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علية مراكز التدريب الرتبوي يف تطوير األداء امدى ف
 اإلداري ملديري املدارس مبدينة جدة

 *محمود بن علي عسيري 

 

  

هدفت الدراسة التعرف على مدى فعالية مراكز التدريب التربوي لتطوير األداء اإلداري ملديري مدارس املرحلة االبتدائية بمدينة جدة من  _امللخص

-رنظرهم, والكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية لتقدير املديرين لفعالية مراكز التدريب التربوي في تطويرهم اإلداري تعزى إلى )العموجهة 

 هة نظرهم.الدورات التدريبية(. وتحديد متطلبات تطوير مراكز التدريب التربوي لتحقيق نمو األداء اإلداري للمديرين من وج –الخبرة  –املؤهل الدراس ي 

 ألهداف الدراسة استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي ملناسبته مع مشكلة الدراسة
ً
( فقرة تتضمن 54وقام بإعداد استبانة مكونة من ) ,وتحقيقا

م, دعم اإلدارة, أثر التدريب( التخطيط, التنفيذ, التقيي)خمسة أبعاد تساعد في التعرف على فعالية مراكز التدريب التربوي في تطوير األداء اإلداري وهي 

 ملدارس املرحلة االبتدائية 60والبعد السادس كان يبحث في متطلبات تطوير تلك املراكز وطبقت الدراسة على عينة عشوائية طبقية بلغ عددها )
ً
( مديرا

وقد تبين من  ,يط لالحتياجات التدريبية للبرامج اإلداريةوتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: فعالية مراكز التدريب التربوي تبدأ من التخط بمدينة جده.

وأيضا ,وقد جاء تقييم التدريب بدرجة )محايد( ,خالل الدراسة إلى أن فعالية واثر التدريب اخذ الترتيب األول في األبعاد ومن ثم جاء تنفيذ التدريب

العمر, املؤهل الدراس ي, سنوات الخبرة, الدورات ) ي تقدير املديرين تعزى إلىال توجد فروق ذات داللة إحصائية ف متابعة ودعم اإلدارة جاء )محايد(.

تمر بين مراكز التدريبية(. وقد جاء متطلب التطوير بضرورة وجود مشرفين متخصصين للبرامج اإلدارية, ومدربين أيضا في اإلدارة التربوية والتواصل املس

ضرورة التأكيد على مناسبة االحتياجات الفعلية  :نتائج الدراسة أوص ى الباحث بتوصيات أهمهاالتوصيات: وفي ضوء  التدريب ومديري املدارس.

ضرورة تحفيز املديرين ليأخذوا  للمديرين حيث تبين من نتائج الدراسة أن هناك تباين في مستوى تطبيق البرامج الفعلية التي يحتاجها مديري املدارس.

الزمنية. ضرورة تقديم دورات تدريبية مفصلة للمديرين حول ثقافة وأهمية التدريب اإلداري وعن مفهوم وأشكال بمبدأ املشاركة في وضع خطة التدريب 

ضرورة التواصل  االستعانة بمدربين متخصصين في اإلدارة التربوية سواء داخل إدارة التعليم أو خارجه. وأنماط وممارسات تطبيق األداء اإلداري.

 .اكز التدريب التربوي ملعرفة االحتياج املناسب للبرامج اإلداريةاملستمر بين املديرين ومر 

 التدريب التربوي، األداء اإلداري، مديري املدارس،التخطيط. :كلمات مفتاحية
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 املدارس ملديري  اإلداري  األداء تطوير  في التربوي  التدريب مراكز  فعالية مدى

 جدة بمدينة
 الـمـقـدمـة. 1

أصبح التدريب لغة العالم املعاصر ويشكل ضرورة ملحة ملواجهة التطور      

املؤسسات واملنظمات الحديثة وأخذ يشكل حيث احتل مكانة محورية في 

 في فعالية وتحسين مستوى األداء املؤسس ي
ً
 مهما

ً
فالتدريب سلوك  ,بعدا

وقد اعتمدته املجتمعات املتقدمة  ,وتطور عبر الزمن ,إنساني بدأ منذ القدم

 
ً
 ومستقبال

ً
 وحاضرا

ً
وسيلة لتطوير وتحسين أداء كوادرها  ,والنامية قديما

البشرية بتوظيف أساليب وطرائق مختلفة تناسب طبيعة العصر الذي 

[ أيضا أن التدريب 1وفق التوجهات العاملية املعاصرة ويرى الطعاني ] ,نعيش

معارف ومهارات واتجاهات من اجل تطوير يهدف إلى " إكساب املتدربين 

 على تطوير أداء املؤسسة بجوانبها 
ً
 بما ينعكس ايجابيا

ً
أدائهم وتنميتهم مهنيا

 وأنشطتها املختلفة".

فإن أهميته تزداد في مجال  ,وإذا كان التدريب في جميع مجاالته ذا أهمية     

 للبعد اإلنمائي واالجتماعي واال
ً
قتصادي وما تواكبه من التربية والتعليم نظرا

 [ بقوله:2وإلى ذلك يشير عابدين ] ,تطورات في هذا املجال ال بد من مالحقته

على الرغم من ان املنهج السائد لدى مراكز اعداد املديرين وتدريبهم لم "

 (املدير)يتجاوز املعنى التقليدي وهو ان يمتلك املرشح لالدارة املدرسية 

املساقات التربوية املرتبطة باالدارة والتعليم, شهادة توضح نجاحه في عدد من 

فإن هذا املفهوم بحاجة الى تغيير بحيث تقترن الكفاية بالقدرة على أداء 

 وليس مجرد امتالكها او معرفتها". ,مهارات ادارة املدرسة املختلفة

وتعتبر االدارة املدرسية حجر الزاوية في العملية التعليمية والتربوية فهي       

واالدارة  ,تي ترسم الطرق وتنير السبيل امام املعلمين في امليدان التربوي ال

املدرسية الواعية تهدف الى تحسين العملية التعليمية والتربوية حيث 

[ ان 3تستطيع ان تتعرف على جوانب القوة والضعف فيها ويرى احمد ]

 الجوانب الفنية واإلداري" االدارة املدرسية
ً
 واضحا

ً
ة في العمل تحدد تحديدا

, " بحيث ال يطغى جانب منها على الجانب االخر ,بما يضمن التكامل والتوازن 

وأن مدير املدرسة هو من يحدد تلك الجوانب عن طريق التدريب اإلداري 

[ بقوله " أنت بحاجة إلى صنع دعامة قوية 4] وتبادل الخبرات وقد أكد ستتنر

 لكي تتمكن من اإلدارة بفعالية ونجاح".

مديري املدارس( )وللدورات التدريبية دور فاعل في إكساب املتدربين      

املهارات الالزمة والتي تتصف بدورها بإمكانية التنمية والتطوير عن طريق 

ولذلك فإن من األهمية بمكان أن تحدد الفوائد التي استفادها  ,التدريب

اس [, "وذلك من خالل قي5املتدربون من حضور هذه الدورات "خياط ]

فعالية التدريب الذي يتضمن املقارنة بين األهداف املقررة للتدريب وبين 

وتختلف مجاالت تقييم املتدربين حيث  ,النتائج املترتبة على ذلك التدريب

وتقييم تقدم املتدربين في  ,تتمثل في تقييم مدى إملام املتدربين باملادة العلمية

وتقييم مدى استفادة املتدربين من  ,وتقييم املنهج التدريبي ,عملهم التعليمي

 عناصر تتعلق بالبرنامج التدريبي أو أحد أهدافه".

فمراكز التدريب تقدم مجموعة كبيرة من املصادر الالزمة والضرورية "      

لتدريب الكفاءات على كل املستويات, وتركز على أهم املشكالت التي تعترض 

شطته لتبادل الخبرات مع بعضهم املتدربين كما تقدم الفرص للمشتركين في أن

 [.6البعض" ]

لذلك كان من الضروري على املؤسسات التربوية النهوض بمخرجاتها عن       

 أو غيره وهذا ال يأتي 
ً
 أو مهاريا

ً
طريق النمو املتكامل للمدير سواء كان معرفيا

وبذلك نستطيع أن نحقق النمو املطلوب التي  ,إال عن طريق التدريب ونوعيته

فبالتالي  عكس على مخرجات التعليم الداعمة للتنمية املستدامة للمجتمع.تن

 لتطوير األداء 
ً
 واضحا

ً
 وأثرا

ً
 فعاال

ً
يجب أن يكون ملراكز التدريب التربوي دورا

 اإلداري للمديرين.

 مشكلة الدراسة. 2

 في تطوير األداء اإلداري ملديري       
ً
 قويا

ً
املدارس إن ملراكز التدريب أثرا

شريطة أن تفعل هذه املراكز جميع أنشطتها وأن تختار برامجها بعناية فائقة 

وأن تعنى في اختيار املدربين األكفاء لذلك كان من  ,وتوجهها التوجيه السليم

الضروري أن تدار تلك املراكز بإدارة احترافية معرفية حتى تصل إلى ما 

 عليم تساعد على التنمية.تنشده وزارة التربية والتعليم من مخرجات ت

[ ضرورة هذه الفعالية في دور مراكز التدريب 7وقد ذكر روبنسون ]      

بقولهما " إن مراكز التدريب تحتاج إلى إعادة البناء للدخول إلى عالم تطوير 

هذا يدل على توجب مراكز التدريب التجديد املستمر حتى يضمن  ,األداء "

 ت الالزمة للمتدربين.مواكبة التطور وصناعة املهارا

وبحكم تواجدي في امليدان التربوي شعرت بقصور في مراكز التدريب        

التربوي في الوصول إلى أهم أهدافها, وهو تطوير األداء اإلداري ملديري مدارس 

املرحلة االبتدائية ومن هنا برزت الحاجة إلى إجراء دراسة ملعرفة فعالية 

ير األداء اإلداري للمديرين ومدى إكسابهم مراكز التدريب التربوي لتطو 

حيث أعدت الدراسة من وجهة نظر  ,للمهارات اإلدارية والخبرات الهادفة

املديرين. وال نستطيع التحقق من فعالية مراكز التدريب التربوي إال بطرح 

وفيما يلي يطرح الباحث عدة تساؤالت توضح مدى فعالية  ,عدة تساؤالت

 وي لتطوير األداء اإلداري ملديري املدارس بمدينة جدةمراكز التدريب الترب

 أسئلة الدراسةأ. 

 :وتتبلور مشكلة الدراسة في التساؤالت التالية

ما فعالية مراكز التدريب التربوي بمدينة جده في تطوير األداء اإلداري 

 للمديرين من وجهة نظرهم؟

فعالية مراكز هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في تقدير املديرين حول 

 -العمر)التدريب التربوي في تطوير األداء اإلداري للمديرين تعزى إلى نوعية

 ؟.(الدورات التدريبية –الخبرة  –املؤهل الدراس ي 

ما متطلبات تطوير مراكز التدريب التربوي لتحقيق نمو األداء اإلداري 

 للمديرين من وجهة نظرهم؟ 

 أهداف الدراسةب. 

 الدراسة في اآلتي:تتمثل أهداف 

 التعرف على فعالية مراكز التدريب التربوي بمدينة جده في تطوير األداء

 اإلداري للمديرين من وجهة نظرهم. 
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الكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية بتقدير املديرين لفعالية مراكز 

 -املؤهل الدراس ي  -العمر )التدريب التربوي في تطويرهم اإلداري تعزى إلى 

 .(الدورات التدريبية -الخبرة 

تحديد متطلبات تطوير مراكز التدريب التربوي لتحقيق نمو األداء اإلداري 

 للمديرين من وجهة نظرهم.

 أهمية الدراسةج. 

تستمد هذه الدراسة أهميتها من أهمية املوضوع التي تتناوله في مدى فعالية 

ري املدارس بمدينة جده, مراكز التدريب التربوي لتطوير األداء اإلداري ملدي

 :ويمكن تحديد أهمية الدراسة في

قد تضيف هذه الدراسة إضافة نظرية للباحثين واملهتمين في مجال       

التدريب ومراكزه وما تقدمه من أهداف تعني في تطوير األداء اإلداري. وملا 

ملدير املدرسة من أهمية في سير العملية التعليمية داخل املدرسة حيث 

التخطيط والتنظيم واملراقبة واتخاذ القرار وبلوغ األهداف وهذه أعمال 

 مناطة بمدير املدرسة املحرك األساس ي للعملية التعليمية.

كما أن ملراكز التدريب التربوي بمدينة جدة أهمية في االستفادة من هذه      

ور الدراسة للرفع من كفاءتها وقدراتها وتلبية حاجة العمل ملواكبة التط

لذلك فإن مراكز التدريب التربوي  ,املستمر الذي يظهر على جنبات التعليم

 حرُي بها أن تهتم بمثل هذه الدراسات التي تساعدها على التطوير.

 مصطلحات الدراسةد. 

 تتمثل املصطلحات التي تعتمد عليها الدراسة في:

: الفعالية 
ً
 :Effectivenessأوال

" تقويم العملية التي أنتجت املخرجات  الفعالية بأنها: [8يعرف فلية والزكي ]

وهي مقارنة قابلة للقياس بين املخرجات  ,أو النتائج التي يمكن مالحظتها

 ".3 املتوقعة واملستهدفة والنتائج املالحظة

القدرة على تحقيق النتيجة املقصودة " [الفعالية بأنها:9ويعرف ابو النصر ]

 
ً
 ملعايير محددة سلفا

ً
 ".طبقا

هي األثر اإليجابي الذي يظهر في " ويمكن للباحث أن يعرف الفعالية بأنها:

األداء اإلداري ملديري املدارس نتيجة حضورهم لبرامج التدريب اإلداري التي 

 تقدمها مراكز التدريب التربوي".

: مراكز التدريب
ً
 Training centers ثانيا

وي بأنها " املنشآت التربوية التي [ مراكز التدريب الترب10يعرف الدهاس ]      

أقامتها وزارة التربية والتعليم في املناطق واملحافظات لتقديم البرامج 

والدورات التربوية لشاغلي الوظائف التعليمية على مدار العام الدراس ي وفق 

." 
ً
 إستراتيجية وخطة موضوعة سلفا

دوات واملعدات " مبنى مجهز باأل :[ مركز التدريب بأنه11كما تعرف رواس ]

 واإلمكانات املادية والبشرية الالزمة للحصول على تدريب أكثر فاعلية ".

وقد عرف الباحث مراكز التدريب في هذه الدراسة بأنها:" مباني متكاملة 

بجميع األجهزة, والقاعات التي تعقد فيها ورش العمل والبرامج والدورات 

ل موحد وبطريقة منظمة التربوية وتبادل الخبرات بواسطة مدربين بعم

 وموجهة لتساعد في نمو األداء اإلداري للمديرين. 

: األداء اإلداري 
ً
 performance management:ثالثا

[ بأنه " محاولة لتحليل أداء الفرد بكل ما يتعلق به من 12عرفه الهيتي ]

أو مهارات فكرية أو سلوكية ؛ وذلك بهدف تحديد  ,صفات نفسية أو بدنية

وذلك كضمان  ,ومحاولة تعزيز األولى ومواجهة الثانية ,ة والضعفنقاط القو 

 أساس ي لتحقيق فاعلية املنظمة اآلن وفي املستقبل".

 :يعرف الباحث األداء اإلداري إجرائيا حسب هذه الدراسة بأنه

" هو ما يقوم به مديري املدارس من أعمال ومهام تساعد على تنمية قدراتهم 

 لبلوغ األهداف التربوية املنشودة "  ورفع كفاياتهم اإلنتاجية

 مـراكـز الـتـدريب الـتـربـوي: 

 في جميع ميادين الحياة      
ً
 ومتالحقا

ً
 سريعا

ً
  ,يشهد العصر الحالي تطورا

ً
نظرا

للمستحدثات والتقنيات الحديثة والثورة التكنولوجية واملعلوماتية. مما 

يدعو إلى عملية تطوير شاملة في جميع الجوانب وخاصة جوانب العملية 

التربوية حيث تقع على عاتقها عملية تطوير وتنفيذ البرامج لتحقيق األهداف 

تمر والفعال, ولذلك املنشودة. ويتحقق ذلك من خالل التعلم والتدريب املس

ظهرت عدة اتجاهات تربوية تهتم بالتدريب وتطوير األداء املنهي في العملية 

التربوية. ومن هذه األداءات التي يجب التركيز عليها لكي تؤدي الهدف املنشود 

منها أداء مديري املدارس ؛ ومن أجل ذلك أنشأت مراكز التدريب التربوي لهذا 

 الغرض.

 في إخراج كما يعتبر التدر  
ً
يب بأسلوبه املتميز وأنماطه املتعددة عامال أساسيا

الفرد من حالة الركود التي يصاب بها على املستوى املنهي والشخص ي إلى حالة 

 التغيير والتطوير ومواكبة كل جديد.

 تسعى إليه تلك 13ويشير محمد ]     
ً
 حضاريا

ً
[ بأن" التدريب يمثل مطلبا

ه يمثل أحد الدعائم األساسية في تنمية املوارد املجتمعات الطموحة, بل إن

 البشرية ".

كما يركز التدريب التربوي على بناء اإلدارة املدرسية الناجحة حتى تصل إلى 

حيث يؤكد  ,وذلك عن طريق تدريب مديري املدارس ,أهدافها بكفاءة عالية

ريات [ بأن" التدريب التربوي بكافة مجاالته وأهدافه من الضرو 14الطريقي ]

 لتحقيق النمو املطلوب واملستهدف في مخرجات العمل التربوي".

وقد قامت وزارة التربية والتعليم ومنذ زمن بإعداد خطط زمنية في عملية      

التدريب حيث أنشأت مراكز التدريب التربوي لتدريب شاغلي الوظائف 

لرشيد وزير ويؤكد ا ,التعليمية ورفع مستوى أدائهم وزيادة طاقاتهم اإلنتاجية

[ 
ً
بتوفيق هللا  -[ بأن " وزارة التربية والتعليم خطت 15التربية والتعليم سابقا

حيث أنشأت مراكز التدريب  ,خطوات طيبة في عملية تدريب منسوبيها –

التربوي في جميع إدارات التعليم مع دعمها بما تحتاج إليه من كوادر بشرية 

 الية لبرامج التدريب واالبتعاث".وسعت لدعم املخصصات امل ,وتجهيزات فنية

وفي هذه الدراسة سوف يتطرق الباحث إلى مراكز التدريب التربوي كمبحث     

حيث يندرج تحت البحث األول مفهوم  ,أولي, واألداء اإلداري كمبحث ثاني

مراكز التدريب التربوي والتطور التاريخي ملراكز التدريب التربوي وأهمية 

املبادئ األساسية في التدريب وأنواع التدريب ومراحل وأهداف هذه املراكز و 

 العملية التدريبية ومدير التدريب ومسئولياته الفنية واإلدارية. 

كما أن املبحث الثاني األداء اإلداري ملدير املدرسة يعتبر دراسة أدبية      

وسوف يستعرض الباحث مفهوم األداء اإلداري  ,تكاملية للمبحث األول 

 
ً
وتطوره ومداخل األداء اإلداري ووظائف اإلدارة املدرسية ومعوقاتها وأخيرا

 الكفايات الالزمة ألداء مدير املدرسة.

ويرى الباحث أن يبدأ بمفهوم مراكز التدريب التربوي وما هو الدور التي تلعبه 

 في امليدان التربوي.
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 :مفهوم مراكز التدريب التربوي 

 للتدريب التربوي منها  (96)ء اململكة ما يزيد على ينتشر اليوم في أنحا      
ً
مركزا

, قامت الوزارة بتجهيزها بكل ما تحتاجه من أجهزة وتقنيات 42)
ً
 رئيسا

ً
( مركزا

ووسائل ومستلزمات وتقوم هذه املراكز بتدريب جميع شاغلي الوظائف 

 التعليمية على برامج متنوعة.

[ مراكز 15تربوي بوزارة التربية والتعليم ]وتعّرف اإلدارة العامة للتدريب ال       

بأنها مباني مجهزة أوجدتها الوزارة لتحقيق النمو املنهي  :التدريب التربوي 

املستمر لشاغلي الوظائف التعليمية ورفع مستوى أدائهم في العملية 

التعليمية وزيادة الطاقة اإلنتاجية لدى جميع العاملين وإعداد الكوادر 

 الوطنية املدربة في شتى التخصصات التي تحتاجها الوزارة. 

اريف مراكز التدريب التربوي يرى الباحث من وجهة نظره بأن ومع تعدد تع      

مفهوم مراكز التدريب التربوي عبارة عن " مباني متكاملة ومجهزة بأحدث 

الوسائل التقنية تعقد فيها ورش العمل والبرامج والدورات التدريبية وتبادل 

الخبرات بواسطة مدربين بعمل موحد وبطريقة منظمة وموجهة لتساعد في 

 ". (مديري املدارس) طوير أداء املتدربينت

ويشير الباحث بعد االطالع على دليل التدريب التربوي وما أوردته وزارة      

لذلك سوف  ,التربية والتعليم بأن التدريب موجود قبل ظهور مراكز التدريب

 نستعرض فيما يلي نشأت وظهور مراكز التدريب التربوي.

 ريب التربوي:التطور التاريخي ملراكز التد

لقد عنيت الوزارة بالتدريب لتحقق النمو املنهي والرفع من مستوى األداء      

حيث أشار العارف والزيلعي  ,وزيادة الطاقة اإلنتاجية لدى جميع العاملين

ويمكن إجمال ذلك  ,[ إلى " أن التدريب مر بالعديد من املراحل التطويرية16]

 :فيما يلي

 على عدة وحدات لم يكن هناك جهة إشراف
ً
ية على التدريب بل كان موزعا

وفي هذه  ,وكل وحدة تقدم برامجها التدريبية في معزل عن الجهة األخرى 

 املرحلة كانت سمتها العشوائية.

هـ صدر القرار الوزاري بإنشاء اإلدارة العامة للتوجيه التربوي 1402في عام 

ة وتنفيذ وتقويم والتدريب ليتولى التدريب والتخطيط لبرامجه ومتابع

الدورات التدريبية. وفي هذه املرحلة كانت سمتها االهتمام بمجال املوجهين 

 .(املشرفين التربويين)التربويين آنذاك قبل تسمية 

هـ صدر القرار الوزاري برفع التدريب التربوي إلى إدارة 1418في عام       

اإلدارة )ت مسمى ومرتبطة بشئون املعلمين تح ,مستقلة عن اإلشراف التربوي 

 إعداد املعلمين غير املؤهلين (العامة للتدريب
ً
, ومن املهام التي تقوم بها حاليا

 ببرامج تربوية
ً
باإلضافة إلى تحسين مستوى األداء وتجديد املفاهيم  ,تربويا

 لدى املعلمين في جميع املجاالت التربوية 
ً
واملهارات ومواصلة تنميتها دوريا

 والتعليمية".

رى الباحث أن هذا التطور الذي حدث في املرحلة الثالثة ملراكز التدريب وي     

التربوي قادر على التوسع في عملية التدريب وتطوير أدواته وألياته. وبهذا 

 حيث تضم 
ً
 أو تعليميا

ً
 على تحقيق دورها في النمو املنهي إداريا

ً
تصبح قادرة

وهذا هو التدريب  ,بيةجميع فئات منسوبي التعليم مع تنوع البرامج التدري

املوجه باألداء وهو تدريب يجب أن يؤثر في أداء املتدربين ويتفق مع حاجات 

 العمل. 

ولكن لم تظهر  ,وبهذا تعرفنا على التطور التاريخي ملراكز التدريب التربوي 

لذلك سوف يتطرق الباحث إلى ذكر أهمية مراكز  ,األهمية بصورة واضحة

 ي.التدريب التربوي فيما يأت

 :أهمية مراكز التدريب التربوي 

تكمن أهمية مراكز التدريب التربوي في خدمة جميع شاغلي الوظائف      

ويتم ذلك بإعداد الكوادر البشرية من أجل تطوير كفاياتهم بما  ,التعليمية

 على تطوير املؤسسات التربوية
ً
وقد تناول اهمية مراكز  ,ينعكس إيجابيا

التدريب التربوي كثير من الباحثين والكتاب وهنا يذكر الباحث اهمية مراكز 

 التدريب في النقاط التالية:

تحديد األهداف وموضوعات ومفردات البرامج التدريبية بطريقة علمية 

 صحيحة.

 توفير االعتبار املالي والزمني واختيار املدربين.

 باملستلزمات التدريبية الحديثة.تجهيز مكان التدريب 

 استمرارية التدريب وتنفيذ البرامج التنشيطية داخل الوظيفة وخارجها.

 تحديد االحتياجات التدريبية.

 لرأي الباحث بقوله " من أهم املشكالت التي تواجه 17وجاء راي ]
ً
[ مؤكدا

 ما تعلمه املشارك ,التدريب الصحيح
ً
ون في وخاصة ً التدريب اإلداري تحديدا

 في  ,الدورة التدريبية
ً
بل واألهم من ذلك تحديد ما يقومون بتطبيقه عمليا

 العمل عند عودتهم".

 بل له مبادئ وأساسيات يرتكز عليها كما سوف 
ً
والتدريب ال يأتي عشوائيا

إن برامج التدريب الحديثة تعتمد على مجموعة من الوسائط في  يأتينا

فزيون التعليمي والندوات الدراسية و عمليات التدريب مثل املشاغل والتل

اإلذاعة التعليمية وأجهزة الفيديو تيب والسينما والبحوث اإلجرائية 

 والتدريب امليداني.

 ال بد من تحقيقها
ً
حيث يستشهد الباحث  ,إن ملراكز التدريب التربوي أهدافا

بوجوب فعالية مراكز التدريب التربوي عن طريق األهداف التي حددت ألجلها 

 كما سنرى.

 :أهداف مراكز التدريب التربوي 

تعتبر أهداف مراكز التدريب التربوي هي الغايات التي يسعى التدريب إلى 

وإذا لم نتمكن من تحديد الهدف من مراكز التدريب التربوي فيعتبر  ,تحقيقها

 للجهد واملال.
ً
 ما نقوم به في مراكز التدريب التربوي ال فائدة منه وهدرا

ويتفق الباحث على ما أوضحته وزارة التربية والتعليم من أهمية التدريب       

التربوي حيث يرى أن الهدف األساس ي للتدريب هو العمل على تضييق الفجوة 

إذ يحتاج املتدربون  ,القائمة بين نظام التعليم, وبين مجاالت العمل املطلوب

هم العلمية إلى قدر معين ومهما كانت درجات ,على اختالف مستويات تحصيلهم

 ,من التدريب ؛ ولكن الكل يتدرب بالنوع التدريبي املناسب حسب حاجاتهم

 وسوف نتعرف فيما يلي على أنواع التدريب. 

 :أنواع التدريب

تتعدد أنواع التدريب وتختلف من كاتب إلى آخر ولكي نحظى بتدريب فعال      

اك عدة عوامل تؤثر في حيث يوجد هن ,وهادف يجب مراعاة نوع التدريب

 ,[ منها " الدعم املتاح14اختيار نوع التدريب املناسب كما ذكرها الطريقي ]

عدد  ,الزمن املتاح ,املوارد املتاحة ,مطالب املنظمة ,األهداف واألغراض

 املتدربين " وهذه العوامل هي التي تحدد هل التدريب سيكون على 

؟.
ً
 رأس العمل أو خارج العمل أو بالطريقتين معا
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  .[14] ولقد تبنى الباحث في تحديد أنواع التدريب ما ذكره الطريقي

: التدريب على رأس العمل:
ً
 أوال

ال الجدد إلى كان معظم التدريب يتم بهذه الطريقة حيث يجلس العم      

ولم يكن استخدام هذه  ,جوار زمالئهم ليتعلموا منهم, ومن ثم محاكاتهم

 بل كانت املهارات تكتسب كيفما اتفق
ً
ويعتبر التدريب  ,الطريقة منظما

 
ً
إذ أنه يتم في بيئة العمل الحقيقية؛ وبالتالي  ,بواسطة هذه الوسيلة مالئما

دريبية والتطويرية التي يمكن فهو عملي للغاية. وهناك عدد من الوسائل الت

 االستفادة منها في التدريب على رأس العمل وهي: 

التدريب باملشاركة: تأتي أهمية هذه الطريقة من مبدأ أن اإلنسان قادر على 

التعلم من خالل األعمال التي يقوم بها من خالل املشاركة مع الزميل األكثر 

 منه خبرة.

 ,إلى زميل فترة طويلة ليستفيد من خبرتهوتتمثل في أن ينضم شخص  :الرعاية

 وتسمى في بعض األنظمة باملالزمة.

الجهة التي تقوم  –املنظمة  –املتدرب )ويتم التعاقد فيها بين  :عقود التعلم

 .(بالتدريب

 أخر حيث  :اإلعارة والتدوير الوظيفي
ً
يمكن القول ان اإلعارة هنا أخذت بعدا

 تحقيق فوائد متعددة لكافة األطراف.بل ل ,ال تكون بهدف إنجاز األعمال

تدريب املتدرب وكيفية أداء الوظيفة ويؤدي املتدرب  :التوجيه الوظيفي

 الوظيفة تحت اإلشراف 

 
ً
 :التدريب خارج العمل :ثانيا

كما هو واضح من التسمية فإن التدريب يحصل خارج بيئة العمل        

الدورات إلى املشرفين  حيث ترسل إدارة التدريب قائمة ,العادية للمتعلم

ورؤساء األقسام للترشيح. فيقوم املشرفون والرؤساء باستخدام طريقة ما 

باختيار املرشحين. والتدريب من وجهة نظر الباحث إن كان داخل العمل أو 

خارجه ليس له قيمة وال فائدة إال بوجود كفاءة ملراكز التدريب التربوي والتي 

 اكز التدريب التربوي.سوف نتطرق إلى أهمية كفاءة مر 

 :كفاءة مراكز التدريب التربوي 

يزداد كل يوم التعامل مع مراكز التدريب ذات الكفاءة العالية كي تساعد 

من أجل تحقيق النجاح.  ,املتدرب في حصوله على األهداف التي يطمح إليها

 وتوفر الكفاءة لغة مشتركة لوصف األداء.

 الفرد قيام فى "تتجسد أنها [18لذلك فإن فاعلية التدريب كما وصفها السن ] 

 تزودبها، التى بالعمل الخاصة واملعارف للمعلومات نتيجة بكفاءة، بعمله

 وذلك العمل، مهام ألداء والالزمة اكتسبها التى واإلدارية الفنية واملهارات

 فيها، عمل الت ي واملنظمة العمل نحو وسلوكياته اتجاهاته فى التأثير نتيجة

واملؤسسة ويرتقى بمستوى كفاءتها،  ,املنظمة على بالنفع يعود الذى األمر

 وينعكس بالتبعية على االقتصاد القومى".

ربوي هي ومن وجهة نظر الباحث فإنه يرى أن كفاءة مراكز التدريب الت       

تلك الكفاءة التي ترتكز عليها املراكز األخرى مع توظيف خصائص مراكز 

التدريب التربوي. وأن مراكز التدريب تصل إلى أعلى فعاليتها وكفاءتها عن 

 طريق الوصول إلى أهدافها التي أنشئت من أجلها في أقل جهد ووقت وكلفة. 

 يب أنه يوجد معايير [ في تقديمه لكفاءة مراكز التدر 17حيث يؤكد راي ]

 ": دريب وهي في خمسة مجاالت كالتاليتقيس كفاءة مراكز الت

 تحديد االحتياجات التدريبية والتطويرية ومعاييرها. -

 تخطيط وتصميم التدريب. -

 توصيل التدريب والتطوير. -

 مراجعة التقدم وتقييم اإلنجاز. -

 التحسين املستمر في كفاءة التدريب والتطوير."

[ بأن " فلسفة التدريب تستند على أساس أن مجموع 19عثمان ]ويضيف 

املهارات الفنية والخبرات العملية التي يكتسبها املتدرب من خالل فترة تدريبية 

تساهم في تنمية قابليته واستعداده للدخول في مجال العمل واملهنة التي 

 ".زاولها حال انتهاء برامج التدريبي

 :مراحل العملية التدريبية

عندما نتحدث عن عملية التدريب نجد أنه جهد مخطط ومنظم تقوم به        

مراكز التدريب التربوي لتزويد العاملين بمهارات ومعارف محددة لتطوير 

[ 20] هذا ما أكده ويلز  ,قدراتهم وتغيير سلوكهم واتجاهاتهم بشكل إيجابي

س ", فهو عملية بأن " التدريب هو نقل معرفة ومهارات محددة وقابلة للقيا

والتدريب في  ,مستمرة يحتاج إليها جميع شاغلي الوظائف التعليمية أو غيرهم

 ,جوهره عملية ال بد أن تخضع إلى تصميم محكم من أجل تحقيق أهدافها

منهم من قسمها إلى ثالث مراحل  ,وقد مرت العملية التدريبية بعدة مراحل

ذلك وقد تبنى الباحث ملراحل ومنهم من قسمها إلى أربع مراحل أو أكثر من 

 :العملية التدريبية هذا التقسيم

 
ً
 :تحديد االحتياجات التدريبية :أوال

" تحليل مجاالت عدم التوازن بين :يقصد بتحديد االحتياجات التدريبية 

األداء املستهدف واألداء الحالي من ناحية والفرص التدريبية املتاحة من ناحية 

 [.21أخرى ]

ريب والتطوير تكمن في ثالث [بأن " الحاجة إلى التد22ديسلر ]ويرى       

أوجه  ,حيث يتعين املوظفين الجدد على أداء وظائفهم الجديدة أسباب

تطوير مجموعة مختارة من  ,القصور في األداء التي يتم فيها إعادة تدريب

املوظفين إلعدادهم لوظائف مستقبلية " وهذا الرأي يتفق إلى ما ذهب إليه 

باحث فيما سبق عند تحديد االحتياج للتدريب اإلداري حيث توصف ال

االحتياجات التدريبية على أنها الفجوة بين مستوى األداء املتوقع لألفراد 

 ومستوى أدائهم الحالي.

 ثانيا: تخطيط البرامج التدريبية: 

إن تخطيط التدريب عملية مرنة ومستمرة مع استمرار املنظمة وتطور      

 القائم التخطيط في النظر إعادة إلى الحاجة هناك يعنى أن ، وهذاأهدافها

خاللها  التدريب لفترات معينة ويكون  خطط وأني لذلك تبعا وسياسته

  .[23] خاضعا للمتابعة والرقابة

 معينة غايات لتحقيق بالوسيلة ذاته، حد في هدفا ليس التدريب أن كما

 وفق بعناية له التخطيط يتم لم إذا األخرى، العمليات اإلدارية مثل ومثله

  .[24] يكون مصدر التبديد املوارد قد فإنه مدروسة علمية خطوات

 :ثالثا: تنفيذ البرامج التدريبية

 مهمة مرحلة وهي الوجود حيز إلى وإخراجه البرنامج إدارة مرحلة املرحلة هذه

 سلبا أو إيجابا نتائجها وتنعكس التخطيط، وكفاءة حسن فيها يتضح وخطيرة

 واملتعلقة بالتقييم.  التالية املرحلة على

 رابعا: تقييم البرامج التدريبية:

 التدريبية، العملية مراحل وأهم أصعب من التدريبي البرنامج تقييم "يعتبر

  وهو
ً
 في املستخدمة اإلجراءات تلكب ويقصد لعملية التدريب ًامتمم جزءا

 جانب إلى أهدافها، تحقيق في نجاحها ومدى التدريبية البرامج كفاءة قياس
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 هم في إحداثه في التدريب نجح الذي التغيير ومدى املتدربين كفاءة قياس

 [ 25] لتدريبيا العمل بتنفيذ قاموا أنفسهم الذين املتدربين كفاءة ثم ومن

 الجهود لتقويم الشهير اإلطار خالل من التدريب عملية تقييم ويمكن

 تقويم يمكن اإلطار لهذا وفقا كيركباتريكو دونالد قدمه الذي التدريبية

 :من خالل أربعة مستويات من النتائج" [24كما ذكره رشيد ] التدريب

-4 مستوى السلوك الوظيفي -3مستوى التعلم. -2 مستوى ردودا ألفعال.

 مستوى النتائج

قييم يتم اإلعتماد عليها في ويرى الباحث أن الطريقة املتبعة في عملية الت        

 ,فعالية مراكز التدريب, وبالتالي يجب أن يتم تصميم عملية التقييم بعناية

وأن التحقق من الفعالية هو سلسلة من االختبارات والتقويمات التي تهدف 

إلى التأكد ما إذا كان البرنامج التدريبي حقق أهدافه املحددة أم ال, وهذا 

 يعتمد على مدير التدريب وإدارته ملركز التدريب كما سوف يأتينا.

 :معايير تقييم مدى فعالية مراكز التدريب التربوي 

دريب التربوي مثلها مثل أي منظمة البد من تقويمها ومتابعتها مراكز الت

وقد أكد حرحوش  ,وهذا ال يتم إال بمعايير ,لغرض تحديد مدى فعاليتها

[على أن هناك "عدة معايير يمكن لإلدارة استخدامها في تقويم مدى 26]

 :فاعلية التدريب وهي

 
ً
  :ردود أفعال املتدربين :أوال

 
ً
 :اكتسبه املتدربالتعلم الذي  :ثانيا

 
ً
 :سلوك املتدرب في العمل :ثالثا

 
ً
 :النتائج على مستوى املنظمة :رابعا

وال ننكر وجود بعض الصعوبات لتفعيل هذه املعايير هذا ما أكدته دراسة 

على أنه توجد بعض الصعوبات لتفعيل معايير قياس مستوى " :[27] اليافعي

حسين أدائهم بعد اجتيازهم التدريب وأثره على املتدربين وأثر ذلك على ت

 ".برامج التدريب التي يشاركون فيهال

 
ً
 األداء اإلداري ملدير املدرسة: :ثانيا

 :مفهوم األداء اإلداري 

 تختلف جميع املفاهيم لألداء اإلداري حسب املنظمة ولكنها تتفق في األصل.

محاولة لتحليل أداء الفرد [ بأنه "12] كما بدأ الهيتي في تعريف األداء اإلداري 

أو مهارات فكرية أو سلوكية ؛  ,بكل ما يتعلق به من صفات نفسية أو بدنية

ومحاولة تعزيز األولى ومواجهة  ,وذلك بهدف تحديد نقاط القوة والضعف

 وذلك كضمان أساس ي لتحقيق فاعلية املنظمة اآلن وفي املستقبل". ,الثانية

[ حيث يعرف مصطلح األداء 9كما جاء هذا التعريف عن طريق ابو النصر ]

وذلك لتحقيق هدف محدد, فقد يكون  ,بأنه " قيام الشخص بسلوك ما

 اشباع حاجة معينة أو حل مشكلة ما أو التخطيط ملشروع ما...."

 :داء اإلداري إجرائيا حسب هذه الدراسة بأنهيعرف الباحث األ 

  ," القيام بأعباء االدارة التي يقوم بها الشخص من مسئوليات وواجبات
ً
وفقا

 للمعدل املفروض أداؤه من مدير املدرسة الكفء " 

وأن مفهوم األداء االداري ملدير املدرسة لم يثبت دون تغيير, بل تطور هذا 

ر الباحث أن التطور ناتج عن رغبة مدير املفهوم مع الوقت, وحسب تقدي

املدرسة في التغيير واالهتمام بااللتحاق ببرامج إدارية داخل مراكز التدريب 

 ما تقدمه تلك املراكز من برامج ادارية تساعد في رفع أداء  ,التربوي 
ً
وأيضا

كما سيأتي هنا تطور مفهوم األداء ملدير املدرسة ليؤكد  ,مديري املدارس

 ين مراكز التدريب وأداء املدير.العالقة ب

 تطور مفهوم األداء اإلداري لدى مدير املدرسة:

 على تطور مناهج اإلدارة في        
ً
لقد تغير مفهوم اإلدارة في التربية معتمدا

أن تطور علم اإلدارة  [ بقوله"28وجاء تأكيد عبدالعليم ] ,ميادينها املختلفة

 للتطور الذي ح
ً
دث في علم اإلدارة بصفة عامة " وكذلك التربوية جاء موازيا

[ في تطوير 29حيث أشار الدويك ] ,الحال بالنسبة ملفهوم اإلدارة املدرسية

مفهوم اإلدارة أنه " يعني توجيه نشاط مجموعة من األفراد نحو هدف معين 

واستثمارها بأقص ى  ,وتنسيقها ,من خالل تنظيم جهود هؤالء األفراد ,مشترك

 ".بأقل جهد ووقت ممكنين ,ول على أفضل النتائجللحص ,طاقة ممكنة

وعليه لم تعد مهمة مدير املدرسة مقتصرة على تنفيذ ما يرد من تعليمات       

وإنما تعدت إلى التركيز على التلميذ وتوفير  ,والعمل على متابعتها فقط

 اإلمكانات الالزمة والظروف املالئمة التي تساعده على النمو الشامل واملتكامل

 
ً
  ,جسميا

ً
  ,وعقليا

ً
  ,واجتماعيا

ً
[ في دور اإلدارة 3وقد أكد احمد ] ,ونفسيا

املدرسية أنها " تتمثل في رعاية التالميذ والحفاظ عليهم, وإتاحة الفرص 

ة وخدمة البيئة املحيطة وتنظيم سير العمل باملدرس ,الكاملة لنموهم

 ".باملدرسة

"ومن متطلبات نجاح املدير امتالكه املعرفة بالوظائف املتخصصة في علم 

وغيرها من مهارات اإلدارة  ,ط والتنظيم والتوجيه والرقابهاإلدارة كالتخطي

 [. 30املتفرعة التي تدعم نجاح املدير" ]

[ إلى وجود عدة مداخل لتطوير األداء اإلداري 31وقد أشار كامبل وآخرون ]

 :لقادة املنظمات اإلدارية ومن بينها مايلي

 
ً
عدة القائد تطوير الخصائص الشخصية العامة: الهدف هنا هو مسا :أوال

 اإلداري عن طريق رفع مستوى الوعي بالذات.

: تطوير مهارات مستقلة: هذا املدخل يعمل على تطوير مهارات القائد في 
ً
ثانيا

 مجاالت متعددة.

: تطوير املهارات املعرفية: وتعتمد على التركيز في تحسين قدرات القائد 
ً
ثالثا

 املعرفية.

 
ً
القائد في التأثير ف إلى زيادة مقدرة وتهد :تطوير مهارات االتصال :رابعا

 العاملين معه.

 الدراسات السابقة. 3

إن للدراسات السابقة أثر على أي دراسة أو بحث حيث يستأنس الباحث      

بالنتائج والتوصيات املرتبطة بدراسته وهي تمثل سلسلة من األفكار تساعد 

قاعدة باستطاعته بناء الباحث على االنطالق وتحديد االتجاه وتتكون لديه 

وأن الباحث حينما يعرض الدراسات السابقة  ,بحثه على هذه الدراسات

السابقة ومنها فهو يؤصل  ليعزز قوة ارتباط دراسته الحالية بالدراسات

 دراسته.

ومن هذا املنطلق فقد قام الباحث بتتبع بعض الجهود التي سبقت هذه 

لتربوي في تطوير األداء االداري الدراسة في مجال فعالية مراكز التدريب ا

وقد حصل على عدد ال بأس به من الدراسات واألبحاث  ,ملديري املدارس

 :السابقة املرتبطة بموضوع دراسته كالتالي

: دراسات تناولت مراكز التدريب التربوي:
ً
 أوال

 :الدراسات العربية

التدريب التربوي دراستها بعنوان " تقويم برامج مركز  [11أجرت رواس ]

بالرئاسة العامة لتعليم البنات في مكة املكرمة وجده من وجهة نظر املدربات 

 واملتدربات".
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هدفت الدراسة بالكشف عن فعالية مركز التدريب التربوي من خالل       

( مدربة ومتدربة 654تقويم برامج هذا املركز التدريبي, أفراد مجتمع الدراسة )

بنات في مكة املكرمة وجده وكانت االستجابة من قبل من منسوبي تعليم ال

مدربة ومتدربة فقط. توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج  (357)

مناقشة املشكالت التي تحد من التحصيل الدراس ي وكيفية التعامل مع )

الطالبات ذوي صعوبات التعلم وأن خمسة اساليب من اساليب التدريب 

وار وحلقة نقاش والورش التدريبية والدروس املناقشة والح)مهمة وهي 

 النموذجية(.

وخلصت إلى جملة توصيات ممثلة بـ: تزويد مراكز التدريب التربوي        

واالستعانة بالخبراء والخبيرات, مع تكوين ثالث لجان رئيسية  ,باملتخصصات

ت ضمن الهيكل التنظيمي ملركز التدريب التربوي تمثل الفئة الفنية في مجاال 

للبرامج التدريبية و زيادة  (التقويم واملتايعة ,التنفيذ ,التخطيط والتصميم)

ية املحددة بالدراسة بدرجة االهتمام بالتركيز على خدمة البرامج التدريب

 .عالية

دراسة بعنوان " مالءمة برامج مركز التدريب التربوي  [6وأجرى عيوني ]      

يداني للمعلمين من وجهة نظر بالعاصمة املقدسة ملتطلبات العمل امل

 املعلمين املتدربين ومديري املدارس".

وهدفت الدراسة إلى تحديد درجة مالءمة برامج مركز التدريب التربوي        

بالعاصمة املقدسة ملتطلبات العمل امليداني. أيضا تحديد أهم الفروق في 

طلبات سوق درجة مالءمة ما يقوم به مركز التدريب التربوي من برامج ومت

وقدم استخدم الباحث املنهج الوصفي وكانت أداة الدراسة  العمل امليداني.

 30معلم و 320املستخدمة اإلستبانة. على عدد أفراد العينة البالغ عددهم 

مدير جميعهم في املرحلة االبتدائية. املتدربين يرون أن درجة مالئمة مركز 

 ,يرى مديرو املدارس أنها منخفضةالتدريب في محتوى برامجه إلى حد ما بينما 

أن أفراد عينة الدراسة من املتدربين يرون أن متابعة أثر التدريب على 

املتدربين كانت منخفضة جدا, أن أفراد عينة الدراسة من املعلمين يرون أن 

 إسهام املراكز التدريبية بالبرامج لها دور في رفع أداء املعلمين.

ة إدارة التدريب التربوي في توصيف الوظائف مساند :وكانت توصيات الدراسة

املتابعة الدورية بعد عودة  ,التعليمية واإلدارية وتحديد الكفايات الالزمة لها

 املتدرب للتعرف على ما أسهم به التدريب من نمو منهي وإداري لديه 

[ دراسة بعنوان " الحاجات التدريبية لتنمية مهارات اإلبداع 30وأجرت بدر ]

لتطوير العمل املدرس ي ملديرات ومساعدات املدارس املتوسطة  اإلداري 

 والثانوية بمدينة مكة املكرمة " 

هدفت الدراسة إلى تحديد الحاجات التدريبية لتنمية مهارات االبداع       

االداري ملديرات ومساعدات املدارس وتحديد الفروق ذات الداللة االحصائية 

اسة حول الحاجات التدريبية لتنمية بين متوسطات استجابات عينة الدر 

مهارات االبداع االداري لتطوير العمل املدرس ي ملديرات ومساعدات املدارس 

وتكون أفراد  ,املتوسطة بمدينة مكة املكرمة وصممت الباحثة استبانه

( مديرة ومساعدة. واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي 292مجتمع الدراسة )

يع الحاجات املقدمة في الدراسة كانت مهمة ان وكانت نتائج الدراسة أن جم

من اهم البرامج لالبداع االداري الخريطة الذهنية والحوار والعصف الذهني 

وال توجد فروق ذات داللة احصائية بين اجابات عينة الدراسة بحسب نوع 

املسمى الوظيفي املرحلة التعليمية نوع املؤهل سنوات الخبرة الدورات 

 يؤكد الحاجة املاسة إلشباع هذه املهارات لديهن.التدريبية مما 

تصميم برامج  :توصيات الدراسة في ضوء النتائج توص ي الباحثة بما يلي

تدريبية تشبع الحاجات املهارية للمتدربات ضرورة إلزام كل مديرة او مساعدة 

مديرة حضور البرامج التدريبية ضرورة وجود حافز تشجيعي ضرورة توفير 

 رات ميدانية للمديرات واملساعدات كنوع من التدريب.ورش عمل زيا

[ دراسة بعنوان " نموذج مقترح لتطوير إدارات التدريب 32وأجرى حمرون ]

 التربوي بإدارات التربية والتعليم ".

حيث هدفت هذه الدراسة إلى تشخيص نظام إدارات التدريب التربوي      

 ,ومعرفة االتجاهات الحديثة لتطوير مراكز التدريب التربوي الحالية ,الحالي

باعتبارها تطوير لألداء. استخدم الباحث منهج تحليل النظم لتشخيص نظام 

تمع مشرفي إدارات مراكز التدريب التربوي وتم تطبيق الدراسة على كامل مج

التدريب التربوي بإدارات التربية والتعليم باململكة العربية السعودية 

واستخدم الباحث في أداة الدراسة االستبانة. وقد خلصت الدراسة إلى 

توفر دعم مادي جيد للتدريب ساعد على تأمين  :مجموعة من النتائج منها

ف على العملية أغلب مستلزمات املراكز من األجهزة واألثاث إضافة للصر 

وجود مركز رئيس ي للتدريب في كل منطقة تعليمية مجهز  ,التدريبية

مع ضعف في التقنيات املتعلقة  ,بمستلزمات التدريب من األجهزة واألثاث

 في االستخدام من  ,بالصيانة
ً
الورش التدريبية كانت األسلوب األكثر شيوعا

 ,دراسة الحالة ,التمع ضعف في استخدام أساليب حل املشك ,قبل املدربين

نقص في الكادر التدريبي  ,والتعليم املبرمج ,الزيارات امليدانية ,تمثيل األدوار

 واختصاص ي بناء البرامج والحقائب التدريبية.

العمل على تغيير مسمى إدارة التدريب التربوي  :وكانت توصيات الدراسة      

ضرورة توفر في كل مركز  ,ليمإلى مسمى إدارة تطوير األداء بإدارة التربية والتع

ان يتم عمل دراسة  ,تدريب األعداد الكافية من الكوادر البشرية املتخصصة

تتبعية بعد تطبيق هذا النموذج إلدارات تطوير األداء بعد سنتين من 

 يق وتشخيص النظام في ضوء أهدافه.التطب

 تنمية في ي التربو  التدريب برامج [ دراسة بعنوان " فاعلية33] أجرت الزهراني

 الطائف" مدينة داخل املدارس ومديرات مديري  لدى العمل فرق  بناء مهارة

حيث هدفت الدراسة للوصول الى قائمة باملهارات الالزمة ملدير ومديرة       

املدرسة املتعلقة ببناء فرق العمل باالضافة الى التعرف على مهارات بناء فرق 

واملديرات نتيجة التحاقهم ببرامج التدريب العمل التي اكتسبها املديرون 

وتحديد ما إذا كانت هناك فروق بين استجابات  ,التربوي من وجهة نظرهم

 ,مجتمع الدراسة يعزى الى املؤهل الخبرة والجنس وعدد الدورات التدريبية

استخدمت الباحثة املنهج الوصفي املسحي التحليلي ويتكون مجتمع الدراسة 

 107)من 
ً
الباحثة ( معلما ومعلمة. واستخدمت 535ومديرة و)( مديرا

توفر مهارات بناء فرق  يلي: وكانت نتائج الدراسة ما’ االستبانة كأداة للدراسة

تمارس املديرات مهارات بناء  ,العمل في البرامج التدريبية بصورة متوسطة

يرى املعلمون ان  ,فرق العمل بدرجة عالية واملديرين بدرجة متوسطة

توجد فروق  ال ,ن يمارسون مهارات بناء فرق العمل بدرجة متوسطةاملديري

ذات داللة احصائية بين استجابات املديرين واملديرات حول املهارات 

 ,عدد سنوات الخبرة ,نوع التعليم باملدرسة :املمارسة تعزى للمتغيرات التالية

 املرحلة الدراسية.

ن واملديرات من خالل برامج ضرورة االهتمام بتدريب املديري :أهم التوصيات

تنويع االساليب التدريبية  ,تركز على املهارات ال املعلومات النظرية فحسب

املتبعة في تدريب القيادات في مراكز التدريب التربوي واستخدام اساليب 
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ضرورة اهتمام  ,جديدة تتناسب مع حاجاتهم ومستواهم الفكري وخبراتهم

املدربين واملدربات من املشرفين التربويين وزارة التربية والتعليم بإعداد 

ضرورة االهتمام بتفعيل ومتابعة سجل النمو املنهي  ,واملشرفات التربويات

 لشاغلي وشاغالت الوظائف التعليمية على اختالفهم.

[ دراسة بعنوان " تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مراكز 10أجرى الدهاس ]

 ".افظة الخرج من وجهة نظر املدربينالرياض ومحالتدريب التربوي بمدينة 

وهدفت الدراسة إلى التعرف على واقع مراكز التدريب ومتطلباته من       

وجهة نظر املتدربين والعوائق التي تعيق تطبيق ادارة الجودة. مجتمع الدراسة 

 على االستبانة كأداة  :ومنهج البحث
ً
استخدم الباحث املنهج الوصفي معتمدا

ية للدراسة ومجتمع الدراسة جميع مشرفي التدريب ومن قدم برامج رئيس

 140تدريبية من منسوبي التعليم في مراكز التدريب التربوي وكان عددهم 

. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها
ً
االستجابة إلى مقترحات  :فردا

البرامج أن يطور املركز  ,وشكاوي املستفيدين من مراكز التدريب التربوي 

تطبيق الخطة اإلستراتيجية ملركز التدريب للتطوير  ,التدريبية بصفة مستمرة

 ,قلة الكوادر البشرية املدربة في مراكز التدريب التربوي  ,والتحسين املستمر

العمل على تطوير  :دعم مراكز التدريب بخبراء في التدريب. وتوصيات الدراسة

م بتشجيع املتدربين على النمو املنهي االهتما ,مديري مراكز التدريب التربوي 

عقد لقاءات وورش  ,العمل على تدريب و تأهيل املدربين بإستمرار ,واملعرفي

 عمل لتوضيح مفاهيم الجودة للعاملين في مراكز التدريب التربوي.

 :الدراسات األجنبية

[ دراسة بعنوان " أهمية تدريب التربويين بإعتبارها مهمة 34أجرى فان مروي ]

 "التربية في جمهورية جنوب أفريقيادارة فريق كليات إ

حيث هدفت الدراسة على أهمية مراكز تدريب التربويين وهذا من أجل 

التدريب والتطوير كما هدفت الدراسة الى تطوير أداء العاملين في كليات 

استخدم الباحث املنهج التجريبي في دراسته وكانت  ,التربية في جنوب أفريقيا

 فرد.  160هي اداة الدراسة وعدد أفراد العينة  املالحظة

أن التنمية املثلى للموارد البشرية من خالل  :توصلت الدراسة إلى نتائج منها

التطوير املنهي  -تطوير املهنة  -التدريب وثيق الصلة بـ: تطوير أداء املهام 

 التطوير الشخص ي. -للعاملين 

 املوارد البشرية.أن اختيار التدريب الجيد يساعد في تنمية 

أن مراكز التدريب التربوي بوضعها الحالي ال يمكن أن  :توصيات الدراسة

 تقوم بالتطوير املستمر في األداء مالم تطور هياكلها وأدوارها وأفرادها.

[ دراسة بعنوان " أثر مراكز التدريب املشترك على انجاز 35أجرى مورن ]

 الفرد ملهامه 

وهدفت الدراسة لتوضيح أثر التدريب على انجاز الفرد ملهامه. وتمت الدراسة 

في معهد كندي حيث تمثل الدراسة جميع موظفي املعهد والبالغ عددهم 

وقد  % من املجتمع.20وقد اخذ الباحث عينة عشوائية منهم تبلغ  1484

 استخدم الباحث االستبانة أداة للدراسة.

أن هناك عالقة إيجابية بين عدد الدورات  :توصلت الدراسة لنتائج منها

 التدريبية وانجاز العمل, وجود أثر للتدريب على أداء الفرد.

 عمل دورات تدريبية باستمرار للحصول على أداء أفضل. :توصيات الدراسة

[ دراسة بعنوان " احتياجات التدريب االداري 36أجرى براون وآخرون ]

 الثانوية باململكة املتحدة" والتطوير لرؤساء األقسام باملدارس

حيث هدفت هذه الدراسة الى التحقق من التطوير االداري عن طريق      

االحتياجات التدريبية لرؤساء االقسام في املدارس الثانوية ومناقشة الجدل 

وقد استخدم الباحث االستبانة  ,القائم حول قصور بعض البرامج االدارية

البحث املنهج الوصفي التحليلي وقد تم كأداة للدراسة حيث تضمن منهج 

مدير مدرسة باالضافة الى استخدام أداة املقابلة وكانت  (21)توزيعها على 

 ( من أفراد العينة.9لعدد )

ومن اهم نتائج الدراسة التي توصل اليها الباحث ان معظم االفراد املكلفين      

هم يؤدون دورهم بشكل بالعمل االداري يمتلكون املعرفة واملهارات التي تجعل

وأن نتائج املقابالت توصلت الى زيادة في االفراط لتحديد االحتياجات  ,فعال

التدريبية من قبل مصمم برامج التدريب هذا واتضح من الدراسة زيادة 

الحساسية والشعور باالحباط من قلة املشاركة في تصميم البرامج التدريبية 

 والتخطيط لها.

املراكز فعالية التدريب والتعليم األكاديمي بسة بعنوان "[ درا37أجرى دوملي ]

  ."على سلوك مدراء املشاريع

وهدفت الدراسة تقييم فعالية التدريب الرسمي والتعليم األكاديمي على 

كيفية إدارة املشاريع. تمت الدراسة في بريطانيا على عدد من املديرين واختار 

يل مجتمع الدراسة وأداة فرد كعينة عشوائية لتمث 100الباحث عدد 

 استبانه.  62الدراسة هي االستبانة التي أعيد منها عدد 

وخلصت الدراسة بنتائج منها: أن مديري املشاريع الذين يتدربون أثناء عملهم 

 أقدر على العمل من الذين ال يتدربون. 

على مراكز التدريب ضرورة تفعيل برامج مهنية تساعد  :توصيات الدراسة

ضرورة معرفة املهنة وإدارة األفراد كي  ,ن الشباب واإلعداد املنهي لهمعلى تواز 

 يصبحوا قادرين على تحمل املسئولية.

: دراسات تناولت األداء اإلداري 
ً
 :ثانيا

 :الدراسات العربية

 من الدراسات التي تناولت هذا الجانب ما يلي:

ير األداء [ دراسة بعنوان " ثقافة االبداع مدخل لتطو 38أجرت باناعمة ]

اإلداري لدى مديرات مدارس التعليم العام الحكومي واالهلي بمدينة مكة 

 املكرمة "

 حيث هدفت الدراسة الى التعرف على طبيعة العالقة بين ثقافة      

االبداع واالداء االداري وتحديد اهم القيم التنظيمية املحفزة لالبداع االداري 

استجابات عينة الدراسة حول املمارسات في الفكر االداري وتحديد درجة 

التي يمكن ان تحقق القيم التنظيمية املحفزة لالبداع االداري في مدارس 

وتحديد الفروق ذات الداللة االحصائية  ,التعليم العام بمدينة مكة املكرمة

بين متوسطات استجابات افراد عينة الدراسة حول املمارسات التي يمكن ان 

يمية املحفزة لالبداع االداري في مدارس التعليم العام تحقق القيم التنظ

 –نوع املدرسة  –بمدينة مكة املكرمة تعزى للمتغيرات التالية نوع العمل 

الدورات التدريبية. استخدمت الباحثة املنهج  –الخبرة  -املؤهل العلمي

الوصفي وكانت االستبانة هي اداة جمع املعلومات من عينة الدراسة البالغ 

من مديرات ومعلمات مدارس مدينة مكة املكرمة. واهم ما (517)دهم عد

توصلت اليه من نتائج ان استجابات افراد عينة الدراسة حول املمارسات 

التي يمكن ان تحقق القيم التنظيمية املحفزة لالبداع االداري كانت بدرجة 

 ,ي االداءالحرية واالستقاللية ف)عالية جدا من خالل ابعاد الدراسة التالية 

روح الود  ,روح الفريق والعمل الجماعي ,الدعم والتحفيز على االنجاز
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توجد فروق ذات  (تكريم االبداع وتقدير املوظفين ,والعالقات االنسانية

داللة احصائية بين استجابات افراد عينة الدراسة حول املمارسات التي 

 ريق والعمل الجماعي.يمكن ان تحقق الحرية واالستقاللية في االداء وروح الف

تهيئة البيئة الداخلية املناسبة ملدارس التعليم العام  :توصيات الدراسة

التاحة الفرصة ملديرات املدارس في املبادرة بحل املشكالت واتخاذ القرارات في 

ضرورة الدعم املستمر من جانب االدارة املدرسية لترسيخ  ,الوقت املناسب

ملدرسية بتهيئة البيئة االبداعية املتطورة الالزمة ثقافة االبداع داخل البيئة ا

 لتحقيق التطوير املستمر في االداء.

[ دراسة بعنوان " درجة مالءمة برامج تدريب مديري 39كما أجرى الدعدي ]

ياجاتهم التدريبية من املدارس في االدارة املدرسية بجامعة ام القرى الحت

 ".وجهة نظرهم

عرفة وجهات نظر املتدربين من مديري مدارس وهدفت هذه الدراسة مل      

حول مالءمة البرامج التدريبية في االدارة املدرسية املقدمة لهم بجامعة ام 

املؤهل  :القرى بمكة املكرمة والتعرف على درجة تأثير متغيرات الدراسة

عدد الدورات التدريبية. استخدم الباحث املنهج  ,سنوات الخبرة ,العلمي

فقرة مقسمة على سبع محاور وقد بلغ  44اعداد استبانة من الوصفي حيث ب

ان  :مدير ووكيل مدرسة. من اهم نتائج الدراسة 77عدد عينة الدراسة 

خطط البرامج التدريبية واهدافها تالءمهم بدرجة متوسطة واملحتوى بدرجة 

متوسطة واملدربين ايضا متوسطين كما الراحة النفسية للمتدربين كانت 

جة توافر الخدمات املساندة وسائل النقل واملواصالت املناسبة ضعيفة ودر 

 
ً
. وال توجد عالقة دالة احصائيا

ً
بشكل دائم مكان التدريب كانت ضعيفة جدا

 بين مالءمة البرامج التدريبية ومؤهلهم الدراس ي.

وضع خطة طويلة االجل لتدريب مديري املدارس تكون  :اهم التوصيات

اء بحوث حول الكفايات االدارية الالزمة ملديري اجر  ,مستمرة وبصفة دورية

اجراء بحوث حول املعوقات التي تمنع البرامج التدريبية من تحقيق  ,املدارس

 اهدافها.

 :الدراسات األجنبية

تطوير األداء [ في دراسته " أهمية أسلوب القائد في Ostmery40 [أجرى 

 ".اإلداري 

وهدفت الدراسة إلى وصف محاولة أحد األحياء لتطوير التعليم املجتمعي       

املنهي في والية تكساس من خالل املقابالت الشخصية مع رئيس الحي وعضو 

من  ,( معلم17مدير مدرسة و) (11( إداريين و)9املجلس العلمي للمدرسة و)

 دراسته. واستخدم الباحث حساب املثلثات في  ,خالل املشاهدات امليدانية

  :توصلت الدراسة الى نتائج منها

  ,املشاركة في اتخاذ القرار أدى الى تحسين األداء

 أثر أسلوب رئيس الحي وقيادته طورت األداء املنهي والتعليم املجتمعي.

إن املشاركة في إتخاذ القرار بين الرئيس والعاملين تؤدي  :توصيات الدراسة

 تطوير األداء 

 منهج الدراسة واجراءاتها:

  الجزء هذا يتناول 
ً
 وعينتها، الدراسة مجتمع وألفراد الدراسة، ملنهج وصفا

 كما ثباتها، او وصدقه إعدادها، وطرق  الدراسة املستخدمة أداة وكذلك

 أدوات تقنين في الباحث بها التي قام إلجراءاتا لوصفل الفص هذا يتضمن

 في عليها الباحث التي اعتمد اإلحصائية املعالجات وأخيرا وتطبيقها، الدراسة

 الدراسة بالتفصيل إجراءات تناول  سيتم املبحث هذا وفي الدراسة، تحليل

 التالي: النحو على وذلك

: منهج الدراسة
ً
 أوال

 الوصفي املنهج باستخدام الباحث قام الدراسة أهداف تحقيق اجل من     

 وظواهر أحداث تتناول  البحث في طريقة يعرف بأنه" والذي التحليلي

 في الباحث تدخل دون  كما هي، والقياس للدراسة متاحة موجودة وممارسات

[، 41ويحللها" عدس ] صفها في معها يتفاعل أن الباحث ويستطيع مجرياتها

املنهج األكثر مالئمة لتحقيق أهداف الدراسة الحالية حيث سيتم ويعتبر هذا 

من خالله تحديد مدى فعالية مراكز التدريب التربوي في تطوير األداء اإلداري 

ملديري مدارس املرحلة االبتدائية بمدينة جده من وجهة نظر مديري تلك 

 املدارس.

: مجتمع الدراسة 
ً
 ثانيا

مديري مدارس املرحلة االبتدائية التابعة  جميع من الدراسة مجتمع تكون       

ملكاتب التربية والتعليم الستة والتابعة لإلدارة العامة للتربية والتعليم بمدينة 

جده )بنين( وهي الوسط والجنوب والشرق والصفا والنسيم والشمال والبالغ 

، حسب إحصائيات اإلدارة العامة للتربية والتعليم 289عددهم )
ً
( مديرا

 دينة جدة.مل

: عينة الدراسة
ً
 ثالثا

تم اختيار عينة الدراسة بطريقة العينة العشوائية الطبقية، حيث قام      

( استبانة على مجتمع الدراسة، وكانت االستبانات 80الباحث بتوزيع )

( استبانات منها لعدم صالحيتها للتحليل، 4( استبانة تم حذف )64املستردة )

( 60االستبانات الكاملة والصالحة للتحليل ) وبناء على ذلك أصبحت عدد

%( من مجتمع 20.76استبانة تمثل أفراد عينة الدراسة الحالية، بنسبة )

 ملكاتب التربية 1الدراسة، ويوضح الجدول )
ً
( توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا

 جدة.والتعليم الستة بمدينة 

 ونسبتها إلى مجتمع الدراسة الكلي توزيع أفراد مجتمع الدراسة وعينتها على مكاتب التربية والتعليم بمدينة جدة 1جدول 

 عينة الدراسة مجتمع الدراسة مكاتب التربية والتعليم

 النسبة العدد النسبة العدد

 %3.11 9 %13.49 39 الوسط

 %3.81 11 %19.03 55 الجنوب

 %3.46 10 %16.96 49 الشرق 

 %3.81 11 %18.34 53 الصفا

 %3.11 9 %14.88 43 النسيم

 %3.46 10 %17.30 50 الشمال

 %20.76 60 %100 289 اإلجمالي
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 والصالحة املكتملة االستبانات خالل من الدراسة لعينة وصف يلي وفيما

 :الدراسة عينة ألفراد األولية البيانات على بناء للتحليل

  الدراسة عينة ألفراد املئوية والنسب التكرارات حساب تم
ً
 للمتغيرات وفقا

 التدريبية الدورات عدد اإلدارة، في الخبرة سنوات العلمي، املؤهل العمر،)

 التدريب مراكز خارج التدريبية الدورات عدد التربوي، التدريب مراكز داخل

 (التربوي 

 التوصيات. 4

 :التالية بالتوصيات الباحث خرج فقد الدراسة نتائج ضوء على

 من تبين حيث للمديرين الفعلية االحتياجات مناسبة على التأكيد ضرورة  -1

 مديري  يحتاجها التي البرامج تطبيق مستوى  في تباين هناك أن الدراسة نتائج

 .االبتدائية املدارس

 التدريب خطة وضع في املشاركة بمبدأ ليأخذوا املديرين تحفيز ضرورة -2

 .الزمنية

 وأهمية ثقافة حول  للمديرين مفصلة تدريبية دورات تقديم ضرورة -3

 األداء تطبيق وممارسات وأنماط وإشكال مفهوم وعن اإلداري  التدريب

 .اإلداري 

 إدارة داخل سواء التربوية اإلدارة في متخصصين بمدربين االستعانة -4

 .خارجه أو التعليم

 . اإلداري  البرنامج بمحتوى  التدريب زمن تناسب -5

 طريق عن املدارس في املديرين تقويم معايير تطوير على العمل ضرورة -6

 .اإلدارية البرامج

 .مباشرة منه االنتهاء بعد بتقييمه التدريبي البرنامج تعزيز -7

 بعد(  املدرسية اإلدارة شعبة)  التربوي  اإلشراف مكتب متابعة ضرورة -8

 .تقييمه يتم كي اإلداري  البرنامج من االنتهاء

 يجتازون الذين للمديرين مادية أو معنوية حوافز هناك يكون  أن يجب -9

 .التعليم إدارة قبل من اإلدارية البرامج

 بين الخبرات تبادل يتم حتى ومدربيها التدريب مراكز مديري  تدوير ضرورة -10

 .جدة بمدينة التربوي  التدريب مراكز

 التدريب مراكز داخل اإلدارية للبرامج متخصصين بمشرفين االستعانة -11

 .التربوي 

 ملعرفة التربوي  التدريب ومراكز املديرين بين املستمر التواصل ضرورة -12

 .اإلدارية للبرامج املناسب االحتياج

 الـمـراجـــــع

 العربية الـمـراجع أ.

 البرامج بناء وفعالياته مفهومه :التدريب (,م2007) أحمد حسن, الطعاني[ 1]

 .عمان– والتوزيع للنشر الشروق دار, وتقويمها التدريبية

علم اقتصاديات التعليم الحديث، الدار ( 2005) محمود عباس، عابدين[ 2]

 .املصرية اللبنانية ،القاهرة

 املعارف مكتبة ,املدرسية اإلدارة كفاءة رفع(,2004) إبراهيم احمد ,احمد[ 3]

 .اسكندرية, الحديثة

 اتقن بفعالية تواصل-الجدد للمدراء مهارات (,2007) موري, ستتنر[ 4]

 العربية:  ترجمة, بكفاءة العمل فوض والتدريب والقيادة التعليم

 .الرياض ,جرير مكتبة ,والتوزيع للنشر

 استراتيجيات على التدريب فعالية(,م2009) عبدالواحد صفاء ,خياط[ 5]

 من والبحث املكتبة معلمات لدى التدريسية املهارات لتطوير التدريس

 ماجستير رسالة ,املكرمة مكة بمنطقة التربويات املشرفات نظر وجهة

 .املكرمة مكة ,القرى  ام جامعة ,التربية كلية ,منشورة غير

 التربوي  التدريب مركز برامج مالئمة (,م2007) عمر احمد ,عيوني[ 6]

 نظر وجهة من للمعلمين امليداني العمل ملتطلبات املقدسة بالعاصمة

 ام جامعة ,التربية كلية ,ماجستير رسالة ,املدارس وديري  املتدربين

 .املكرمة مكة ,القرى 

 األداء لتطوير املتكامل املنهج :املستشار (,م2000) وجيمس دنا ,روبنسون [ 7]

 .القاهرة ,بيمك لإلدارة املهنية الخبرات مركز :ترجمة ,وأدوات خطوات

 التربية مصطلحات معجم (,م2004) احمد, الزكي ’عبده فاروق, فلية[ 8]

 
ً
  لفظا

ً
 .اإلسكندرية, والنشر الطباعة لدنيا الوفاء دار, واصطالحا

تميز. دار املنهل: . األداء اإلداري امل(2008) ، مدحت محمدالنصر ابو[ 9]

 القاهرة

 مراكز في الشاملة الجودة إدارة تطبيق (,هـ1431) عيس ى جابر ,الدهاس[ 10]

 نظر وجهة من الخرج ومحافظة الرياض بمدينة التربوي  التدريب

 جامعة ,االجتماعية العلوم كلية ,منشورة غير ماجستير رسالة, املدربين

 .الرياض, اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام

 التربوي  التدريب مركز برامج تقويم (,م2001) احمد فايزة ,رواس[ 11]

 نظر وجهة من وجدة املكرمة مكة في البنات لتعليم العامة بالرئاسة

 ,القرى  ام جامعة ,التربية كلية ,ماجستير رسالة ,واملتدربات املدربات

 . املكرمة مكة

 .البشرية املوارد إدارة(,م2003) عبدالرحيم خالد ,الهيتي[ 12]

 البشرية املوارد وتنمية التقنية نقل دراسة(,1421)ماهر أسامة ,محمد[ 13]

 شهر ,العشرون العدد ,والتقنية التدريب مجلة,  الخليج دول  في

 .شعبان

 والعمليات املدخالت التربوي  التدريب(,هـ1429) احمد صالح ,الطريقي[ 14]

 ,الوطنية فهد امللك مكتبة ,املستهدفين اتجاهات وقياس واملخرجات

 .الرياض

 .الرياض,  التربوي  التدريب دليل(,1423) والتعليم التربية وزارة[ 15]

 في التدريب مستقبل(,1420) عبدهللا, الزيلعي, حسن يوسف, العارف[ 16]

 في مقدمة عمل ورقة, املستقبلية والتطلعات الواقع التربوية االدارة

 ذو11-9 من الفترة في الشرقية باملنطقة التعليم ملديري  الثامن اللقاء

 تعليم,  املكرمة مكة بمنطقة للتعليم العامة اإلدارة هـ1420 القعدة

 . جده

 دار ,العامري  خالد: ترجمة ,التدريب تقنيات(,2007) ليسلي ,راي[ 17]

 .القاهرة, للنشر الفاروق

 التدريبية العملية فاعلية تقويم (2005) عبدالعزيز عادل, السن[ 18] 

 في والتدريب االستشارات مؤتمر,  التدريب اقتصاديات مبدأ وتحقيق

, بيروت ,االدارية للتنمية العربية املنظمة ,2005ينيو 8- 5 من الفترة

 لبنان

 بعض, الخدمة أثناء املعلمين تدريب(,2001) الصائم محد ,عثمان[ 19]

 .بيشة, الثقافية الخبتي مكتبة ,املعاصرة التجارب
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 ,التنفيذ موضع املبادئ وضع-التدريب عملية إدارة ،(2005) مايك ,ويلز[ 20]

 .د: راجعه ,الدسوقي محسن. أ البحوث بمركز الترجمة ادارة :ترجمة

 ,العامة االدارة معهد ,االحمدي حنان

 التدريب تخطيط ,التدريب مهارات منهج (,2006) الرحمن عبد ,توفيق[ 21]

 بيمك, للتدريب املهنية الخبرات مركز .التدريبية االحتياجات وتحديد

 .القاهرة,

 الحديثة والتطبيقات املبادئ– االدارة أساسيات (,2003) جاري  ,ديسلر[ 22]

 دار, مرعي درويش: مراجعة عبدالقادر، محمد عبدالقادر: ترجمة,

 .الرياض ,للنشر املريخ

 .عمان, , اليازوري  دار, اإلداري  التدريب(, 2006) نجم, العزاوي [ 23]

 النظرية االسس – البشرية املوارد إدارة (,2001) فارس مازن  ,رشيد[ 24]

 العبيكان مكتبة,  السعودية العربية اململكة في العملية والتطبيقات

 .الرياض,

 .عمان,  زهران دار,  البشرية املوارد إدارة (,2002) حاني, هللا نصر[ 25]

 عالم,  استراتيجي مدخل املوارد إدارة (,2006) حرحوش عادل ,صالح[ 26]

 عمان, الحديث الكتب

 عمل ورقة, أثره وقياس التدريب تقويم (,2003) عبدهللا علي ,اليافعي[ 27]

 العربي املركز في املنعقدة أثره وقياس التربوي  التدريب لقاء إلى مقدمه

 .الدوحه ,الخليج لدول  التربوي  للتدريب

 ,التعليم في الحديثة اإلدارية املداخل (,2010) محمد أسامة ,العليم عبد[ 28]

 .عمان, والتوزيع للنشر املناهج دار

 التربوية اإلدارة أسس(,2009) فهمي محمد, الدويك ,تيسير ,الدويك[ 29]

 .عمان ,الفكر دار ,التربوي  واإلشراف واملدرسية

 اإلبداع مهارات لتنمية التدريبية الحاجات(,2008)سليمان اريج ,بدر[ 30]

 املتوسطة املدارس ومساعدات ملديرات املدرس ي العمل لتطوير اإلداري 

 غير ماجستير رسالة ,نظرهن وجهة من املكرمة مكة بمدينة والثانوية

 .املكرمة مكة ,القرى  ام جامعة, التربية كلية ,منشورة

 إدارات لتطوير مقترح نموذج ،(هـ1428) غضيان هللا ضيف ,حمرون[ 32]

 ,منشورة غير دكتوراة رسالة ,والتعليم التربية بإدارات التربوي  التدريب

 .املكرمة مكة ,القرى  ام جامعة ,التربية كلية

 تنمية في التربوي  التدريب برامج فاعلية(,م2010) صالح فتحية ,الزهراني[ 33]

 مدينة داخل املدارس ومديرات مديري  لدى العمل فرق  بناء مهارة

 ,القرى  ام جامعة, التربية كلية ,منشورة غير ماجستير رسالة, الطائف

 .املكرمة مكة

 األداء لتطوير مدخل اإلبداع ثقافة(,2005) عبدالرحمن فوزية ,باناعمة[ 38]

 واألهلي الحكومي العام الثانوي  التعليم مدارس مديرات لدى اإلداري 

 جامعة, التربية كلية ,منشورة غير ماجستير رسالة ,املكرمة مكة بمدينة

 .املكرمة مكة ,القرى  ام

 مديري  تدريب برامج مالءمة درجة (,2008) طفيف عبدالرحيم ,الدعدي[ 39]

 التدريبية الحتياجاتهم القرى  ام بجامعة املدرسية االدارة في املدارس

 جامعة,  التربية كلية ,منشورة غير ماجستير رسالة ,نظرهم وجهة من

 .املكرمة مكة ,القرى  ام

 أدواته – مفهومه :العلمي البحث (,2004) وآخرون ,عبدالرحمن ,عدس[ 41]

 .الرياض ,للنشر أسامة دار ,أساليبه -
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ABSTRACT_The study aimed at recognizing the effectiveness of educational training centers in the 

development of managerial performance for primary schools principals in Jeddah from their own points of 

view, and disclosing the statistically significant differences through principals’ estimation for the 

effectiveness of educational training centers in their managerial development attributed to (Age – 

education – experience – training courses), also identifying the requirements for development of 

educational training centers so that to fulfill the development of managerial performance for principals 

from their own points of view. Method & Study Tool: the researcher used, for achievement of study 

objectives, the analytical descriptive method for it corresponds with the study problem. The sample of the 

study was formed of (59) primary school principals from Jeddah, where the researcher chose the study 

sample randomly; the tool employed was a questionnaire, where the researcher distributed (80) 

questionnaire forms and retrieved (60) of them. Study Results The study reached the following results : 

Effectiveness of the training centers, educational start of planning for the training needs of administrative 

programs, has been shown through research that the effectiveness and impact of the training took first 

place in the dimensions and then came the implementation of training, came to evaluate the training 

degree(neutral), and also the follow-up and management support came(neutral - ( No statistically significant 

differences in the estimate due to the managers(age, academic qualifications, years of experience, training 

courses)  – The development came requirement that there should be supervisors and specialists to 

administrative programs, and also trained in educational management and continuous communication 

between training centers and school administrators. Recommendations : Emphasis should be on occasion 

the actual needs of managers in terms of the results of the study show that there is variation in the level of 

application of the actual programs needed by school administrators . The need to motivate managers to take 

the principle of participation in the development of training plan in time . The need to provide detailed 

training sessions for managers on the culture and the importance of management training and the concept 

of shapes and patterns and practices application performance management . the use of trainers specialized 

in educational administration, both within and outside the Department of Education . the need for 

continuous communication between managers and training centers to learn the educational requirement 

for appropriate administrative programs. 

Keywords: Educational Training Centers, The Development of Managerial Performance, Primary Schools 

Principals 

 

 

 

 

 

 


