية التعميمية [.[3

التنمية المينية لممعمميف أثناء الخدمة مف ثالث مراحؿ

وذلؾ بالتعاوف مع الوكالة األمريكية لمتنمية الدولية ،حيث يتكوف

والتطور الميني المستمر ،وأخي اًر يعمؿ عمى تعزيز العالقات

أساسية ىي:

ويعتبر التدريب أثناء الخدمة مف اآلليات التي تتبعيا
المؤسسات والدوائر مف أجؿ التقدـ والتطور ،وقد ظيرت في

 )1فريؽ تربوي متكامؿ.

نظريات التعمـ الحديثة في جميع أرجاء العالـ ،والتدريب أثناء

 )3برنامج التنمية المينية المتخصصة لمعممي المباحث

الخدمة ىو خير وسيمة لتحقيؽ ىذه األىداؼ ،والعمؿ عمى إبقاء

المختمفة.

المعمـ متطو اًر ومتجدداً بشكؿ مستمر [.[5

باإلضافة إلى تقديـ الدعـ الميداني لممعمميف في المراحؿ الثالثة،

 )2برنامج معاً نحو مدرسة متجددة.

اآلونة األخيرة الحاجة إلى تنفيذ عممية تعمـ وتعميـ تستند إلى

يساعد التدريب أثناء الخدمة والتنمية المينية المستمرة

وقد قدرت تكمفة ىذا البرنامج في المرحمة األولى (83796

األكثر فاعمية المعمـ عمى نقؿ المعرفة والميارات المتعممة إلى

دينا اًر) ،أما المرحمة الثانية ( 251379دينا اًر) ،والمرحمة الثالثة

الغرفة الصفية ،وعممية التعمـ بشكؿ عاـ ،ألنو اليدؼ الرئيس
مف عممية التدريب ،حيث تسعى الدوؿ المتقدمة إلى بذؿ الجيود

( 245340دينا اًر) [.[4

وترى الباحثة أف برامج التدريب ال بد ليا أف تعمؿ عمى

وصرؼ الكثير مف الدخؿ القومي لتحقيؽ ىذه الغاية وجعؿ

زيادة دافعية المعمـ والعمؿ عمى توجيو طاقتو نحو اإلنجاز

مف النيوض بالمجتمع بشكؿ عاـ [.[6

دفعو نحو اإلنجاز بشكؿ جيد وتساعده عمى القياـ بما ىو

األكاديمي المرجو ،حيث تعمؿ دافعية اإلنجاز لدى المعمـ عمى

المعمـ قاد اًر عمى حؿ المشكالت التي تعترض طريقو ،وتمكنو
وفيما يتعمؽ بالمعمـ فإف التدريب الذي يخضع لو يزيد مف

مطموب منو ،ألف الدافعية تعد مف األمور الميمة التي تساعد

كفاءتو ويرفع مف الميارات التي يمتمكيا داخؿ غرفة الصؼ،

عمى العمؿ واإلنجاز ،ويمكف أف تعرؼ الدافعية طاقة داخمية أو

والتطوير ،وعممية تدريب المعمـ أثناء الخدمة تعد مف أىـ

مختمفة [.[8

قوة ذىنية تساعد الشخص عمى تحقيؽ األىداؼ ضمف سياقات

وىذا يعني أف األداء المميز ىو مف متطمبات التجديد التربوي
العوامؿ التي تساعد عمى نجاح عمميات التطوير التربوي

ومف خالؿ مراجعة األدبيات يالحظ أف ىناؾ العديد مف

المنشودة ،حيث يساعد التدريب أثناء الخدمة عمى سد الفجوة

النظريات التي عممت عمى تفسير الدافعية مثؿ المدرسة
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السموكية التي ربطت ما بيف سموؾ الفرد وعممية الثواب والعقاب،

 -1تؤثر نتائج اإلنجاز لمفرد إما إيجابيا أو سمبيا عمى الفرد،

بحيث تعمؿ ىذه العوامؿ كدافع يحرؾ اإلنساف ،في حيف ركزت

وىذا يرتبط مباشرة بالدافعية بحيث يعمؿ عمى زيادتيا أو التقميؿ

تدور في ذىف الفرد وتساعده عمى تحقيؽ األىداؼ وتوجيو

 -2تزيد إنتاجية الفرد مف خالؿ األداء الناجح الذي يساعد عمى

السموؾ ،أي أنيا ركزت عمى عممية التعزيز الذاتي لمفرد ،في

النمو االقتصادي لممجتمعات وازدىارىا.

منيا.

المدرسة المعرفية عمى الدافعية الداخمية مف حيث األفكار التي

حيف عممت المدرسة المعرفية االجتماعية عمى دمج آراء كؿ مف

وىذا يبيف أف دافعية اإلنجاز لدى الفرد يمكف ليا أف ترفع

السموكييف والمعرفييف معا مف أجؿ تفسير الدافعية ،فقد ربطت

مف النمو االقتصادي لمدوؿ ،وىذا ينعكس عمى التعميـ بشكؿ

قدرتو مع البيئة الخارجية والتعزيز المقدـ لو.

التطوير التربوي المنشودة ،وقد أوضح اتكينسوف أف الباعث

خاص ،ألف ىذا اإلنجاز المرتفع يعمؿ عمى تحقيؽ أىداؼ

بيف ما يدور في داخؿ دماغ الفرد مف أفكار ومعتقدات حوؿ
ويرى رواد المدرسة اإلنسانية أف الدافعية تنظـ الحوافز التي

لمنجاح يشعر الفرد بالفخر عند بموغ اليدؼ ،ألف ىذا الدافع

تأتي مف داخؿ الفرد ،وىـ يروف أف كؿ شيء يؤثر في الفرد

يعمؿ كمعزز ذاتي لمفرد بحيث يشعر بالمتعة عند اإلنجاز ،بؿ

ويرى عمماء النفس التربوي أف ىناؾ مصادر متعددة لمدافعية

ولدييـ القدرة عمى المثابرة ،وىـ أيضا لدييـ الرغبة القوية في

منيا:

العمؿ وانجاز المطموب منيـ عمى أكمؿ وجو ،ويميموف إلى

 -1اإلنجاز :ويعتقد أصحاب ىذا ال أري أف إنجاز الفرد لعممو

التعاوف والعمؿ الجماعي في إنجاز المياـ [.[14

إف أصحاب دافعية اإلنجاز المرتفعة يمتمكوف طموحاً عالياً

بشكؿ مباشر أو غير مباشر يؤثر عمى دافعيتو [.[8

واتقانو لو يشكؿ لديو دافع لالستمرار فيو.

 .2مشكمة الدراسة

 -2القدرة :ويرى أصحاب ىذا االتجاه أف أحد أىـ الحوافز لدى

يشيد ميداف التربية والتعميـ تطو اًر مذىالً وسريعاً في جميع

 -3الحاجة إلى تحقيؽ الذات :ويرى أصحاب المدرسة اإلنسانية

وىذا يتطمب معمماً مدرباً تدريباً جيداً ولديو دافعية أكاديمية

رغبة في تحقيؽ ذاتو ،وىذا يدفعو إلى توجيو سموكو لتحقيؽ

التطور اليائؿ.

الفرد تكمف في سعيو لزيادة قدرتو التي تمكنو مف القياـ بعممو.

النواحي ،خاصة في مجاؿ تكنموجيا المعمومات واالتصاالت،

مينية (دافعية إنجاز) لتنفيذ كؿ تمؾ البرامج ومواكبة ىذا

أف تحقيؽ الذات أىـ حاجة لدى اإلنساف ،إذ يولد الفرد ولديو
النجاح ].[9

ونظ اًر لتنوع برامج التدريب التي تقدميا و ازرة التربية والتعميـ

لممعمـ ،سواء أكاف ذلؾ قبؿ الخدمة أـ أثناء الخدمة ،فقد جاءت

كما عرؼ أتكنيوف ] [10الدافعية عمى أنيا استعداد الفرد

ىذه الدراسة لإلجابة عف األسئمة التالية:

لبذؿ جيد أو السعي مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ معيف ،وىذا يعني أف

الدافعية عممية نشطة ،في حيف عرؼ ليفيف ] [11الدافعية عممية

 )1ما مستوى الدافعية األكاديمية المينية (دافعية اإلنجاز)

يتـ مف خالليا توجيو أعمالنا والمحافظة عمييا وعدـ وجود

لممعمميف في مديرية قصبة عماف؟

 )2ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

الحافز يعني غياب اإلجراءات التي تدفع الفرد لمعمؿ.

( )0.05لمتوسطات دافعية إنجاز المعمـ تعزى لمتغيرات

ولما كانت الدافعية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً باإلنجاز لممعمـ

التدريب والجنس؟

في عممية التعمـ ،كاف االىتماـ بدافعية اإلنجاز ،ويرجع استخداـ

مفيوـ دافعية اإلنجاز في عمـ النفس إلى ) ،(Adlerوالذي أشار

ب .أهداف الدراسة

إلى أف دافع اإلنجاز والحاجة لإلنجاز ىي دافع مستمد مف

ىدفت الدراسة الحالية إلى معرفة مستوى الدافعية األكاديمية

الطفولة كدافع تعويضي ،وعمى الرغـ مف ذلؾ فقد كاف الفضؿ

المينية لممعمـ ،ومعرفة ما إذا كاف لبرنامج التدريب أثناء

لمعالـ األمريكي ) (H.Murrayفي تقدـ مفيوـ دافعية اإلنجاز،

الخدمة ،دعـ التطوير التربوي (Education Reform

وقد أوضح كورماف [ ]13أف لدافعية اإلنجاز أىمية كبيرة ،وىذا

عمى الفروؽ في دافعية اإلنجاز لدى المعمميف تعزى لمتغيرات

حيث بيف أنيا جزء أو مكوف مف مكونات شخصية الفرد ][12

) support Program/ERSPأثر عمى تمؾ الدافعية .والوقوؼ

يرجع إلى أنيا:

التدريب والجنس.
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المعرفية وزيادة الميارات التي يمتمكيا ،وذلؾ مف أجؿ زيادة

ج .أهمية الدراسة

اإلنتاجية.

تنبثؽ أىمية ىذه الدراسة مف أىمية الموضوع المطروح مف

الدافعية األكاديمية المينية (دافعية اإلنجاز):

الناحية التطبيقية ،حيث يعد التدريب أثناء الخدمة والتنمية

تعرؼ دافعية اإلنجاز وكما ورد في الموسوعة العربية لعمـ

المينية لممعمـ أكثر حاجة مما كانت عميو سابقاً ،وذلؾ مع

التطور التربوي المتزايد في مجاؿ العمـ والتعميـ مف ناحية،

النفس والتحميؿ النفسي الحافز لمنجاح أو تحقيؽ نياية مرغوب

والتطور المتسارع في االتجاىات التربوية مف ناحية أخرى ،ومف

فييا أو ىي الدافع الذي يدفع الفرد لمتغمب عمى العوائؽ لالنتياء

بسرعة مف أداء األعماؿ عمى خير وجو.

ىنا تبرز أىمية الدراسة الحالية مف خالؿ التعرؼ عمى أثر

وعرؼ عطية المشار إليو في الحنيطي [ ]19دافعية اإلنجاز

البرامج التدريبية التي تقدميا و ازرة التربية والتعميـ لممعمـ ،وىذا

بأنو عبارة عف بناء افتراضي متعدد األبعاد يوجو الفرد ويدفعو

يساعد و ازرة التربية والتعميـ عمى تقويـ وتطوير برامجيا

إلى القياـ بواجباتو بدقة ونظاـ واستقاللية ويساعده عمى تخطي

وتحديثيا بشكؿ دائـ ومستمر بما يناسب متطمبات العمؿ وكذلؾ

العقبات التي تصادفو والتغمب عمييا مما يبث لديو الطمأنينة

حاجات المعمـ.

النفسية بيدؼ بموغ معايير االمتياز وتحقيؽ األىداؼ المستقبمية

د .المصطمحات والتعريفات

فييا والبعيدة.

التنمية المينية:

في حيف يعرؼ وقيع اهلل [ ]14دافعية اإلنجاز بأنيا فعؿ

يمكف أف نعرؼ التنمية المينية لممعمـ عممية تفاعؿ المعمـ

الفرد أفضؿ ما يستطيع أف يكوف ناجحاً وأف ينجز أعماالً تتطمب

مع خبرات تعميمية جديدة ،مف أجؿ تطوير عاداتو ،واتجاىاتو
وأسموبو في عممو لجعمو قاد ار عمى أداء ميامو وواجباتو التربوية

ميارة وجيداً ،مستخدماً ما لديو مف قوة ومثابرة حتى يحقؽ

ويمكف أف تعرؼ التنمية المينية إجرائياً بأنيا عممية شاممة

ويالحظ أف دافعية اإلنجاز ميمة لمفرد بشكؿ عاـ ولممعمـ

اليدؼ بمستوى مقبوؿ مف التفوؽ واالمتياز.

بكفاءة أكثر مع مسايرتو لكؿ جديد في تخصصو [.[15

بشكؿ خاص حيث أنيا تعمؿ عمى زيادة أدائو كونيا تعبر عف

ومستمرة تستيدؼ تطوير أداء المعمـ وتحسيف كفاءتو المينية

حاجة الفرد لمتميز والحصوؿ عمى مراكز متقدمة في عممو.

والمعرفية وذلؾ مف أجؿ االرتقاء بالعممية التعميمية ،أي أف

 .3الدراسات السابقة

التنمية المينية لممعمـ تعمؿ عمى زيادة إنتاجيتو وتجديد خبراتو

ىدفت الدراسة التي أجراىا بركات [ ]4إلى معرفة تأثير

ومعارفو مف أجؿ مواكبة التطوير المستمر في عممية التعمـ

الدورات التدريبية التي يتمقاىا المعمـ أثناء الخدمة عمى امتالكو

والتعميـ.

لمكفايات التدريسية الالزمة لممارسة التدريس واتجاىاتيـ نحو

التدريب أثناء الخدمة:
يعرؼ التدريب أثناء الخدمة بأنو نشاط مخطط ،لو أىداؼ

مينة التدريس ،تكونت عينة الدراسة مف ( )185معمماً،

والمحددة في متطمبات أعماليـ بيدؼ إحداث تغيرات في

خاصة بالكفايات التدريسية ومقياس خاص لمعرفة اتجاىات

و( )162معممة ،ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدـ الباحث أداة

محددة تبمورت في صورة دقيقة مف حاجات المتدربيف الفعمية

المعمميف نحو مينة التدريس ،وقد أظيرت النتائج عدـ وجود أي

المتدربيف مف كافة النواحي [.[16

في حيف يعرفو المصري ،ومحمد [ ]17التدريب عمى أنو

أثر لمدورات التدريبية عمى امتالؾ الكفايات التدريسية لممعمميف

عممية مقصودة تييئ وسائؿ التعميـ وتعاوف العامميف عمى

في حيف كاف ليا أثر عمى درجة ممارسة ىذه الكفايات ،كما

وبينت أف الدورات التي يتمقاىا المعمـ ليس ليا أي أثر عمى

اكتساب الفاعمية في أعماليـ الحاضرة والمستقبمية.

اتجاىات المعمميف نحو مينة التدريس.

كما يعرؼ معمار [ ]18التدريب عممية مخططة ومستمرة

كما وىدفت الدراسة التي أجراىا راماتالبانا [ ]20إلى

خاصة بإكساب الفرد الميارات والمعرفة المرغوب فييا التي

معرفة تصورات معمميف العموـ والرياضات في Botswana

تحسف أداؤه وتزيد فاعميتو المنظمة.

حوؿ التدريب أثناء الخدمة ،ومدى الخدمة التي يقدميا مركز

ومف خالؿ التعريفات السابقة يمكف تعريؼ التدريب بأنو

التدريب أثناء الخدمة لممعمميف مف دعـ ليـ حتى يتمكنوا مف

مجموعة مف األنشطة التي تقدـ لممتدرب بيدؼ رفع كفاءتو
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خالؿ الب ارمج المقدمة ليـ مف تطوير ودعـ نموىـ الميني،

اكتساب ميارات البحث ،كما وأظيرت نتائج الدراسة أف المعمميف

تكونت عينة الدراسة مف ( )42معمماً ومعممة مف المدراس

الذيف تمقوا تدريباً أثناء الخدمة لدييـ معمومات كافية عف تقنيات

ليذا الغرض ،وبعد تحميؿ النتائج تبيف أف الدورات التدريبية التي

إخضاع المعمميف لدورات تدريبية حوؿ التقويـ البديؿ.

التقويـ البديؿ وكيفيو ممارستو ،وقد أوصت الدراسة بضرورة

الثانوية الكبيرة ،وقد تـ استخداـ المقابمة ذات األسئمة المفتوحة

يتمقاىا المعمموف ليس ليا أثر عمى التعمـ في المدارس ،ألف

كما وىدفت الدراسة التي أجراىا أحمدي وكيشافارزي []6

األنشطة المستخدمة وطرؽ التخطيط ليذه الدورات غير مناسبة.

إلى معرفة أثر البرامج التدريبية التي يتمقاىا المعمموف أثناء

وىدفت الدراسة التي أجراىا العاجز وزمالؤه [ ]21إلى

الخدمة عمى الميارات التدريسية لدييـ مف وجية نظر الطمبة

التعرؼ إلى واقع تدريب معممي ومعممات المرحمة الثانوية أثناء

والمعمميف ومدراء المدارس والمشرفيف التربوييف ،تـ اختيار عينة

الخدمة بمحافظات غزة ،مف وجية نظر المعمميف والمعممات،

طبقية مف جميع المعمميف والمدراء وطالبيـ في أربع مناطؽ في

واستخدـ الباحثوف لتحقيؽ ىدؼ الدراسة استبياناً مكوناً مف ()46

) (Shirazالذيف تمقوا التدريب أثناء الخدمة في الجغرافيا والمغة

فقرة ،وزع عمى عينة الدراسة التي تكونت مف ( )580معمماً

لمعرفة العالقة بيف التدريب وميارات التدريس ،استخدـ في

تنفيذه؛ ألف ذلؾ يساعد عمى نجاح التدريب وتطوير أداء

وبعد التدريب ،والثاني كاف لمطالب والثالث لممعمميف أنفسيـ

المعمميف .وضرورة التخطيط السميـ لبرامج التدريب بحيث تكوف

لتقييـ فاعمية البرامج التدريبية .وقد أظيرت نتائج الدراسة مف

منطمقة مف واقع العممية التعميمية التعممية ،وضرورة مشاركة

وجية نظر المدراء عدـ وجود عالقة ممحوظة بيف التدريب أثناء

تمؾ البرامج.

ومف وجية نظر الطمبة كانت ىناؾ عالقة ارتباطية بيف التدريب

الدراسة ثالثة مقاييس ،األوؿ :لممدراء لتقييـ المعمميف قبؿ وأثناء

ومعممة .أشارت النتائج إلى ضرورة تحديد أىداؼ التدريب قبؿ

الخدمة وميا ارت المعمميف في التخطيط والتدريس وتقييـ الطمبة،

المعمميف في كؿ مرحمة مف مراحؿ عممية التدريب وتقويـ

وفي نفس اإلطار ىدفت الدراسة التي أجراىا بركات

وميارات التدريس وتقييـ الطمبة ،وكاف تقييـ المعممات اإلناث

وحسف [ ]22إلى معرفة مدى اكتساب المعمميف لمكفايات

أعمى مف المعمميف الذكور في ميارات التخطيط والتنفيذ والتقييـ،

التعميمية ومدى ممارستيـ ليا ،كما وىدفت إلى معرفة العالقة

ولـ تكف ىناؾ عالقة مف وجية نظر المدراء بيف جنس المعمـ

قاـ الباحثاف باختيار عينة عشوائية مف معمميف ومعممات في

ميارات التدريس لدى المعمميف.

محافظة طولكرـ ،وتكونت العينة مف ( )142معمماً ،و()137

التعقيب عمى الدراسات السابقة:

وفاعمية العمؿ .ولـ يكف لمخبرة التدريسية أي أثر في تطوير

بيف ىذه الكفايات ودافعية اإلنجاز لدييـ ،ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة

مف خالؿ مراجعة الدراسات السابقة التي تناولت التدريب

معممة ،وقد أظيرت الدراسة امتالؾ أفراد العينة لمكفايات
التعميمية بشكؿ عاـ ،ولكف لـ يكف ىناؾ عالقة بيف امتالؾ ىذه

أثناء الخدمة يالحظ أف معظـ ىذه الدراسات أظيرت عدـ وجود

الكفايات ودرجة ممارستيـ ليا ،وقد أظيرت الدراسة وجود عالقة
بيف مستوى امتالؾ الكفايات التعميمية ودافعية اإلنجاز لدييـ.

أثر لمتدريب عمى ممارسات المعمميف لممينة ،أي أف التدريب لـ

يؤثر عمى العممية التعميمية التعممية ،كما وأظيرت الدراسات

مما يعني أف مستوى دافعية اإلنجاز لدى المعمميف كاف ليا أثر

التي ليا عالقة بدافعية اإلنجاز لممعمميف ،إف الدافعية ليا دور

في درجة امتالؾ المعمميف والمعممات لمكفايات التعميمية

في امتالؾ وممارسات المعمميف لمكافيات التعميمية.

الالزمة لعمميـ.

كما ونرى أف الدراسات التي درست أثر التدريب أثناء

وىدفت الدراسة التي أجراىا ديمير وزمالؤه [ ]5إلى معرفة

الخدمة لـ تربط بيف التدريب والدافعية المينية (دافعية اإلنجاز)

وجيات نظر المعمميف الذيف تمقوا التدريب أثناء الخدمة عمى

لممعمـ ،وىذا ما عممت الدراسة الحالية عميو ،حيث ربطت دافعية

التقويـ البديؿ وتقنيات التقييـ ،ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة تمت مقابمة

اإلنجاز لدى المعمـ بالتدريب أثناء الخدمة.

المعمميف وقد طرح عمييـ ( )5أسئمة مفتوحة ،واستخدـ الباحثوف

اإلحصاء الوصفي لمناقشة نتائج الدراسة ،وقد أظيرت نتائج

أ .منهج الدراسة

الدراسة أف ىدؼ المعمميف مف تقييـ طالبيـ مساعدتيـ عمى

 .4الطريقة واإلجراءات

تق ػوـ ى ػذه الدراس ػة عم ػى استخداـ المنيج الوصفي التحميمي،
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وكاف التوزيع يشمؿ ( )100استبانة لممعمميف والمعممات

وقد استخدـ ىذا المنيج الستعراض أىـ األدبيات ذات العالقة

المدربيف ،و( )100استبانة لممعمميف والمعممات غير المدربيف،

لموقوؼ عمى درجة دافعية المعمـ األكاديمية المينية.

وبعد استرجاع االستبانات تـ استبعاد ( )5استبانات مف

ب .مجتمع الدراسة

استبانات المعمميف المدربيف و( )7استبانات مف استبانات

تكوف مجتمع الدراسة مف جميع المعمميف والمعممات

العامميف في مديرية قصبة عماف ،في العاصمة عماف.

المعمميف غير المدربيف لعدـ صالحيتيا ألغراض التحميؿ

ج .عينة الدراسة

اإلحصائي ،فتمثمت العينة النيائية بػ ( )188معمماً ومعممة

يمثموف ما نسبتو ( )%94مف العينة الرئيسة كاممة ،وفيما يمي

تـ اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية البسيطة مف

عرضاً لمتوزيع الديمغرافي ألفراد عينة الدراسة:

معممي ومعممات مديرية قصبة عماف في المممكة األردنية
الياشمية ،حيث تـ توزيع ( )200استبانة ،عمى عدد منيـ،

جدول 1

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب البيانات الديموغرافية لمجنس * التدريب
المتغير
ذكر
الجنس

متدرب
العدد
النسبة المئوية

أنثى

العدد
النسبة المئوية
العدد

المجموع

النسبة المئوية

التدريب

المجموع

غير متدرب

24

24

48

50.0%

50.0%

100.0%

71

69

140

50.7%

49.3%

100.0%

95

93

188

50.5%

49.5%

100.0%

جدول 2

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب البيانات الديموغرافية لممدرسة * التدريب
متدرب
المدرسة

األشرفية الثانوية

العدد
النسبة المئوية

األميرة سممى

العدد
النسبة المئوية

عمي بف أبي طالب

العدد
النسبة المئوية

الرشيد األساسية

العدد
النسبة المئوية

عائشة أـ المؤمنيف

العدد
النسبة المئوية

األميرة ىيا بنت الحسيف

العدد
النسبة المئوية

حي أـ تينة

العدد
النسبة المئوية

سودة بنت زمعة

العدد
النسبة المئوية

حفصة أـ المؤمنيف

العدد
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التدريب

غير متدرب

المجموع

2

2

4

50.00%

50.00%

100.00%

8

8

16

50.00%

50.00%

100.00%

5

5

10

50.00%

50.00%

100.00%

9

9

18

50.00%

50.00%

100.00%

6

6

12

50.00%

50.00%

100.00%

13

13

26

50.00%

50.00%

100.00%

7

7

14

50.00%

50.00%

100.00%

6

6

12

50.00%

50.00%

100.00%

10

10

20
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النسبة المئوية

50.00%

50.00%

100.00%

العدد

12

11

23

النسبة المئوية

52.20%

47.80%

100.00%

العدد

7

6

13

النسبة المئوية

53.80%

46.20%

100.00%

العدد

10

10

20

النسبة المئوية

50.00%

50.00%

100.00%

العدد

95

93

188

النسبة المئوية

50.50%

49.50%

100.00%

الراشدية
نسيبة بنت كعب
مصعب بف عمير
المجموع

 -االطالع عمى األدب السابؽ المتعمؽ بموضوع الدراسة

ج .أداة الدراسة

والمختصة بدرجة دافعية المعمـ األكاديمية المينية في منطقة

لتحقيؽ أىداؼ الدراسة قامت الباحثة ببناء استبانة تكونت

مف قسميف عمى النحو التالي:

قصبة عماف في المممكة األردنية الياشمية ،وقد استفادت الباحثة

القسـ األوؿ :المعمومات الديمغرافية ،والمكونة مف :الجنس،

مف بعض الدراسات ].[6,22

 -بناء فقرات أداة الدراسة بحيث تتماشى وأسئمة الدراسة.

والمدرسة.

 -تحكيـ أداة الدراسة مف قبؿ مجموعة مف المحكميف

القسـ الثاني :والذي يقيس أسئمة الدراسة والمتعمقة بدرجة دافعية

المختصيف واجراء التعديالت المقترحة في ضوء مالحظاتيـ.

المعمميف والمعممات األكاديمية المينية في منطقة قصبة عماف

 -توزيع أداة الدراسة عمى أفراد عينة الدراسة في منطقة قصبة

في المممكة األردنية الياشمية ،والتي تتمثؿ في الفقرات مف (-1

عماف في المممكة األردنية الياشمية ،وبإشراؼ الباحثة.

.)40

 -جمع أدوات الدراسة والتي بمغ عددىا ( 200استبانة) وفرزىا،

صدؽ أداة الدراسة:

واستبعاد ما ىو غير صالح لمتحميؿ اإلحصائي.

تـ عرض االستبانة عمى عدد مف المحكميف مف أعضاء

 -إدخاؿ البيانات إلى الحاسوب واجراء المعالجة اإلحصائية ليا

ىيئة التدريس في (الجامعات والخبراء في مجاؿ العموـ التربوية)

باستخداـ برنامج الرزـ اإلحصائية ) (SPSSواجراء التحميالت

لمتحقؽ مف مدى صدؽ فقراتيا ،وقد استفادت الباحثة مف

اإلحصائية المناسبة لإلجابة عف أسئمة الدراسة واستخراج

مالحظات المحكميف وذلؾ بأخذ المالحظات التي تـ االتفاؽ

النتائج.

عمييا بنسبة ( ،)%80سواء كانت بالحذؼ أو اإلضافة أو
التعديؿ ،إلى أف ظيرت االستبانة بشكميا النيائي مكونة مف

متغيرات الدراسة :اشتممت الدراسة عمى العديد مف المتغيرات:

( )40فقرة ،واعتبرت الباحثة آراء المحكميف وتعديالتيـ داللة

أوالً :المتغيرات المستقمة وتشمؿ:

 -الدورات التدريبية.

عمى صدؽ محتوى أداة الدراسة ومالءمة فقراتيا وتنوعيا ،وبعد

( -الجنس)

إجراء التعديالت المطموبة ،تحقؽ التوازف بيف مضاميف االستبانة

ثانياً :المتغير التابع :الدافعية األكاديمية المينية لممعمـ (دافعية

في فقراتيا ،وقد عبر المحكميف عف رغبتيـ في التفاعؿ مع
فقراتيا ،مما يدؿ عمى الصدؽ الظاىري لالستبانة.

اإلنجاز).

ثبات أداة الدراسة:

فرضيات الدراسة:

الفرضية األولى :ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى

لحساب ثبات أداة الدراسة قامت الباحثة باستخداـ معامؿ

ألفا كرونباخ ) ،(Chronbach Alphaحيث بمغت قيـ كرونباخ

الداللة ( )0.05في دافعية إنجاز المعمـ بسبب الدورات التدريبية

لالستبانة ( )0.92وىي نسبة مقبولة في البحوث والدراسات

التي يتمقاىا المعمـ أثناء الخدمة.

اإلنسانية.

الفرضية الثانية :ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى

إجراءات الدراسة:

الداللة ( )0.05في دافعية اإلنجاز لدى المعمـ تعزى إلى جنس
المعمـ (معمـ  /معممة).

مرت عممية إعداد أدوات الدراسة بالخطوات التالية:
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مجاالت الدراسة المستقمة والتابعة والفقرات المكونة لكؿ محور،

تصحيح أداة الدراسة:

وقد تـ م ارعاة أف يتدرج مقياس ليكرت الخماسي المستخدـ في

تـ االعتماد عمى نتائج التحميؿ اإلحصائي الوصفي لمبيانات

الدراسة كما يمي:

والتي تشمؿ المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع

جدول 3

مقياس ليكرت الخماسي المعتمد في الدراسة
دائماً
5

أحياناً

غالباً
4

نادراً

3

واعتماداً عمى ما تقدـ فإف قيـ المتوسطات الحسابية التي

مطمقاً
1

2

ويكوف المستوى المرتفع مف 5 -3.68

توصمت إلييا الدراسة سيتـ التعامؿ معيا عمى النحو اآلتي:

 .5النتائج

 )1نتائج السؤاؿ األوؿ والذي ينص عمى" :ما مستوى دافعية

( –3.68فما فوؽ :مرتفع) :3.67-2.34( ،متوسط)،
( –2.33فما دوف :منخفض) .وفقاً لممعادلة التالية:

اإلنجاز لدى المعمميف والمعممات؟"

القيمة العميا – القيمة الدنيا لبدائؿ اإلجابة مقسومة عمى عدد

لإلجابة عف السؤاؿ األوؿ ،تـ استخراج المتوسطات الحسابية

المستويات ،أي:

واالنحرافات المعيارية لمتعرؼ عف استجابات أفراد عينة الدراسة

 (5-1)/ 3 = 4 / 3 = 1.33وىذه القيمة تساوي طوؿ الفئة.

عف مستوى دافعية اإلنجاز لدى المعمميف والمعممات في منطقة

وبذلؾ يكوف المستوى المنخفض مف 2.33 =1.33 + 1.00

قصبة عماف في المممكة األردنية الياشمية ،والجدوؿ ()4

ويكوف المستوى المتوسط مف 3.67 =1.33 +2.34

يوضح ذلؾ.
جدول 4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة حول دافعية اإلنجاز لدى المعممين والمعممات في منطقة قصبة عمان
في المممكة األردنية الهاشمية
الحسابي

االنحراف
المعياري

الترتيب

التقدير

الرقم
30

أسعى لغرس أىمية التعمـ في طمبتي بحرص.

4.76

2.95

1

مرتفع

1

أسعى ألف أكوف قدوه حسنة لطمبتي وزمالئي.

4.7

0.6

2

مرتفع

6

أظير حبي لمادتي وبكؿ الطرؽ المتاحة لي.

4.68

0.57

3

مرتفع

11

أشعر أف الوقت المخصص لمطمبة ميـ ومف حقيـ.

4.63

0.75

4

مرتفع

7

أحرص عمى أداء عممي بدرجة عالية مف االتقاف.

4.61

0.57

5

مرتفع

4.61

0.63

6

مرتفع

22

أعمؿ عمى بناء عالقات إيجابية مع كافة العامميف بالمدرسة.

4.59

0.66

7

مرتفع

12

أحرص عمى أداء أعمالي في الوقت المحدد ليا.

4.58

0.64

8

مرتفع

27

لدي القدرة عمى تحمؿ المسؤوليات الموكمة لي بدرجة عالية.

4.57

0.65

9

مرتفع

24

أحرص عمى إنياء أعمالي المدرسية اليومية بنجاح.

4.54

0.65

10

مرتفع

5

أنفذ األعماؿ التربوية التي تطمب مني بجد ونشاط.

4.46

0.69

11

مرتفع

23

أنفذ األعماؿ المطموبة مني تحت أي ظرؼ.

4.46

0.68

12

مرتفع

36
17

أحاوؿ م ار اًر حتى أصؿ إلى ىدفي المنشود دوف تراجع.

4.46

0.7

13

مرتفع

أحرص عمى أف أكوف ممي از بيف زمالئي في العمؿ.

4.45

0.7

14

مرتفع

4

أستعد جيدا لمتدريس قبؿ وقت كاؼ ومناسب.

4.43

0.67

15

مرتفع

33
3

ال بأوؿ.
أسعى إلى حؿ المشكالت التربوية التي تواجيني أو ً

4.43

0.65

16

مرتفع

أحرص عمى بقاء نشاطي وحماسي لمتدريس حتى نياية اليوـ.

4.41

0.69

17

مرتفع

38

أذلؿ الصعاب مف أجؿ تنفيذ أعمالي بنجاح.

4.41

0.75

18

مرتفع

13

المتوسط

الفقرة

أستغؿ كؿ دقيقة مف وقت الحصة إليصاؿ رسالتي.
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10

25

أسعى إلى تجديد معموماتي المعرفية والتربوية بشكؿ مستمر.

4.36

0.73

20

مرتفع

32

أعمؿ بجد الكتساب خبرات تربوية مف كؿ مف حولي.

4.36

0.71

21

مرتفع

2

أحرص عمى تحقيؽ طموحي ميما كاف ذلؾ شاقا.

4.35

0.75

22

مرتفع

31

أعمؿ مع فرؽ العمؿ التي تحب اإلنجاز وتقسيـ العمؿ.

4.34

0.72

23

مرتفع

37

أغرس في طمبتي القدرة عمى مواجية الصعوبات بالعمؿ الجاد.

4.32

0.77

24

مرتفع

26

أعمؿ خطط لتنفيذ األعماؿ التي أكمؼ بيا ألنجزىا بنجاح.

4.31

0.82

25

مرتفع

39

أعمؿ بجد ألحقؽ أىدافي رغـ كثرة األعباء الممقاة عمى عاتقي.

4.29

0.74

26

مرتفع

18

أسعى دائما لتطبيؽ أحدث طرؽ التدريس ألكوف ممي از كمعمـ لممادة التي أدرسيا.

4.28

0.78

27

مرتفع

19

أىتـ لرأي زمالئي لذلؾ أنجز أدؽ التفاصيؿ في كافة أعمالي بدقة واتقاف.

4.27

0.79

28

مرتفع

9

أعمؿ مع فريؽ المدرسة بجد لتطويرىا وظيورىا بالشكؿ المطموب.

4.16

0.84

29

مرتفع

34

أساعد زمالئي عمى مواجية الصعوبات التي تواجييـ بالعمؿ.

4.16

0.81

30

مرتفع

21

أشعر أف مينة التعميـ تكسبني االحتراـ والتقدير مف نفسي ومف المجتمع.

4.07

1.04

31

مرتفع

8

أعمؿ عمى مواجية المشكالت بطرؽ إبداعية ومتنوعو.

4.04

0.81

32

مرتفع

16

أىدافي التي أسعى إلى تحقيقيا محددة بزمف ثابت.

4.02

0.81

33

مرتفع

28

أشترؾ باألعماؿ التطوعية لخدمة المدرسة والمجتمع.

3.95

0.9

34

مرتفع

10

أخصص جزء مف وقتي ألقضيو في مساعدة طمبتي.

3.82

0.85

35

مرتفع

40

أفكر بطرؽ جديدة لتنفيذ ميامي بدقة وانتظاـ.

3.81

1.12

36

مرتفع

20

أسعى مف خالؿ عممي لموصوؿ إلى مركز متميز في المدرسة والو ازرة.

3.79

1.24

37

مرتفع

15

وقت العمؿ اليومي يساعدني ألنجز ميماتي بتميز.

3.75

1.03

38

مرتفع

14

أستغؿ حصص الفراغ بعمؿ مفيد يساعدني في النجاح.

3.73

0.96

39

مرتفع

29

اشعر بالمتعة في العمؿ لساعات طويمة في المدرسة.

3.61

1.06

40

متوسط

4.31

0.46

المتوسط العاـ

يتضح مف الجدوؿ رقـ ( )4أف المتوسطات الحسابية

مرتفع

( )0.96وىو مف المستوى المرتفع ،وقد نصت الفقرة عمى
(أستغؿ حصص الفراغ بعمؿ مفيد يساعدني في النجاح).

لػمستوى دافعية اإلنجاز لدى المعمميف والمعممات في منطقة

وىذا يفسر أف مستوى دافعية اإلنجاز لدى المعمميف

قصبة عماف في المممكة األردنية الياشمية  ،تراوحت متوسطاتيا

والمعممات في منطقة قصبة عماف في المممكة األردنية

ما بيف ( 4.76و ،)3.61وقد حازت الفقرة رقـ ( )30عمى أعمى
متوسط حسابي حيث بمغ ( ،)4.31وبانحراؼ معياري (،)0.46

الياشمية ،مرتفع مف وجية نظر أفراد عينة الدراسة.

وىو مف المستوى المرتفع ،وقد نصت الفقرة عمى (أسعى لغرس

نتائج السؤاؿ الثاني والذي ينص عمى" :ىؿ توجد فروؽ ذات

أىمية التعمـ في طمبتي بحرص) ،وفي المرتبة الثانية جاءت

داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05لمتوسطات دافعية

( )0.60وىو مف المستوى المرتفع ،وقد نصت الفقرة عمى

ولإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ اختبار فرضيات الدراسة عمى

إنجاز المعمـ تعزى لمتغيرات التدريب والجنس؟"

الفقرة رقـ ( )1بمتوسط حسابي بمغ ( )4.70وبانحراؼ معياري

(أسعى ألف أكوف قدوه حسنة لطمبتي وزمالئي) ،وفي المرتبة

النحو التالي:

الثالثة جاءت الفقرة رقـ ( )6بمتوسط حسابي ( )4.68وانحراؼ

أوالً :الفرضية األولى والتي تنص عمى :ال توجد فروؽ ذات

عمى (أظير حبي لمادتي وبكؿ الطرؽ المتاحة لي).

المعمـ بسبب الدورات التدريبية التي يتمقاىا المعمـ أثناء الخدمة.

معياري ( ،)0.57وىو مف المستوى المرتفع ،حيث نصت الفقرة

داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05في دافعية إنجاز

وفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقـ ( )29بمتوسط حسابي

ولمتحقؽ مف الفرضية األولى ،تـ استخداـ اختبار ت لمعينة

( )3.61وبانحراؼ معياري ( ،)1.06وىو مف المستوى

المستقمة  Independent Sample T-testلمتعرؼ عمى

المتوسط ،حيث نصت الفقرة عمى (اشعر بالمتعة في العمؿ

الفروؽ في دافعية اإلنجاز لدى المعمـ تعزى إلى الدورات
التدريبية ،والجدوؿ ( )5يوضح ذلؾ:

لساعات طويمة في المدرسة) .وفي المرتبة ما قبؿ األخيرة جاءت
الفقرة رقـ ( )14بمتوسط حسابي ( )3.73وبانحراؼ معياري
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جدول 5

نتائج اختبار ت لمتعرف عمى الفروق في دافعية اإلنجاز لدى المعمم تعزى إلى الدورات التدريبية
االنحراف

العينة

درجات الحرية

قيمة )(T

الداللة اإلحصائية

المصدر

التدريب

المتوسط

الحسابي

المعياري

186

0.356-

0.722

دافعية اإلنجاز

متدرب

4.29

0.45

95

غير متدرب

4.32

0.47

93

المعمميف المتدربيف ( ،)4.29والمعمميف غير المتدربيف

يتضح مف الجدوؿ ( )5عدـ وجود فروؽ دالة إحصائياً في

مستوى دافعية اإلنجاز لدى المعمميف يعزى إلى التدريب (متدرب

(.)4.32

وغير المتدربيف ( )0.356-وبداللة إحصائية ( ، )0.722وىي

داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05في دافعية اإلنجاز

أعمى مف مستوى الداللة ( .)0.05مما يعني قبوؿ الفرضية

لدى المعمـ تعزى إلى جنس المعمـ (معمـ  /معممة).

ثانياً :الفرضية الثانية والتي تنص عمى :ال توجد فروؽ ذات

 /غير متدرب) ،حيث بمغت قيمة اإلحصائي ) (Tلممتدربيف

لمتحقؽ مف الفرضية الثانية ،تـ استخداـ اختبار العينة

األولى.

المستقمةIndependent Sample T-test

وىذا يفسر أف جميع أفراد عينة الدراسة (المعمميف

لمتعرؼ عمى

والمعممات) لدييـ مستويات متقاربة مف دافعية اإلنجاز ،بغض

الفروؽ في دافعية اإلنجاز لدى المعمـ تعزى إلى جنس المعمـ

النظر عف التدريب أو عدمو ،فدافعية اإلنجاز لدى المعمميف

(معمـ  /معممة) والجدوؿ ( )6يوضح ذلؾ:

متقاربة إلى حد كبير بحسب المتوسطات الحسابية والبالغة لدى
جدول 6

نتائج اختبار ت لمتعرف عمى الفروق في اإلنجاز لدى المعمم تعزى إلى جنس المعمم (معمم  /معممة)
االنحراف

العينة

درجات الحرية

قيمة )(T

الداللة اإلحصائية

المصدر

جنس المعمم

المتوسط

الحسابي

المعياري

186

1.002-

0.318

دافعية اإلنجاز

ذكر (معمـ)

4.25

0.50

48

أنثى (معممة)

4.33

0.44
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يالحظ مف خالؿ مراجعة نتائج الدراسة أف مستوى

يتضح مف الجدوؿ ( )6عدـ وجود فروؽ دالة إحصائياً في

الدافعية المينية األكاديمية (دافعية اإلنجاز) لدى المعمميف بشكؿ

مستوى دافعية اإلنجاز لدى المعمميف يعزى إلى جنس المعمـ

(معمـ  /معممة) ،حيث بمغت قيمة اإلحصائي ) (Tلممعمميف

عاـ كانت ضمف المستوى المرتفع نوعا ما ،وىذا واضح مف

الذكور والمعممات اإلناث ( )1.002-وبداللة إحصائية

خالؿ الجدوؿ رقـ ( ،)4حيث تراوحت المتوسطات الحسابية

( ، )0.318وىي أعمى مف مستوى الداللة ( .)0.05مما يعني

الستجابات المعمميف والمعممات ما بيف ( 4.76و ،)3.61حيث

قبوؿ الفرضية الثانية.

حاز المحور عمى متوسط حسابي إجمالي ( ،)4.31وىو مف

وىذا يفسر أف جميع أفراد عينة الدراسة (المعمميف

المستوى المرتفع ،وىذا يفسر أف دافعية المعمميف والمعممات

باختالؼ جنسيـ ،فدافعية اإلنجاز لدى المعمميف متقاربة إلى حد

المعمميف والمعممات مف أفراد العينة ،وىذا يتفؽ مع نتائج الدراسة

كبير بحسب المتوسطات الحسابية والبالغة لدى المعمميف الذكور

التي قاـ بيا بركات وحسف [.[22

( ،)4.25والمعممات اإلناث (.)4.33

المحور الثاني :تأثير الدروات التدريبية التي يتمقاىا المعمـ عمى

لمعمؿ بشكؿ عاـ كانت ضمف المستوى المرتفع مف وجية نظر

والمعممات) لدييـ مستويات متقاربة مف دافعية اإلنجاز،

مستوى الدافعية لديو.

 .6مناقشة النتائج

مف خالؿ مراجعة نتائج الدراسة التي توصمت ليا الدراسة

يمكف مناقشة النتائج في ىذه الدراسة مف خالؿ محورييف ىما:

مف خالؿ الجدوؿ رقـ ( )5عدـ وجود فروؽ دالة إحصائياً في

المحور األوؿ :مستوى الدافعية المينية األكاديمية (دافعية

مستوى دافعية اإلنجاز لدى المعمميف يعزى إلى التدريب (متدرب

اإلنجاز) لممعمـ.
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] [2و ازرة التربية والتعميـ )2003( .مشروع التطوير التربوي نحو

وغير المتدربيف ( )0.356-وبداللة إحصائية ( ،)0.722وىي

االقتصاد المعرفي ( ،)ERFKEعماف – األردف.

أعمى مف مستوى الداللة ( ،)0.05أي أنيا غير دالو إحصائياً،

] [3بركات ،زياد )2005( .الدورات التدريبية أثناء الخدمة

وىذا يفسر أف جميع أفراد عينة الدراسة (المعمميف والمعممات)

وعالقة ذلؾ بفعالية المعمـ واتجاىاتو نحو مينة التدريس،

لدييـ مستويات متقاربة مف دافعية اإلنجاز ،بغض النظر عف

جامعة القدس المفتوحة.

التدريب أو عدمو ،فدافعية اإلنجاز لدى المعمميف متقاربة إلى

] [4و ازرة التربية والتعميـ )2013( .اإلطار العاـ لمنتاجات_

حد كبير بحسب المتوسطات الحسابية والبالغة لدى المعمميف

المتدربيف ( ،)4.29والمعمميف غير المتدربيف ( ،)4.32وىذا

مديرية التدريب والتطوير ،عماف – األردف.

يتفؽ مع الدراسة التي قاـ بيا العاجز وآخروف [ ]21التي وجدت

] [7ربيع ،ىادي مشعاف ،والدليمي ،طارؽ عبد )2009( .معمـ

أنو ال يوجد تأثير لمتدريب عمى امتالؾ المعمميف والمعممات

القرف الحادي والعشريف (أسس إعداده وتأىيمو) ،مكتبة

لمكفايات التعميمية ،كما ويتفؽ مع نتائج الدراسة التي قاـ بيا

المجتمع العربي.

أحمدي وكيشافارزي ] [6وأظيرت نتائج ىذه الدراسة أنو ال توجد
أثار لمتدريب عمى ميارات التدريس التي يمتمكيا المعمميف

] [8قطامي ،يوسؼ وآخروف )2010( .عمـ النفس التربوي ،دار

والمعممات .كما وأف ىذا التدريب لـ يكف لو أثر عمى دافعية

وائؿ لمنشر والتوزيع ،عماف – األردف.

اإلنجاز وكذلؾ جنس المعمـ (معمـ ،معممة) ،وىذا يفسر أف

] [9غباري ،ثائر أحمد )2008( .الدافعية  -النظرية والتطبيؽ،

جميع أفراد عينة الدراسة (المعمميف والمعممات) لدييـ مستويات

دار المسيرة لمنشر والتوزيع ،عماف-األردف.

متقاربة مف دافعية اإلنجاز ،باختالؼ جنسيـ ،فدافعية اإلنجاز
لدى المعمميف متقاربة إلى حد كبير بحسب المتوسطات الحسابية

] [14وقيع اهلل ،رحاب عمي محمد .)2008( .الرضا الميني

والبالغة لدى المعمميف الذكور ( ،)4.25والمعممات اإلناث

وعالقتو بدافعية اإلنجاز لدى معممي مرحمة األساس:

(.)4.33

دراسة وصفية بمحمية بحرى ،جامعة أـ درماف اإلسالمية.

 .7التوصيات

] [15عامر ،طارؽ عبد الرؤوؼ )2012( .النمو والتنمية

مف خالؿ النتائج التي توصمت ليا الدراسة فإف الباحثة

المينية لممعمـ (التدريب أثناء الخدمة) ،مؤسسة طيبة لمنشر

توصي بما يمي:

والتوزيع ،القاىرة :مصر.

 )1ضرورة مراجعة و ازرة التربية والتعميـ لمدورات التدريبية التي
يخضع ليا المعمموف والمعممات أثناء الخدمة لضماف تأثيرىا

] [16سيد ،أسامة محمد )2012( .التنمية المينية المستدامة،

اإليجابي عمى إنجاز وميارات المعمـ الخاصة بالتدريس.

دار العمـ واإليماف :مصر.

 )2مراعاة التوقيت الذي ينفذ فيو الدورات التدريبية بحيث يكوف

] [17المصري ،إيياب عيسى ،ومحمد ،طارؽ عبد الرؤوؼ.

مناسبا لممعمميف.

( )2013الكفايات المينية والميارات التدريبية والتدريب،

 )3القياـ بدراسات مف قبؿ و ازرة التربية والتعميـ لمتعرؼ عمى

مؤسسة طيبة لمنشر والتوزيع ،القاىرة :مصر.

الحاجات الفعمية لممعمميف ،ومعرفة آلية التنفيذ لتحقيؽ أكبر قدر
مرجو مف ىذه الدروات.

] [18معمار ،صالح صالح ( .)2010التدريب :األسس

المراجع

والمبادئ ،مركز ديبونو لتعميـ التفكير ،عماف -األردف.

أ .المراجع العربية

] [19الحنيطي ،أحمد سميماف )2012( .البيئة التنظيمية السائدة

] [1ىاروف ،رمزي فتحي )2003( .اإلدارة الصفية ،دار وائؿ

في مديرية تربية محافظة جرش وعالقتيا بدافعية إنجاز

لمنشر والتوزيع ،عماف-األردف.
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THE IMPACT OF PROFESSIONAL
DEVELOPMENT (TRAINING) DURING THE
IN-SERVICE FOR TEACHERS ON
ACADEMIC PROFESSIONAL MOTIVATION
(ACHIEVEMENT MOTIVATION) IN
JORDAN
REEM ALI ALMAGRIBY
UNIVERSITY OF DAMMAM
ABSTRACT_ This study aimed to reveal the impact of professional development (training)
during the service of teachers on their academic professional motivation , and to achieve the goal
of the study a sample of teachers; who have undergone a program of educational development
support (Education Reform support Program / ERSP) and applied its exam, and passed all its
stages in the stubble Amman Directorate was selected , and another control sample of the same
schools and within the same disciplines for teachers trainees, the researcher used for this purpose
the tool for measuring academic professional motivation for both of the control and the
experimental sample and a descriptive and statistical analysis to discuss the results were used. The
results revealed that there was no effect due to the in-service training on the motivation of teachers
who have received training, whether it was at the school level or the complete group, and there
was no effect of training on the sex of the trainee (male, female), the researcher has recommended
the need to study of the training programs offered by the Ministry of Education for teachers before
they are submitted, due to the huge useless expenses spent without any effects on the teacher.
KEYWORDS: Academy Motivation, in-service training, teacher training .
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