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متطلبات مشروع التطوير املهني التعليمي 
 الصيفي من وجهة نظر املدربني واملتدربني

 ***محمد جزاء العضياني       ** تركي قاعد الغبيوي       *  بندر عبيد العصيمي

 

 

تكون مجتمع الدراسة   هدفت الدراسة إلى التعرف على متطلبات مشروع التطوير املنهي التعليمي الصيفي من وجهة نظر املدربين واملتدربين. _امللخص

تابعة ( مدرًبا ومتدرًبا، وهم جميع املشاركين في برامج مشروع التطوير املنهي التعليمي الصيفي في مركز التدريب التربوي ومكاتب التعليم ال363)من 

روا بالطريقة  ( مدرًبا ومتدرًبا، اختي100(. وتكونت عينة الدراسة من )2018/2019هـ )1440/1441إلدارة التعليم بمحافظة الدوادمي للعام الدراس ي 

مت استبيان  الطبقية العشوائية؛ تبًعا لعوامل الفئة التدريبية والخبرة العملية. وقد اتبعت الدراسة املنهج الوصفي ملناسبته طبيعة البحث، واستخد

ي في ثالثة محاور: البرنامج  ( خمس عشرة فقرة، تم تطويره لغرض دراسة متطلبات مشروع التطوير املنهي التعليمي الصيف 15كأداة للدراسة مكّون من )

ن تجربة التطوير  التدريبي ملشروع التطوير املنهي التعليمي الصيفي، واملنصة اإللكترونية ملشروع التطوير املنهي التعليمي الصيفي، وجوانب االستفادة م

معامل ألفا كرونباخ، ومعامل ارتباط بيرسون،   املنهي التعليمي الصيفي أثناء الدوام الرسمي. واستخدمت الدراسة األساليب اإلحصائية التالية:

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن   واملتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية، واختبار )ت( ملجموعتين مستقلتين، واختبار أنوفا أحادي االتجاه.

لثالث جاءت مرتفعة. كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق  استجابات أفراد العينة حول متطلبات مشروع التطوير املنهي التعليمي الصيفي في محاوره ا

لة ذات داللة إحصائية في متطلبات مشروع التطوير املنهي التعليمي الصيفي تعزى ملتغير الفئة التدريبية، كما أظهرت عدم وجود فروق ذات دال

وأوصت الدراسة بالسعي إلى توفير متطلبات مشروع  لعملية.إحصائية في متطلبات مشروع التطوير املنهي التعليمي الصيفي تعزى ملتغير للخبرة ا

اركين، التطوير املنهي التعليمي الصيفي، من خالل تطوير محتوى البرنامج التدريبي، وإتاحة العديد من الصالحيات عبر املنصة اإللكترونية للمش

 ترة العمل الرسمي. وضرورة االستفادة من نقل تجربة املشروع إلى برامج التدريب املنفذة أثناء ف

 التطوير املنهي، التطوير املنهي الصيفي، البرنامج التدريبي، املنصة اإللكترونية، املدربون واملتدربون في تعليم محافظة الدوادمي.  الكلمات املفتاحية:
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 واملتدربين املدربين نظر  وجهة من الصيفي التعليمي املنهي التطوير  مشروع متطلبات
 قدمة امل .1

يعد التطوير املنهي ركيزة أساسية ال غنى عنها في أي مجال؛ ملا لها من دور       

مهم في تنمية املوارد البشرية وجعلها مواكبة ملتغيرات العصر وتطوراته. وفي 

الرتباطه املباشر بتربية النشء وتمكينهم من املجال التعليمي من باب أولى؛ 

أساليب الحياة الجديدة. لذا، تحرص املؤسسات التعليمية على عملية 

التعليمي بصفة مستمرة، من خالل استغالل جميع  التطوير املنهي للكادر

الفرص املمكنة التي يجد فيها املعلم واملعلمة وقًتا متاًحا لاللتحاق ببرامج في 

 نهي التعليمي بعيًدا عن عبء الدوام الرسمي اليومي.التطوير امل

لقت وزارة التعليم باململكة العربية السعودية ممثلة في املركز أطلذا،       

الوطني للتطوير املنهي التعليمي مشروع التطوير املنهي التعليمي الصيفي، الذي 

التعليمي يعد نوًعا من البرامج التدريبية التي تستهدف جميع فئات الكادر 

أثناء فترة اإلجازة الصيفية. وتعود فكرة املشروع إلى العام الدراس ي 

(، حيث أطلقت الوزارة منصة تعليمية للتسجيل في 2018) هـ1440/ 1439

مشروع التطوير املنهي التعليمي الصيفي، تسمح لجميع شاغلي الوظائف 

ختيار املركز عن طريق املنصة وا التعليمية بالتسجيل في تلك البرامج آلًيا

التدريبي الذي يكون قريًبا من تواجده أثناء فترة إجازته في أي مكان، بصرف 

 النظر عن مكان عمله الرسمي.

وبما أن تجربة املشروع جديدة، فقد تواجه بعض التحديات التي تعيق      

تحقيقه ألهدافه املنشودة. وجاءت هذه الدراسة لتبحث في متطلبات املشروع 

ي مقابلة للتحديات الظاهرة من وجهة نظر املشاركين في املشروع الضرورية ف

 من مدربين ومتدربين.

 مشكلة الدراسة . 2

تتحدد مشكلة الدراسة في اإلجابة عن السؤال التالي: ما متطلبات مشروع 

 التطوير املنهي التعليمي الصيفي من وجهة نظر املدربين واملتدربين؟

 أسئلة الدراسة   .أ

لسؤال الرئيس ملشكلة البحث، سيتم اإلجابة عن األسئلة لإلجابة عن ا

 الفرعية التالية:

 ما متطلبات البرنامج التدريبي ملشروع التطوير املنهي التعليمي الصيفي؟ -1

 ما متطلبات املنصة اإللكترونية ملشروع التطوير املنهي التعليمي الصيفي؟ -2

املنهي التعليمي الصيفي في تطوير ما أوجه االستفادة من تجربة التطوير  -3

 البرامج التدريبية املنفذة أثناء الدوام الرسمي؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متطلبات مشروع التطوير املنهي  -4

 متدرب(؟  -التعليمي الصيفي تعزى ملتغير نوع الفئة التدريبية )مدرب 

روع التطوير املنهي هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متطلبات مش -5

 التعليمي الصيفي تعزى ملتغير الخبرة العملية؟

 أهداف الدراسة  .ب

 تهدف الدراسة الحالية إلى ما يلي:

 التعرف على متطلبات البرنامج التدريبي ملشروع التطوير املنهي التعليمي  -

 الصيفي.

املنهي التعليمي التعرف على متطلبات املنصة اإللكترونية ملشروع التطوير  -

 الصيفي.

االستفادة من تجربة التطوير املنهي التعليمي الصيفي في تطوير البرامج  -

 التدريبية املنفذة أثناء الدوام الرسمي 

التحقق من وجود فروق ذات داللة إحصائية في متطلبات مشروع التطوير  -

 متدرب(.  -التدريبية )مدرب املنهي التعليمي الصيفي تعزى ملتغير نوع الفئة 

التحقق من وجود فروق ذات داللة إحصائية في متطلبات مشروع التطوير  -

 املنهي التعليمي الصيفي تعزى ملتغير الخبرة العلمية.

 أهمية الدراسة  .ج

 تأتى أهمية الدراسة الحالية من الجوانب التالية: 

ئمين على مشروع التطوير تعد إطاًرا علمًيا يمكن الرجوع إليها من قبل القا -

 املنهي الصيفي.

 تحسين البرامج التدريبية ملشروع التطوير املنهي التعليمي الصيفي. -

 تطوير املنصة اإللكترونية ملشروع التطوير املنهي التعليمي الصيفي. -

 تطوير البرامج التدريبية املنفذة أثناء الدوام الرسمي. -

 حدود الدراسة   .د

 الدراسة الحالية بالحدود التالية:التزمت 

الحدود املوضوعية: اقتصر تطبيق هذه الدراسة على متطلبات البرنامج  -

التدريبي واملنصة اإللكترونية ملشروع التطوير املنهي التعليمي الصيفي وجوانب 

 االستفادة منها لبرامج التدريب التربوي أثناء العمل الرسمي.

بيق االستبيان على املدربين واملتدربين ملشروع الحدود البشرية: اقتصر تط -

 التطوير املنهي التعليمي الصيفي.

الحدود املكانية: اقتصرت الدراسة على مركز التدريب التربوي ومكاتب  -

 التعليم التابعة إلدارة التعليم بمحافظة الدوادمي.

الحدود الزمانية: أجريت الدراسة خالل إجازة نهاية العام الدراس ي  -

 (. 2019هـ ) 1440/ 1439

 مصطلحات الدراسة. هـ

 التطوير املنهي:  -

عمليات مستمرة وأنشطة مصممة لزيادة املعرفة املهنية يعرفه إبراهيم بأنه "

واملهارات واتجاهات املعلمين؛ لكي تمكنهم من تحسين تدريسهم من أجل تعلم 

 [.1جيد" ]

بأنه هو " الجهد الذي يوجه لتحسين أداء  Al-Mashouq[ 2كما يعرفه ]

املستقبل بتزويد الشخص املهارات واملعارف التي تفرضها وظائف املستقبل 

 التي يشغلها ويعد لها في حينه". 

ويعرف الباحثون برامج التطوير املنهي الصيفي إجرائًيا بأنه: مشروع        

ة التعليم باململكة العربية التطوير املنهي التعليمي الصيفي الذي أطلقته وزار 

السعودية خالل العامين املنصرمين ويستهدف الكادر التعليمي أثناء فترة 

اإلجازة الصيفية من خالل تنفيذ العديد من البرامج التدريبية في املجال 

التعليمي التربوي عن طريق مراكز التدريب التربوي املعتمدة التابعة لوزارة 

 التعليم.

 دريبي:البرنامج الت -

تعرفه الباز بأنه "خطة تعليمية منظمة تتضمن مجموعة من الخبرات      

واألنشطة واألساليب التدريسية املتنوعة وضعت بهدف إحداث تغيرات 

 [.3مرغوبة في الجوانب املعرفية واملهارية والوجدانية للمعلمين"]
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اف وتعرفه محيرق بأنه "خطة تتضمن بشكل رئيس ي مجموعة من األهد      

التدريبية املختارة في ضوء تحليل العمل واملحتوى وطرق التدريب والوسائل 

املساعدة التي يتم من خاللها تحقيق تلك األهداف، إضافة إلى أدوات التقويم 

 [. 4الالزمة للتأكد من تحقيق البرنامج ألهدافه"]

ويعرفه أبو سويرح أنه "مجموعة من الخبرات واألنشطة املخططة      

ظمة والهادفة إلى تنمية مجموعة من املهارات لدى املعلمين وتطوير واملن

 [. 5قدراتهم بما يساهم في تحسين وتطوير العملية التعليمية"]

 املنصة اإللكترونية: -

على أنها "مجموعة متكاملة من  Homanova & Prextova [6]عرفتها       

الخدمات التفاعلية عبر اإلنترنت التي توفر للمعلمين واملتعلمين واآلباء 

وغيرهم من املشاركين في التعليم باملعلومات واألدوات واملوارد لدعم وتعزيز 

 تقديم التعليم واإلدارة".

فر للمستخدم على أنها "نظام شامل يو  [ 7وتعرفها وزارة التعليم الفرنسية ]     

نقطة وصول موحدة من خالل الشبكات لجميع األدوات واملحتوى 

 والتطبيقات الرقمية املتعلقة بنشاطه".

 اإلطار النظري . 3

 أهداف التطوير املنهي:

[ أن يكتسب املعلم 9[ ومرس ي ]8يهدف التطوير املنهي، كما ذكر الخطيب ]     

على اإلبداع واالطالع على الفنون مهارات تدريسية متطورة وحديثة وتحفزه 

التدريسية الجديدة، وتساهم في غرس مفهوم التعلم املستمر أثناء الخدمة، 

كما أنها تمكنه من تبادل الخبرات مع اآلخرين من خالل األنشطة الجماعية، 

 وتنمية االتجاه اإليجابي نحو قيمة املهنة.

ة مهارات العمل في فريق عدة أهداف أخرى، منها: تنمي Bubb [10]وذكر      

ومهارات اتخاذ القرار في العمل التدريس ي واإلداري، وتنمية قدرته واستعداده 

للقيام بأداور جديدة، وتنمية مهارات البحث العلمي واإلدارة وخدمة املجتمع 

 واستخدام التكنولوجيا الحديثة.

لعملية ويتضح مما سبق؛ بأن لبرامج التطوير املنهي دور فاعل في تحسين ا

 التعليمية من خالل رفع مستوى أداء املعلمين وزيادة كفاءتهم وفاعليتهم.

 أهمية التطوير املنهي:

في أنها ذات أهمية  Saad[ 11تكمن أهمية برامج التطوير املنهي كما ذكر ]      

حيوية إلصالح التعليم؛ مما يتطلب من املدارس وقادتها املساهمة مع الجهات 

ى في دعم عملية التطوير املنهي، وتشجيع املعلمين على التعليمية األخر 

بأن برامج التطوير املنهي تخلق  Stephanieالتحديث والتطوير املستمر. وذكر 

للمعلمين فرًصا للتواصل، كما تساهم في تعزيز مهاراتهم املهنية من خالل 

 [.  12العمل التشاركي مع زمالئهم اآلخرين ] 

إلى أن أهمية التطوير املنهي تعود إلى الوعي  Fayyad, et. al [13]وأشار       

املتزايد باملعلومات املهمة التي تخص مهامهم وكيفية القيام بها بأفضل صورة، 

 وإلى معالجة ضعف القدرة على القيام باملهام واملسؤوليات أثناء

 الخدمة، وإلى التوسع التقني املعاصر وضرورة توظيفها في القيام بأعمالهم. 

ويتضح أن الغرض األساس ي من برامج التطوير املنهي هو تحسين أداء املعلم 

من خالل توفير بيئة تدريبية مناسبة تمكنه من تطوير ممارساته التدريسية 

 [. 14بما ينعكس على أدائه في الفصل ]

 

 

 الدراسات السابقة . 4

ي [ دراسة هدف إلى التعرف على دور التطوير املنه15أجرى العلوي ]    

للقيادات التربوية بمراكز التدريب التربوي في ضوء متطلبات تطبيق اإلدارة 

( استشارًيا، 32اإللكترونية في سلطنة عمان، وتكونت عينة الدراسة من )

استخدم املنهج الكمي النوعي و أداة االستبانة واملقابلة للدراسة، وأظهرت 

ي لعدم وجود استراتيجيات النتائج وجود ضعف في النظام الحالي للتطوير املنه

واضحة لذلك، وضعف الوعي بأهمية التطوير املنهي لدى العاملين بوزارة 

 التعليم.

[ هدفت إلى التعرف على دور مراكز 16وفي دراسة أبو مديغم وآخرون ]     

التنمية املهنية في تطوير أداء املعلمين من وجهة نظر مديري املدارس، 

( مديًرا 145ي، وتكونت عينة الدراسة من )واستخدم فيها املنهج الوصف

ومديرة، استخدم االستبيان كأداة للدراسة، وقد أظهرت النتائج أن ملراكز 

التنمية املهنية دور كبير في التنمية املهنية للمعلمين وعدم وجود فروق ذات 

 داللة إحصائية تعزى ألثر الجنس وسنوات الخبرة واملؤهل العلمي.

[ دراسة هدفت إلى التعرف على دور برامج التطوير Mary [17كما أجرت 

املنهي في تعزيز وتننمية معلمي املدارس االبتدائية أثناء الخدمة والتغلب على 

الصعوبات التي تواجهها، حيث تم استخدام املنهج الكمي والنوعي، وتكونت 

ظة ( معلًما، وتم استخدام االستبانة واملقابلة واملالح290عينة الدراسة من )

كأدوات للدراسة. وأظهرت النتائج أن لبرامج التطوير املنهي دوًرا مهًما في تطوير 

أداء املعلمين رغم مواجهتهم لبعض الصعوبات، مثل ضعف مستوى املدربين 

 ونقص املوارد واملرافق التدريبية.

[ هدفت إلى التعرف على اتجاهات 18وفي دراسة عبدالرحمن وتادرس ]     

تدريس بالكليات الجامعية املتوسطة الحكومية األردنية نحو أعضاء هيئة ال

برامج التنمية املهنية. استخدم الباحثان املنهج الوصفي، وتكونت عينة 

( عضًوا، واستخدم االستبانة كأداة للدراسة. وأظهرت 285الدراسة من )

النتائج أن اتجاهاتهم نحو برامج التطوير املنهي كانت مرتفعة في جميع 

تها، ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين فئات سنوات الخبرة لصالح مجاال

 الفئة األقل من خمس سنوات.

[ دراسة هدفت إلى التعرف على واقع التطوير املنهي 19كما أجرى الشايع ]     

للمعلمين واملعلمات املصاحب ملشروع تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية في 

( 202باململكة العربية السعودية، وتكونت عينة الدراسة من )التعليم العام 

من املشرفين واملشرفات على تنفيذ املشروع. واستخدم الباحث االستبانة 

كأداة للدراسة. وأظهرت النتائج عدم وضوح خطة التطوير املنهي املصاحب 

للمشروع بدرجة كافية، وجاءت حاجاتهم إلى برامج التطوير املنهي بدرجة 

 لية في العديد من املجاالت. عا

[ فقد هدفت إلى التعرف على أثر التطوير املنهي Tantranont [20أما دراسة     

( معلم وقائد مدرسة، 1201على أداء املعلمين، وتكونت عينة الدراسة من )

استخدم الباحث املنهج الوصفي واملقابلة كأداة للدراسة. وأظهرت النتائج أن 

ي تسهم بدور فاعل في تعزيز كفاءة املعلمين بما ينعكس برامج التطوير املنه

على مستوى التحصيل الدراس ي للطالب، وأكدت على أهمية دور قائد 

 املدرسة في تشجيع ودعم املعلمين في هذا املجال. 

[ فقد هدفت إلى التعرف على أثر برامج التطوير املنهي Palm [21أما دراسة 

على أعضاء هيئة التدريس في فهمهم ورضاهم الوظيفي، وفي تنمية قدراتهم 
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األكاديمية والبحثية. استخدم الباحث املنهج الوصفي، وأظهرت النتائج أن 

 لتلك البرامج أثر ًا واضًحا في تنمية قدرتهم التدريسية.

 سات السابقة: التعقيب على الدرا

تناولت الدراسات السابقة دور برامج التطوير املنهي في تطوير أداء       

املعلمين، وقد اتبعت هذه الدراسة األسلوب الكمي الوصفي، كدراسة أبو 

[  19[ والشايع ]18[ وعبدالرحمن وتادرس ]16مديغم وآخرون ]

بين الكمي  [، في حين تنوعت بعض الدراساتPalm [21و Tantranont  [20]و

[. وقد اختلفت الدراسات السابقة Mary [17[ و15والنوعي كدراسة العلوي ]

عن الدراسة الحالية من حيث استخدام أدوات بحث مختلفة أو متعددة، في 

حين اقتصرت هذه الدراسة على أداة االستبيان فقط، كدراسة أبو مديغم 

 [.19[ و الشايع ] 18[ وعبدالرحمن وتادرس ] 16وآخرون ]

وقد اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في تناولها لدور برامج       

التطوير املنهي من وجهة املعلمين أو مديري املدارس، إال أنها اختلفت عنها في 

أخذ آراء املعلمين املتدربين املشاركين فعلًيا في تلك البرامج، كما تناولت 

الصيفية؛ وهو املشروع الوزاري التي تم  البرامج التي تنفذ خالل فترة اإلجازة

تطبيقه مؤخًرا، وهو ما يميز تلك الدراسة عن غيرها من الدراسات السابقة. 

وقد استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في تحديد األداة 

املناسبة لجمع البيانات، وفي تحديد األساليب اإلحصائية املناسبة، وفي دعم 

 آلراء واملعلومات املتعلقة باإلطار النظري.الدراسة ببعض ا

 الطريقة واإلجراءات . 5

 منهج الدراسة   .أ

استخدم الباحثون املنهج الوصفي املستند إلى االستبيان لجمع البيانات 

وتحليلها إحصائًيا لإلجابة عن الفرضيات، والذي يتناسب مع طبيعة هذه 

 الدراسة.

 مجتمع وعينة الدراسة  .ب

طبقت أداة الدراسة على جميع أفراد مجتمع الدراسة والذي يتكون من جميع 

املدربين واملتدربين املشاركين في مشروع التطوير املنهي التعليمي الصيفي في 

الدوادمي بوزارة  التعليم بمحافظة مراكز التدريب التربوي التابعة إلدارة

ة السعودية، ووزع االستبيان على جميع أفراد التعليم في اململكة العربي

 التالي: املجتمع، على النحو

 1جدول 

 توزيع االستبيان على عينة الدراسة 

 املجموع الكلي  االستبيانات القابلة للتحليل  االستبيانات املسترجعة  االستبيانات املوزعة الفئة م 

 16 16 17 22 املدربون  1

 84 84 84 341 املتدربون  2

 100 100 101 363 املجموع الكلي

  الدراسة أدوات .ج

 متطلبات توضح استبيان  ألداة الباحثين  إعداد الحالية الدراسة تطلبت     

 واملتدربين  املدربين  وجهة من الصيفي التعليم املنهي  التطوير مشروع برامج

: هي محاور، ثالثة على موزعة فقرة، عشرة خمس( 15) من االستبيان  وتكون 

 
ً
 املنصة: وثانًيا الصيفي، التعليمي  املنهي  التطوير ملشروع التدريبي  البرنامج: أوال

ا الصيفي، التعليمي  املنهي  التطوير ملشروع اإللكترونية
ً
 االستفادة جوانب: وثالث

  الدوام أثناء الصيفي التعليمي  املنهي  التطوير تجربة من

 .الرسمي 

  .األداة تصحيح

 موافق: التالي النحو على التدريج الخماس ي  ليكرت مقياس استخدام تم     

 التقدير إعطاء وتم بشدة، موافق غير موافق، غير محايد، موافق، بشدة،

 برامج متطلبات على للتعرف الترتيب على( 1،2،3،4،5) التالية الرقمية ات

 اإلحصائي  التدريج استخدام تم كما الصيفي، التعليمي املنهي  التطوير مشروع

 :الحسابية املتوسطات لتوزيع التالي

 2 جدول 

ا تقديري  ميزان
ً
 الخماس ي  ليكرت  ملقياس وفق

 املستوى  طول الفترة املتوسط املرجح االستجابة

 0.79 1.79إلى    1من   أوافق بشدة ال  
 منخفض 

 0.79 2.59إلى  1.80من   ال أوافق

 متوسط  0.79 3.39إلى  2.60من   محايد

 0.79 4.19إلى  3.40من   أوافق 
 مرتفع 

 0.80 5.00إلى  4.20من   أوافق بشدة 

 األداة ثبات

 معادلة) الباحثون  استخدم( االستبيان ) الدراسة أداة ثبات مدى لقياس

 من املكونة استطالعية عينة على الدراسة أداة ثبات من للتأكد( كرونباخ ألفا 

ا،( 24)
ً
 .الدراسة أداة ثبات معامالت يوضح التالي والجدول  مشارك

 3 جدول 

 الدراسة  أداة ثبات لقياس كرونباخ ألفا معامل

 ثبات املحور  عدد الفقرات املحاور 

 0.277 5 املحور األول: البرنامج التدريبي

 0.76 5 املحور الثاني: املنصة اإللكترونية

 0.762 5 املحور الثالث: جوانب االستفادة من التجربة 

 0.735 15 الثبات العام لالستبيان
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 جاء الدراسة ملحاور  العام الثبات معامل أن  السابق  الجدول  من يتضح     

 تراوح فيما االستبيان، فقرات إلجمالي( 0.735) بلغ حيث مقبولة، بدرجة

 على يدل وهذا أعلى، كحد 0.762 وبين  أدنى  كحد 0.277 بين  ما املحاور  ثبات

 في  عليه االعتماد يمكن الثبات من مقبولة بدرجة يتمتع االستبيان  أن 

 .امليداني التطبيق

 األداة صدق

 :الظاهري  االتساق

 من مجموعة على بعرضها الباحث قام االستبيان  صدق من للتحقق     

 ومقترحاتهم، بتوجيهاتهم األخذ وتم والخبرة، االختصاص ذوي  من املحكمين 

 والنحوية اللغوية الصياغة حيث من الفقرات بعض  تعديل تم حيث

 .واألسلوبية

 : الداخلي االتساق

 معامل  بحساب لالستبيان  الداخلي االتساق صدق من التحقق جرى  وقد     

 والدرجة االستبيان  محاور  فقرات من فقرة  كل درجات بين  بيرسون  ارتباط

 . الفقرات إليه مي متتن الذي للمحور  الكلية

 األول  املحور  فقرات من فقرة كل بين  االرتباط معامالت التالي الجدول  ويوضح

 . للمحور  الكلية والدرجة

 4 جدول 

 األول  للمحور  الكلية والدرجة فقرة كل درجة بين االرتباط معامالت

 قيمة الداللة  معامل االرتباط فقرات املحور 

1 0.230 0.279 

2 0.311 0.139 

3 0.725** 0.00 

4 0.251 0.236 

5 0.404 0.050 

 األول  املحور  فقرات بين االرتباط معامل أن  السابق الجدول  من يتضح     

 للفقرة 0.01 معنوية مستوى  عند إحصائًيا دالة األول  للمحور  الكلية والدرجة

 قوية طردية ارتباط عالقة وجود على وتدل 0.725 ارتباط معامل عند الثالثة

 مستوى  عند إحصائًيا دالة أنها كما للمحور،  الكلية والدرجة الفقرة بين 

 وجود على وتدل 0.404 ارتباط معامل عند الخامسة للفقرة 0.05 معنوية

 بقية بينما. للمحور  الكلية والدرجة الفقرة بين  متوسطة طردية ارتباط عالقة

 .إحصائًيا دالة تكن  لم األول  املحور  فقرات

 بين بيرسون  ارتباط معامالت جميع أن  نجد السابق الجدول  نتائج من     

 مستوى  عند إحصائًيا دالة األول  للمحور  الكلية والدرجة األول  املحور  فقرات

 الحد كان  فيما 0.230 االرتباط ملعامالت األدنى الحد كان  حيث 0.01 معنوية

 مع داخلًيا متسقة األول  املحور  فقرات جميع فإن  وعليه،. 0.725 األعلى

 املحور  لفقرات الداخلي االتساق صدق يثبت مما إليه؛ تنتمي  الذي املحور 

 فقرات  من فقرة كل بين  االرتباط معامالت التالي الجدول  ويوضح. األول 

 .للمحور  الكلية والدرجة الثاني املحور 

 5 جدول 

 الثاني  للمحور  الكلية والدرجة فقرة كل درجة بين االرتباط معامالت

 قيمة الداللة  معامل االرتباط فقرات املحور 

1 0.768 0.00 

2 0.740 0.00 

3 0.840 0.00 

4 0.712 0.00 

5 0.677 0.00 

 بين بيرسون  ارتباط معامالت جميع أن  نجد السابق الجدول  نتائج من     

 مستوى  عند إحصائًيا دالة للمحور  الكلية والدرجة الثاني املحور  فقرات

 الحد كان  فيما 0.677 االرتباط ملعامالت األدنى الحد كان  حيث 0.01 معنوية

 .0.840 األعلى

 الذي املحور  مع داخلًيا متسقة الثاني املحور  فقرات جميع فإن يه،لوع     

 يوضح و. الثاني املحور  لفقرات الداخلي  االتساق  صدق يثبت  مما إليه؛ تنتمي 

 الثالث املحور  فقرات  من  فقرة كل بين  االرتباط معامالت  التالي الجدول 

 .للمحور  الكلية والدرجة

 6 جدول 

 الثالث  للمحور  الكلية والدرجة فقرة كل درجة بين االرتباط معامالت

 قيمة الداللة معامل االرتباط املحور فقرات 

1 0.722 0.00 

2 0.660 0.00 

3 0.629 0.00 

4 0.681 0.00 

5 0.533 0.00 
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 بين  بيرسون  ارتباط معامالت جميع أن  نجد السابق الجدول  نتائج من      

 مستوى  عند إحصائًيا دالة للمحور  الكلية والدرجة الثالث املحور  فقرات

 الحد كان  فيما 0.533 االرتباط ملعامالت األدنى الحد كان  حيث 0.01 معنوية

 .0.722 األعلى

 الذي املحور  مع داخلًيا متسقة الثالث املحور  فقرات جميع فإن  يه،لوع     

 .الثالث املحور  لفقرات الداخلي االتساق صدق يثبت مما إليه؛ تنتمي 

 ثبات  السابقة الجداول  في الداخلي والصدق الثبات نتائج خالل من ويتضح

 مما الداخلي؛ اتساقها وصدق مقبولة بدرجة( االستبيان ) الدراسة أداة

 .العينة كامل على نطبقها يجعلنا

 اإلحصائية املعالجات -د

 :التالية اإلحصائية األساليب الدراسة استخدمت

 .البحث أداة ثبات من للتأكد كرونباخ؛ ألفا معامل -

 .البحث أداة صدق من للتأكد بيرسون؛ ارتباط معامل حساب -

 السؤال  عن لإلجابة املعيارية؛ واالنحرافات الحسابية املتوسطات استخدام -

 .والثالث والثاني األول 

 .الرابع السؤال عن لإلجابة مستقلتين؛ ملجموعتين ( ت) اختبار -

 .الخامس السؤال عن لإلجابة االتجاه؛ أحادي أنوفا اختبار -

 ومناقشتها ائجالنت. 5

 :الدراسة أسئلة من التحقق

 التعليمي  املنهي التطوير ملشروع التدريبي  البرنامج متطلبات ما: األول  السؤال

 الصيفي؟

 الحسابية املتوسطات قيم بقياس الباحثون  قام السؤال هذا عن ولإلجابة     

 التالي الجدول  ويوضح. الدراسة عينة أفراد الستجابات املعيارية واالنحرافات

 عينة أفراد الستجابات املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات قيم

 :األول  املحور  فقرات حول  الدراسة

 7 جدول 

 الصيفي  التعليمي املنهي التطوير  ملشروع  التدريبي البرنامج متطلبات  نحو  واملتدربين املدربين لتقديرات املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات

املتوسط   الفقرات  م 

 الحسابي 

 الدرجة  الترتيب االنحراف املعياري 

 مرتفع  3 0.83 4.21 املحتوى التدريبي بحاجة إلى إثراء معرفي ومهاري يلبي جميع احتياجات املتدربين في موضوع البرنامج.  1

 مرتفع  2 0.88 4.30 تنوع البرامج التدريبية لتشمل تخصصات تربوية مهمة أخرى لم تتضمنها قائمة البرامج املنفذة.  2

زيادة نسبة احتساب غياب املتدرب املسموح به في البرنامج التدريبي إلتاحة الحصول على شهادة   3

 الحضور.

 مرتفع  4 1.15 4.02

 مرتفع  5 1.06 4.00 التدريبية املنفذة قابلة للتطبيق في مجال العمل. موضوعات البرامج  4

 مرتفع  1 0.87 4.28 تزويد املتدرب باملادة األساسية واإلثرائية للبرنامج التدريبي من قبل املدرب.  5

   0.61 4.16 املتوسط الكلي 

 املعيارية  واالنحرافات الحسابية املتوسطات السابق الجدول  من يتضح     

 البرنامج متطلبات: )األول  املحور  حول  الدراسة عينة أفراد الستجابات

 األولى  املرتبة في جاءت حيث( الصيفي التعليمي  املنهي  التطوير ملشروع التدريبي 

 للبرنامج واإلثرائية األساسية باملادة املتدرب تزويد)  على تنص التي  الفقرة 

( 0.87) معياري  وانحراف( 4.28) حسابي بمتوسط( املدرب قبل من دريبي الت

 على  تنص التي  الفقرة األخيرة املرتبة في جاء فيما ،(مرتفعة) وبدرجة

 .(العمل مجال في للتطبيق قابلة املنفذة التدريبية البرامج موضوعات)

 (.مرتفعة) وبدرجة( 1.06) معياري  وانحراف( 4.00) حسابي بمتوسط

 لألوزان املرجح املتوسط أن  السابق الجدول  من يتضح كما 

 درجة يقابل ما وهو( 0.61) معياري  بانحراف( 4.16) قيمته بلغ األول  للمحور 

 عينة أفراد استجابات متوسطات التالي البياني الشكل ويوضح(. مرتفعة)

 :األول  املحور  فقرات حول  الدراسة

 
 1 شكل

 الصيفي  التعليمي املنهي التطوير  ملشروع التدريبي البرنامج متطلبات حول  الدراسة عينة أفراد استجابات متوسطات

4.21

4.3

4.024.0

4.28

3.8

3.9

4

4.1

4.2

4.3

4.4

5فقرة 4فقرة 3فقرة 2فقرة 1فقرة 
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 و[ Tantranont [14 ودراسة[ Mary [11 دراسة مع الدراسة هذه وتتفق     

  دوًرا املنهي  التطوير لبرامج أن  في[ Palm 15 [دراسة
ً
 أداء تطوير في فاعال

 ودراسة[ 10] العلوي  دراسة ومع الجانب، هذا في كبير بشكل وتسهم املعلمين 

 املنهي  التطوير مشروع خطة اكتمال عدم في[ Mary [11 ودراسة[ 13]  الشايع

 .النظام في املعيقات بعض ووجود كافية بدرجة

 املنهي  التطوير ملشروع اإللكترونية املنصة متطلبات ما: الثاني السؤال

 الصيفي؟ التعليمي 

 الحسابية املتوسطات قيم بقياس الباحثون  قام السؤال هذا عن ولإلجابة     

 التالي الجدول  ويوضح. الدراسة عينة أفراد الستجابات املعيارية واالنحرافات

 عينة أفراد الستجابات املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات قيم

 :الثاني املحور  فقرات حول  الدراسة

 الصيفي  التعليمي املنهي التطوير  ملشروع اإللكترونية املنصة متطلبات نحو  واملتدربين املدربين لتقديرات املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات 8 جدول 

املتوسط   الفقرات  م 

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري 

 الدرجة  الترتيب

 مرتفع  5 1.12 3.76 تنظيم آلية مرنة لتقييم املتدربين على اجتياز البرنامج التدريبي قبل إتاحة طباعة الشهادة اإللكترونية. 1

االستفادة من  إمكانية تحديد عدد ساعات الحضور الفعلي للمتدربين لكل يوم تدريبي إلتاحة فرصة  2

 ساعات الحضور الجزئي.

 مرتفع  3 0.97 4.11

 مرتفع  2 0.90 4.18 إتاحة إضافة مواد إثرائية للبرنامج التدريبي من قبل املدرب وإطالع املتدربين عليها.  3

 مرتفع  4 1.02 4.00 توفير حلقة نقاش إلكترونية مع املدرب البرنامج وبين املتدربين أنفسهم.  4

املتدربين من خاصية الحذف واإلضافة للبرامج التدريبية املسجلة لديه قبل بدء البرنامج بفترة  تمكين  5

 كافية.

 مرتفع  1 0.70 4.43

   0.66 4.10 املتوسط الكلي 

 املعيارية  واالنحرافات الحسابية املتوسطات السابق الجدول  من يتضح     

 املنصة متطلبات: )الثاني املحور  حول  الدراسة عينة أفراد الستجابات

 املرتبة في  جاءت حيث( الصيفي التعليمي  املنهي  التطوير ملشروع اإللكترونية

 واإلضافة الحذف خاصية من املتدربين  تمكين ) على تنص التي  الفقرة األولى

 بمتوسط( كافية بفترة البرنامج بدء قبل لديه املسجلة التدريبية للبرامج

 في  جاء فيما ،(مرتفعة) وبدرجة( 0.70) معياري  وانحراف( 4.43) حسابي

 على املتدربين  لتقييم مرنة آلية تنظيم) على تنص التي  الفقرة األخيرة املرتبة

 بمتوسط( اإللكترونية الشهادة طباعة إتاحة قبل التدريبي  البرنامج اجتياز

 (.مرتفعة) وبدرجة( 1.12) معياري  وانحراف( 3.76) حسابي

 الثاني  للمحور  لألوزان  املرجح املتوسط أن  السابق الجدول  من يتضح كما      

(. مرتفعة ) درجة يقابل ما وهو( 0.66) معياري  بانحراف( 4.10) قيمته بلغ

 حول  الدراسة عينة أفراد استجابات متوسطات التالي البياني الشكل ويوضح

 : الثاني املحور  فقرات

 
 الصيفي  التعليمي املنهي التطوير  ملشروع اإللكترونية املنصة متطلبات حول   الدراسة عينة أفراد استجابات متوسطات  2 شكل

 املنهي التطوير مشروع تجربة من االستفادة جوانب ما: الثالث السؤال

 الصيفي؟ التعليمي 

  املتوسطات قيم بقياس الباحثون  قام السؤال هذا عن ولإلجابة     

 ويوضح. الدراسة عينة أفراد الستجابات املعيارية واالنحرافات الحسابية

 الستجابات  املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات قيم التالي الجدول 

   :الثالث املحور  فقرات حول  الدراسة عينة أفراد

 الصيفي  التعليمي املنهي التطوير  مشروع تجربة من االستفادة جوانب  نحو  واملتدربين املدربين لتقديرات املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات 9 جدول 

املتوسط   الفقرات  م 

 الحسابي 

 الدرجة  الترتيب االنحراف املعياري 

 مرتفع  3 0.83 4.39 تسكين منصة إلكترونية للبرامج التدريبية أثناء الدوام الرسمي مثل املعمول بها في التدريب الصيفي.  1

 مرتفع  4 0.93 4.38 نقل تجربة التدريب الصيفي للفترة املسائية أثناء الدوام الرسمي.  2

 مرتفع  1 0.77 4.58 البرامج التدريبية املنفذة أثناء الدوام الرسمي. وضع حوافز للمتدربين عند حضور  3

 مرتفع  2 0.71 4.42 تضمين برامج التدريب الصيفي الخطط التدريبية أثناء الدوام الرسمي.  4
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املتوسط   الفقرات  م 

 الحسابي 

 الدرجة  الترتيب االنحراف املعياري 

تنظيم آلية تمكن املتدربين من االلتحاق بدورات متخصصة في أماكن أخرى أثناء الدوام الرسمي   5

 مكان عمله.التوجد في 

 مرتفع  5 0.93 4.34

   0.59 4.42 املتوسط الكلي 

 املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات السابق الجدول  من يتضح

 من االستفادة جوانب: )الثالث املحور  حول  الدراسة عينة أفراد الستجابات

 األولى  املرتبة في جاءت حيث( الصيفي التعليمي املنهي التطوير مشروع تجربة

 التدريبية البرامج حضور  عند للمتدربين  حوافز وضع) على تنص التي  الفقرة

 معياري  وانحراف( 4.58) حسابي بمتوسط( الرسمي  الدوام أثناء املنفذة

 على  تنص التي  الفقرة األخيرة املرتبة في جاء فيما ،(مرتفعة) وبدرجة( 0.77)

 أخرى  أماكن في متخصصة بدورات االلتحاق من املتدربين  تمكن آلية تنظيم)

( 4.34) حسابي بمتوسط( عمله مكان  في التوجد الرسمي  الدوام أثناء

 (.مرتفعة) وبدرجة( 0.93) معياري  وانحراف

 الثالث  للمحور  لألوزان  املرجح املتوسط أن  السابق الجدول  من يتضح كما     

(. مرتفعة ) درجة يقابل ما وهو( 0.59) معياري  بانحراف( 4.42) قيمته بلغ

 حول  الدراسة عينة أفراد استجابات متوسطات التالي البياني الشكل ويوضح

 : الثالث املحور  فقرات

 
 الصيفي  التعليمي املنهي التطوير  مشروع تجربة  من االستفادة جوانب حول   الدراسة عينة أفراد استجابات متوسطات  3 شكل

 متطلبات  متوسطات بين  إحصائية داللة ذات فروق توجد هل: الرابع السؤال

 التدريبية الفئة نوع ملتغير تعزى  الصيفي التعليمي  املنهي  التطوير مشروع

 ؟ (متدرب - مدرب)

 للعينات ( ت) اختبار بإجراء الباحثون  قام الفرضية هذه من للتحقق

 متطلبات في األول  املحور  متوسطات بين  الفرق  على للتعرف املستقلة،

 الفئة ملتغير تبًعا الصيفي التعليمي املنهي  التطوير ملشروع التدريبي  البرنامج

 :كالتالي النتائج فجاءت التدريبية

 التدريبية  الفئة ملتغير  تبًعا الصيفي التعليمي املنهي التطوير  ملشروع التدريبي البرنامج متطلبات  في األول  املحور  متوسطات بين للفرق ( ت) اختبار  نتائج 10 جدول 

 الداللة اإلحصائية القيمة االحتمالية  قيمة ت االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  العدد  الفئة التدريبية 

 غير دال إحصائًيا 0.86 1.83 0.51 4.19 16 مدرب

 0.63 4.16 84 متدرب

 واالنحرافات  الحسابية املتوسطات أن  السابق الجدول  بيانات من يتضح     

 املنهي  التطوير ملشروع التدريبي  البرنامج متطلبات في األول  للمحور  املعيارية

. واملتدرب املدرب التدريبية الفئة نوعي بين  متقاربة جاءت الصيفي التعليمي 

 أكبرمن وهي( 0.86) احتمالية بقيمة( 1.83( )ت) اختبار نتيجة جاءت كما

 إحصائية داللة ذات فروق توجد ال أنه نقرر  عليه ،(0.05) الداللة مستوى 

 متطلبات في واملتدربين  املدربين  فئة متوسطي بين ( 0.05) الداللة مستوى  عند

 .الصيفي التعليمي  املنهي التطوير ملشروع التدريبي  البرنامج

 
 التدريبية الفئة ملتغير  تبًعا الصيفي التعليمي املنهي التطوير  ملشروع التدريبي البرنامج متطلبات في التدريبية الفئة متوسطات  4 شكل
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 املنصة متطلبات في الثاني املحور  متوسطات بين  الفرق  على وللتعرف

 الفئة ملتغير تبًعا الصيفي التعليمي  املنهي التطوير ملشروع اإللكترونية

 فجاءت  املستقلة؛ للعينات( ت) اختبار بإجراء الباحثون  قام التدريبية،

 :كالتالي النتائج

 11 جدول 

 التدريبية الفئة ملتغير  تبًعا الصيفي التعليمي املنهي التطوير  ملشروع اإللكترونية املنصة متطلبات في  الثاني املحور   متوسطات بين للفرق ( ت) اختبار  نتائج

 الداللة اإلحصائية القيمة االحتمالية  قيمة ت االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  العدد  الفئة التدريبية 

 غير دال إحصائًيا 0.98 0.26 0.58 4.10 16 مدرب

 0.67 4.10 84 متدرب

 واالنحرافات  الحسابية املتوسطات أن  السابق الجدول  بيانات من يتضح     

 املنهي  التطوير ملشروع االلكترونية املنصة متطلبات في الثاني للمحور  املعيارية

. واملتدرب املدرب التدريبية الفئة نوعي بين متطابقة جاءت الصيفي التعليمي 

 من  أكبر وهي( 0.98) احتمالية بقيمة( 0.26( )ت) اختبار نتيجة جاءت كما

 إحصائية داللة ذات فروق توجد ال أنه نقرر  عليه ،(0.05) الداللة مستوى 

 متطلبات في واملتدربين  املدربين  فئة متوسطي بين ( 0.05) الداللة مستوى  عند

 . الصيفي التعليمي  املنهي  التطوير ملشروع االلكترونية املنصة

 
 5 شكل

 التدريبية الفئة ملتغير  تبًعا الصيفي التعليمي املنهي التطوير  ملشروع اإللكترونية املنصة  متطلبات في  التدريبية الفئة متوسطات

 من االستفادة جوانب في الثالث املحور  متوسطات بين  الفرق  على وللتعرف

 التدريبية، الفئة ملتغير تبًعا الصيفي التعليمي  املنهي  التطوير مشروع تجربة

 :كالتالي النتائج فجاءت املستقلة؛ للعينات( ت) اختبار بإجراء الباحثون  قام

 12 جدول 

 التدريبية  الفئة ملتغير  تبًعا الصيفي التعليمي املنهي التطوير  مشروع تجربة  من االستفادة جوانب في  الثالث املحور   متوسطات بين للفرق ( ت) اختبار  نتائج

 الداللة اإلحصائية القيمة االحتمالية  قيمة ت االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  العدد  التدريبية الفئة 

 غير دال إحصائًيا 0.84 0.21 0.68 4.45 16 مدرب

 0.57 4.42 84 متدرب

 واالنحرافات  الحسابية املتوسطات أن  السابق الجدول  بيانات من يتضح     

 املنهي التطوير مشروع تجربة من االستفادة جوانب في الثالث للمحور  املعيارية

. واملتدرب املدرب التدريبية الفئة نوعي بين  متقاربة جاءت الصيفي التعليمي 

 من أكبر وهي( 0.84) احتمالية بقيمة( 0.21( )ت) اختبار نتيجة جاءت كما

 إحصائية داللة ذات فروق توجد ال أنه نقرر  عليه ،(0.05) الداللة مستوى 

 جوانب  في واملتدربين  املدربين فئة متوسطي بين ( 0.05) الداللة مستوى  عند

الصيف. التعليمي  املنهي  التطوير مشروع تجربة من االستفادة

 

 
 التدريبية الفئة ملتغير  تبًعا الصيفي التعليمي املنهي التطوير  مشروع تجربة من االستفادة جوانب التدريبية الفئة متوسطات  6 شكل
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 مشروع متطلبات في الدراسة عينة أفراد متوسطات بين  الفرق  على وللتعرف

 قام التدريبية، الفئة ملتغير تبًعا عام بشكل الصيفي التعليمي  املنهي التطوير

 :كالتالي النتائج فجاءت املستقلة؛ للعينات( ت) اختبار بإجراء الباحثون 

 13 جدول 

 التدريبية الفئة ملتغير  تبًعا عام بشكل الصيفي التعليمي  املنهي التطوير  مشروع متطلبات متوسطات بين للفرق ( ت) اختبار  نتائج

 الداللة اإلحصائية القيمة االحتمالية  قيمة ت االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  العدد  التدريبية الفئة 

 غير دال إحصائًيا 0.87 0.61 0.48 4.25 16 مدرب

 0.52 4.22 84 متدرب

 واالنحرافات  الحسابية املتوسطات أن  السابق الجدول  بيانات من يتضح

 املنهي  التطوير مشروع متطلبات في الدراسة عينة أفراد الستجابات املعيارية

 املدرب  التدريبية الفئة نوعي بين  متقاربة جاءت عام بشكل الصيفي التعليمي 

 وهي ( 0.87) احتمالية بقيمة( 0.61( )ت) اختبار نتيجة جاءت كما. واملتدرب

 داللة ذات فروق توجد ال أنه نقرر  عليه ،(0.05) الداللة مستوى  أكبرمن

 في واملتدربين  املدربين فئة متوسطي بين ( 0.05) الداللة مستوى  عند إحصائية

 .عام بشكل الصيفي التعليمي  املنهي  التطوير مشروع متطلبات

 
 7 شكل

 التدريبية الفئة ملتغير  تبًعا عام بشكل  الصيفي التعليمي املنهي التطوير  مشروع  متطلبات في  التدريبية الفئة متوسطات

 بين  إحصائية إحصائية داللة ذات فروق توجد هل: الخامس السؤال

 ملتغير تعزى  الصيفي التعليمي  املنهي  التطوير مشروع متطلبات متوسطات

 أعلى  -سنوات عشر إلى خمس من – سنوات خمس من أقل) العملية الخبرة

 ؟(سنوات عشر من

  التباين اختبار بإجراء الباحثون  قام الفرضية هذه من للتحقق     

 للمحور  إحصائية داللة ذات فروق وجود الكتشاف ANOVA( أنوفا) األحادي

 الصيفي التعليمي  املنهي  التطوير ملشروع التدريبي  البرنامج متطلبات في األول 

 عشر إلى خمس  من – سنوات خمس من أقل) العملية الخبرة ملتغير تعزى 

 (.سنوات عشر من أعلى -سنوات

 .اإلحصائية والداللة األحادي التباين اختبار نتائج التالي الجدول  ويوضح

 14 جدول 

 العملية  الخبرة ملتغير  تبًعا الصيفي  التعليمي املنهي التطوير  ملشروع التدريبي البرنامج متطلبات في األول  للمحور  ANOVA األحادي التباين اختبار  نتائج

القيمة   قيمة ف االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  متطلبات البرنامج التدريبي ملشروع التطوير املنهي التعليمي الصيفي  

 االحتمالية

 الداللة اإلحصائية

 غير دال إحصائًيا 0.18 1.77 0.61 3.89 أقل من خمس سنوات 

 0.58 4.10 من خمس إلى عشر سنوات

 0.61 4.24 أعلى من عشر سنوات 

 أنه نستنتج ومنه االتجاه، أحادي التباين تحليل نتائج السابق الجدول  يوضح

 ملشروع التدريبي  البرنامج متطلبات في إحصائية داللة ذات فروق اليوجد

( ف) قيمة جاءت حيث العملية، للخبرة تبًعا الصيفي التعليمي  املنهي التطوير

 .إحصائًيا دالة غير فهي  0.05 من أكبر( 0.18) احتمالية بقيمة( 1.77)

 الخبرة فئات لجميع الحسابية املتوسطات قيم تقارب الجدول  يوضح كما

 عشر  من األعلى لفئة الحسابية املتوسطات قيمة جاءت حيث العملية،

 ،(4.24) متوسط بقيمة األخرى  العملية الخبرة فئات عن مرتفعة سنوات

 (.3.89) متوسط بقمية سنوات خمس من األقل هي فئة أقل كانت بينما

 متطلبات في الثاني للمحور  إحصائية داللة ذات فروق وجود على وللتعرف      

 ملتغير تعزى  الصيفي التعليمي املنهي  التطوير ملشروع اإللكترونية املنصة

 أعلى  -سنوات عشر إلى خمس من – سنوات خمس من أقل) العملية الخبرة

( أنوفا) األحادي التباين اختبار بإجراء الباحثون  قام( سنوات عشر من

ANOVA. 

 .اإلحصائية والداللة األحادي التباين اختبار نتائج التالي الجدول  ويوضح
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 15 جدول 

 العملية  الخبرة ملتغير  تبًعا الصيفي التعليمي املنهي التطوير  ملشروع اإللكترونية املنصة متطلبات في  الثاني للمحور  ANOVA األحادي التباين اختبار  نتائج

القيمة   قيمة ف االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  متطلبات املنصة اإللكترونية ملشروع التطوير املنهي التعليمي الصيفي  

 االحتمالية

 الداللة اإلحصائية

 غير دال إحصائًيا 0.58 0.56 0.72 4.29 أقل من خمس سنوات 

 0.63 4.10 من خمس إلى عشر سنوات

 0.66 4.06 أعلى من عشر سنوات 

 نستنتج ومنه االتجاه، أحادي التباين تحليل نتائج السابق الجدول  يوضح     

 اإللكترونية املنصة متطلبات في إحصائية داللة ذات فروق اليوجد أنه

 جاءت حيث العملية، للخبرة تبًعا الصيفي التعليمي  املنهي  التطوير ملشروع

 دالة غير فهي  0.05 من أكبر( 0.58) احتمالية بقيمة( 0.56( )ف) قيمة

 .إحصائًيا

 الخبرة فئات لجميع الحسابية املتوسطات قيم تقارب الجدول  يوضح كما

 خمس من األقل لفئة الحسابية املتوسطات قيمة جاءت حيث العملية،

 ،(4.29) متوسط بقيمة األخرى  العملية الخبرة فئات عن مرتفعة سنوات

 (.4.06) متوسط بقمية سنوات عشر من األعلى هي فئة أقل كانت بينما

 جوانب  في الثالث للمحور  إحصائية داللة ذات فروق وجود على وللتعرف     

 ملتغير تعزى  الصيفي التعليمي  املنهي  التطوير مشروع تجربة من االستفادة

 أعلى  -سنوات عشر إلى خمس من – سنوات خمس من أقل) العملية الخبرة

( أنوفا) األحادي التباين اختبار بإجراء الباحثون  قام( سنوات عشر من

ANOVA. 

 .اإلحصائية والداللة األحادي التباين اختبار نتائج التالي الجدول  ويوضح

 16 جدول 

 العملية  الخبرة ملتغير  تبًعا الصيفي التعليمي املنهي التطوير  مشروع تجربة  من االستفادة جوانب  في  الثالث للمحور  ANOVA األحادي التباين اختبار  نتائج

 الداللة اإلحصائية القيمة االحتمالية قيمة ف  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  جوانب االستفادة من تجربة مشروع التطوير املنهي التعليمي الصيفي 

 0.69 4.36 أقل من خمس سنوات 

 0.72 4.38 من خمس إلى عشر سنوات غير دال إحصائًيا 0.81 0.21

 0.50 4.45 أعلى من عشر سنوات 

 نستنتج ومنه االتجاه، أحادي التباين تحليل نتائج السابق الجدول  يوضح     

 تجربة من االستفادة جوانب في إحصائية داللة ذات فروق اليوجد أنه

 جاءت حيث العملية، للخبرة تبًعا الصيفي التعليمي املنهي  التطوير مشروع

 دالة غير فهي  0.05 من أكبر( 0.81) احتمالية بقيمة( 0.21( )ف) قيمة

 .إحصائًيا

 الخبرة فئات لجميع الحسابية املتوسطات قيم تقارب الجدول  يوضح كما

 عشر  من األعلى لفئة الحسابية املتوسطات قيمة جاءت حيث العملية،

 ،(4.45) متوسط بقيمة األخرى  العملية الخبرة فئات عن مرتفعة سنوات

 (.4.36) متوسط بقمية فئة أقل هي سنوات خمس من األقل فئة كانت بينما

 عينة أفراد الستجابات إحصائية داللة ذات فروق وجود على وللتعرف

 عام بشكل الصيفي التعليمي املنهي التطوير مشروع متطلبات حول  الدراسة

 عشر إلى خمس  من – سنوات خمس من أقل) العملية الخبرة ملتغير تعزى 

 األحادي التباين اختبار بإجراء الباحثون  قام( سنوات عشر من أعلى -سنوات

 .ANOVA( أنوفا)

 .اإلحصائية والداللة األحادي التباين اختبار نتائج التالي الجدول  ويوضح

 17 جدول 

 العملية الخبرة ملتغير  تبًعا عام بشكل الصيفي التعليمي املنهي التطوير  مشروع ملتطلبات ANOVA األحادي التباين اختبار  نتائج

 الداللة اإلحصائية القيمة االحتمالية  قيمة ف االنحراف املعياري  الحسابي املتوسط  متطلبات مشروع التطوير املنهي التعليمي الصيفي بشكل عام 

 غير دال إحصائًيا 0.84 0.18 0.54 4.18 أقل من خمس سنوات 

 0.54 4.19 من خمس إلى عشر سنوات

 0.50 4.25 أعلى من عشر سنوات 

 أنه نستنتج ومنه االتجاه، أحادي التباين تحليل نتائج السابق الجدول  يوضح

 مشروع تجربة من االستفادة جوانب في إحصائية داللة ذات فروق يوجد ال

( ف) قيمة جاءت حيث العملية، للخبرة تبًعا الصيفي التعليمي  املنهي التطوير

 .إحصائًيا دالة غير فهي  0.05 من أكبر( 0.84) احتمالية بقيمة( 0.18)

 الخبرة فئات لجميع الحسابية املتوسطات قيم تقارب الجدول  يوضح كما      

 عشر  من األعلى لفئة الحسابية املتوسطات قيمة جاءت حيث العملية،

 ،(4.25) متوسط بقيمة األخرى  العملية الخبرة فئات عن مرتفعة سنوات

 (.4.18) متوسط بقمية فئة أقل هي سنوات خمس من األقل فئة كانت بينما

 فروق  وجود في[ 12] وتادرس عبدالرحمن دراسة عن الدراسة هذه وتختلف

 هذه في بينما سنوات، خمس من األقل الفئة لصالح الخبرة سنوات فئات بين 

 قيم جاءت حيث العملية، الخبرة سنوات فئات بين  فروق يوجد ال الدراسة

 .كبير بشكل متقاربة املتوسطات

 التوصيات .6

 :التالية واملقترحات التوصيات الباحثون  يقدم الدراسة نتائج ضوء في

 خالل  من الصيفي، التعليمي  املنهي  التطوير ملشروع التدريبي  البرنامج تطوير .1

 .للتطبيق والقابلية والثراء التنوع حيث من التدريبي  املحتوى  بتطوير العناية

 في للمشاركين اإللكترونية املنصة عبر الصالحيات من العديد إتاحة .2

 .ومتدربين  مدربين  من الصيفي التعليمي  املنهي  التطوير مشروع

 برامج في الصيفي التعليمي  املنهي  التطوير مشروع تجربة من االستفادة .3

 .الرسمي  العمل فترة أثناء املنفذة التدريب
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 حيث من الصيفي التعليمي  املنهي  التطوير ملشروع أخرى  دراسات إجراء .4
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ABSTRACT_ The aim of this study was to identify the requirements of the summer vocational 

educational development project from the point of view of trainers and trainees. The study population 

consisted of (363) trainers and trainees, who are all participants in the programs of the summer 

educational professional development project at the Educational Training Center and Education 

Offices of the Department of Education in Dawadmi Governorate for the academic year 1440/1441 

(2018/2019). The sample of the study consisted of (100) trainers and trainees, selected by stratified 

random method; The study followed the descriptive approach to suit the nature of the research, and 

used a questionnaire as a study tool consisting of (15) fifteen paragraphs, developed for the purpose 

of studying the requirements of the summer vocational educational development project in three axes: 

the training program for the summer vocational education development project, and the electronic 

platform for the educational vocational development project Summer, aspects of the benefit of the 

summer educational professional development experience during working hours. The study used the 

following statistical methods: Alpha-Cronbach coefficient, Pearson correlation coefficient, arithmetic 

averages and standard deviations, T-test for two independent groups, and one-way Anova test. The 

results of the study showed that the responses of the respondents about the requirements of the 

summer vocational educational development project in its three axes were high. The results also 

showed that there are no statistically significant differences in the requirements of the summer 

educational vocational development project due to the variable of the training category. The study 

recommended seeking to provide the requirements of the summer educational professional 

development project, through the development of the content of the training program, and the 

availability of many powers through the electronic platform for participants, and the need to benefit 

from transferring the experience of the project to training programs implemented during the official 

work. 

KEYWORDS: professional development, summer professional development, training program, e-

platform, trainers and trainees in Dawadmi education . 


