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دور برامج املركز الرتبوي للتطوير والتنمية 
املهنية التدريبية يف حتقيق النمو املهني لدى  

مارسات الرتبويات
ُ
 امل

 أنس بن إبراهيم حمد التويجري **                    مشاعل بنت محمد عبد هللا الغرير*

 

  

ربويات من البرامج الّتدريبيِة الّتي قّدمها املركز التربوي للتطوير والتنميِة هدفت هذه الدراسة إلى َمعرفة َمَدى  _امللخص
ّ
استفادِة املُمارِسات الت

رامج الّتدريبية الصيفية، وَمَدى ُمالئمة البيئِة امليدانيِة للتطبيق، والّتوصل إلى ُم  ر املستفيداِت من البَ
َ
ظ سهم في املهنيِة من وجهة نَ

ُ
قترحات يُمكن أن ت

ستخدم املنهج الوْصفي، وتطبيق االستبانة كأداٍة للدراسِة على عينةٍ  تطوير
ُ
غت  البرامج الّتدريبية التي ُيقدمها. ولتحقيق أهداف هذه الّدراسة ا

َ
 َبل

 إلى الّن 95)
ُ

 ممن استفدن من البرامج الّتدريبية الصيفية التي قّدمها املركز. وقد توّصلت الدراسة
ً

 تربوية
ً

 ( خمس وتسعون ممارسة
ُ

تائج التالية: درجة

مات من الدوراِت التدريبيِة وَمَدى ُمالئمة البيئِة امليدانيِة لتطبيِق 
ّ
وممارسِة ما تّم الّتدُرب االستجابِة ملحوري أسئلِة الدراسِة )َمَدى استفادِة املعل

مت بالواقِع  عليه( جاءت بدرجٍة عالية، تقديم عدٍد من املقترحاِت التطويريِة ِمَن األفراد عينِة الدراس ّدِ
ُ
 املدّرِب املعلومات واألنشطة التي ق

ُ
ِة، َورْبط

( α=0.05يه )املنهي للمتدربين، ومناسبة ُكميِة املعلوماِت واألنشطِة لزمن الدورة املقّرر، َعدم وجود فروق ذات داللٍة إحصائيٍة عند ُمستوى معنو 

 ملتغير سنوات الِخبرة، ا
ً
ّل، وفقا

ُ
 على نتائج الدراسِة فقد أوص ى  على متغيرات الدراسِة كك

ً
لوظيفة، املؤهل العملي، وَعدد الّدورات التدريبية. وبناءا

ق جودة املخرجات الباحثان بالعديِد ِمَن التوصياِت أبرُزها: وضع املعايير املناسبة الختيار مصممي البرامج التدريبية واملدربين وتقييم أدائهم لتحقي

 ريبية وفق املهام والتخصصات العلمية واملراحل الدراسية املختلفة.التدريبية، وتصنيف البرامج التد

 .: تدريب، تعليم، إدارة، تطوير، تربيةالكلمات املفتاحية
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دور برامج املركز التربوي للتطوير والتنمية املهنية التدريبية في تحقيق النمو 

مارسات التربويات 
ُ
 املنهي لدى امل

1. 
ُ
 قدمـة امل

يعّد التطوير املنهي ركيزة أساسيِة في تنميِة املوارِد البشرية، وُتخصص له      

 في تحسين األداء 
ً
 املنظمات مخصصات كافية من مواردها املاليِة رغبة

ُ
غالبية

 على املنظمات في تحقيقها 
ً
ورفع الكفاءة والجودة، والتي ستنعكس إيجابا

 بهم 
ُ
على املستوى الشخص ي والوظيفي ألْهدافها، فاألفراُد الذين تتم العناية

هْم من يحققون غاياِت هذه املنظمات بتميٍز وكفاءٍة عالية. وهذا ما يؤكده 

محبوب الحق وزير املالية الباكستاني السابق، وأحد رواد التنمية البشرية، 

م بقوله في تقرير التنمية ١٩٩٨والحاصل على جائزة نوبل في االقتصاد لعام 

ل نظرة متعمقة للتنمية البشرية سوف يكون الشغل [: "من خال1البشرية ]

الشاغل الستراتيجيات التنمية هو )الناس( قبل اإلنتاج والتجارة وأسعار 

 الصرف وأسعار الفائدة وأسواق األوراق املالية".

من أحدث االتجاهاِت  [2]ويعدُّ التدريب والتطوير والتعلم بحسب عبوي       

ساعد على تزويد الف
ُ
رد باملهارات واألساليب والخبرات الالزمِة في أي الّتي ت

، بهدف االستفادِة مْنها 
ً
 وعمليا

ً
منظمة، باإلضافِة إلى االتجاهاِت املرغوبِة علميا

واستخدامها من أجل تقديم أداٍء أفضٍل في وظيفة الفرد أو مجال عمله، كما 

تلك  يتّم من خاللها إعدادُه لوظائف مستقبليٍة بحسب أهداف واحتياجات

 املُنظمة. 

ومنذ انطالق برنامج امللك سلمان لتنميِة املوارد البشريِة في اململكِة        

برى رفُع جودة أداء 
ُ
ذي كانت من ضمن غاياته الك

ّ
العربية السعودية، وال

ف الحكومي وإنتاجّيته في العمل، من خالل عدٍد من برامج الّتدريب 
ّ
املوظ

م الّنفس ي والوجداني وإدارة املواهب وتطوير والتطوير املنهي والتوجيه والدع

فين في  -القيادات
ّ
سارعْت الجهات الحكومية لتغيير مسّمى شئون املوظ

لت هيكلتها بــ: اإلدارِة العاّمة 
ّ
إداراتها إلى ُمسّمى املواِرِد البشرية، حيث تمث

اصل للموارد البشرية، تطوير املوارد البشرية، عمليات املوارد البشرية، والّتو 

الّداخلي، ومن خالل هذه الهيكلة َمنح حيٍز أكبٍر ملوضوع الّتدريب والتطوير 

ل الّتطوير املنهي للموظفين والقيادات 
ّ
املنهي في الجهات الحكومية. حيث يمث

فيها أحد الخطط األساّسية في تطوير املوارد البشرية، من خالل تنفيذ البرامج 

ارات املوظفين على اختالف مستوياتهم، التنمويِة والتطويريِة وخطط تنويع مه

 وتحديد احتياجاتهم الّتدريبية.

 الّتعليم أحد الجهات الـُمستهدفِة لهذا البرنامج ضمن مْرحلته        
ُ
وتعدُّ وزارة

الثانية، فالنظاُم التربوّي التعليميُّ الّناجح هو الذي يحّقق أهدافه وفق 

 بجودة تطلعات املجتمع إليه، وأّي تقّدم علمٍي م
ٌ
عرفي في أّي مجتمع مرتبط

ربوي من خالل جهوٍد كبيرٍة يتقّدمها نظاٌم تعليمٌي فعاٌل 
ّ
مخرجات نظامه الت

خص ي واملنهي، لتحقيق األهداف التربويِة 
ّ

ومدّرٌب ومتطوٌر على الصعيد الش

 على أكمل وجه.

 الّتطوير املنهي في املؤسسات الّتعليمية بشكٍل أكبر       
ُ
عن غيرها وتظهُر أهمية

 في التنمية البشرية وصْقل مهارات األفراد وتعديل 
ُ
 األساسية

ُ
كونها اللبنة

 فاعلين أكفاء في مجتمعهم، 
ً
سلوكياتهم واتجاهاتهم وإعدادهم ليكونوا أفرادا

ومحرك هذه الجهود إنما هي مراكُز التطوير املهنية والّتي تسعى إلى إحداث 

 [3]. بويين تطويٍر فعاٍل في أداء املمارسين التر 

ايع )       
ّ
ربويين بحسب الش

ّ
( 1439ويعّد التطويُر املنهيُّ املستمرُّ للُممارسين الت

 لتطوير منظومة الّتعليم، وأحد املصادر املهمة في تحقيق رؤية 
ً
 مهما

ً
أساسا

 ألهمية وجود ذراٍع تطويري وخدمي  2030
ً
للمملكة العربية السعودية. ونظرا

مللك سعود وضرورة املساهمة في تحقيق متطلبات لكلية التربية بجامعة ا

ّسس "املركز التربوي للتطوير والتنمية املهنية" [
ُ
 ].4الجودة والتحسين أ

 1439وفي عام        
ً
هـ أصبحت جامعة امللك سعود ممثلة بهذا املركز شريكا

 في املركز الوطني للتطوير املنهي التعليم
ً
 لوزارة الّتعليم ممثلة

ً
ي. استراتيجيا

حيث قام املركز التربوي وبحسب التقرير الّصادر منه بمهام التدريب ألكثر 

من ألف ممارٍس تربوٍي من خالل برامج تدريبية تربوية متنّوعة ومتعّددة. 

وهذا ما ُيمكن وصفه بالتكامل املأمول بين التعليم العالي والتعليم العام في 

س
ُ
 مع هذه الشراكة ا

ً
تحدث القسم النسائي في املركز وزارة الّتعليم. وتزامنا

 أعماله في شهر 
ُ
 هـ.1439لعام  6لتكون بداية

ربوي       
ّ
ومن ُهنا يأتي َدور هذه الّدراسة، والتي تهدف ملعرفِة دور املركز الت

ربويات، 
ّ
للتطوير والتنميِة املهنيِة في تحقيق الّنمو املنهي لدى الـُممارسات الت

 قات امليدانية.وأثر هذا الّتدريب على الّتطبي

 مشكلة الدراسة  .2

من أهم الّتداعيات في امليدان التربوي والذي تبذل فيها األمم الوقت واملال        

 على مواكبة 
ً
ربويين وتطوير أدائهم املنهي، وحرصا

ّ
هو إعداُد املمارسين الت

 لرؤية اململكة العربية السعودية 
ً
ُبذلت  2030املستجدات الحديثة وتحقيقا

ج التربوية، والّتي كان أبرزها الجهود في تطويرهم من ِخالل العديد من البرام

التدريب الّصيفي لهم من خالل املركز. وقد نّفذ املركز العديد من الدورات 

قادة مدارس  -التدريبية ملنسوبي وزارة الّتعليم من ُممارسين تربويّين )مشرفين 

 .[4]( ومعلمين  -

مبتغاه، وحّتى ال يفقد املركز دوره وأهميته، ولكي ُيحقق التدريب هدفه و       

سائي فيه 
ّ
 لحداثة إنشاء القسم الن

ً
 –والذي هو محل الدراسة  –ونظرا

وأهمية الّدور التكاملي الذي يقوم به، وعدم وجود أّي دراسات حوله، ظهرت 

ربوي للتطوير والتنمية املهنية في 
ّ
الحاجة لهذه الدراسة، ملعرفة دور املركز الت

ر 
ّ
بويات من خالل البرامج التدريبيِة تحقيق الّنمو املنهي لدى املمارسات الت

استراتيجيات  –الصيفيِة التي أقامها املْركز وهي )تنمية الوعي الذاتي للمعلمة 

مهارات ضبط الّسلوك في رياض األطفال  –الّتعليم املتمايز  –التعليم الفعال 

مهارات الحوار مع األطفال(، ألجل الوقوف على جوانب الّقوة، وبيان نقاط  –

فيه، ومن أجل تحسينه وتطوير برامجه الّتدريبية لُيحّقق أهداف  الّضعف

 وعلى جودة التعليم 
ً
التنمية املنشودة، وبالتالي يعود أثره على املجتمع عامة

، بالتعرف إلى أثر البرامج التدريبية في تحقيق الّنمو املنهي للُممارسات 
ً
خاصة

ربويات، وَمَدى إمكانية تطبيق برامِجِه ميداني
ّ
.الت

ً
 ا

 أسئلة الدراسة  .أ

 َسَعت الدراسة إلى اإلجابة عن األسئلة التالية:

مات من الدورات الّتدريبية التي قّدمها املركز؟ -1
ّ
 ما َمَدى استفادة املعل

 ما َمَدى ُمالءمة البيئة امليدانية للّتطبيق وُممارسة ما ّتم الّتدُرب عليه؟ -2
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ّتدريبية الّتي يقدمها املركز من وجهِة ماهي أهم املقترحات لتطوير البرامج ال -3

ظر عّينة الّدراسة؟
َ
 ن

 هدف الدراسة  .ب

ربويات من       
ّ
مارسات الت

ُ
 هذه الّدراسة إلى معرفة مدى استفادة امل

ُ
تهدف

ربوي للتطوير والتنمية املهنية. وذلك من ِخالل 
ّ
البرامج الّتي قّدمها املركُز الت

ة الّتي قّدمها املركز )تنمية الوعي الذاتي تقييم البرامج الّتدريبية الصيفي

مهارات ضبط  –التعليم املتمايز  –استراتيجيات الّتعليم الفّعال  –للمعلمة 

مهارات الحوار مع األطفال(، وَمَدى ُمالءمة  –السلوك في رياض األطفال 

 البيئة امليدانية للّتطبيق وممارسة ما ّتم الّتدرب عليه.

 الدراسة ج. أهمية 

 تبرز أهّمية الدراسة من الناحيتين النظرية والتطبيقية كما يلي:

 األهمية النظرية: -

ق بدور املركز      
ّ
ربوية فيما يتعل

ّ
 إلى املكتبة الت

ً
عّد هذه الدراسة إضافة

ُ
ت

التربوي للّتطوير والتنمية املهنية في تحقيق الّنمو املنهي لدى املمارسات 

ربويات، كذلك ُمنا
ّ
قشة بعض املفاهيم حول الّتدريب والتنمية املهنية في الت

 إلنشاء املركز الوطني للّتطوير املنهي الّتعليمي الّتابع لوزارة 
ً
التعليم. فنظرا

 
ُ
التعليم وشراكته االستراتيجية مع عدٍد من الجهات والتي من أبرزها جامعة

ربوي للتطوير والتنمية امل
ّ
لة باملركز الت

ّ
 امللك سعود واملمث

ً
هنية والتابع تحديدا

لكلية التربية، والذي تبعه افتتاح قسم خاص في املركز للّتدريب النسائي عام 

هـ، وردت عّدة تساؤالٍت من داخل امليدان التربوي عن َمَدى استفادة 1439

ربويين من البرامج التي يقّدمها هذا املركز، وعن َمَدى فعاليتها في 
ّ
املمارسين الت

هنية. وبحسب علم الباحثان، فإنه ال يوجد أي دراسة تحقيق التنمية امل

 ضمن 
ً
نش ئ حديثا

ُ
سائي قد أ

ّ
 وأن القسم الن

ً
تناولت هذا املوضوع، خاصة

ربوي للتطوير والتنمية املهنية.
ّ
 املركز الت

 األهمية التطبيقية: -

الّتوصل إلى توصياٍت ومقترحاٍت قد تساعد املسئولين في املركز في تبّني  -1

ربويين في نظاٍم تد
ّ
ريبٍي فعاٍل ُيسهم في تحقيق التنمية املهنية للُممارسين الت

 اململكة العربية السعودية بجودٍة وكفاءٍة عاليٍة.

 صانعي القرار في وزارة الّتعليم والقيادات  -2
ً
قد ُتفيد هذه الدراسة أيضا

 نحو 
ً
 الُعليا فيها في الحرص على الّتنمية املهنية والتحسين املستمر سعيا

 تجويد التعليم ورفع كفاءة ُممارسيه. 

 حدود الدراسة  .د

راسة في إطار الحدود التالية:   ُنّفذت هذه الّدِ

قت هذه الدراسة خالل العام الدراس ي ) - ّبِ
ُ
 هـ(.1440 -1439حدود زمانية: ط

ربويات الالتي  -
ّ
بقت هذه الّدراسة على املمارسات الت

ُ
حدود بشرية ومكانية: ط

ربوي للّتطوير والتنمية املهنية بمدينة حصلن على 
ّ
الّتدريب في املركز الت

اتي للمعلمة 
ّ
 –الرياض للبرامج الّتدريبية الصيفية ) تنمية الوعي الذ

مهارات ضبط الّسلوك في  –الّتعليم املتمايز  –استراتيجيات الّتعليم الفّعال 

 247مهارات الحوار مع األطفال( والبالغ عددهن ) –رياض األطفال 
ً
( متدربة

 للتقرير الختامي لبرامج التدريب الصيفي ملعلمي ومعلمات التعليم العام 
ً
وفقا

[4 .] 

ربوي  -
ّ
زت هذه الّدراسة على الّتعرف إلى دور املركز الت

ّ
 حدود موضوعية: رك

ربويات من 
ّ
للّتطوير والتنمية املهنية في تحقيق الّنمو املنهي لدى املمارسات الت

الل أثر الّتدريب الـُمقّدم على الـُممارسات امليدانية وجهة نظرهن، من خ

 وَمَدى استفادتهّن من البرامج الّتدريبية املقّدمة لهّن وُمقترحات لتطويرها.

 ه. مصطلحات الدراسة

 أوال: النمو املنهي:

 الخدمة املدنية الّتطوير والّنمو املنهي، ِضمن برنامج امللك سلمان 
ُ
عرفت وزارة

 من األنشطة الّتعليمية املستمرة داخل لتنمية 
ٌ
املوارد البشرية بأّنه "مجموعة

الجهة الحكومية، واملصممة لتعزيز أداء األفراد واملجموعات في الجهة 

 [5]." الحكومية

بأنه "العملية املستمرة التي يتلّقاها اإلنسان  [6] كما عّرفه الجمل وسيد      

زمين لنمو مهاراته بشكل متواصٍل من خالل 
ّ

من خالل املساندة والّدعم الال

 من أجل نجاحه في 
ً
طة وتكون ضرورية

ّ
طة أو غير املخط

ّ
عمليات الّتعلم املخط

استثمار موارده بصورٍة تتناسب مع الظروف الّزمنية واملكانية التي يعيش 

 من فيه
ً
ط له يكون وفق خطط مرسومة ومعدة مسبقا

ّ
ا"، فالتعلم املخط

ط له يكون من خالل املشاهدة واملمارسة 
ّ
املنظمة، بينما التعلم غير املخط

 الذاتية وليس وفق خطط املنظمة. 

 بمجموع األنشطة واملهارات واملعارف والخبرات       
ً
ويعّرفه الباحثين إجرائيا

في جهة عمله واملرتبطة بشكٍل مباشٍر أو غير مباشٍر في  الّتي يحصل عليها الفرد

 مجاله، والّتي تؤدى إلى تحسين أدائه لعمله والقيام به بكفاءة واقتدار.

 ثانيا: التدريب:

 مستمٌر لتزويد الفرد بمهاراٍت  [6] يعّرف الجمل وسيد
ٌ
الّتدريب أنه "نشاط

 على مزاولة عمل ما 
ً
بهدف زيادة اإلنتاجية له وخبراٍت واتجاهاٍت تجعله قادرا

وللجهة الّتي يعمل بها، أو نقل معارٍف ومهاراٍت وسلوكياٍت جديدٍة لتطوير 

 كفاءة الفرد ألداء مهام محددة في الجهة التي يعمل بها".

، محورها الفرد في ُمجملة،  [1] كما عّرفه عبوي 
ٌ
 مستمرة

ٌ
 منظمة

ٌ
أنه "عملية

وذهنيٍة، ملقابلة احتياجات ُمحددٍة  تهدف إلى إحداث تغيراٍت سلوكيٍة وفنيٍة 

بها الفرد والعمل الذي يؤديه واملؤسسة الّتي يعمل 
ّ
حاليٍة أو مستقبليٍة، يتطل

 فيها واملجتمع الكبير"، وهو ما يتبناه الباحثان.

 اإلطار النظري . 3

الّدراسة في هذا الجزء، كّل ما يتعلق بأدبيات الدراسة في ثالثة  تناقُش      

ق بالّنمو املنهي، واملبحث الثاني ويتعلق بالّتدريب، 
ّ
مباحث، املبحث األول ويتعل

ربوي للتطوير والتنمية املهنية. أّما في 
ّ
أما املبحث الثالث فيتناول املركز الت

قة بهذا املوضوع، الجزء الثاني فقد تّم الّتعرف على الّدراسا
ّ
ت السابقة املتعل

، ومن ثّم التعليُق عليها.
ً
 وأجنبية

ً
 عربية

 املبحث األول: النمو املنهي:

 مفهوم النمو املنهي:

 لتعريف وزارة الخدمة املدنية للّتطوير والّنمو املنهي      
ً
يمكن  [5] استنادا

نشطة يمثل مجموعة األ –في هذه الدراسة  –القول: بأن الّنمو املنهي 

الّتعليمية املستمرة داخل وزارة التعليم، واملصّممة لتعزيز أداء املوظفين 

ربويين فيها، حيث يبرز منها البرامج الّتدريبية املنّفذة في املركز 
ّ
واملمارسين الت

ربوي للّتطوير 
ّ
ل املركز الت

ّ
الوطني للّتطوير املنهي الّتعليمي وشركائهم، والذّي يمث

 العديد من البرامج والّتنمية املهنية أ
ّ
ركاء االستراتيجيين، حيث نفذ حد الشُّ

 الّتدريبية الصيفية لتحقيق أهداف الّنمو والّتطور املنهي للُممارسين 

ربويين في وزارة التعليم.
ّ
 الت
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 أهمية النمو املنهي:

ربويين يواجهون تحدياٍت متعددٍة  [7] أوضحت طاهر     
ّ
من أن املمارسين الت

 التي جعلت من الّتنم
ُ
سبة لهم، فاملعرفة

ّ
 بالن

ً
 وضروريا

ً
 ُملحا

ً
ية املهنية أمرا

 في نهايتها، إن لم يكن 
ً
 ومهجورة

ً
اكتسبوها في بدايِة حياتهم العملية ُتصبح بالية

ورة 
ّ
قبل ذلك، حيث كان للّتقدم التكنولوجي وسرعة نمو العلوم والث

ربويين في العملية املعلوماتية وغيرها األثَر البالغ في أدوار املمارسين ال
ّ
ت

ّل ُممارس تربوي على التجديدات 
ُ
التعليمية، فأصبح من األهمية أن يقف ك

 التربوية في مجال عملة.

بعض العوامل التّي تؤكد أهمية الّتنمية املهنية،  [8] وقد أضاف تمام وطه

ومن أبرزها: الّنمو املعرفي في جميع التخصصات واملجاالت؛ مما يتطلب 

ات الّتدريسية واملمارسات املدرسية بشكٍل عام، وضرورة تحسين الكفاء

ربويين وتلبية احتياجاتهم الّتدريبية 
ّ
تحقيق النمو الذاتي للُممارسين الت

وتجديد معارفهم، وإحداث التغيير اإليجابي في اتجاهاتهم العلمية ومهاراتهم 

 على جودِة أدائهم، وتحقيق جودة الّنوعية في 
ً
الّتعليم والذي سينعكس إيجابا

ما قبل الجامعي؛ أي أن كفاءة املنظمات واملؤسسات بكافة أشكالها لن تتقدم 

إال بموظفيها من خالل اهتمام هذه املنظمات بالّنمو املنهي لهم، سواًء ارتبط 

 بشكٍل مباشٍر أو غير مباشٍر في مجال تخّصصهم وأعمالهم املنوطة لهم.

 أهداف النمو املنهي:

برى والتي تسعى وزارة الّتعليم لتحقيقها هي تطوير معايير أحد الغايات ال     
ُ
ك

م وتأهيله، وتنمية كفاياته الّتعليمية وتحفيزه، ورفع الجودة 
ّ
اختيار املعل

]. وقد اشتّق املركز الوطني 9واالرتقاء باملستوى الّنوعي للتعليم وزارة التعليم [

برى من غايات 
ُ
الوزارة ليهدف أبرزها إلى للّتطوير املنهي الّتعليمي أهدافه الك

دعم تمهين الّتعليم واالرتقاء بمستوى املمارسات املهنية الّتعليمية إلى مستوى 

االحتراف، وإعداد القيادات الّتعليمية من خالل الكشف عنهم واستقطابهم 

 . [10] وتأهليهم

       
ً
 ومن أبرز أهداف برامج الّنمو املنهي هي مساعدة الفرد على أن يكون قادرا

على الكشف عن قدراته واستعداداته وميوله واّتجاهاته والعمل على تنميتها 

ربوية والعلمية الحديثة كأساس 
ّ
وتطويرها، واالستفادة من نتائج البحوث الت

لعملية تحسين وتطوير القدرات واملهارات الّدراسية، وتعويض الّنقص وعدم 

إلى استثمار تكنولوجيا الكفاءة في عملّية اإلعداد قبل الخدمة، باإلضافة 

الّتدريب والّتعليم الحديثة وتجديد املعلومات ومواكبة الّتطورات والّتقنيات 

زمة 
ّ

الحديثة، وصقل مهارات األفراد، وإكساب املستفيدين الكفايات الال

للتخطيط للعمل الّتدريبي، وتوضيح ضرورة الّتدريب لتنمية العاملين في 

ربوي بأسلوٍب علميٍ 
ّ
سس  املجال الت

ُ
مخطٍط، وتوجيه املشاركين إلى استخدام أ

زمة 
ّ

وقواعد الّتقويم املناسبة للبرامج الّتدريبية مع استخدام األدوات الال

للّتقويم، وتبادل الخبرات والتجارب بين املشاركين والعمل املشترك بين أقسام 

يرات الّتي الّتنفيذ في وزارة الّتعليم، باإلضافة إلى الّتعرف إلى الّتطورات والّتغ

قافية واالقتصادية، وكيفية 
ّ
تحدث في املجاالت الّتعليمية واالجتماعية والث

الّربط بينها وبين الّتعليم، ودراسة األساليب الحديثة في الّتعليم واملشكالت 

م أثناء قيامه بعمله، والّتعرف إلى وسائل عالجها 
ّ
التي يواجهها املعل

]13،12،11[ . 

 ن ِخالل ما َسبق من أن أهداف الّنمو املنهي في ويستنج الباحثان م     

الّتعليم تشمل كل ماله عالقة برفع جودة األداء وتحسين العملية الّتعليمية 

 في منظومة الّتعليم وهم 
ً
مية، من ِخالل تركيزها على األفراد األكثر تأثيرا

ّ
التعل

ربويين سواًء كانوا ُمشرفين تربويين، قادة مدارس،
ّ
مين.  املمارسين الت

ّ
أو معل

إضافة إلى دوره الكبير في إحداث تغيراٍت سلوكيٍة وفنيٍة وذهنيٍة لتحقيق 

 األهداف الحالية واملستقبلية في مجال العمل. 

 املبحث الثاني: التدريب: 

 مفهوم التدريب: 

 يهدف إلى إحداث تغّيرات في الفرد      
ٌ
 مخطط

ٌ
ُيعّرف الّتدريب أنه" نشاط

ملعلومات والخبرات واملهارات ومعدالت األداء وطرق والجماعة من ّناحية ا

العمل واالّتجاهات؛ مما يجعل هذا الفرد أو تلك الجماعة الئقة للقيام 

بأّنه "مجموعة األفعال التي تهدف  [15]. كما عّرفه آل سعود [14]بأعمالها" 

اء إلعادة تأهيل الكوادر ليكونوا على درجٍة من االستعداد والّتأهب الدائم ألد

فين بها، والوظائف املستقبلية في إطار املنظمة الّتي يعملون 
ّ
وظائفهم املكل

 بها".

 أهمية التدريب:

ترجع أهمية التدريب ملزايا عديدة، فعن طريقها يمكن اكتشاف خبرات      

وطاقات العاملين، وتصحيح الرؤية أو التأكيد عليها أو توضيحها، تنسيق 

وتوحيد اتجاهات العاملين من أجل تحقيق أهداف املؤسسة، العمل على 

انات تعديل سلوك األفراد والجماعات واالّتجاهات، التزّود باملعلومات والبي

قة بالعمل، زيادة مستوى وكفاءة العاملين، إتاحة الفرصة الكتساب 
ّ
املتعل

الخبرات وصْقل املهارات، رفع مستوى الكفاية اإلنتاجية، والّتعرف إلى نواحي 

القوة والضعف داخل املؤسسة، كما أن الّتدريب وبشكٍل عاٍم يمثل أداة 

 . ]16،17،18[التنمية ووسيلتها 

مات، فالّتدريب يزّود ويعدُّ الّتد     
ّ
ة املنظ

ّ
ريب أحد أهم املوضوعات في كاف

سم بالتغيرات 
ّ
 في عصٍر يت

ً
زمة لتحسين األداء خاصة

ّ
األفراد باملهارات الال

م 
ُ
الهائلة واملستمرة في املعارف اإلنسانية والّتي يترتب عليها تغيرات في ُنظ

 
ّ
 وذلك العمل، وتبرز أهّمية العناية بالّتدريب في املؤسسات الت

ً
ربوية خاصة

لألثر املمتد لتطوير الكفاءات الذي ينعكس بدوره على ُمخرجات املؤسسات 

ربوية، وال شّك أن الّتدريب يؤدي إلى تْحسين األداء في الحاضر، والتأهيل 
ّ
الت

ين في العمل   . ]19،20[ملسؤوليات املستقبل، وهو أمر ُمهٌم لألفراد املستجّدِ

؛ كما تبُرُز أهمية ا       
ً
 وكيفا

ً
لّتدريب من خالل اإلنجاز الوظيفي األفضل كما

مّما يعني زيادة اإلنتاجية مْع خفض الّتكاليف، ودوره في توفير الجهد من 

 في األداء والّتوفير في الوقت، حيث يؤدي 
ً
رق فاعلية

ُّ
خالل اختيار أفضل الط

رص املؤس
ُ
رعة واإلتقان، كما يزيد الّتدريب من ف سات الّتدريب إلى السُّ

ربوية على املنافسة، وذلك بنشر األفكار واملهارات الجديدة لدى العاملين 
ّ
الت

الع على ما 
ّ
بها، والّتدريب على االستفادة الُقصوى من الّتقنية الحديثة، واالط

يستجد فيها. كما يساعد الّتدريب في التقليل من الضغط النفس ي لدى 

ف على األداء الجيد في عمِلِه املوظفين ويزيد من الّرضا الوظيفي، فُقدرة ا
ّ
ملوظ

ع  
ْ
ف ورف

ّ
 إلى زيادة الّنمو املنهي للموظ

ً
 على ثقته بنفسه، إضافة

ً
ستنعكس إيجابا

ُدراته التطويرية واإلبداعية. كما ُيسهم الّتدريب بفاعلية في تنمية املجتمع، 
ُ
ق

حيث يشمل الّتدريب على تنمية مهارات األفراد والجماعات في القدرة على 

 . ]19،21،22[ّتصال والّتعاون وإقامة عالقات إنسانية متساندة اال

 الّتدريب ودوره الفّعال في ضمان الجودة      
َ
ة ول املتقدمة أهميَّ وتدرك الدُّ

ربوية، فتقدم محفزاٍت لتشجيع املوظفين على 
ّ
اإلنتاجية للمؤسسات الت

ب واألعباء حضور الّدورات الّتدريبية، كالدفع فوق الراتب، أو تخفيض النصا

 .]23،24[الوظيفية 
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فإن الحاجة إلى الّتدريب أثناء الخدمة تبرز من خالل  [1]وبحسب عبوي      

تهيئة الُفرصة أمام املتدرب الكتساب معارف ومهاراٍت جديدٍة في عمله، 

وتغيير االتجاهات واكتساب اتجاهات جديدة تجاه املهنة؛ مما يؤدي إلى رفع 

 في الروح املعنوية وزيادة 
ً
 جديدة

ً
اإلنتاجية في العمل، وإكساب املتدرب آفاقا

مجال ممارسِتِه لعمله من خالل تبصيره بمشكالت املهنة والّتحديات التي 

يواجهها واألسباب وكّيفية الّتخلص منها أو تقليل آثارها أثناء تأديته لعمله، 

، ز 
ً
ين على كل جديٍد في مجال أداء املهنة، وأخيرا يادة روح االنتماء وإطالع املتدرّبِ

لدى املتدّرِبين تجاه مؤسساتهم لشعورهم بأنهم العنصر األهّم في تطوير 

 إنتاجيتها ورفع كفاءتها.

 أهداف التدريب: 

حّددت اإلدارة العامة للّتدريب واالبتعاث التابعة لوزارة الّتعليم في اململكة       

لّنمو املنهي املستمر العربية السعودية الهدف العام للّتدريب بأنه: تحقيق ا

لشاغالت الوظائف التعليمية ورفع مستوى أدائهنَّ في العملية الّتعليمية 

وزيادة الطاقة اإلنتاجية لدى جميع العاملين وإعداد الكوادر الوطنية الـُمدّربة 

في شتّى الّتخصصات التي تحتاجها الوزارة، وقد حّددت مجموعة من األهداف 

أداء املعلم وتطوير قدراته؛ مما ُيساعد ذلك في رفع  التفصيلية أبرزها: تحسين

وح املعنوية لديه، وتنمية بعض االّتجاهات اإليجابية نحو العمل  الرُّ

ربوية 
ّ
والعالقات اإلنسانية بين العاملين، وتزويد املتدّربين باملعلومات الت

ربوية التي تجع
ّ
لهم واملهارات واملستحدثات العلمية والتقنية والّنظريات الت

 إلى إكساب املتدّربين الُقدرة على 
ً
 على مواكبة هذه املتغيرات، إضافة

ً
أكثر قدرة

تطبيق األفكار واآلراء والحلول الّنابعة من نتائج الدراسات بما يؤدي إلى ردم 

درة املتدّربين على التفكير 
ُ
الفجوة بين النظرية والتطبيق العملي وزيادة ق

نهم من الّتكيف 
ّ
مع أعمالهم من ناحية، ومواجهة مشكالتهم املبدع بما يمك

خرى وإكساب املدّربين أساليب الّتعليم 
ُ
املستقبلية، والّتغلب عليها من ناحية أ

اتي املستمر، أو من خالل 
ّ
املستمر من خالل تمكينهم من مهارات الّتعلم الذ

إيجاد اّتجاهات إيجابيٍة نحو استمرار االلتحاق بالبرامج الّتدريبية لتطوير 

 .[9]دراتهم وإمكانياتهم ق

بأنه هناك عشرة أسٍس ُتحدد األهداف   [25]وقد أوضح الّصيرفي      

الّتدريبية تتمثل في وجود معلوماٍت أو مهاراٍت معينٍة الزمٍة لعدٍد من 

الوظائف، والحاجة إلى برنامج تدريبّي لتعلمها، ودرجة صعوبة املعلومات أو 

مها. كذلك أهمية املهارة املهارات املطلوب تحصيلها، واألس
ّ
لوب األنسب لتعل

املطلوبة، واألثر الناتج عن عدم توافرها. ومدى تكرار استعمال هذه املهارات 

أو املعلومات املطلوبة، والعائد الّناتج من تدريب شخص ّما في مجاٍل معيٍن 

من املهارات واملعلومات، ومناسبة املعايير املوضوعية مع قدرات املتدّربين 

كائهم ودوافعهم ومؤهالتهم وخبراتهم، باإلضافة إلى درجة تناسب املعلومات وذ

واملهارات مع متطلبات الوظيفة، وَمَدى احتفاظ املتدّرب باملعلومات واملهارات 

 التي سيكتسبها، وَمَدى الحاجة ملتابعة الّتدريب.

 أّنه يمكن تصنيف [24]كما ذكر مكتب التربية العربي لدول الخليج       

أهداف الّتدريب إلى أهداٍف معرفيٍة وهي األهداف املرتبطة بإكساب املتدربين 

زمة لتطوير أدائهم، وتعزيز خبراتهم وتجديد 
ّ

املعارف والقيم واالّتجاهات الال

 إلى تزويدهم باملستجدات سواًء في 
ً
معارفهم في مجال تخصصهم، إضافة

ٍة وهي األهداف التي مجال تخّصصهم أو في مجال التقنيات. وأهداٍف مهاري

ترتبط باألداء العملي للمتدّربين للوصول إلى مستوياٍت عاليٍة من األداء 

املرغوب ملختلف املهام واألعمال مثل: الّتدريب الكتساب خبراٍت ومهاراٍت 

جديدٍة، وزيادة قدرتهم على اإلبداع والتجديد، وتنمية قدراتهم على تقويم 

صال والّتواصل، إضافة إلى تنمية القدرة على الّنواتج، وتنمية مهارات االتّ 

الّتخطيط وتشخيص املشكالت، وإيجاد الحلول لها، وتنمية قدراتهم 

ومهاراتهم في استخدام التقنيات الحديثة واإلنترنت، وتوظيف ذلك في مجال 

 عملهم، وتنمية القدرة على إجراء البحوث اإلجرائية ملعالجة املشكالت.

فين  [21]ل كما أوضح الدخي      
ّ
من أن الّتدريب يهدف إلى مساعدة املوظ

الُجدد على الّتكيف مع متطلبات العمل واألجواء الجديدة، والّتدريب على 

خرى، 
ُ
رقية ليشغل وظيفة أ

ّ
بات الت

ّ
املهارات التي يقتضيها العمل الجديد كمتطل

ربوية، والّتعديل اإليجا
ّ
بي وتنمية الّروابط اإلنسانية داخل املؤسسات الت

للّسلوك املنهي والوظيفي، وتنمية اّتجاهات إيجابية نحو الّتدريب وتطوير 

ات، وتبني مهارات الّتدريب في جميع مجاالت الحياة.
ّ
 الذ

ويتضح من خالل ما سبق أن الّتدريب ُيعد أحد أهم الركائز األساسية الّتي      

ف احتياجاتهم تدعم الّنمو والّتطور املنهي للموظفين، من خالل برامج تستهد

على الصعيد الشخص ي والوظيفي، ومن ِخالل توفير املعارف واملهارات 

زمة أثناء إعداد وتصميم البرامج الّتدريبية بما ُيحقق األهداف 
ّ

والخبرات الال

 املرجوة.

 متطلبات التدريب:

تتمثل أبرز ُمتطلبات الّتدريب في الجانب املالي بتوفير مخصصاٍت ماليٍة       

الستيفاء متطلبات الّتدريب لدى جميع العاملين فيه، من مدّربين كافيٍة 

ذي يتحدد 
ّ
 إلى الجانب الّزمني وال

ً
ومتدّربين ومشرفين ومتابعين، إضافة

باختيار الوقت املناسب لتنفيذ الّتدريب واالختيار الدقيق للمدّربين وأن 

 ذوي خبرٍة وكفاءٍة ومهاراٍت عاليٍة في االتصال،
ً
واالختيار  يكونوا أشخاصا

املناسب ملكان الّتدريب حيث ُيراعى فيه مناسبة التهوية واإلضاءة، وتوافر 

 بمصادر تعليٍم وتعلٍم 
ً
املقاعد الكافية لجميع املتدّربين، وأن يكون مزودا

ووسائل وتقنياٍت تعليميٍة حديثٍة واالختيار العلمي للمتدّربين وفق الحاجات 

املتدّربين في القاعة الواحدة، واملستوى  التدريبية، حيث يجب أن ُيراعى عدد

كذلك تحديد  التربوّي العام لهم ومؤهالتهم وخبراتهم ووظائفهم الحالية،

أهداف البرنامج التدريبي وموضوعاته ومفرداته بطريقٍة علميٍة صحيحٍة، 

وانتقال أثر الّتدريب وقياس أثر العائد التدريبّي ملراعاة الّتحسين والّتطوير في 

 .]26،27،28[مج الّتدريبية البرا

 العوامل املؤثرة في نظام التدريب: 

يتأثر نظام الّتدريب بعدٍد من العوامل املؤثرة والتي من أهمها: وضوح       

، توازن الخطط والبرامج، األهداف وتناسقها، وضوح السياسات وواقعيتها

وتوافر املوارد املادية والبشرية، وتوافر الرقابة والتوجيه املستمرين. وحيث 

 إلى عدة خبرات تخّصصية 
ً
 فإنها تحتاج أيضا

ٌ
 فنية

ٌ
إنَّ عملية الّتدريب عملية

هي عوامل مؤثرٍة بشكٍل كبيٍر في فاعلية ونوعية البرامج الّتدريبية تتمثل في 

جات الّتدريبية، وتصميم البرامج الّتدريبية وإعداد املادة تحديد االحتيا

الّتدريبية، واختيار األساليب ووسائل اإليضاح وغيرها، باإلضافة إلى خبرٍة 

تخصصيٍة في تنفيذ البرامج الّتدريبية، ونقل املعرفة ومهارة االّتصال والّتعامل 

قييم فعالية مع أنماط سلوك املتدّربين، وخبرٍة تخصصيٍة في متابعة وت

 . ]31،30،29[الّتدريب 

عوامل أخرى مؤثرة في نظام الّتدريب هي: عدد  ]32[ويزيد عليها الحر       

 
ً
ساعات الّتدريب ومّدته في البرنامج الواحد، فقد لوحظ أن هنالك عالقة

 بين عدد ساعات التدريب واملدة الزمنية له، فكلما زاد عدد الساعات 
ً
طردية
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كل برنامج تدريبي، تحققت أهداف البرنامج في تحسين  والوقت املخصص في

األداء لدى املتدّربين، ووجود التجانس بين ما يعرفه املتدّرب وما يتعلمه من 

معارف ومهارات جديدة تساعد املتدّرب على اكتساب املعارف بشكل أفضل، 

 على تحسين أدائه ورفع مستواه ومراعاة الفروق 
ً
والذي ينعكس إيجابا

ة للمتدّربين واختيار طرق تدريب أكثر فاعلية تتناسب مع إمكانياتهم الفرديّ 

وقدراتهم، إضافة إلى التجانس في فئة املتدّربين بحيث تكون املجموعات 

متجانسة من نفس التخصص وفي مجال العمل وقياس انتقال أثر التدّريب 

برامج بعد تنفيذ البرنامج التدريبي، واستثمار النتائج في تحسين جودة ال

ة، والواقعية في تحديد االحتياجات الّتدريبية، بحيث يكون  الّتدريبية الـُمعدَّ

 الدعم املستمر من الجهات العليا؛ 
ً
 وذا صلٍة مباشرٍة، وأخيرا

ً
الّتدريب حقيقيا

 ألن الّتدريب يتطلب توفير إمكانات مادية تعكس مستواه وجودته.
ً
 نظرا

 ير والتنمية املهنية:املبحث الثالث: املركز التربوي للتطو 

تمت موافقة خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس      

ربوي للتطوير والتنمية  –يحفظه هللا  –الّتعليم العالي 
ّ
على إنشاء املركز الت

هـ بالقرار رقم 1433/ 14/11املهنية بجامعة امللك سعود بتاريخ 

اء املركز وتشكيل مجلس إدارته، (. ومنذ صدور املوافقة إلنش1433/ 71/ 22)

وتولي وكالة الجامعة للشئون الّتعليمية واألكاديمية اإلشراف عليه وهو يعمل 

ربويين، وتقديم االستشارات التربوية وعقد 
ّ
على تطوير أداء املمارسين الت

ربوية 
ّ
البرامج الّتدريبية التي تخدم قطاع الّتعليم بشكٍل عام، والقيادات الت

راكات والّتعاون مع الجهات بشكٍل خاص. 
ّ
كما يقوم املركز بعقد الش

املتخّصصة وبيوت الخبرة والّتي تساعد على تحقيق أهداف املركز، وتسخير 

كّل إمكانياته للّنهوض باملنظومة الّتعليمية ومكّوناتها في ضوء رؤية اململكة 

ة من حيث يأتي دور املركز من ِخالل تعاونه مع جهات الجامعة واإلفاد 2030

 إلى تقديم 
ً
ِخبرة كوادرها وإمكانياتها في النهوض باملؤسسات الّتعليمية، إضافة

سٍس 
ُ
الخدمات االستشارية والبحثية والّتدريبية، وتقديم الّتنمية املهنية على أ

ربوي للتطوير والتنمية 
ّ
علميٍة ومرجعياٍت عامليٍة متعددٍة، حيث ُيعد املركز الت

فتتح القسم النسائي في املهنية الذراع التنفيذي ل
ُ
لّتدريب في كلية التربية. وقد ا

هـ ليقوم بمهامه الّتدريبية في شهر جماد اآلخر من العام 1439املركز في عام 

 نفسه.

 الرؤية:

ربوي والّتنمية املهنية 
ّ
 . ]34،33[بيت خبرٍة رائٍد في الّتطوير الت

 الرسالة:

 . ]34،33[ العلمي بأداٍء متميزتقديم تنميٍة مهنيٍة وتطويٍر قائٍم على البحث 

 أهداف املركز: 

يهدف املركز إلى نشر ثقافة الّتنمية املهنية، وتطوير مهارات الـُممارسين       

ربويين وتنميتها لرفع كفاءتهم، وتوظيف املعايير املهنية في قطاعات 
ّ
الت

راكات 
ّ
 الّتعليم، وتقديم البحوث والّدراسات واالستشارات، وتقديم الش

 . ]34،33[ واملبادرات وتفعيلها

 البرامج التربوية الصيفية املقدمة من املركز التربوي بكلية التربية:

ربوية الصيفية والتي تستهدف املمارسات       
ّ
 من البرامج الت

ً
قّدم املركز عددا

ربويات في وزارة الّتعليم وهي: التنمية املهنية للقيادات، قيادة الّتغيير، 
ّ
الت

إجهاد، البحث الّنوعي، مهارات الّتدريس الرقمي نحو تعليم فّعال،  تدريس بال

تقويم األداء املدرس ي، تصميم البرامج الّتدريبية، صنع القرار، االستثمار 

األمثل مليزانية املدرسة، املفاتيح األساسية لتنمية الوعي الذاتي للمعلمة، 

ع األطفال، الّتعليم مهارات ضبط الّسلوك في رياض األطفال، مهارات الحوار م

 املتمايز، واستراتيجيات التعليم الفّعال.

 برامج التدريب الصيفية املقدمة في القسم النسائي للمركز:

سائي      
ّ
ق ببرامج الّتدريب الصيفية التي قّدمها املركز في القسم الن

ّ
فيما يتعل

مهارات ضبط الّسلوك في فهي: تنمية الوعي الذاتي للمعلمة، الّتعليم املتمايز، 

رياض األطفال، استراتيجيات الّتعليم الفّعال، مهارات الحوار مع األطفال، 

 واللغة اإلنجليزية.

 الدراسات السابقة . 4

إلى الّتعرف إلى دور مراكز الّتنمية  [3]هدفت دراسة أبو مديغم وآخرون       

مين من وجهة نظر مديري امل
ّ
دارس في منطقة )بئر املهنية في تطوير أداء املعل

 
ً
 االستبانة أداة

ً
السبع(، حيث اّتبعت الّدراسة املنهج الوصفي مستخدمة

 ومديرة، وقد أظهرت 145، وتكونت عينة الّدراسة من )تالبيانالجمع 
ً
( مديرا

مين من وجهة نظر مديري 
ّ
النتائج أّن دور مراكز التنمية في تطوير أداء املعل

( قد جاءت بدرجٍة كبيرٍة، كما أظهرت الّنتائج املدارس في منطقة )بئر السبع

عزى ألثر الجنس وسنوات الخبرة 
ُ
عدم وجود فروق ذات داللٍة إحصائيٍة ت

 واملؤهل العلمي. 

إلى تحديد آراء املعلمين حول الّتدريب أثناء  [35]وهدفت دراسة كوميرت  

لدراسة الخدمة، فيما يتعلق بمساهمته في التطوير املنهي لهم. تكونت عينة ا

 35من  -أسلوب من أساليب البحث النوعي –التي ُصممت دراسة حالة 

الغازي في مقاطعة ماالتيا بمدارس متوسطة في منطقة  7مدرًسا ميدانًيا من 

في تركيا، وُجمعت البيانات من خالل استمارة مقابلة شبه منظمة قدمت 

ُيساهم في التطوير للمعلمين. وقد أظهرت النتائج أن الّتدريب أثناء الخدمة لم 

املنهي للمعلمين بسبب طبيعته النظرية، والتعبير السطحي، ونقص الحلول، 

 واستبعاد املعلمين كمشاركين في هذه العملية.

إلى معرفة أثر الّتدريب على أداء   [36]كما هدفت دراسة أمحمد وحاج      

 
ُ
ساهم وظيفة العاملين ومعالجة إشكالية املوضوع املتمثلة في: إلى أي مدى ت

الّتدريب في الّرفع من أداء العاملين باملؤسسة الوطنية للتنقيب؟، اّتبعت 

الّدراسة املنهج الوصفي، واستخدمت الدراسة املقابلة مع أصحاب 

االختصاص، الوثائق املقدمة للشركة، واالستبانة مع بقية العاملين كأدواٍت 

من جميع العاملين  للدراسة وجمع البيانات، حيث تكّونت عينة الدراسة

. 52الذين حصلوا على تدريٍب في املؤسسة وعددهم )
ً
( اثنان وخمسون فردا

وقد كشفت لنا هذه الّدراسة أّن الّتدريب يعمل على تحسين أداء األفراد 

اقات. 
ّ
وذلك من خالل تنمية املعارف وتطوير املهارات وحسن استغالل الط

الّتدريب على مراحل متسلسلة  وألجل هذا تلجأ املؤسسات إلى تطبيق سياسة

ومنتظمة تبدأ بتحديد االحتياجات الّتدريبية ثّم وضع وتنفيذ البرنامج 

 تقييم عملية التدريب.
ً
 الّتدريبي وأخيرا

 للكشف عن فاعلية دورات مركز  [37]كما هدفت دراسة الذواد       

مات رياض األطفال، وقد اتبعت الّدراسة املنهج الوصفي، 
ّ
تدريب معل

واستخدمت في جمع بيانات الدراسة أداتين هما االستبانة )استمارة األثر 

 من مدربات، 46التدريبي( واملقابلة، وتكّونت عينة الدراسة من )
ً
( فردا

متدربات، وموظفات بمركز تدريب معلمات رياض األطفال، ومعلمات 

ديرات رياض األطفال بمدينة الرياض وقد كشفت الّنتائج عن وجود وم

ارتباٍط بين البرنامج التدريبي ومستقبل عمل املتدربات، كما ساعد البرنامج 

على تنمية القيم واالتجاهات اإليجابية لطفل الروضة، وساهم في التعرف إلى  
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. كذلك (3خصائص النمو عند أطفال الروضة حيث بلغ املتوسط الحسابي )

أظهرت النتائج املوافقة العالية على محور الّتخطيط لوحدٍة تعليميٍة حيث 

( واملوافقة العالية على محور التعامل مع 4.09بلغ متوسطها الحسابي )

 (. 4.29األطفال بمتوسط حسابي بلغ )

لى دراسة تأثير البرامج التدريبية على اإلبداع ا [38] وهدفت دراسة أصرف      

ن وجهة نظر العاملين، وتقديم رؤيٍة ُمقترحٍة لتطوير البرامج اإلداري م

 
ً
 االستبانة أداة

ً
التدريبة، واّتبعت الّدراسة املنهج الوصفي التحليلي مستخدمة

لجمع البيانات، وقد تكونت عينة الدراسة من املوظفين في الهيئة العامة 

تحدة وعددهم للمعاشات والتأمينات االجتماعية بدولة اإلمارات العربية امل

(، وقد أظهرت النتائج وجود مستوى مرتفع من أداء العمل والعمل 102)

الجماعي واملعارف املكتسبة ورضا املوظفين عن البرامج الّتدريبية الّتي توفرها 

الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات االجتماعية بدولة اإلمارات العربية 

ووجود مستوى مرتفع من اإلبداع  (.76)%  للموظفين، بأوزان نسبية تزيد عن

  82.9اإلداري بوزن نسبي )% 
ً
)لدى العاملين، كما أظهرت أن هناك تأثيرا

 بمستوى منخفض للبرامج التدريبية التي تقدمها على اإلبداع اإلداري 
ً
متوسطا

 لدى العاملين في الهيئة.

بحاث إلى تحليل األ   [39]هدفت دراسة ناي، هولينقورث، روري، وبوندر      

العلمية املحكمة املنشورة في خمس مجاالت متخصصة في اإلدارة التربوية في 

، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحثين تحليل 2015- 2007الفترة 

. وتوصلت 52املحتوى كأداة لجمع البيانات، وتكونت عينة الدراسة من )
ً
( بحثا

قدمت تغذية راجعة مفيدة الدراسة إلى نتائج من أبرزها، ما يلي: أن األبحاث 

لتطوير برامج إعداد القيادات املدرسية، وهذه فرصة ملنظمات االعتماد 

وصناع القرار لالستفادة منها في بناء تطوير البرامج ومعايير القائمة وبناء 

برامج ومعايير جديدة، كما أنها تقدم للمستفيدين من هذه البرامج معلومات 

 قيمة.

إلى التعرُّف إلى واقع أداء مركز التدريب وخدمة [40] د هدفت دراسة العي      

املة من وجهة نظر 
ّ
املجتمع بجامعة الدمام في ضوء معايير الجودة الش

أعضاء هيئة التدريس واملتدربين، وقد اّتبعت الّدراسة املنهج الوصفي، 

( 44واسُتخدمت االستبانة أداة لجمع البيانات، وتكونت عينة الدراسة من )

 
ً
 من املتدربين 212من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الدمام و ) عضوا

ً
( متدربا

امللتحقين بالبرامج الّتدريبية بمركز التدريب بكلية التربية جامعة الدمام. وقد 

كشفت النتائج عن ممارسة جميع مؤشرات األداء في الجودة بمركز التدريب 

من وجتهي نظر أعضاء وخدمة املجتمع بجامعة الدمام بدرجٍة مرتفعٍة وذلك 

معيار إنجاز املتدربين، في ضوء معايير الجودة التالية: )التدريس واملتدربين 

معيار فعالية الّتعليم والتدريب، معيار تلبية البرامج التدريبية الحتياجات 

املتدربين وسوق العمل، معيار فعالية اإلدارة في رفع مستوى اإلنجاز 

ين وإرشادهم، معيار قدرة املؤسسة على للمتدربين، معيار دعم املتدرب

تحسين جودة الّتعليم، معيار فعالية أداء مركز التدريب في تقديم الخدمات 

ألفراد املجتمع املحلي وتأهيلهم، ومعيار فعالية أداء مركز التدريب في تقديم 

 االستشارات لخدمة املجتمع(.

التعرف إلى دور مراكز فقد هدفت هذه الدراسة إلى  [41]أما دراسة ماري       

موارد املعلمين في تعزيز وتنمية معلمي املدارس االبتدائية أثناء الخدمة 

ستخدم املنهج الكمي والنوعي، 
ُ
والتغلب على الصعوبات التي تواجهها، ا

، وقد استخدمت االستبانة، املقابلة، 290وتكونت عينة الدراسة من )
ً
( معلما

 لجمع البيانات.
ً
وقد أظهرت النتائج أن مركز جمعية الهالل  املالحظة أدواتا

 في التطوير املنهي للمعلمين، كما أن النتائج 
ً
 مفيدا

ً
األحمر التركي قد لعب دورا

أظهرت أنه وبالرغم من اإلفادة من البرنامج إال أنه واجه الكثير من التحديات 

 منها: الضعف في املعلمين املدربين، نتيجة تعليمهم بلغة غير لغتهم نظر 
ً
ا

الستخدام اللغة اإلنجليزية في حين أّن املعلمين يتحدثون باللغة الزنجبارية، 

 إلى نقص املوارد الالزمة للتطوير املنهي للمعلمين بفاعلية، وكفاءة 
ً
إضافة

استخدام جمعية الهالل األحمر النموذج التركي للتدريب، ونقص املرافق 

بيئة املدرسية والتي تؤثر التعليمية والتمويل، وضعف الفصول الدراسية وال

 على كفاءة التدريس من املدرسين املدربين.

إلى تحديد مدى إسهام برامج التدريب  [42]كما هدفت دراسة السويري       

اإلداري في تحقيق التنمية املهنية لعينة الدراسة من العاملين في اإلدارة 

منها أن تزيد من  املدرسية بدولة الكويت وتقديم مجموعة من املقترحات يؤمل

فاعلية برامج التدريب اإلداري في تحقيق التنمية املهنية للعاملين في اإلدارات 

املدرسية. اّتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت االستبانة 

 لجمع البيانات، تكّونت عينة الدراسة من )
ً
 باملناطق 130أداة

ً
 ومديرة

ً
( مديرا

مبارك الكبير( بدولة الكويت. وأظهرت  -األحمدي -التعليمية الثالث )حولي

النتائج مساهمة برامج الّتدريب اإلداري في تحقيق التنمية املهنية للعاملين في 

 مساهمة 
ً
اإلدارة املدرسية في مجال القيادة املدرسية وبدرجٍة مرتفعٍة، أيضا

ارة املدرسية برامج التدريب اإلداري في تحقيق التنمية املهنية للعاملين في اإلد

في تحسين األداء كانت بدرجٍة مرتفعٍة، أما مساهمتها في مجال التخطيط 

 أنه ال توجد فروق 
ً
املدرس ي فجاءت بدرجٍة متوسطة. كما بينت النتائج أيضا

عزى ملتغير 
ُ
ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات عينة الدراسة ت

 سنوات الخبرة الوظيفية واملؤهل.

التي  [43]صلت دراسة إسماعيل، آل الشيخ، السديري ومتولي وقد تو       

استهدفت الدراسة التعّرف إلى أثر البرامج التدريبية التي تقّدمها عمادة تطوير 

املهارات في تحسين األداء املنهي ألعضاء هيئة التدريس بجامعة امللك سعود، 

ت استبان عدَّ
ُ
ستخدم فيها املنهج الوصفي املسحي، وأ

ُ
بقت على عينة والتي ا

ُ
ة ط

 بجامعة امللك سعود ويمثلون )1249مكونة من )
ً
 وطالبة

ً
من  (%17( طالبا

املجتمع. حيث قامت عينة الدراسة من الطالب والطالبات بتقييم األداء 

( عضو هيئة تدريس بالجامعة، توّصلت 85التدريس ي والشخص ي والتقني لـ)

لتي يمتلكها أعضاء هيئة التدريس النتائج إلى تحديد أكثر املهارات الّتدريسية ا

من وجهة نظر الطالب، كما توّصلت الدراسة إلى وجود فروق دالة عند 

( في املهارات التقنية وذلك لصالح الذكور، والتوصل إلى وجود فروٍق 0،01)

 بين أعضاء هيئة التدريس امللتحقين ببرامج عمادة تطوير 
ً
دالٍة إحصائيا

 بين املهارات وغير امللتحقين لصا
ً
لح امللتحقين. ووجود فروٍق دالٍة إحصائيا

أعضاء هيئة التدريس الذين حصلوا على دورة واحدة، والذين حصلوا على 

أكثر من دورة، وذلك لصالح الذين حصلوا على عدد الدورات األكثر. ووجود 

 بين أعضاء هيئة التدريس الذين حصلوا على دورتين، 
ً
فروٍق دالٍة إحصائيا

على أكثر من دورتين في املهارات التقنية لصالح الذين حصلوا  والذين حصلوا

 على أكثر من دورتين.

إلى مراجعة برامج إعداد  [44]هدفت دراسة دانسان، رانج و شرز       

القيادات املدرسية وتحديد احتياجاتهم من وجهة نظرهم، ولتحقيق أهداف 

الستبانة كأداة لجمع الدراسة استخدم الباحثين املنهج الوصفي التحليلي وا

. وتوصلت الدراسة إلى نتائج 106البيانات، وتكونت عينة الدراسة من )
ً
( مديرا
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من أبرزها، ما يلي: وجود اختالف في تحديد االحتياجات التدريبية بين وجهات 

نظر القيادات املدرسية، كما أن هناك اختالف بين البرامج املقدمة والواقع، 

 التطوير والنمو املنهي.لذا يقترحون استمرارية 

استكشاف عملية بناء القدرات البشرية  إلى[45] وسعت دراسة الشريف       

من خالل مراكز الّتدريب املنهي، وفلسفتها التدريبية املرتكزة على مبادئ 

ومنطلقات التنمية البشرية، والوقوف على املردود االجتماعي للّتدريب املنهي، 

 إبراز العقبات واملشكالت التي تعاني منها مراكز الّتدريب املنهي باململكة 
ً
أيضا

لعربية السعودية. وقد استخدمت الدراسة منهج املسح االجتماعي، ا

 لجمع البيانات. تكونت عينة الدراسة من )
ً
( 500واستخدمت االستبانة أداة

متدرٍب من مراكز التدريب املنهي مجال الدراسة امليدانية، وقد توصلت 

وأنَّ الدراسة إلى وجود قصور نسبي في عملية تحديد االحتياجات التدريبية، 

 من القصور أو عدم االهتمام الالزم ببعض أدوار العملية 
ً
هناك نوعا

التدريبية وبخاصة في مجاالت التخطيط والتنفيذ واإلشراف على البرامج 

التدريبية؛ مما تسبب عنه انخفاض درجة مساهمة التدريب في تحقيق درجة 

إلى أن أسلوب ملموسة في االرتفاع بمستوى املهارات التدريبية. كما توّصلت 

 من 
ً
التدريب املتبع في مركز التدريب املنهي الحكومي أسلوب تدريبي ال يتيح قدرا

التعليم واكتساب املهارات، وال يقوم على الفهم والتحاور، وهو قائم على 

التلقين، وذلك على عكس أسلوب الّتدريب القائم باملراكز الخاصة، فهو قائم 

 على األدوات على الفهم والحوار، والتعليم و 
ً
اكتساب املهارات ومعتمدا

 واملعدات الحديثة.

إلى التعرف إلى مدى استفادة أعضاء  [46]وهدفت دراسة العبدالغفور       

هيئة التدريس والتدريب العاملين بكليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم 

لقياس التطبيقي والتدريب من البرامج والدورات التدريبية التي يقدمها مركز ا

والتقويم والتنمية املهنية، ومعرفة دورها في تطوير األداء الوظيفي ألعضاء 

هيئة التدريس والّتدريب وتحقيق الّنمو املنهي لهم. قامت الباحثة بتصميم 

ّبقت على جميع املشاركين واملشاركات في دورات املركز وعددهم 
ُ
استبانة، ط

أن املركز حقق دوره في تطوير  (، وقد اتضح من تحليل النتائج وتفسيرها180)

مستوى األداء الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس والتدريب من خالل البرامج 

والدورات التدريبية التي ينظمها، كما أسهمت الدورات في تحقيق الّنمو املنهي 

والوظيفي ألعضاء هيئة التدريس والتدريب، وكان لدورات الحاسب اآللي األثر 

من استخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة في عملية الواضح في تمكينهم 

 بالدورات التدريبية التخصصية.
ً
 التدريس مقارنة

 التعقيب على الدراسات السابقة: 

 من خالل استعراض الدراسات السابقة تبين ما يلي:

  [37]والذواد  [4]اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة أبو مديغم وآخرون  -1

[ في بيان أدوار 46والعبدالغفور ]  [45]والشريف  [41]و ماري  [40]والعيد 

 اتفقت الدراسة الحالية مع 
ً
مراكز الّتدريب في تحقيق التنمية املهنية، أيضا

، [43]وإسماعيل وآخرون  [42]والسويري  [36]دراسة أمحمد وحاج 

في بيان أثر الّتدريب على أداء األفراد العاملين، كما اتفقت  [35]وكوميرت 

في وضع مقترحاٍت  [35]وكوميرت   [38]ة الحالية مع دراسة أصرفالدراس

 لتطوير البرامج التدريبية.

اتفقت الدراسة الحالية مع غالبية الدراسات املعروضة والتي اتبعت املنهج  -2

التي اتبعت منهج  [45]الوصفي، أما االختالف فكان مع دراسة الشريف 

التي استخدمت املنهج  [35]وكوميرت  [41]املسح االجتماعي ودراسة ماري 

 الكمي والنوعي. 

سب علم الباحثان ملعرفة دور وتعدُّ هذه الدراسة أول جهد ميداني بح -3

ربوي للتطوير والتنمية املهنية في تحقيق النمو املنهي للممارسات 
ّ
املركز الت

التربويات، حيث إن هذه الدراسة تقيس األثر الّتدريبي للبرامج الصيفية التّي 

قدمها املركز في القسم النسائي بعد فصٍل دراس ٍي واحٍد من العودة إلى امليدان 

كما أّن الدراسة لم تكتف بمعرفة األثر التدريبي وحسب إنما بحثت التربوي، 

في املقترحات املناسبة للّتحسين والتطوير في أداء املركز، وهي بذلك قدمت 

 توصيات تخدم جميع املراكز التدريبية.

 الطريقة واإلجراءات . 5

 منهج الدراسة  .أ

 ملالءمة هذا       
ً
اعتمد الباحثان املنهج الوصفي املسحي في دراستهما نظرا

املنهج لهذا النوع من الدراسات، ويعّرف املنهج الوصفي بأنه املنهج الذي 

يعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد في الواقع، ويهتم بوصفها 

 من خالل التعبير النوعي الذي يصف الظاهرة و 
ً
 دقيقا

ً
يوضح وصفا

 يوضح مقدار وحجم 
ً
 رقميا

ً
خصائصها، أو التعبير الكمي الذي يعطي وصفا

 .[3]الظاهرة 

 مجتمع الدراسة  .ب

يتكون مجتمع الدراسة من جميع املمارسات التربويات الالتي حصلن على       

تدريب في املركز التربوي للتطوير والتنمية املهنية بمدينة الرياض للبرامج 

استراتيجيات التعليم  –فية )تنمية الوعي الذاتي للمعلمة التدريبية الصي

 –مهارات ضبط السلوك في رياض األطفال  –التعليم املتمايز  –الفّعال 

 للتقرير 247مهارات الحوار مع األطفال( والبالغ عددهن )
ً
 وفقا

ً
( متدربة

 [.4الختامي لبرامج التدريب الصيفي ملعلمي ومعلمات التعليم العام ]

 نة الدراسة ت. عي

استخدم الباحثان أسلوب العينة العشوائية االحتمالية البسيطة في      

( خمس وتسعين 95اختيار عينة الدراسة. وقد تكونت عينة الدراسة من )

ُممارسٍة تربويٍة متدربٍة ضمن البرامج التدريبية الصيفية للمركز، حيث تمثل 

 % من مجتمع الدراسة.38.46نسبة االستجابة 

 صائص عينة الدراسةث. خ

تقوم هذه الدراسة على عدٍد من الخصائص الوظيفية تتمثل في: )الوظيفة، 

( 1سنوات الخبرة، املؤهل العلمي، عدد الدورات التدريبية(، يوضحها جدول )

 كما يلي:

 1جدول 

 أفراد العينة طبقا للمتغيرات الشخصية  توزيع

 النسبة املئوية التكرار املستوى  املتغير 

 %38,94 37 أقل من خمس سنوات  سنوات الخبرة

 %38,94 37 سنوات  10سنوات إلى أقلَّ من  5من 

 %22,1 21 سنوات 10أكثر من 
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 النسبة املئوية التكرار املستوى  املتغير 

 %85,26 81 بكالوريوس املؤهل العلمي 

 %14,73 14 ماجستير

 %97,89 93 معلمة

 %2.10 2 قائدة مدرسة

 %30,52 29 دورات فأقل  3 عدد الدورات التدريبية 

 %15,78 15 دورات  6الي  4من 

 %53,68 51 دورات فأكثر  7

 %100 95 اإلجمالي

 الدراسة  أداة. ج

 فقد  الدراسة، هذه في املستخدم املنهج وعلى البيانات، طبيعة على بناءً 

عدت حيث البيانات، جمع في االستبانة أداة الباحثان  استخدم
ُ
 خالل من أ

 أبو  دراسة مثل السابقة والدراسات األدبيات من مجموعٍة  على اطالعهما

 من عدٍد  وعلى وغيرهما، [36] وحاج أمحمد دراسة و [3] وآخرون  مديغم

 ثالثة من االستبانة وتتكون  واألجنبية، العربية التدريبية البرامج تقويم نماذج

 :أجزاء

 الوظيفة،: )وهي العينة بأفراد الخاصة األولية البيانات ويتناول : األول  الجزء •

 (.التدريبية الدورات وعدد العلمي، املؤهل الخبرة، سنوات

 ( 19) من ويتكون : الثاني الجزء •
ً
 املمارسات  استفادة َمَدى تتناول  فقرة

  وتطبيقها املركز قدمها التي  التدريبية البرامج من التربويات
ً
 .ميدانيا

 ( 12) من ويتكون : الثالث الجزء •
ً
 بالّتحسين  خاصٍة  مقترحاٍت  تتناول  فقرة

 .والتطوير

ستخدم وقد      
ُ
 االستبانة من الثاني للجزء الخماس ي  ليكرت مقياس ا

 استجابات  لقياس االستبانة من الثالث للجزء املفتوحة األسئلة وأسلوب

 االستبانة من الثاني الجزء في املحاور  فقرات من فقرة كل ويقابل. املبحوثين 

 موافق غير – محايد – أوافق – بشدة أوافق: )التالية العبارات تحمل قائمة

عطيت وقد( بشدة موافق غير –
ُ
 درجاٍت  السابقة العبارات من عبارةٍ  كل أ

  معالجتها لتتم
ً
 درجات،( 4)  أوافق( 5) بشدة أوافق: اآلتي النحو على إحصائيا

  موافق غير درجتين،( 2) موافق غير درجات،( 3) محايد

 .فقط واحدة درجة( 1) بشدة

 لألسئلة التكرارات قياس على اعتمد فقد  االستبانة من الثالث الجزء أما

 .املفتوحة

 الدراسة أداة صدق. ح

 
ً
 الدراسة أداة بناء من االنتهاء بعد: الدراسة ألداة الظاهري  الصدق: أوال

 
ً
 الدراسة، بموضوع العالقة ذات السابقة والدراسات األدبيات إلى استنادا

 آرائهم ضوء وعلى األكاديميين، املحكمين  من عدد على بعرضها الباحثان  قام

 .النهائية بصورتها الدراسة أداة إعداد تم

 
ً
 الظاهري  الصدق من التأكد بعد: الدراسة ألداة الداخلي االتساق صدق: ثانيا

، بتطبيقها الباحثان قام الدراسة ألداة
ً
 ُحِسب العينة بيانات على وبناءً  ميدانيا

 خالل من وذلك لالستبانة، الداخلي الصدق ملعرفة بيرسون  االرتباط معامل

 بالدرجة  االستبانة عبارات من عبارة كل درجة بين  االرتباط معامل حساب

 االستبانة من فقرة كل تكون  حيث العبارة، إليه تنتمي  الذي للمحور  الكلية

 باستخدام الباحثان قام وقد الفقرة، إليه تنتمي  الذي املجال مع متسقة

 طريق عن االستبانة في الفقرات من فقرة كل بين  االرتباط معامالت حساب

 (.كرونباخ ألفا) معامل استخدام

 الدراسة أداة ثبات. خ

بقت( االستبانة) الدراسة أداة ثبات من التأكد بغرض
ُ
 ألفا  كرونباخ معادلة ط

  باعتباره ككل واألداة الدراسة مجاالت على
ً
 الداخلي، االتساق على مؤشرا

 :يلي كما ذلك يوضح( 2) جدول 

 2 جدول 

 الدراسة  ملجاالت كرونباخ معامل

 معامل كرونباخ ألفا  املجال رقم

 0.964 النمو في الجوانب الذاتية 1

 0.873 التطور في الجوانب العملية 2

 الجوانب في بالنمو الخاصة الثبات معامالت أن  السابق الجدول  ويوضح       

 ،0.873 بلغ العملية الجوانب في بالتطور  الخاص واملعامل 0.964 بلغ الذاتية

  القسمين  ألسئلة 0.952 بلغ  حين  في
ً
 ثبات مدى  على النتيجة تلك وتؤكد. معا

 إحصائيٍة  دالله ذات نتيجة وهي االستبانة بأسئلة الخاصة اإلجابات وصدق

 املجال فقرات من فقرة كل بين االرتباط معامل توضيح تم وقد. قبولها ويتم

 عند دالة املبينة االرتباط معامالت أن يبين والذي( 7) وجدول ( 3) جدول  في

 .لقياسه وضع ملا صادق املجال يعتبر وبذلك معنوية، مستوى 

 اإلحصائية املعالجة أساليب. د

ستخدمت فقد ُجمعت، التي  البيانات وتحليل الدراسة أهداف لتحقيق
ُ
 ا

 الحزم برنامج باستخدام املناسبة، اإلحصائية األساليب من العديد

   Statistical Package for Social Sciences االجتماعية للعلوم اإلحصائية

  لها يرمز والتي 
ً
 :يلي كما وهي SPSS بـــــ اختصارا

 االتساق صدق لحساب  Pearson Correlation بيرسون  ارتباط معامل .1

 .الدراسة ألداة الداخلي

 أفراد استجابات بين  الفروق داللة عن للكشف T-test( ت) قيمة اختبار .2

 في  والتطور  الذاتية الجوانب في بالنمو الخاصة املحاور  لعبارات العينة

 .العملية الجوانب
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 استجابات بين  الفروق داللة عن للكشف ANOVA األحادي التباين تحليل .3

  العينة أفراد
ً
 الدورات  عدد الوظيفة، العملي، املؤهل الخبرة، لسنوات وفقا

 .التدريبية

 ومناقشتها . النتائــج6

 التي  النتائج أبرز  واستعراض الدراسة، أسئلة عن اإلجابة تمت الجزء هذا في

 التربوي  املركز دور  معرفة إلى التوصل خاللها من تمّ  والتي  إليها توصلت

 على التربويات، املمارسات لدى املنهي النمو تحقيق في املهنية والتنمية للتطوير

 :التالي النحو

 قدمها التي  التدريبية الدورات من املعلمات استفادة مدى ما: األول  السؤال

 املركز؟

 املعيارية واالنحرافات املتوسطات ُحسبت فقد السؤال هذا عن ولإلجابة

 الجداول  في موضح هو كما ،(الذاتية الجوانب في النمو) الدراسة ملجال

 :التالية

 3 جدول 

 " الذاتية الجوانب  في  النمو " األول  للمحور  اإلحصائية الداللة ومستوى  بيرسون  ارتباط معامل قيمة

 مستوى الداللة  قيمة معامل االرتباط الفقرة رقم

 داله 0.683 تكونت لدي اتجاهات إيجابية نحو التدريب.  1

 داله 0.621 اكتسابي ملفاهيم جديدة.ساهمت الدورة في  2

 داله 0.663 اكتسبت العديد من املهارات.  3

 داله 0.75 طورت الدورة من طريقتي في التفكير.  4

 داله 0.663 طورت الدورة من إنتاجي ألفكار إبداعية. 5

 داله 0.621 ساهمت الدورة التي حضرتها في تغطية احتياج تدريبي لدي. 6

 داله 0.665 اآلخرين بحضور هذه الدورة نتيجة استفادتي منها. نصحت  7

 داله 0.713 عزز التدريب من انتمائي إلى مجال عملي.  8

 داله 0.75 ساهمت الدورة في تكوين عالقات مهنية مع زميالت في املجال التربوي التعليمي.  9

 إحصائية دالله وجود السابق  الجدول  استعراض خالل من ويتضح     

 املتوسط بلغ وقد. األول  للمحور  الكلية بالدرجة العبارات درجات الرتباط

 املعياري  واالنحراف 4.168 الذاتية الجوانب في النمو األول  للمجال الحسابي

 .مرتفعة بدرجٍة  جاء قد الحسابي املتوسط أن  سبق مما يتضح حيث. 0.7606

 4 جدول 

 الذاتية الجوانب في النمو  لعبارات املعيارية واالنحرافات املتوسطات

 الرتبة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  الفقرة رقم

 1 0.77 4.32 تكونت لدي اتجاهات إيجابية نحو التدريب  1

 3 0.804 4.22 جديدة ساهمت الدورة في اكتسابي ملفاهيم  2

 4 0.922 4.22 اكتسبت العديد من املهارات.  3

 2 0.856 4.25 طورت الدورة من طريقتي في التفكير  4

 7 0.853 4.13 طورت الدورة من إنتاجي ألفكار إبداعية. 5

 9 1.056 3.93 ساهمت الدورة التي حضرتها في تغطية احتياج تدريبي لدي 6

 8 1.025 4.03 بحضور هذه الدورة نتيجة استفادتي منها نصحت اآلخرين  7

 5 0.971 4.2 عزز التدريب من انتمائي إلى مجال عملي  8

 6 0.833 4.18 ساهمت الدورة في تكوين عالقات مهنية مع زميالت في املجال التربوي التعليمي  9

 نحو إيجابية اتجاهات لدي تكونت"  األولى الفقرة أن  السابق الجدول  وُيظهر

 الرابعة الفقرة يليها ،4.32 بمقدار متوسط أعلى على  حصلت" التدريب

 بمقدار  متوسط على حصلت والتي " التفكير في طريقتي  من الدورة طورت"

 تغطية في حضرتها التي  الدورة ساهمت" السادسة الفقرة حصلت بينما. 4.25

. 4.18 بمقدار حسابي متوسط أقل  على" لدي تدريبي  احتياج

 5 جدول 

 الذاتية الجوانب في النمو  ملحور  االستجابة لدرجات املئوية النسب

 النسبة املئوية درجه االستجابة 

 %0.37 غير موافق بشدة 

 %6.67 غير موافق

 %11.67 محايد

 %38.70 موافق

 %42.59 موافق بشدة 
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 الدراسة أسئلة من  األول  السؤال  عن اإلجابة يتم السابق الجدول  ومن      

 حيث املركز، يقدمها التي  التدريبية الدورات من املعلمات استفادة مدى وهي

 في التطور  عبارات على بشدة موافقين  الدراسة عينة من% 42.59 نسبة إن 

 االستفادة َمَدى على يدل وهذا موافقين % 38.7 أن  حين  في الذاتية، الجوانب

 ومساهمته التدريب بأهمية املتدربات ووعي الذاتية، الجوانب في الدورات من

 . الشخصية املهارات تطوير في

 الذاتية الجوانب في النمو  محور  بعبارات الخاصة( ت) اختبار  تطبيق نتائج 6 جدول 

 الداللة االحصائية قيمة )ت( درجات الحرية االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  املجال

 0 42.412 59 0.7606 4.16 النمو في الجوانب الذاتية

 إحصائية وبداللة 42.412 بلغت( ت) قيمة أن( 6) الجدول  من يظهر      

 الخماس ي، للتدريج املعيارية بالقيمة العام الوسط قورن  حيث ،(0.00)

  مرتفعة درجة( α≤ 0.05) وجود النتائج وأظهرت
ً
  ودالة

ً
 مستوى  عند إحصائيا

 الجوانب في بالنمو الخاصة لالستجابة الحسابي املتوسط بلغ حيث الداللة،

 في نمو وجود على يدل وهذا ،(0.7606) معياري  وانحراف( 4.16) الذاتية

 .الذاتية الجوانب

 أبو دراسة من كل إليه توصلت ما مع األول  السؤال في النتائج وتتفق      

 ،[38] أصرف ودراسة ،[36] وحاج أمحمد ودراسة ،[3] وآخرون  مديغم

 تحسين  في التدريبية والبرامج التدريب مراكز دور  في [42] السويري  ودراسة

 املركز قدمها التي  التدريبية البرامج أن على يدل وهذا للعاملين، األداء

 خالل  من ذلك يتضح حيث التربويات، املمارسات أداء تحسين  في ساهمت

 للعبارات الدراسة عينة استجابات خالل من إليها التوصل تم التي  النتائج

 دراسة مع اتفقت أنها كما الذاتية الجوانب  في النمو بمحور  الخاصة

 الشخصية بالسمات للمتدربين  املركز دورات تزويد في [46] العبدالغفور 

  مهامهم، ألداء املالئمة الوظيفية والخصائص

 تم ما وممارسة لتطبيق امليدانية البيئة مالءمة مدى ما: الثاني السؤال

 عليه؟ التدرب

 املعيارية واالنحرافات املتوسطات ُحسبت فقد السؤال هذا عن ولإلجابة

 :ذلك توضح التالية الجداول  ،(العملية الجوانب في التطور ) الدراسة ملجال

 7 جدول 

 " "العملية الجوانب في التطور " الثاني للمحور  اإلحصائية الداللة ومستوى  بيرسون  ارتباط معامل قيمة

 مستوى الداللة  قيمة معامل االرتباط الفقرة رقم

 داله 0.712 ترتبط الدورة التي حضرتها بمجال عملي.  1

 داله 0.714 ساعدني ما تعلمته على أداء عملي بشكل أفضل.  2

 داله 0.744 يتالءم محتوى التدريب مع املهام املنوطة لي. 3

 داله 0.716 بواجبات وظيفتي. أصبح لدي إملام أكبر  4

 داله 0.652 يتناسب محتوى التدريب مع بيئة عملي.  5

 داله 0.812 قمت بتطبيق ما تعلمته في مجال عملي.  6

 داله 0.745 يتوافر لدي الوقت الالزم لتطبيق ما تعلمته في الدورة في عملي. 7

 داله 0.703 ما تعلمته في الدورة لزميالتي.  يتوافر لدي الوقت الالزم لنقل 8

 داله 0.777 واجهتني بعض املعوقات أثناء تطبيق ما تعلمته في مجال عملي.  9

 دالة 0.852 ساهمت الدورات التدريبية في تحقيق أهداف وزارة التعليم. 10

 الثاني  للمحور  اإلحصائية الداللة ومستوى  بيرسون  ارتباط معامل قيمة

 " "العملية الجوانب في التطور "

 إحصائيٍة  داللٍة  وجود السابق الجدول  استعراض خالل من ويتضح       

 املتوسط بلغ وقد. الثاني للمحور  الكلية بالدرجة العبارات درجات الرتباط

 واالنحراف 3.956 العملية الجوانب في التطور  الثاني للمجال الحسابي

 بدرجٍة  جاء قد الحسابي املتوسط أن  سبق مما يتضح حيث. 0.6357 املعياري 

 الجوانب في النمو) األول  املجال  من أقل ارتفاعه أنَّ  من الرغم على مرتفعٍة،

 (.الذاتية

 العملية الجوانب في التطور  لعبارات املعيارية واالنحرافات املتوسطات 8 جدول 

 الرتبة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  الفقرة رقم

 1 0.783 4.38 عملي.  بمجال حضرتها التي الدورة  ترتبط 1

 3 0.840 4.15 أفضل.  بشكل  عملي أداء على تعلمته ما ساعدني 2

 2 0.847 4.17 لي. املنوطة املهام مع التدريب محتوى  يتالءم 3

 6 0.882 3.97 وظيفتي. بواجبات أكبر  إملام لدي أصبح 4

 4 0.880 4.15 عملي.  بيئة مع التدريب محتوى  يتناسب 5

 5 0.791 4.13 عملي.  مجال في تعلمته ما بتطبيق قمت 6

 8 1.054 3.80 عملي. في الدورة  في تعلمته ما لتطبيق الالزم الوقت لدي يتوافر 7

 9 0.901 3.63 لزميالتي.  الدورة  في تعلمته ما لنقل الالزم الوقت يتوافر لدي 8

 10 1.030 3.30 عملي.  مجال في تعلمته ما تطبيق أثناء املعوقات بعض واجهتني 9

 7 1.010 3.88 التعليم. وزارة  أهداف تحقيق في التدريبية الدورات ساهمت 10
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 حضرتها التي  الدورة ترتبط"  األولى الفقرة أنَّ  السابق الجدول  ويظهر        

 الفقرة  يليها ،4.38 بمقدار متوسط أعلى على حصلت قد" عملي بمجال

 على حصلت والتي " لي املنوطة املهام مع  التدريب محتوى  يتالءم" الثالثة

 بعض  واجهتني " التاسعة الفقرة حصلت بينما. 4.17 بمقدار حسابي متوسط

 حسابي  متوسط أقلَّ  على" عملي مجال في تعلمته ما تطبيق أثناء املعوقات

 .3.30 بمقدار

 9 جدول 

 العملية  الجوانب في التطور  ملحور  االستجابة لدرجات املئوية النسب

 النسبة املئوية درجه االستجابة 

 %0.67 غير موافق بشدة 

 %7 غير موافق

 %15.67 محايد

 %35.67 موافق

 %31 موافق بشدة 

 الدراسة أسئلة من الثاني السؤال عن اإلجابة تأتي السابق الجدول  ومن      

 حيث عليه التدرب تم ما وممارسة لتطبيق امليدانية البيئة مالءمة َمَدى وهي

 في  التطور  عبارات على بشدة موافقين  الدراسة عينة من% 31 نسبة إنَّ 

 مدى على يدل وهذا موافقين % 35.67 أن حين في العملية، الجوانب

 املتدربات  حرص على يدل كما العملية، الجوانب في الدورات من االستفادة

 .العمل بيئة في عليه التدرب تم ما وممارسة املنهي  التطوير على

 10 جدول 

 العملية  الجوانب في  التطور  محور  بعبارات الخاصة( ت) اختبار  تطبيق نتائج

 الداللة اإلحصائية قيمة )ت( درجات الحرية االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  املجال

 0 48.207 59 0.6357 3.9567 التطور في الجوانب العملية

 إحصائية وبداللة 48.207 بلغت( ت) قيمة أن ( 10) الجدول  من يظهر     

 الخماس ي، للتدريج املعيارية بالقيمة العام الوسط قورن  حيث ،(0.00)

  ودالة مرتفعة درجة( α≤ 0.05)وجود النتائج وأظهرت
ً
 مستوى  عند إحصائيا

 في بالتطور  الخاصة لالستجابات الحسابي املتوسط بلغ حيث الداللة،

 على  يدل وهذا ،(0.6357) معياري  وانحراف( 3.9567) العملية الجوانب

 .العملية الجوانب في تطورٍ  وجود

 دراسة من كل إليه توصلت ما مع الثاني السؤال في النتائج وتتفق      

 وحاج أمحمد ودراسة ،[3] وآخرون  مديغم أبو ودراسة ، [46]العبدالغفور 

 في  [41] ماري  ودراسة ،[42] السويري  ودراسة ،[38] أصرف ودراسة ،[36]

 وهذا للعاملين، املنهي  والنمو التطوير في التدريبية والبرامج التدريب مراكز دور 

 الواقع  في وممارستها ميدانيا للتطبيق التدريبية البرامج مالءمة على يدل

 أن  من [35] كوميرت دراسة إليه توصلت ما مع النتائج اختلفت كما. العملي

 .للمعلمين  املنهي  التطور  في يسهم لم الخدمة أثناء التدريب

 يقدمها التي  التدريبية البرامج لتطوير املقترحات  أهم ماهي : الثالث السؤال

 الدراسة؟ عينة نظر وجهة من املركز

 إلجابات املئوية والنسب التكرارات ُحسبت فقد  السؤال هذا عن لإلجابة

 يقدمها التي التدريبية البرامج لتطوير املقترحات أهم حول  الدراسة أفراد

 :يلي فيما ذلك يوضح( 11) والجدول . املركز

 11ول جد

 التكرارات والنسب املئوية للمقترحات حول املدربين والحقائب التدريبية 

 املرتبة نسبة التكرار العبارة

 يتعلق باملدربين:  فيما

 5 %6.66 لغة الجسد للمدرب.

 6 %5 الحوار مع املتدربين. 

 4 %8.33 التواصل مع املتدربين. 

 7 %1.66 احترام املتدربين وتقديرهم.

 4 %8.33 مهارات اإللقاء والعرض. 

 2 %13.33 الكفاءة في تقديم املعلومات واإلملام باملادة العلمية.

 2 %13.33 العملي الذي تم تقديمة مع الجانب النظري.توافق الجانب 

مت بالواقع املنهي للمتدربين.  ّدِ
ُ
 1 %15 ربط املدرب املعلومات واألنشطة التي ق

 فيما يتعلق بالحقائب التدريبية: 

 3 %11.66 طريقة إعداد الحقائب )تميزها وشموليتها(.

 2 %13.33 املوازنة بين الجانب النظري والعملي. 

 6 %5 وضوح املادة العلمية واألنشطة في الحقيبة التدريبية.

 1 %15 مناسبة كمية املعلومات واألنشطة لزمن الدورة املقرر. 
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 العينة من% 6.66 أن  باملدربين  يتعلق فيما السابق الجدول  من ويتضح       

 من بالقراءة واالكتفاء الجمود وعدم املدرب جسد لغة على العمل يقترحون 

 من] 46[العبدالغفور  دراسة به أوصت ما  مع  املقترح هذا يتفق حيث العرض،

 كما التدريب، عملية في واملختصين  الخبراء ببعض املركز استعانة ضرورة

. التدريبية البرامج في  للحوار أكبر مجال فتح الدراسة عينة من%  5 اقترحت

 بعد املدرب مع للتواصل الفرصة إتاحة يقترحون  الدراسة عينة من% 8.33

 التي  املعوقات  لبعض  الحلول  وإيجاد خبراتهم من لالستفادة الدورة، انتهاء

 ضرورة من  [42] السويري  دراسة به أوصت  ما مع يتفق وهذا يواجهونها،

 على  الوقوف أجل من التدريب، عملية بعد بهم والعناية املتدربين متابعة

 وفي الواقع أرض على منها الهدف تحقيق في التدريبية البرامج نجاح مدى

 ينظرون  املدربين  بعض أن يرون الدراسة عينة من% 1.66. التعليمي  امليدان 

 والعرض، اإللقاء ملهارات املدربات  بعض افتقار يرون % 8.33و. بدونية إليهم

 يقترحون  الدراسة عينة من 13.33. املهارات هذه تطوير على العمل يجب وأنه

 قبل  من العلمية باملادة واإلملام املعلومات تقديم في الكفاءة رفع على العمل

 منها لالستفادة العلمية املادة حداثة على  العمل يقترحون  كما املتدربات،

 ضرورة من [38] أصرف دراسة به أوصت ما مع يتفق وهذا كاملة، بصورة

  التدريبية، البرامج بها تمر التي  الخطوات بجميع االهتمام
ً
 تحديد من بدءا

 دراسة به أوصت ما مع يتفق كما. التقييم مرحلة إلى ووصوال االحتياجات

 مستمرة بصفة التدريبية البرامج تقويم ضرورة على [43] وآخرون  إسماعيل

 الالزمة التعديالت وإجراء مدربيها، ومستوى  ومحتواها أهدافها، حيث من

 يرون  الدراسة عينة من% 13.33. املستهدفة الفئة على أثرها وقياس عليها،

 املوازنة ويقترحون  التدريبية البرامج في العملي على النظري  الجانب غلبة

 يتم التي  واألنشطة املعلومات ربط أن  يرون  الدراسة عينة من% 15. بينهما

 التركيز ويقترحون  الحدوث نادر إلى متوسط للمتدربين  املنهي  بالواقع تقديمها

  أكبر بشكل عليها
ً
 وهذا الدراسة، عينة املتدربات نظر وجهة من ألهميتها نظرا

 برامج تصميم ضرورة من [46] العبدالغفور  دراسة به أوصت ما مع يتفق

 التطبيقية الجوانب على والتركيز الوظيفية االحتياجات جميع تسد تدريبية

 في الحديثة والتكنولوجيا العلمية املستحدثات تطبيق من املتدربين لتمكين

 . عملهم مجال

 يقترحون  الدراسة عينة من% 11.66فـ التدريبية بالحقيبة يتعلق فيما أما       

 القصوى  لالستفادة أعلى وبجودة أفضل بشكل  التدريبية الحقيبة إعداد

 إعداد  أثناء والعملي النظري  الجانب بين  املوازنة% 13.33 يقترح كما منها،

 املادة وضوح على العمل الدراسة عينة من% 5 ويقترح. التدريبية الحقائب

 الدراسة عينة من% 15 أكبر بشكل التدريبية الحقيبة في واألنشطة العلمية

 املقرر  الدورة لزمن واألنشطة املعلومات كمية مناسبة على العمل يقترحون 

 .عليها بناءً  العملي الجزء اغفال فيتم تتجاوزه أو املتاح الوقت عن تقل فال

مت التي  واألنشطة املعلومات املدرب ربط: املقترحين  جاء وقد ّدِ
ُ
 املنهي  بالواقع ق

 املرتبة في املقرر  الدورة لزمن واألنشطة املعلومات كمية ومناسبة للمتدربين 

 املتدربين  احترام: جاء فيما الدراسة، عينة األفراد استجابات في  األولى،

 دراسة ذكرته ما مع يتفق وهذا. واألخيرة السابعة املرتبة في وتقديرهم

  هناك أن  من [45] الشريف
ً
 وبخاصة التدريبية العملية أدوار ببعض قصورا

 .التدريبية البرامج على اإلشراف وكذلك والتنفيذ التخطيط مجاالت في

 للمقترحات  التكرارات( 12) الجدول  فيوضح( أخرى  مقترحات) محور  في أما

 :يلي كما

 اإلضافية  للمقترحات املئوية والنسب التكرارات 12 جدول 

 املرتبة نسبة التكرار العبارة

 on line . 3.33% 2عقد دورات من خالل منصة إلكترونية 

 1 %5 تركز مواضيع الدورات على املقررات الدراسية. أن

 2 %3.33 تقديم الدورات خالل أيام السنة ماعدا اإلجازة الصيفية.

 2 %3.33 مناسبة الدورات لحاجة املتدربين الفعلية.

 1 %5 العناية باختيار املدربين املتمكنين من املادة التدريبية.

 3 %1.66 البريد اإللكتروني للمتدربات. إرسال املادة العلمية على 

 3 %1.66 أيام لكل متدرب.  10تكثيف عدد أيام الدورات لتكون 

 3 %1.66 التوسع في عرض األمثلة وحل املشكالت للتي تواجه القائد وطرق حلها

 على الدورات موضوعات تركيز املقترحين  أن  السابق الجدول  من ويتضح      

 التدريبية املادة من املتمكنين  املدربين  باختيار والعناية الدراسية، املقررات

  قد
ّ
 ما مع تتفق والتي  الدراسة، أفراد من% 5 بلغت بنسبة األولى املرتبة في حال

 ذات  التدريبية الدورات في التوسع ضرورة من [42] السويري  دراسة به أوصت

 أنهم والتأكد التدريب على القائمين  املدربين  وتقييم واالختصاص، االهتمام

 البريد  على العلمية املادة إرسال: املقترحات حلت بينما. املطلوب املستوى  على

 متدرب، لكل أيام 10 لتكون  الدورات أيام عدد تكثيف للمتدربات، اإللكتروني

 في  حلها وطرق  القائد تواجه التي  املشكالت وحل األمثلة عرض في والتوسع

 .األخيرة املرتبة

 تكرار بنسبة" الفعلية املتدربين  لحاجة الدورات مناسبة"  املقترح جاء وقد 

 ودراسة ،[42] السويري  الدراسات به أوصت مع يتفق وهذا ،3.33%

 ، [3] وآخرون  مديغم أبو ودراسة ،[38] أصرف ودراسة ، [46]العبدالغفور 

 االحتياجات على الوقوف ضرورة من [43] وآخرون إسماعيل ودراسة

 .للميدان  الفعلية التدريبية

 :الدراسة متغيرات بين  االرتباط تحليل

 الدراسة متغيرات بين االرتباط 13 جدول 

 التطور في الجوانب العملية  النمو في الجوانب الذاتية  

 0.858  الذاتيةالنمو في الجوانب 

   0.858 التطور في الجوانب العملية
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 وجود أوضح والذي الدراسة متغيرات بين االرتباط( 13) رقم  الجدول  ُيظهر

  في التطور  ومتغير الذاتية الجوانب في النمو متغير بين  طردية ارتباط عالقة

%.85.8 بقيمة قوية طردية العالقة كانت  حيث العملية الجوانب

 14 جدول 

 الخبرة لسنوات وفقا الدراسة متغيرات على ANOVA التباين تحليل اختبار  نتائج

 املعنوية ف  

 0.398 0.875 النمو في الجوانب الذاتية

 0.217 1.485 التطور في الجوانب العملية

 عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم( 14) الجدول  من يظهر      

  ككل، الدراسة متغيرات على( α=0.05) معنويه مستوى 
ً
  سنوات ملتغير وفقا

 (.α=0.05) اإلحصائية الداللة مستوى  إلى( ف) قيمة تصل لم حيث الخبرة

 15 جدول 

  الدراسة متغيرات على ANOVA التباين تحليل اختبار  نتائج
 
 العلمي للمؤهل وفقا

 املعنوية ف  

 0.695 0.325 النمو في الجوانب الذاتية

 0.339 1.052 التطور في الجوانب العملية

 عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم( 15) الجدول  من يظهر      

  ككل، الدراسة متغيرات على( α=0.05) معنويه مستوى 
ً
  املؤهل ملتغير وفقا

 (.α=0.05) اإلحصائية الداللة مستوى  إلى( ف) قيمة  تصل لم حيث العلمي 

 16 جدول 

  الدراسة متغيرات على ANOVA التباين تحليل اختبار  نتائج
 
 للوظيفة  وفقا

 املعنوية ف 

 0.223 1.358 النمو في الجوانب الذاتية

 0.955 0.139 التطور في الجوانب العملية

 عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم( 16) الجدول  من يظهر       

  ككل، الدراسة متغيرات على( α=0.05) معنويه مستوى 
ً
  ملتغير وفقا

 .α=0.05 اإلحصائية الداللة مستوى  إلى( ف) قيمة تصل لم حيث الوظيفة

 17 جدول 

  الدراسة متغيرات على ANOVA التباين تحليل اختبار  نتائج
 
 التدريبية  الدورات  لعدد وفقا

 املعنوية ف   

 0.985 0.009 النمو في الجوانب الذاتية

 0.373 1.002 التطور في الجوانب العملية

 عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم( 17) الجدول  من يظهر       

  ككل، الدراسة متغيرات على( α=0.05) معنويه مستوى 
ً
 عدد ملتغير وفقا

 اإلحصائية الداللة مستوى  إلى( ف) قيمة تصل لم حيث التدريبية الدورات

(0.05=α.) 

 واملقترحات التوصيات

  الدراسة، إليها توصلت التي  للنتائج ملخص ُعرض الجزء هذا في 
ً
  إلى  إضافة

 والتنمية التطوير مراكز تخدم التي  واملقترحات  التوصيات بعض تقديم

 : يلي فيما سواء، حد على والباحثين  املهنية

 النتائج ملخص. أ

 (α=0.05) معنويه مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم -1

  ككل، الدراسة متغيرات على
ً
 املؤهل  الوظيفة، الخبرة، سنوات ملتغير وفقا

 .التدريبية الدورات وعدد العملي،

 يقدمها التي التدريبية الدورات من املعلمات استفادة مدى: األول  السؤال -2

 الدراسة عينة من% 42.59 نسبة إن  حيث عالية، بدرجٍة  جاءت املركز

 كانوا% 36.7و الذاتية، الجوانب في التطور  عبارات على بشدة موافقين 

 اتجاهات  لدي تكونت"  االستبانة في األولى  الفقرة حصلت وقد. موافقين 

 متوسط أعلى على الذاتية الجوانب في النمو محور  في" التدريب نحو إيجابية

 حضرتها التي  الدورة ساهمت" السادسة الفقرة حصلت بينما ،4.32 بمقدار

 .3.93 بمقدار حسابي متوسط أقل على" لدي تدريبي  احتياج تغطية في

 تم  ما وممارسة لتطبيق امليدانية البيئة مالءمة مدى: الثاني السؤال -3

 الدراسة عينة من% 31 نسبة إن حيث عالية، بدرجٍة  جاءت قد عليه التدرب

. موافقين % 35.67و العملية، الجوانب في التطور  عبارات على بشدة موافقين 

 في " عملي بمجال حضرتها التي  الدورة ترتبط"  األولى الفقرة حصلت وقد

 متوسط، أعلى على العملية الجوانب في التطور  محور  ضمن االستبانة

 أثناء املعوقات بعض واجهتني " التاسعة الفقرة حصلت بينما ،4.38 بمقدار

 . 3.30 بمقدار حسابي متوسط أقلَّ  على" عملي مجال في تعلمته ما تطبيق

 عينة األفراد من التطويرية املقترحات من عدد تقديم: الثالث السؤال -4

مت التي  واألنشطة املعلومات املدرب ربط أعالها كانت الدراسة، ّدِ
ُ
 بالواقع ق

 والتي  املقرر  الدورة لزمن واألنشطة املعلومات كمية ومناسبة للمتدربين، املنهي 

 اإللكتروني البريد على العلمية املادة إرسال: وأدناها ،%15 بنسبة كانت

 والتوسع متدرب، لكل أيام 10 لتكون  الدورات أيام عدد تكثيف للمتدربات،
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 وقد. بنسبة حلها وطرق  القائد تواجه التي  املشكالت وحل األمثلة عرض في

 %.1.66 بنسبة جميعها كانت

 التوصيات. 5

 :يلي بما يوصيان الباحثان  فإن  إليها، التوصل تم التي  النتائج ضوء في

 وفتح  التربويين، للممارسين النوعية التدريب برامج تقديم في التوسع. 1

 . محددة فئة البرنامج تطلب إذا إال الراغبين  لجميع املجال

 وتقييم واملدربين التدريبية البرامج مصممي  الختيار املناسبة املعايير وضع. 2

 بناء في هللا بإذن  ستسهم والتي  التدريبية، املخرجات جودة لتحقيق أدائهم

هم ضرورة مع التربويين  املمارسين  لدى إيجابي اتجاه
ً
 العمليِة  في إشراك

َق  التطويرية ورغباتهم الفعلية احتياجاتهمْ  تحديِد  خالِل  من الّتدريبيِة 
ْ
 ِوف

سٍس 
ُ
 في الحديثة واملستجدات املتغيرات من تتواكب التي  صحيحٍة  علميٍة  أ

 .التربوي  امليدان 

 واملراحل العلمية والتخصصات املهام وفق التدريبية البرامج تصنيف. 3

 بعد للتطبيق قابلة تدريبية مادة وتقديم املتدربين  تجانس لضمان  الدراسية

 الحقيبة وشمولية جودة تحقق التي  املناسبة املعايير ووضع التدريب، انتهاء

 .والواقع التنظير بين واملوازنة املتدربين  لحاجات وتلبيتها

 واألنشطة واملعلومات الحقيبة تلبية من التدريبية البرامج مصممي  تأكد. 4

ْتُح  ويفضل التعليمي، املنهي  للواقع  فيها الواردة
َ
 بين  للّتواُصِل  رسميٍة  قنواٍت  ف

 ما تطبيق لضمان  التدريبيِة، والبراِمِج  الدورات إقامِة  َبعد واملتدّرِبين  املدّربين 

 .صحيح بشكل عليه التدريب تم

 الدراسة مقترحات. ج

 :التالي النحو على املستقبلية الدراسات إجراء الباحثان  يقترح

 املنهي  للتطوير الوطني  املركز دور  عن الحالية للدراسة مماثلٍة  دراسٍة  إجراء. 1

 .التربويات للُممارسات املنهي  التطور  تحقيق في التعليمي 

 املنهي  التطوير عملية في املعلمين  مشاركة درجة حول  دراسة إجراء. 2

 .التعليمي 

 .التعليمي  التربوي  امليدان  في املنهي  التطوير معوقات حول  دراسة إجراء. 3
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ABSTRACT: This study aimed at determining the extent to which female educational practitioners benefit 

from the training programs that provided by the Educational Center for Professional Development at 

summer session, from the female trainees’ viewpoint. Moreover, the study attempted determining the extent 

to which field environment is suitable for application, in order to make suggestions that can contribute to 

developing these training programs. For achieving study’s objectives, the researchers used the descriptive 

methodology and developed a questionnaire. Study sample consisted of (95) trainees. The study reached the 

following results: The rate of responding to the two main questions included in the questionnaire (i.e. To 

what extent female educational practitioners benefit from training programs? And; to what extent field 

environment is suitable for applying what they were trained on?) was high, Study sample members made 

some developmental suggestions and some for helping the trainees make a connection between the 

information and activities conducted in the training programs and the professional reality of their jobs. 

Furthermore, some sample members made suggestions for determining the appropriate amount of 

information and activities to be included in the training programs with relation to the scheduled course 

time, There were no statistically significant differences at the level of (α = 0.05) for all study variables, 

regarding the variables: years of experience, job, practical qualifications, and number of training courses. 

The study suggests some recommendations: Setting the appropriate criteria for selecting training program 

designers & trainers and evaluating their performance to achieve the quality of training outputs. and 

Classification of training programs according to the tasks, specializations and different academic stages. 

KEYWORDS: training, education, management, development, instruction . 
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