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  لد امل

فاعمية البرامج التدريبية في تطوير أداء  واقعىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى  
المعممات بمحافظة األحساء، والمعوقات التي تحد مف فاعمية ىذه البرامج مف وجية نظر 

مقترح نظاـ تدريبي المعممات أنفسيف وقائدات المدارس والمشرفات التربويات، ومف ثـ وضع 
داء المعممات بمحافظة لتحسيف فاعمية تمؾ البرامج لكي تسيـ بشكؿ أكبر في تطوير أ

األحساء. وقد استخدـ المنيج الوصفي التحميمي في الدراسة حيث تـ جمع بيانات مف خبلؿ 
ثبلث استبانات إحداىا خاصة بالمعممات والثانية بقائدات المدارس والثالثة لممشرفات 

سة التربويات، واحتوت كؿ استبانة عمى أسئمة مغمقة وأخرى مفتوحة. وقد شارؾ في الدرا
( مشرفة تربوية. وأظيرت النتائج أف البرامج 62( قائدة مدرسة و )117( معممة و )608)

التدريبية ذات فاعمية كبيرة في تطوير أداء المعممات مف وجية نظرىف، وذات فاعمية كبيرة 
جدًا مف وجية نظر كؿ مف قائدات المدارس والمشرفات التربويات. كما كشفت الدراسة وجود 

جة متوسطة تحد مف فاعمية البرامج التدريبية مف وجية نظر الفئات الثبلث. كذلؾ معوقات بدر 
مقترحًا لتحسيف فاعمية البرامج التدريبية لكي تسيـ في تطوير  نظامًا تدريبياً قدمت الدراسة 

أداء المعممات يتمثؿ في إعادة ىندسة العمميات التدريبية واتباع أساليب تشاركية، يؤمؿ أف 
دارة التدريب.  يكوف ذا فائدة لصناع القرار في الوزارة وا 

:المفتاحيةالكممات   
المعممات أداء –تطوير  –البرامج التدريبية  –فاعمية     
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A proposed training system for developing female teachers’ 

performance in Al-Ahsa Governorate 

Abstract  

This study aimed to identify the effectiveness of training programs in 

developing the performance of female teachers in Al-Ahsa Governorate, and 

the obstacles that limit the effectiveness of these programs from the viewpoint 

of the teachers themselves, school leaders and educational supervisors, and 

then to set a proposed training system to improve the effectiveness of the 

training programs to contribute more in the development of the female 

teachers’ performance in Al-Ahsa Governorate. The descriptive analytical 

method was used in the study, where data were collected through three 

questionnaires, one for teachers, the second for school leaders and the third for 

educational supervisors. Each questionnaire contained closed and open 

questions. 608 female teachers, 117 school leaders and 62 educational 

supervisors participated in the study. The results showed that the training 

programs are very effective in developing female teachers’ performance from 

their point of view, and they are extremely effective from the point of view of 

both school leaders and educational supervisors. The study also revealed the 

presence of obstacles with a moderate degree that limit the effectiveness of 

training programs from the perspective of the three groups. The study also 

presented a proposed training system to improve the effectiveness of training 

programs in order to contribute to the development of female teachers’ 

performance, which is represented by re-engineering of training processes and 

the adoption of participatory methods. it is hoped that it will benefit decision 

makers at both the Ministry of education and the Training Departments. 

Key words: Effectiveness - training programs - development - performance of 

female teachers. 
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 :املكدمة 

تنمية الموارد تزايد االىتماـ بيمثؿ العنصر البشري الثروة الحقيقة ألي منظمة، لذا 
المنظمات، فرأس الماؿ البشري ىو المورد  جميع مقدمة أولوياتحتى أصبح في البشرية 

الذي ال ينضب بؿ يتنامى كمما أحسف رعايتو وتسميحو بالجدارات الوظيفية التي تؤىمو 
بو، وال يتحقؽ ذلؾ إال مف خبلؿ اتباع المنظمة أساليب تنمية مينية  ممارسة أدواره المنوطةل

 متعددة تيدؼ إلى تعزيز القدرات واالرتقاء بمستوى الممارسات وصواًل لتجويد المخرجات. 
ويّعد التدريب مف أكثر استراتيجيات تطوير األداء المعتمدة في مجاؿ تنمية الموارد 

ثرية تعمؿ عمى إكساب الموظفيف المعارؼ الجديدة،  البشرية، فالتدريب يتكوف مف تجارب
التدريب صناعة أصبح ولذلؾ  ،(2004)توفيؽ،وتعديؿ اتجاىاتيـ وسموكيـ وتنمية مياراتيـ 
مميار دوالر سنويًا، وترصد ليا المنظمات  300دولية ومينة عالمية، ينفؽ عمييا أكثر مف 

 .(2018)لطفي، % مف ميزانيات رواتب الموظفيف لدييا10% إلى 2مف 
والمؤسسات التربوية ليست بمعزؿ عف ذلؾ، حيث يقع عمى عاتؽ كوادرىا البشرية 

تواجو تمؾ الكوادر في رحمة و  .العبء األكبر في تسيير دفة العمؿ وتحقيؽ األىداؼ المنشودة
مما يتطمب تدريبيا أثناء أثناء الدراسة الجامعية،  واجيتيامغايرة عف تمؾ التي  اً العمؿ ظروف

تمارس الكوادر الخدمة باستمرار لكي تتمكف مف ممارسة مياميا بكؿ كفاءة وفاعمية. و 
مف المواقؼ  كثيرالتعميمية العديد مف األدوار المتداخمة داخؿ المدرسة وخارجيا، وتتعرض لم

والمشكبلت سواًء داخؿ الصؼ مف حيث إدارتو وتعزيز تفاعؿ الطبلب فيو أو خارج الصؼ 
نجاز المياـ المختمفةأثناء التخطيط لمت جراء األنشطة البلصفية وا  يمتاز  لذلؾإضافة  .دريس وا 

ىذا العصر بالثورة المعرفية والتقنية التي تتبدؿ معيا المعمومات والكفايات في كؿ لحظة 
معمـ المصدر فمـ يعد القد تغيرت نظرة طبلب العصر الرقمي لمعممية التعميمية كما أف  وساعة

ما يجذب طبلب األمس قد ال يكوف كافيًا إلشباع ذائقة طبلب اليوـ، و الوحيد لممعمومات، 
 .الحاجة لتطوير األداء تزايدتونتيجة لتمؾ العوامؿ 

تسعى النظـ التعميمية في مختمؼ أرجاء العالـ لتطوير كوادرىا التعميمية باستمرار لذا 
لسعودية ليست بمعزؿ والمممكة العربية ا، (2015)الدخيؿ،  مف خبلؿ برامج تدريبية متنوعة

، ومما يؤكد ذلؾ تخصيص ىدفيا برز اىتماـ وزارة التعميـ بالتدريب التربوي فقدعف ذلؾ 
نشاء المعيد الوطني  االستراتيجي الثاني لتحسيف استقطاب المعمميف وتأىيميـ وتطويرىـ، وا 
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أف لمتطوير الميني التعميمي مؤخرًا كجية اعتبارية مستقمة تعنى بيذا الشأف، إضافة إلى 
آخر في ( ساعة تدريبية فأعمى 60اشترطت التحاؽ المعمـ ببرامج تدريبية بواقع ) وزارة التعميـ

لمعيار التطوير الميني في جائزة وزارة التعميـ ثبلث سنوات لمحصوؿ عمى الدرجة الكمية 
تنفذ الوزارة سنويًا عددًا كبيرًا مف البرامج التدريبية التي تستيدؼ الكوادر  إضافة لذلؾ .لمتميز

التعميمية في جميع الجيات بالرغـ مف أف التدريب التربوي يعد مف األنشطة ذات الكمفة 
العالية إداريًا مف حيث إجراءاتو التنظيمية والتنسيقية، أو بشريًا مف حيث جيد وزمف تصميـ 

فيذ البرامج التدريبية، أو ماديًا مف حيث إعداد مقرات التدريب وتوفير مستمزمات وتجييزات وتن
 .(1440دليؿ المعمـ المتميز، ؛2020، التعميـ )وزارة تمؾ البرامج

عمى عمميات متعددة ويتطمب ميارات متقدمة مف الجيات  التدريب التربوي وينطوي
عرضة لمحياد عف أىدافو  حتى ال يكوفيف عميو ولة عنو والمدربيف القائمؤ اإلدارية المس
التدريب يعد ىدرًا لوقت المتدربيف إف لـ يكف بالفاعمية المطموبة، خاصة كما أف المرسومة، 

في حالة المعمميف الممتزميف بخطة دراسية معتمدة وتوزيع مقررات معيف وحصص دراسية 
وقد بمغ معدؿ ساعات تدريب المعمميف والمعممات المعتمدة في العاـ  .محددة الزماف والمكاف

، إال أف الوزارة تستيدؼ ضمف مؤشرات تدريبية ( ساعة11ىػ ) 1439/  1438الدراسي 
( 15قياس أداء إدارات التعميـ رفع معدؿ ساعات تدريب المعمميف في العاـ الدراسي إلى )

؛ الدليؿ اإلرشادي لمؤشرات 2018، لوزارة التعميـ تقرير السنويال) ساعة تدريبية لكؿ معمـ
 .(2017قياس أداء إدارات التعميـ، 
البيئة المدرسية بكافة ىي: عمى تفاعؿ مجموعة مف العناصر  يفويعتمد أداء المعمم

نظمية والخدمية والعبلقات، دوافع المعمميف نحو العمؿ ومينة التدريس، وال فيزيائيةمكوناتيا ال
وترتبط كفاءة  .المعمميف وقدرتيـ عمى إنجاز المياـ الموكمة إلييـ عمى أفضؿ وجوكفاءة و 

المعمميف ارتباطًا وثيقًا بالتدريب أثناء الخدمة عمى اختبلؼ أنواعو كالتدريب الذاتي، تدريب 
أكثر قدرة عمى البرامج التدريبية  وتكوف. األقراف، والتدريب عبر البرامج قصيرة وطويمة المدى

كافة العوامؿ المؤثرة عمى أداء المعمـ، كما أف التدريب  أىدافيا المنشودة إذا راعت تحقيؽ
يجب أف يشمؿ جميع الميارات الشخصية والمينية التي ينبغي أف يمتمكيا المعمميف لمقياـ 

 (.2011بيـ )الزىراني، باألدوار المناطة 
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ال أنيا تباينت في وعمى الرغـ مف تعدد الدراسات التي تناولت موضوع التدريب، إ
إلى أف برامج تدريب المعمميف أثناء الخدمة ذات فاعمية  (2018)النتائج فقد أشار الحربي 

أف برامج تدريب المعمميف  (2016)عالية، وعمى النقيض مف ذلؾ أظيرت دراسة المغربي 
ميف عدد مف الدراسات أف برامج تدريب المعمكشفت  أثناء الخدمة منخفضة الفاعمية، في حيف

؛ 2015؛ ياسيف، 2018؛ الشيومي،2018؛ خصاونة،2019)العجاجي، متوسطة الفاعمية
  (.2011؛ الزيادات وبني خالد،2013ىياجنة، 

ضماف قدرة المتدربيف مف أجؿ إلى أىمية تقويـ التدريب  (2004)وقد أشار توفيؽ 
عمى ترجمة محتوى المواد التدريبية إلى واقع عممي، فالتطبيؽ الفعاؿ لمحتوى البرامج 
التدريبية يعد داعمًا لئلنجازات ومطورًا لؤلداء، وبناًء عمى تمؾ المعطيات برزت أىمية التعرؼ 

مف تحقيؽ تمؾ  فاعمية برامج التدريب التربوي في تطوير أداء المعممات والتأكد درجةعمى 
 البرامج لؤلىداؼ المنشودة منيا. 

 :مشكلة البحح

يعد التقويـ مف المراحؿ اليامة في سير العمميات التدريبية ومف خبللو يتـ التعرؼ 
تحقؽ أىداؼ البرامج التدريبية ومف ثـ اتخاذ اإلجراءات التصحيحية البلزمة،  درجةعمى 

الرتباط األداء بعد  أف يطبؽ المتدربوف ما تعمموه، فحضور البرامج التدريبية ال يعني بالضرورة
التدريب بالعديد مف العوامؿ كجودة التدريب ودقة إجراءاتو وتوافؽ محتواه مع أنظمة العمؿ 

، وقد أظيرت (2013)السكارنو،  والبيئة والمناخ التنظيمي وتوافر الظروؼ الداعمة لتطبيقو
تقويـ التدريب  وبالتالي فإفلتدريب التربوي العديد مف الدراسات وجود قصور في عمميات ا

( أف البرامج 2015) البمييد بينت يشكؿ ضرورة ممحة. حيث بغرض التحسيف والتطوير
التدريبية التي تقدـ أثناء الخدمة لمعممي التعميـ العاـ في المممكة العربية السعودية ال تغطي 

كذلؾ  .بة، وأنيا تتزايد كمًا ال نوعاً جميع أدوراىـ وتقدـ في مجاالت محددة وأوقات غير مناس
مف معممات التعميـ العاـ في المرحمة الثانوية فقط % 13أف إلى ( 2017) سميـأشارت 

تأثيرًا كبيرًا لبرامج التدريب التقنية عمى ممارساتيـ التدريسية، في حيف أف بمدينة جدة يروف 
نيا ذات تأثير قميؿ، والغالبية % مف المشاركات أ8% يجدونيا ببل أي تأثير، بينما ترى 13

% يروف أف تأثيرىا كاف متوسطًا. وتتفؽ العبد الكريـ واألحمد 66العظمى مف المعممات 
( في أف برامج التدريب التربوي تحتاج إلى تطوير حيث تركز برامج تدريب معممات 2015)
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أكثر مف إكسابيـ العمـو بمدينة الرياض عمى إكساب المعممات استراتيجيات تدريسية وتربوية 
( ذلؾ القصور وتشير 2017المعرفة بالمحتوى العممي وأساليب التعمـ المستمر وتؤيد حساف )

إلى وجود متطمبات عديدة ينبغي توافرىا في برامج التنمية المينية لمعممي الرياضيات والعموـ 
ة الخاصة ( إلى أف تطبيؽ معممات التربي2019لكي يرتفع مستواىا. كذلؾ أشارت العجاجي )

بمدينة الرياض لمتعمـ المكتسب مف البرامج التدريبية يتـ بشكؿ متوسط وذلؾ بسبب وجود 
سفر معوقات عديدة تحوؿ دوف تحقيؽ البرامج التدريبية ألىدافيا. وعمى النقيض أشارت 

معممات عمييا في مكة الالبرامج التدريبية الثمانية التي تـ تدريب ستة مف أف إلى ( 2012)
 .  منيا بدرجة متوسطة برنامجيفبدرجة كبيرة بينما تحققت أىداؼ  يامة تحققت أىدافالمكر 

فاعمية البرامج التدريبية ومما سبؽ تتضح الحاجة إلجراء مزيد مف الدراسات لقياس 
وسوؼ يقتصر ىذا البحث عمى المعممات باعتبار آلية  يف والمعممات،في تطوير أداء المعمم
بيف إدارتي البنيف والبنات، كما تـ اختيار إدارة تعميـ األحساء كونيا  التدريب التربوي مختمفة

مف اإلدارات المتوسطة حجمًا بيف إدارات المممكة، ولوقوعيا في النطاؽ المتوسط في معدؿ 
ساعات التدريب المعتمدة في السنة لشاغمي وشاغبلت الوظائؼ التعميمية )تقرير مؤشرات 

 (.2018األداء لوزارة التعميـ، 

 دراسة:أسئلة ال

مف وجية  فاعمية البرامج التدريبية في تطوير أداء المعممات بمحافظة األحساء واقعما . 1
 ؟نظر المعممات، قائدات المدارس، المشرفات التربويات

ما المعوقات التي تحد مف فاعمية البرامج التدريبية في تطوير أداء المعممات بمحافظة . 2
  األحساء؟

 تطوير أداء المعممات بمحافظة األحساء؟التدريبي المقترح ل ما النظاـ. 3
 دراسة:أٍداف ال

 إلى تحقيؽ األىداؼ التالية: ه الدراسةسعى ىذت 
 فاعمية البرامج التدريبية في تطوير أداء المعممات بمحافظة األحساء. واقعالتعرؼ عمى  -1
تطوير أداء المعممات الكشؼ عف المعوقات التي تحد مف فاعمية البرامج التدريبية في  -2

 بمحافظة األحساء.
 تطوير أداء المعممات بمحافظة األحساء.لمقترح  نظاـ تدريبيوضع  -3
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 دراسة:أٍنية ال

 إلى االعتبارات التالية: دراسةترجع أىمية ال 
 يظزية:أواًل: مً الياحية ال

مف أىمية موضوع تقويـ التدريب التربوي، حيث سيتـ  ياأىميت ىذه الدراسةستمد ت 
لقاء الضوء عمى بعض األبعاد اليامة  تقديـ معمومات ومعارؼ منظمة في ىذا الموضوع، وا 

 تيففي تقويـ التدريب التربوي مما قد يسيـ في إثراء الباحثيف والميتميف، وبحسب عمـ الباحث
تطوير أداء المعممات بالمممكة لمقترح  يبينظاـ تدر التي تقدـ  في األبحاثندرة فإف ىناؾ 

 العربية السعودية.
 :ثاىيًا: مً الياحية العنلية

بيا المعممات  تفاعمية البرامج التدريبية التي التحق واقعإعطاء صورة واضحة عف  
واكتشاؼ أوجو القصور في تخطيط  فاعميتيا،في محافظة األحساء والمعوقات التي تحد مف 

تطوير أداء المعممات لمقترح نظاـ تدريبي وتصميـ وتنفيذ البرامج التدريبية لمعالجتيا، وتقديـ 
دارات  المدربيفإثراء بغرض ، بمحافظة األحساء ومسؤولي التدريب وصناع القرار في الوزارة وا 

كما أف ، عمميات التطوير المينيى بما يسيـ في االرتقاء بمستو  ،التدريب التربوي بالمممكة
وليف نحو ضرورة العناية بتقويـ التدريب ؤ توجيو أنظار المس يساعد عمىىذا البحث قد 

 . التربوي واتخاذ اإلجراءات البلزمة لمتأكد مف فاعميتو

 :حدود البحح

فاعمية البرامج التدريبية في  واقععمى التعرؼ عمى  الدراسة اقتصرت :احلدود املوضوعية
تطوير أداء المعممات بمحافظة األحساء، والتعرؼ عمى المعوقات التي تحد مف فاعميتيا، 

 .تطوير أداء المعممات بمحافظة األحساءلمقترح  نظاـ تدريبي تقديـو 

 إلدارة العامة لمتعميـ في محافظة األحساء.ا عمى دراسةال هىذ تـ تطبيؽ :احلدود املكاىية
 ىػ.1440/1441خبلؿ الفصؿ الثاني لمعاـ الدراسي ه الدراسة ىذ تـ تطبيؽ :احلدود الزماىية
معممات وقائدات المدارس والمشرفات التربويات  عمى اقتصرت الدراسة :احلدود البشزية

 باإلدارة العامة لمتعميـ بمحافظة األحساء.
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 دراسة: مصطلحات ال

، ىي وصؼ في كؿ ما ىو فاعؿ( 2011كما ورد في المعجـ الوسيط )لغة  :ةفاعلي
مبلحظتيا وىي مقارنة قابمة  الممكفىي تقويـ العممية التي أنتجت المخرجات واصطبلحًا 

لمقياس بيف المخرجات الظاىرة والمخرجات المستيدفة وتشير إلى القدرة عمى تحقيؽ األىداؼ 
 (.2004)فميو والزكي، 

( ىي 2008لغة كما ورد في معجـ المغة العربية المعاصرة )البرامج  :ةيالربامج التدريب
والبرامج التدريبية ىي جمع برنامج وىو المنيج الموضوع أو الخطة المرسومة لغرض ما، 

التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمجاؿ ما وترتب وتنظـ مجموعة مف الموضوعات أو التعميمات 
( بأنيا 2004فيو القواعد التعميمية، كما عرفيا فميو والزكي )مسبقًا وفقًا لييكؿ معيف تتبع 

نظيمات قصيرة تيدؼ إلى تقديـ مجموعة مف الخبرات المعرفية والميارية والوجدانية البلزمة ت
 .لمموظؼ لرفع مستواه العممي واالرتقاء بأدائو

ريبية ألىدافيا فاعمية البرامج التدريبية إجرائيًا بأنيا درجة تحقيؽ البرامج التد وتعرؼ
وقدرتيا عمى إحداث التغيير المطموب في معارؼ وميارات واتجاىات المتدربات والتأثير عمى 
سموكيف أثناء أدائيف المياـ الموكمة إلييف، وتقاس بمجموعة مف األدوات المناسبة التي 

 تطبؽ بعد عودة المتدربات مف البرامج التدريبية ومزاولتيف العمؿ بفترة كافية.
وىو ىو مصدر طّور  (2008المغة العربية المعاصرة )لغة كما ورد في معجـ  :زيتطو

ىو نمط مف أنماط التغيير الذي يحدث تعديؿ وتحسيف الشيء إلى ما ىو أفضؿ، واصطبلحًا 
لمفرد نتيجة تفاعؿ العديد مف القوى ويحدث نمو في مياراتو وفؽ مراحؿ متعددة )فميو والزكي، 

2004.) 

( أف األداء لغة ىو مصدر أّدى 2008ورد في معجـ المغة العربية المعاصرة ) :تأداء املعلنا
كمالو، واصطبلحًا أداء المعممات ىو  سموؾ المعممات في العمؿ الذي يتأثر بمعنى إنجاز الواجب وا 

. حيث تمثؿ (2019،اهلل عبد)بعدة عوامؿ كالمعرفة الصريحة والمعرفة اإلجرائية والدافع 
المعمومات والحقائؽ التي يمكف اكتسابيا مف خبلؿ االطبلع، في حيف تمثؿ  المعرفة الصريحة

المعرفة اإلجرائية مزيج المعرفة الذي يشمؿ الميارات المختمفة وكيفية القياـ بالعمؿ وتكتسب 
 .مف خبلؿ الممارسة، ويقصد بالدافع المحركات الداخمية لؤلداء
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قـو بيا المعممات أثناء تتحسيف الممارسات التعميمية التي " تطويز أداء املعلنات:
 .(2005 ،لعاجز ونشوافا) "العممية التعميمية لتنظيـ وتنفيذ وتقويـ عممية التعميـ والتعمـ

عرؼ تطوير أداء المعممات إجرائيًا بأنو التغيير اإليجابي الذي حدث في سموؾ يو 
المختمفة داخؿ  فاحؿ أثناء ممارسة مياميالمعممات بمدارس التعميـ العاـ في جميع المر 

الفصؿ وخارجو نتيجة االلتحاؽ بالبرامج التدريبية التي نفذت مف إدارة التدريب التربوي 
 بمحافظة األحساء.

 :مفَوو التدريب الرتبوي وأٍنيتُ

وىو نشاط يعد التدريب التربوي مف أىـ أدوات التنمية المينية في النظاـ التعميمي، 
إنساني منظـ ومخطط لو ييدؼ إلى إحداث تغييرات إيجابية في موظفي التعميـ مف حيث 
االتجاىات والمعمومات والميارات لتعديؿ السموؾ وتطوير طرؽ العمؿ ورفع معدالت األداء 

إلى أىمية التدريب التربوي في تغيير  (2013)وقد أشار السكارنو . (2016)السبر والنممة، 
فكير الموظفيف حوؿ العمؿ، ومواكبة المستجدات في العمـو والمعارؼ، والتمكف مف طريقة ت

استخداـ التكنولوجيا الحديثة. كما أنو يعمؿ عمى سد فجوات األداء ورفع كفاءة الموظفيف، 
وزيادة الشعور بالثقة واالىتماـ مما يحقؽ الرضا الوظيفي والوالء لممؤسسة التعميمية، 

 طوير العممية التعميمية وتحسيف نواتج التعمـ.وبالتالي يسيـ في ت
إلى عدد مف المبادئ التي يجب توافرىا في التدريب  (2013)وقد أشار السكارنو 

التربوي حتى يحقؽ أىدافو منيا: الشرعية، اليادفية، الشمولية، التدرجية، االستمرارية، 
وائح واألنظمة المقرة مف المرونة. فالتدريب يجب أف يتـ بصورة شرعية وفؽ القوانيف والم

الجيات المعنية داخؿ وخارج وزارة التعميـ. كما يتطمب تخطيط جيد يتضمف تحديد دقيؽ 
لبلحتياجات التدريبية تبنى عميو أىداؼ تدريبية واضحة وقابمة لمتطبيؽ. ويجب أف تمتاز 

قيـ واتجاىات  أىداؼ العممية التدريبية بالشمولية لجميع أبعاد التنمية البشرية والمينية مف
ومعارؼ وميارات، وأف تشمؿ جميع موظفي التعميـ. ويتطمب تحقيؽ البرامج التدريبية ألىدافيا 
أف يعد المحتوى التدريبي بجودة عالية تضمف الوصوؿ إلى تمؾ األىداؼ، حيث يجب أف تبنى 

تحقؽ المواد التدريبية وفؽ التسمسؿ المنطقي مف الموضوعات البسيطة إلى المعقدة، مع ال
مف استيعاب المتدربيف لكؿ موضوع قبؿ االنتقاؿ لمذي يميو. ويتضح مما سبؽ أف التدريب 
يبنى وفؽ عمميات تخطيطية دقيقة إال أنو يجب أف يمتاز أيضًا بالمرونة والرشاقة، بحيث 
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يتغير ويحّدث وفؽ المستجدات والظروؼ وقدرات واحتياجات الموظفيف قبؿ الشروع في تنفيذ 
أثنائو. كما أف التدريب يرتكز أيضًا عمى مبدأ االستمرارية حيث يبدأ منذ بدء الخدمة التدريب و 

 لمموظؼ ويستمر طيمة عممو مما يؤدي إلى التطور الميني المستمر. 
فالتدريب ال  لمبادئ تعمـ الكبارأف التدريب التربوي يخضع  (2016)كما أضاؼ أسعد 

الخاصة ويتعمموف إذا تـ إقناعيـ وانعكست عمييـ يتـ باإلجبار حيث أف الكبار ليـ دوافعيـ 
خبرة ما يمروف بو مف مواقؼ، كما أنيـ يميموف إلى أداء األعماؿ التي شاركوا في التخطيط 
والتحضير ليا. كما أف المحتوى التدريبي يجب أف يعد وفؽ قدرات وخبرات الموظفيف 

يجب مف المعارؼ والخبرات المتراكمة، واحتياجاتيـ، فالكبار يمتمكوف مخزونًا ىائبًل ومتنوعًا 
كما ، مع اختيار الطرؽ واألساليب المناسبة، ومراعاة الفروؽ الفردية. أف تؤخذ في االعتبار

مسوف أف يبنى المحتوى وفؽ أحدث المستجدات العممية والتربوية والتقنية، فالكبار يتحيجب 
القديمة التي تجاوزىا الزمف وأشبعت ، وينفروف مف المعمومات لؤلفكار والمعمومات الحديثة

بالطرح. كما يتطمب إعداد المحتوى التدريبي الموازنة بيف الجانبيف النظري والتطبيقي، فالكبار 
يتعمموف أفضؿ مف خبلؿ الممارسة، لذا يعتبر التدريب الناجح ىو الذي ينتيج طرؽ وأساليب 

الكبار لدييـ العديد مف األعماؿ  أف كما .تطبيقية، ويتيح فرص مشاركة المتدربيف الفعالة
 يتأثروفال بد مف توافؽ مدة البرامج التدريبية مع محتواىا، حيث أف المتدربوف  لذا واألعباء

 كما أف .عند إطالة زمف الجمسات التدريبية، حيث لـ يتعودوا عمى التمقي مف اآلخريف سمبا
 .ميارات االتصاؿلف المدربيف إتقا لذا البد مف ميـ جدا المناخ التدريبي الودي والممتع

فاالتصاؿ الفعاؿ ىو ما كاف في اتجاىيف مع استخداـ المدرب لغة الجسد بالشكؿ الصحيح. 
كما يحتاج كؿ مف المدربيف والمتدربيف إلى تغذية عكسية ومعمومات عف مستوى األداء، مف 

انب اإليجابي خبلؿ أدوات متنوعة لقياس مدى التقدـ، عمى أف تشمؿ التغذية العكسية الج
 لمتعزيز، والنقد السمبي المبؽ لئلطفاء. 
 اليظاو التدرييب وفل ميحى اليظه:

تمثؿ العممية التدريبية وفؽ منحى النظـ نظامًا متكامبًل وشامبًل يستند إلى إطار عاـ  
( أف 2013يربط العوامؿ الداخمية والخارجية المؤثرة في عممية التدريب، وقد ذكر السكارنو )

ـ التدريبي يتكوف مف ثبلثة عناصر رئيسية متتالية ىي: المدخبلت، العمميات، النظا
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والمخرجات، وعنصريف إضافييف ىما: البيئة، والتغذية الراجعة، ويمكف توضيح مكونات تمؾ 
 العناصر بالتفصيؿ كالتالي: 

ولي ؤ وتنقسـ إلى ثبلثة أقساـ: مدخبلت بشرية تضـ المدربيف والمتدربيف ومس :املدخالت .1
التدريب مف إدارييف وفنييف، ومدخبلت مادية تضـ الميزانيات والمباني واألجيزة 
والمعدات، ومدخبلت فنية تضـ المعمومات والبيانات والمواد التدريبية والنظريات والبحوث 

 وطرؽ العمؿ واألساليب التدريبية. 
رجات، مف تحديد وتعني كافة اإلجراءات التي تتـ لتحويؿ المدخبلت إلى مخ :العنليات .2

 لبلحتياجات التدريبية وصياغة لؤلىداؼ وتصميـ لمبرامج وتنفيذىا وتقييميا.
وتمثؿ النتائج المتحققة مف التدريب، فمنيا ما ىو متعمؽ بالمتدربيف  :املدزجات .3

كاكتسابيـ المعارؼ والميارات واالتجاىات المطموبة، ومنيا ما يتعمؽ بالمنظمة وزيادة 
عمى مشكبلتيا، ومنيا ما يتعمؽ بالمجتمع مف حيث ارتفاع مستوى  إنتاجيتيا والتغمب

 ثقافة وقدرات أفراده وتطور مؤسساتو.
وتقسـ بيئة نظاـ التدريب إلى بيئة داخمية تشمؿ: الموارد المتاحة، قناعة  :البيئة .4

القيادات التربوية بالتدريب. وبيئة خارجية تشمؿ: النظاـ السياسي واالقتصادي والقانوني 
لمستوى الحضاري لممجتمع، ونظاـ تنمية الموارد البشرية، ومستوى المؤسسات وا

 التدريبية الخارجية.
وىي المعمومات عف مستوى التدريب المقدـ واألداء الفعمي لممتدربيف  :التغذية الزاجعة .5

بعد التدريب ويتـ الحصوؿ عمييا مف المخرجات، بحيث تستثمر في كؿ مف المدخبلت 
 ير العممية التدريبية. والعمميات لتطو 

 مزاحل عنلية التدريب:

 تسير العممية التدريبية وفؽ خمس مراحؿ أساسية ىي:  
 مزحلة مجع وحتليل املعلومات:-1

يتـ في ىذه المرحمة توفير المعمومات البلزمة لمعممية التدريبية، وقد اتفؽ عدد مف  
المعمومات المطموبة مثؿ: الباحثيف عمى أىمية استخداـ أدوات متعددة لمحصوؿ عمى 

ختبارات المينية، االستبانات، المقاببلت الشخصية، المبلحظة، المجموعات المركزة، نتائج اال
)رد الفعؿ عف التدريب، تقارير البرامج التدريبية السابقة، تقارير األداء  وتحميؿ الوثائؽ
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)السبر والنممة، الوظيفي، سجبلت الموظفيف، معدالت التحصيؿ الدراسي، الدراسات السابقة( 
وبعد جمع المعمومات تأتي عممية التحميؿ والدراسة الدقيقة  .(2013السكارنو، ؛ 2016

الستنتاج المؤشرات التي تبنى عمييا العمميات التدريبية، مع ضرورة مراعاة العوامؿ الخارجية 
في النظاـ التعميمي. وكمما تعددت األدوات وكانت مناسبة لمغرض الذي استخدمت المؤثرة 

 ألجمو كمما كانت المعمومات المحصمة منيا أدؽ وأكثر مصداقية.
 مزحلة حتديد االحتياجات التدريبية:-0

تعتبر ىذه المرحمة ىي األخطر في نجاح العممية التدريبية، حيث يتـ فييا استثمار  
حصمة مف المرحمة السابقة في التحديد الدقيؽ لمواقع االحتياج التدريبي المعمومات الم

إلى أف تحديد االحتياجات التدريبية ال يقتصر عمى  (2013)وماىيتو، وقد أشار السكارنو 
معالجة جوانب القصور وحؿ المشكبلت بؿ يشمؿ الجوانب التطويرية ورفع مستوى األداء. 

تحميؿ المنظمة، تحميؿ العمؿ،  ويتـ تحديد االحتياجات التدريبية مف خبلؿ ثبلث طرؽ وىي:
، وقد أضاؼ عبد (2001؛ عميوه ،2013؛ السكارنو، 2016)السبر والنممة، تحميؿ الموظؼ 

تحميؿ ديكاـ. ويستخدـ تحميؿ المنظمة لتحديد درجة الحاجة إلى التدريب  (2015)الوىاب 
وموقعو، حيث يتـ دراسة األىداؼ الحالية لوزارة التعميـ والمؤسسات التعميمية والتحديات التي 

رة بناًء عمى متطمبات رؤية تواجييا، وخصوصًا في ظؿ التغييرات الكبرى التي تمر بيا الوزا
. كما يستخدـ تحميؿ العمؿ لتحديد الوظيفة التي تتطمب 2030المممكة العربية السعودية 

التدريب ومف ثـ تحديد الميارات والمعمومات واالتجاىات المطموبة لمقياـ بيا عمى أكمؿ وجو، 
تعميـ كوظيفة المعمـ وىذا يعني أف تتـ دراسة االحتياجات التدريبية لكؿ وظيفة في قطاع ال

والمشرؼ التربوي وقائد المدرسة وغيرىـ مف خبلؿ أدلة الوصؼ الوظيفي ومعدالت األداء في 
تمؾ الوظائؼ. في حيف يستخدـ تحميؿ الموظؼ لتعييف الموظفيف الذيف يحتاجوف إلى التدريب 

اتجاىات كؿ مف خبلؿ تحميؿ أدائيـ الفعمي ومقارنتو باألداء المستيدؼ، مع مراعاة دوافع و 
موظؼ ودرجة تعاونو مع اآلخريف ومؤىبلتو العممية وسجؿ نموه الميني والبرامج التدريبية 
السابقة التي التحؽ بيا. وتعتبر طريقة ديكاـ مف الطرؽ الحديثة نسبيًا حيث يشترؾ شاغمي 
وظيفة ما مع الخبراء المختصيف في جمسات عصؼ ذىني لتوضيح مياـ وواجبات تمؾ 

 المعارؼ والميارات البلزمة لمف يشغميا واألدوات والتجييزات البلزمة ألدائيا. الوظيفة و 



 ......................................................................نظام تدريبي مقترح لتطوير أداء المعلمات

- 944 - 

ويتـ تحديد االحتياجات التدريبية نتيجة جيود مشتركة مف المعمـ، قائد المدرسة،  
اإلدارة العميا. فالمعمـ ىو المصدر األساسي لتحديد و المشرؼ التربوي، اختصاصي التدريب، 

مف يواجو المواقؼ التعميمية المختمفة ويتفاعؿ معيا، ويعرؼ تفاصيؿ االحتياج التدريبي فيو 
كما أف قائد المدرسة ىو الرئيس المباشر لممعمـ والمطمع عف كثب  العمؿ وجزئياتو ومشكبلتو.

عمى أدائو، مما يمكنو مف التعرؼ عمى المعارؼ والميارات التي تنقص المعمـ. في حيف يعتبر 
صص والمشرؼ الفني عمى أداء المعمـ، مما يمكنو مف التعرؼ المشرؼ التربوي خبير التخ

بدقة وعمؽ عمى احتياج المعمـ التدريبي، كما أف التدريب يقـو عميو مجموعة مف المختصيف 
تحديد  يعتبرو  .يمثميـ قيادات ومسؤولي إدارة التدريب التربوي والمدربيف المختصيف

لذا البد مف امتبلؾ  عالية،االحتياجات التدريبية مف العمميات الدقيقة التي تتطمب ميارات 
مسؤولي التدريب المعارؼ والميارات البلزمة لعممية تحميؿ وتحديد االحتياجات التدريبية، 

شراؾ جميع األطراؼ المعنية في عممية تحديد االحتياج التدريبي عدـ فاعمية  حيث أف. وا 
)السبر  الى الخمؿ في تحديد االحتياجات التدريبية قد يعزى عض البرامج التدريبيةب

إلى أف  (2019قد أشارت العجاجي )ف .(2001؛ عميوه،2013؛ السكارنو،2016والنممة،
برامج تدريب معممات التربية الخاصة في مدينة الرياض تعالج موضوعاتيا احتياجات 

( أف ىناؾ 2015النقيض ذكرت العبد الكريـ واألحمد )المتدربات بدرجة متوسطة، وعمى 
في تحديد االحتياجات التدريبية لمعممات العموـ بمدينة الرياض وأف مشاركة قائدات  اً قصور 

بأف  (2016)المدارس في تمؾ العممية كانت منخفضة، وتتفؽ العقيؿ والدرايسة والمبابنة 
 تياجات التدريبية لممعمميف بصورة متدنية. برامج تدريب معممي العمـو في األردف تمبي االح

 مزحلة تصنيه الربامج التدريبية:-3
أنو  (2016)تصمـ البرامج التدريبية وفؽ خطوات منظمة ومتسمسمة، وقد ذكر أسعد  

يتـ أواًل تحديد األىداؼ التدريبية وفؽ االحتياجات ومف ثـ تبنى خطة البرامج وفؽ عدد 
امج واحد لتحقيقيا أـ تستمـز سمسمة مف البرامج التدريبية ومستوى األىداؼ؛ ىؿ يكفي برن

عداد المواد التدريبية واختيار  المتتابعة، وبعد ذلؾ يتـ وضع محتوى البرنامج التدريبي وا 
األساليب والمساعدات التدريبية وكذلؾ تييئة التسييبلت والبيئة التدريبية ومف ثـ يتـ إعداد 

قطاب المدربيف واختيار ة البرنامج ومكاف انعقاده، وأخيرًا استالميزانيات التدريبية وتحديد مد
. ويعتبر المحتوى التدريبي حجر األساس في تحقيؽ أىداؼ التدريب، وقد عرفو المتدربيف
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بأنو "السرد الموضوعي لممعارؼ والحقائؽ والمفاىيـ التي تساعد عمى ( 2013)السكارنو 
(، في 145اكتساب الميارات واالتجاىات والبد أف يبنى ذلؾ عمى أسس تربوية فمسفية" )ص

أف بناء المواد التدريبية يتطمب الدقة والوضوح والتركيز والواقعية  (2016)حيف أضاؼ أسعد 
ىذا المحتوى يمكف أف يصاغ و قيؽ األىداؼ التدريبية. والتسمسؿ المنطقي لمعمؿ عمى تح

التدريبي عمى شكؿ حقائب تدريبية تعطى لممدرب والمتدربيف. وقد اتفؽ كؿ مف السبر والنممة 
عمى أىمية الحقائب التدريبية وىي مجموعة الخبرات والمعارؼ  (2013)والسكارنو  (2016)

نيجية، وقد تشمؿ الحقيبة التدريبية عدد المنظمة التي تصمـ مف خبراء متخصصيف بطريقة م
مف األدلة مف أىميا دليؿ المدرب الذي يرشده ألدواره في البرنامج التدريبي ودليؿ المتدرب 
الذي يساعده عمى التفاعؿ مع البرنامج التدريبي واسترجاع المعمومات بعد انتياءه. ويجب أف 

براء ثـ تطبؽ تجريبيًا عمى فئة مختارة تحكـ الحقائب التدريبية بدقة مف قبؿ مجموعة مف الخ
. وتعتمد جودة الحقائب التدريبية عمى حسف (2013)عساؼ، لتحسينيا قبؿ تطبيقيا النيائي 

إعداد المحتوى التدريبي ومدى تحقيقو األىداؼ التدريبية المنشودة، كما أف المحتوى يجب أف 
إلى أف البرنامج الناجح  (2015)يعرض باألساليب التدريبية المبلئمة، وقد أشار اليويمؿ 

( أسموبًا تدريبيًا 15يستخدـ أساليب تدريبية متنوعة تتناسب مع الموقؼ التدريبي وذكر )
يمكف االختيار منيا عند بناء البرامج التدريبية لكؿ منيا مجموعة مف المزايا والعيوب، كما 

يقة متواصمة حيث دق 20إلى أف أسموب المحاضرة يجب أال يتجاوز  (2016)أشار أسعد 
ينخفض منحى االنتباه لدى المتدربيف بعد ذلؾ. وأخيرًا تعتمد جودة البرامج التدريبية إلى حد 

أف عدـ امتبلؾ  (2018)والشيومي ( 2019) ويذكر الشمريكبير عمى ميارة المدربيف، 
حيث أف المدرب المدربيف القدرة والميارة الكافية لمتدريب تحد مف فاعمية البرامج التدريبية. 

الفعاؿ يمتاز بعدد مف المقومات منيا الحماس لمتدريب والقدرة عميو والمرونة والسيطرة عمى 
 .(2016)أسعد، المواقؼ وميارات االتصاؿ والقدرة عمى التحفيز 

 مزحلة تيفيذ الربامج التدريبية:-4
ميـ لمتدريب بعد اكتماؿ المراحؿ السابقة مف جمع لممعمومات وتحديد لبلحتياجات وتص 

يتـ تنفيذ البرنامج التدريبي في الزماف والمكاف المحدديف وفؽ الخطط المرسومة. ويتطمب 
التنفيذ اختيار المواقع التدريبية المناسبة، وتييئة البيئة التدريبية المبلئمة، بحيث يكوف مقر 

فيذ التدريب مف التدريب مريحًا ومجيزًا وتتوافر بو الخدمات البلزمة. كما أف اختيار زمف تن
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األمور اليامة، حيث ال بد أف يتوافؽ الزمف مع ظروؼ المعممات وموضوع التدريب. وقد ذكر 
أف ىذه المرحمة تتطمب تكميؼ منسؽ لكؿ برنامج، وكذلؾ االنتباه  (2015)عبد الوىاب 

 لمعقبات التي تظير والعمؿ عمى إزالتيا مع مراعاة المرونة المطموبة، حتى يحقؽ البرنامج
 التدريبي أىدافو. 

 مزحلة تكويه الربامج التدريبية:-5
 (2013)تعد مرحمة تقويـ البرامج التدريبية آخر مراحؿ التدريب وقد ذكر السكارنو  

أف في ىذه المرحمة يتـ التحقؽ مف فاعمية برامج التدريب في تحقيؽ األىداؼ المنشودة مف 
خبلؿ عممية منظمة لجمع المعمومات وفؽ معايير عممية محددة إلصدار حكـ موضوعي عمى 

إلى أف تقويـ البرامج التدريبية  (2019)البرنامج ومف ثـ تحسينو. كما أشار ناصر الديف 
ممة لمتدريب تتضمف وجود أسس وآليات ومعايير محددة لتقييـ مخرجات يتطمب حوكمة شا

البرامج التدريبية، مما يتطمب تشكيؿ لجنة لوضع تمؾ األسس، بحيث تصدر دليؿ آلليات 
أف  (2018)التقييـ ومعاييره مع توضيح مؤشرات األداء بشكؿ دقيؽ. في حيف ذكر لطفي 

زو سيترتب عميو بناء نظـ الجودة التدريبية تطبيؽ إدارات التدريب لمواصفات نظاـ اآلي
 المؤسسية وفؽ الممارسات المينية والمواصفات المعتمدة مما ييسر عممية التقويـ.

وفي نفس السياؽ يعد مدخؿ كيرؾ باترؾ مف أشير المداخؿ في تقويـ التدريب ويقع   
اشرة بعد تنفيذه، في أربعة مستويات أوليا رد الفعؿ ومدى رضا المتدربيف عف البرنامج مب

وثانييا مدى تعمميـ والمعارؼ التي اكتسبوىا، وثالثيا التغييرات التي حصمت في سموكيـ عند 
وقد أشار  (.2016)السبر والنممة، أداء العمؿ، وآخرىا النتائج المترتبة عمى تغييرات السموؾ 

مف المدرب  أف برامج تدريب معممي الدراسات االجتماعية في إربد تقيـ (2018)خصاونو 
أثناء التدريب، وبعد التدريب مف جيات مختمفة، بأدوات متعددة بدرجة متوسطة، ويتفؽ 

أف برامج تدريب معممي محافظة الظاىرة في عماف تقيـ بدرجة متوسطة،  (2018)الشيومي 
أف متابعة أثر تدريب معممات العموـ  (2015)العبد الكريـ واألحمد  أشارتوعمى النقيض 

 رياض تتـ بصورة متدنية.   بمدينة ال
أف نموذج بالدويف وفورد مف أىـ  (2010)والغافري  (2019)الربيعة  توقد ذكر  

النماذج لضماف تحويؿ محتوى البرامج التدريبية إلى حيز التطبيؽ ويستند ىذا النموذج إلى 
ثبلث مكونات أوليا مدخبلت التدريب وتتضمف: جودة تصميـ التدريب والسمات الشخصية 
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لممتدرب وخصائص بيئة العمؿ، وثانييا مخرجات التدريب ويقصد بيا مستوى التعمـ الحاصؿ 
أثناء التدريب والقدرة عمى االحتفاظ بمحتوى التدريب حتى نياية البرنامج، وثالثيا يكمف في 
شرطاف لحدوث عممية التحويؿ ىما: تعميـ التعمـ الحاصؿ مف التدريب عمى بيئة العمؿ، 

ثر التعمـ حتى فترة زمنية كافية. ووفؽ ىذا النموذج عمى الجيات التدريبية أف واالحتفاظ بأ
تتأكد مف جودة تصميـ التدريب بأف يكوف المحتوى التدريبي متسمسؿ ومترابط ومرتبط ارتباط 
وثيؽ بمياـ عمؿ المتدربيف، وأف يتـ اختيار المتدربيف بدقة مع توفير دعـ مف الرؤساء 

ممتدربيف لتطبيؽ محتوى البرامج التدريبية بعد العودة منيا. وكذلؾ المباشريف والزمبلء ل
متابعة مخرجات التدريب أثناء البرنامج التدريبي وعند نيايتو لمتحقؽ مف اكتساب المتدربيف 
التعمـ المنشود بشكؿ صحيح، كما يشير النموذج إلى ضرورة وجود إجراءات لتحويؿ محتوى 

رسمية في بيئة العمؿ، ومتابعة تطبيؽ المحتوى التدريبي مف  البرامج التدريبية إلى ممارسات
   المتدربيف بشكؿ مستمر مف جيات محددة.

 :االجتاٍات احلديجة يف التدريب الرتبوي

جراءات التدريب التربوي كؿ فترة وفؽ نتائج التدريب  تتحدث وتتطور أنظمة وا 
 Johnson & Johnsonوالمستجدات والدراسات العممية في ىذا المجاؿ فقد أشار

أف تدريب المعمميف عالي الجودة يصمـ عمى صورة برامج طويمة األجؿ، ويتـ مف  (2005)
خبلؿ ترشيح المتدربيف كفرؽ وليس كأفراد لضماف التواصؿ الفعاؿ فيما بينيـ في كيفية 
تطبيؽ المحتوى بعد انتياء البرامج. كما تنامت اتجاىات عديدة لتدريب المعمميف في بيئة 

 & DuFour العمؿ حتى يستند التدريب عمى الممارسات العممية الواقعية، وقد اتفؽ
DuFour & Eaker & Karhanek (2013 )وRebore (2017 )وMarzano 

بأف التدريب الفعاؿ يمتاز بأنو عممية مستمرة تكوف بمبادرات محددة ومركزة، يقوـ  (2009)
فييا األثر باالستناد إلى األدلة مف نتائج تحصيؿ الطبلب، وأنو كمما كاف التدريب مقدمًا في 
بيئة العمؿ بشكؿ جماعي مدعمًا بالبحوث العممية كاف أكثر فاعمية. وفي نفس السياؽ أشار 

أف الياباف ذات النظاـ التعميمي المركزي يتمقى فييا المعمموف تدريبًا مدرسيًا  (2015)الدخيؿ 
مستمرًا وشامبًل لجميع جوانب عمؿ المعمـ لمدة يوميف مف كؿ أسبوع، إضافة إلى يـو تدريبي 

 ويتفؽآخر خارج المدرسة، كما يرتكز التطوير الميني لدييـ عمى الدروس النموذجية. 
Gutierez (2015 )ف تدريب المعمميف في الياباف ينفذ في البيئة المدرسية بالتركيز عمى أ
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بحث الدرس، وأف سياؽ التطوير الميني يجب أف يعزز الممارسات التأممية لممعمـ بصورة 
بأف  Reinhorn (2015) أيضا وصفية وتحميمية ونقدية حتى يحقؽ نتائج ممموسة. ويتفؽ

ألمريكية يروف التطوير الميني القائـ عمى المدرسة معممي ست مدارس في الواليات المتحدة ا
يسيـ بشكؿ فعاؿ في تحسيف التدريس مف خبلؿ تعزيز المحاسبية والتعاوف مع األقراف. وتعد 
تمؾ الدراسات مؤشر عمى أىمية التوجو نحو توطيف التدريب في المدارس لئلسياـ في تطوير 

ي الذي نعيشو يمقي بظبللو عمى عممية األداء التدريسي بشكؿ فعاؿ. كما أف العصر الرقم
التدريب، فالتدريب الحديث يجب أف يراعي الثورات المعرفية والتقنية مف خبلؿ تضميف الخطط 

 Arneson & Mel & Notoaneالتدريبية المجاؿ التقني والتكنولوجي، وقد أشار 
ضاؼ أبعادًا جديدة أف نموذج الكفاءة الحديث لمجمعية األمريكية لمتدريب والتطوير أ (2017)

لمواكبة العصر الحالي أبرزىا الثقافة التكنولوجية والعقمية العالمية، لذا البد أف تراعي البرامج 
 التدريبية تمؾ األبعاد. 
 :معوقات التدريب الرتبوي

يواجو التدريب التربوي العديد مف المعوقات لتشعب وتداخؿ مراحمو، وقد أشار لطفي 
إلى أف غياب المعايير واألدلة التي تحكـ الممارسات كمعايير اختيار المدربيف، ( 2018)

ونقص عمميات قياس أثر التدريب، وضعؼ نظـ إدارة األداء الوظيفي وانفصاليا عف البرامج 
أنو يمكف  (2011) التدريبية يعيؽ تحقيؽ األىداؼ المنشودة مف التدريب. وأضاؼ ديري

تواجو العمميات التدريبية عف طريؽ استقطاب العدد الكافي مف التغمب عمى العقبات التي 
المتخصصيف واألكفاء في إدارات التدريب، وتأىيميـ بالميارات البلزمة، ومنحيـ الصبلحيات 

 المطموبة، وتمكينيـ مف إجراء زيارات ميدانية لمجيات المناظرة لتبادؿ الخبرات. 
 الشعودية:ىظاو التدريب الرتبوي يف املنلكة العزبية 

( مف نظاـ الخدمة المدنية عمى إلزامية التدريب وأنو حؽ لجميع 34نصت المادة رقـ )
منسوبي التعميـ وواجب وظيفي، كما نص دليؿ أحكاـ تدريب موظفي الخدمة المدنية الصادر 

)وزارة الخدمة  ىػ عمى التنظيمات األساسية لتدريب موظفي الخدمة المدنية1424عاـ 
. وتختص اإلدارة العامة لمتدريب التربوي بوزارة التعميـ بعمميات التطوير (1424المدنية،

الميني لشاغمي الوظائؼ التعميمية كافة، وتتبعيا إدارة لمتدريب التربوي في كؿ إدارة تعميـ. 
حيث تطمؽ اإلدارة العامة عدد مف المشاريع التدريبية كؿ فترة مع تحديد الفئات المستيدفة 
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دىا )دليؿ بالحقائب التدريبية لتنفيذىا، كما تنفذ اإلدارات برامج إضافية مف إعداوتزود اإلدارات 
 (.2002التدريب التربوي واالبتعاث، 
تدريبية لكؿ التربوي في محافظة األحساء خطة تعد إدارة التدريب  وفي ضوء ماسبؽ

فصؿ دراسي بالتنسيؽ مع مكاتب التعميـ واإلدارات واألقساـ يبدأ العمؿ عمييا منذ بداية الفصؿ 
دارة بحيث تدرس تمؾ الدراسي  السابؽ، حيث يتـ طمب البرامج المقترحة مف كؿ مكتب وا 

 البرامج مف لجنة الخطط التدريبية وتدرج البرامج المناسبة منيا في الخطة وفؽ الزماف
والمكاف المحدديف مف تمؾ الجيات، ومف ثـ تصدر الخطة التدريبية لجميع الجيات بعد 

قائدة المدرسة المعممة في  مشاركةعمى سياسة االلتحاؽ بالبرامج التدريبية وتنص  .اعتمادىا
( مرشحات 3وأف الحد األقصى لعدد المرشحات مف كؿ مدرسة )تحديد احتياجيا التدريبي، 

( متدربة، وأف الحد األقصى لعدد 25بي، وأف العدد المستيدؼ لكؿ برنامج )لكؿ برنامج تدري
( 7وتتكوف الخطة التدريبية مف )( يـو تدريبي في العاـ الدراسي. 20أياـ التدريب لممعممات )

مسارات تدريبية ىي: القيادي، التطوير الميني، التقويـ، التقني، توطيف التدريب، التدريب 
آخر خطة تدريبية في محافظة األحساء المعممات في بمغ عدد برامج  عف بعد، خبرات. وقد

( برنامج في مسار التطوير الميني متنوعة الموضوعات مثؿ: 268منيا )، ( برنامج445)
التعمـ النشط، التأىيؿ لجائزة التعميـ لمتميز، بحث الدرس، الميارات استراتيجيات التدريس، 

الدولية، األسئمة  امج في مسار التقويـ مثؿ: االختبارات( برن11ومنيا ) الشخصيةالتربوية و 
( برنامج في المسار التقني 44الصفية، التقويـ التكويني، التقويـ المعتمد عمى المعايير و )

مثؿ: االختبارات الرقمية، الوسائط المتعددة، البرمجة، التطبيقات اإللكترونية، اإلنفوجرافيؾ 
( 96)كما شممت الخطة التدريبية دمج التقنية بالتعميـ. و زز، التعميمي، تطبيقات الواقع المع

برنامج في مسار توطيف التدريب الذي تنفذ فيو البرامج التدريبية بالمدارس في موضوعات 
عف بعد عبر الفصوؿ تدريبي تقدـ ( برنامج 16متنوعة، في حيف تضمنت الخطة )

 برنامج التطوير الميني النوعي )خبرات( ثاتعمف مبت تنفذ( برامج تدريبية 9االفتراضية، و)
 (.2020)إدارة األحساء،  في موضوعات متنوعة
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 أداء املعلنات:

بأنو سموؾ المعممات في العمؿ الذي يتأثر بعدة عوامؿ ( 2019اهلل ) عرفتو عبد 
، حيث تمثؿ المعرفة الصريحة المعمومات كالمعرفة الصريحة والمعرفة اإلجرائية والدافع

والحقائؽ التي يمكف اكتسابيا مف خبلؿ االطبلع، في حيف تمثؿ المعرفة اإلجرائية مزيج 
المعرفة الذي يشمؿ الميارات المختمفة وكيفية القياـ بالعمؿ وتكتسب مف خبلؿ الممارسة، 

األداء ينتج  ( أف2013نو )ويقصد بالدافع المحركات الداخمية لؤلداء. في حيف يرى السكار 
عف محصمة تفاعؿ عدد مف العوامؿ مف أىميا: كفايات المعمـ ومعموماتو ومياراتو واتجاىاتو، 
ومتطمبات العمؿ مف مياـ ومسؤوليات وأدوار، وبيئة العمؿ الداخمية بمفيوميا الواسع المادي 

مة في العوامؿ االقتصادية والتنظيمي والخدمي وبيئة العبلقات، وكذلؾ البيئة الخارجية المتمث
واالجتماعية والتكنولوجية والسياسية والقانونية، حيث أف توافؽ وتكامؿ تمؾ العوامؿ يرفع مف 

في مراكز التدريب التربوي بإدارات التعميـ مستوى األداء. وتجرى جميع العمميات التدريبية 
راعيًا لكافة العوامؿ المؤثرة وكمما كاف التدريب التربوي مموصوؿ إلى تطوير أداء المعممات، ل

Broad & Newstrom (2010 )وقد أشارعمى أداء المعممات كاف أكثر نجاحًا وفاعمية. 
تطوير أداء الموظفيف بعد التدريب يتطمب أف يكوف المحتوى التدريبي قاببًل لمتطبيؽ، وأف أف 

سموكو في العمؿ يخرج المتدرب مف البرنامج مكتسبًا لمتعمـ، وأف يحفّز المتدرب لتغيير 
 بتطبيؽ ما تعممو أثناء التدريب. 

 الدراسات الشابكة

 عزبية:الدراسات ال

التحقؽ مف فاعمية البرامج التدريبية المقدمة إلى  (2019دراسة العجاجي )ىدفت 
عمى عينة عشوائية بمغت الدراسة لمعممات التربية الخاصة بمدينة الرياض، حيث طبقت 

%( مف مجتمع الدراسة، ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة صممت استبانة مف 3) مثمت( معممة 143)
( عبارة مقسمة إلى ثبلث محاور ىي )تحقيؽ البرامج التدريبية لحاجات المعممات، تطبيؽ 28)

أف البرامج التعمـ المكتسب، معوقات تحقيؽ البرامج التدريبية ألىدافيا(، وقد أظيرت النتائج 
تطبيؽ المعممات لمتعمـ المكتسب أف التدريبية تحقؽ حاجات المعممات بدرجة متوسطة، كما 

معوقات تحوؿ دوف وجود في حيف ترى المعممات  بدرجة متوسطة،يتـ مف البرامج التدريبية 
ت إشراؾ المتدربا بضرورة وقد أوصت الدراسة .بدرجة عالية تحقيؽ البرامج التدريبية ألىدافيا
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في اختيار موضوع ومحتوى البرامج التدريبية، وتوحيد الجيود بيف إدارتي التدريب واإلشراؼ 
المحتوى  وصياغةفي تنفيذ البرامج التدريبية، وتقديـ التدريب في أوقات تناسب المتدربات، 

 التدريبي بصورة إجرائية قابمة لمتطبيؽ. 
لمعممي المقدمة مج التدريبية إلى معرفة فاعمية البرا (2019دراسة الشمري )ىدفت 

حيث تـ تطبيؽ أداة الدراسة عمى عدد مف  الرياضيات في المدارس االبتدائية بمدينة بغداد،
المدارس وبمغ عدد معممي الرياضيات فييا إجمالي %( مف 20المدارس االبتدائية شكمت )

( فقرة موزعة عمى سبعة مجاالت 60صمـ مقياس يتكوف مف )قد و  .( معمـ ومعممة200)
ىي: )البرنامج التدريبي، المادة التدريبية، الجانب التنظيمي، بيئة ومقر التدريب، ترشيح 

مستوى  ذاتالنتائج أف البرامج التدريبية  أظيرتالمتدرب، المدرب، المادة العممية(، وقد 
جانب التنظيمي، وبيئة التدريب، بينما ظيرت متوسط في مجاالت األنشطة التدريبية، وال

بمستوى منخفض في مجاالت ترشيح المتدرب، والمدرب، والمادة التدريبية. كما البرامج 
أوصت الدراسة بتطوير آلية برامج التدريب وربطيا بتقييـ األداء السنوي وأف تقدـ في أوقات 

لتدريبية، وأف تقدـ البرامج في مناسبة لممعمميف بصورة محفزة وجذابة مع تحسيف البيئة ا
 المدارس.

( ىدفت إلى الكشؼ عف واقع البرامج التدريبية لمعممي 2018دراسة خصاونو )
عمى عينة عشوائية الدراسة ربد، حيث طبقت إالدراسات االجتماعية أثناء الخدمة في محافظة 

ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة  .%( مف مجتمع الدراسة35( معممًا ومعممة شكمت نسبة )52بمغت )
( فقرة موزعة عمى ثبلث مجاالت ىي )تجييزات التدريب، الميارات 30صممت استبانة مف )

أظيرت النتائج أف تقديرات المعمميف لواقع البرامج  المستيدفة بالتدريب، تقييـ التدريب(، وقد
لمرتبة األولى التدريبية كاف متوسطًا، حيث حؿ مجاؿ "الميارات المستيدفة بالتدريب" في ا

أوصت الدراسة بضرورة تحديد  كما .بينما جاء مجاؿ "تقييـ التدريب" في المرتبة األخيرة
شراؾ  االحتياجات الفعمية لمعممي الدراسات االجتماعية قبؿ بناء أي برنامج تدريبي، وا 

 المعمميف في التخطيط لمبرامج التدريبية. 
واقع البرامج التدريبية لممعمميف ( ىدفت إلى التعرؼ عمى 2018دراسة الشيومي )

عمى عينة عشوائية مكونة مف الدراسة بمحافظة الظاىرة في سمطنة عماف، حيث طبقت 
( فقرة موزعة عمى 46( معمـ ومعممة، ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة صممت استبانة مف )207)
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وبات ست محاور ىي: )األىداؼ، محتوى التدريب، بيئة التدريب، المدربوف، التقويـ، الصع
نتائج الدراسة أف فاعمية البرامج التدريبية لممعمميف بمحافظة أظيرت وقد  .والمشكبلت(

كما أوصت الدراسة  .الظاىرة في سمطنة عماف جاءت بدرجة متوسطة في جميع المحاور
وأف يكوف المحتوى التدريبي حديثًا يجمع  رغبات المعمميف قبؿ بناء البرامج التدريبية، بمراعاة

اختيار المدربيف مف ضرورة بيف الجانبيف النظري والتطبيقي، وأف تتنوع األساليب التدريبية مع 
 ذوي الكفاءة والخبرة، وأف يتـ استخداـ أساليب متنوعة لتقويـ البرامج التدريبية.

التدريبية في تحسيف ( إلى التعرؼ عمى دور البرامج 2018دراسة الحربي )ىدفت 
عمى الدراسة حيث طبقت ، في مدينة الجيراء بالكويت األداء التدريسي لمعممي التربية الفنية

%( مف مجتمع الدراسة، ولتحقيؽ 26( معمـ ومعممة شكمت نسبة )35عينة عشوائية بمغت )
امج ( فقرة موزعة عمى ثبلثة محاور ىي: )أىمية البر 74ىدؼ الدراسة صممت استبانة مف )

وقد خمصت الدراسة إلى أف دور  .التدريبية، الميارات التدريسية، معوقات البرامج التدريبية(
البرامج التدريبية في تحسيف األداء التدريسي لمعممي التربية الفنية بمدينة الجيراء مرتفع. 

نويع اسبة وتتييئة البيئة التدريبية المنالتوسع في التدريب مع كما أوصت الدراسة أف يتـ 
 األساليب التدريبية مع االبتعاد عف أسموب اإللقاء والمحاضرة.

إلى التعرؼ عمى واقع البرامج  ىدفت (2016) الدرايسة، لبابنة و دراسة العقيؿ
التدريبية المقدمة لمعممي العمـو في محافظة إربد باألردف، حيث طبقت الدراسة عمى عينة 

%( مف مجتمع الدراسة، ولتحقيؽ ىدؼ 61( معممًا ومعممة شكمت نسبة )68عشوائية بمغت )
ات معممي العموـ نتائج الدراسة أف تقدير أظيرت ( فقرة، وقد 30الدراسة صممت استبانة مف )

في حيف كانت التقديرات جاءت مرتفعة لمجاؿ محتوى البرامج التدريبية ومجاؿ المدربيف، 
متوسطة لمجاؿ مكاف وزمف التدريب ومجاؿ الحوافز المادية والمعنوية. كما أوصت الدراسة 

دربيف، أف تعقد البرامج التدريبية في مكاف قريب مف المناطؽ الحيوية في الوقت المبلئـ لممت
 وأف يوفر نظاـ لمحوافز المادية والمعنوية لممتدربيف.
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 جيبية:األدراسات ال

التعرؼ عمى آراء المعمميف حوؿ إلى : ىدفت ىذه الدراسة Reinhorn(2015) . دراسة1
التطوير الميني لممعمميف في المدارس بالواليات المتحدة األمريكية، وقد طبقت الدراسة 

( مدارس تمتاز باألداء العالي مع وجود مستوى 6عمى عينة مقصودة عددىا )
( 142اتبعت الدراسة المنيج النوعي حيث أجريت )اقتصادي منخفض لمطبلب، وقد 

صية لئلدارييف والمعمميف في تمؾ المدارس، وقد أظيرت نتائج الدراسة مقابمة شخ
فاعمية التدريب الميني المستمر في المدرسة الذي يتضمف تعزيز العمؿ التعاوني بيف 

  المعمميف وأساليب لتقويـ األداء وتدريب وتقويـ األقراف.
ر التطوير الميني إلى التعرؼ عمى أث : ىدفت ىذه الدراسة) Gutierez (2015. دراسة2

استخدمت  حيثالمنفذ في المدارس عمى تحسيف الممارسات التدريسية في الياباف، 
الدراسة المنيج النوعي، وقد خمصت الدراسة إلى أف التطوير الميني الفعاؿ يعتمد عمى 

التي تنقسـ إلى ثبلثة أنواع: وصفية، تحميمية، نقدية، الممارسات التأممية لممعمميف 
والتدريب في بيئة  التجارب المباشرةوأف التطوير الميني لممعمميف يجب أف يستند إلى 

  .حتى يحقؽ النتائج المنشودة العمؿ
 الدراسات الشابكةالتعليل على 

راسات العربية الدحيث اتبعت الدراسات السابقة في مناىجيا وأدواتيا، معظـ  تشابيت
المنيج الكمي الوصفي مع استخداـ االستبانة كأداة لمبحث موزعة عمى عدد مف المحاور، 

وقد  اتبعت الدراسات األجنبية المنيج النوعي مف خبلؿ استخداـ المقاببلت الشخصية، بينما
ت تفاوتالمنفذ في المدارس، في حيف  تدريب المعمميفخمصت الدراسات األجنبية إلى فاعمية 

وتتفؽ الدراسة الحالية  عمية البرامج التدريبية لممعمميف.فا خصوصبالدراسات العربية نتائج 
 مع الدراسات العربية السابقة في استيدافيا التعرؼ عمى واقع البرامج التدريبية لممعمميف

 وضع إلى نيا تيدؼفي حيف تختمؼ عنيا با، والمعوقات التي تحد مف فاعمية تمؾ البرامج
ركزت عمى  الدراسات السابقة أف معظـنظاـ تدريبي مقترح لتطوير أداء المعممات، كما 

في حيف شممت الدراسة الحالية  ،تخصص معيف مثؿ الرياضيات والعمـو والدراسات االجتماعية
 .معممات التعميـ العاـ لجميع التخصصات
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 ميَجية الدراسة وإجزاءاتَا:

 ميَج الدراسة:

طبيعة وذلؾ لمبلئمة ىذا المنيج استخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي،  
الدراسة، مف خبلؿ جمع البيانات عف واقع الظاىرة المراد دراستيا وتنظيميا وتحميميا وربطيا 

 .(2016وتفسيرىا لئلجابة عف أسئمة الدراسة )العساؼ، 
 جمتنع الدراسة وعييتَا: 

جميع معممات التعميـ العاـ في محافظة ث فئات؛ تكوف مجتمع الدراسة مف ثبلي
جميع المشرفات التربويات بمكاتب و األحساء، جميع قائدات المدارس بمحافظة األحساء، 

 62 قائدة، 117، ةمعمم 608وتكونت عينة الدراسة مف التعميـ في محافظة األحساء، 
( توزيع 1الجدوؿ رقـ )يوضح ؛ مشرفة تربوية تـ اختيارىـ بطريقة المعاينة العشوائية

 .المشاركات في الدراسة
 ( 1عذول سلى )

 رىصَغ انًشبسكبد فٍ انذساسخ 

 َسجخ انؼُُخ نهًغزًغ انؼُُخ انًغزًغ انفئبد

 %7 604 4994 انًؼهًبد

 %31 117 374 انمبئذاد

 %45 62 134 انًششفبد انزشثىَبد

 4% 747 9506 اإلعًبنٍ

  أدوات الدراسة:

الرجوع إلى الدراسات ب تـ تصميميا وقد ستبانات لجمع المعموماتا ثبلث تـ استخداـ
المحور  ؛محاوروثبلثة  فقرة( 34مف )وتكونت  لممعممات . وقد أعدت االستبانة األولىالسابقة
المعوقات التي تحديد الثاني لفي تطوير أداء المعممات و  التدريبيةفاعمية البرامج تحديد لاألوؿ 

ًا مفتوح سؤاالً المحور الثالث كاف و  المعممات،تحد مف فاعمية البرامج التدريبية في تطوير أداء 
لكي تسيـ في  وكيفية تحسينيا التدريبيةمبرامج تطمعاتيف لو لمتعرؼ عمى آراء المعممات 

ؤلبعاد ل ( فقرة24) مكونة مف لقائدات المداس ثانيةوبالمثؿ أعدت استبانة  .يفئداآتطوير 
شممت . و مقترحات التحسيف( -تحديد مستوى المعوقات-فاعمية البرامج التدريبية )نفسيا 
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ووضع فاعمية البرامج التدريبية وتحديد مستوى المعوقات لفقرة ( 23)االستبانة الثالثة 
 مف وجية نظر المشرفات التربويات.مقترحات لتحسيف فاعمية البرامج التدريبية 

 صدم أدوات الدراسة: 

 لمتحقؽ مف صدؽ األدوات تـ استخداـ الطريقتيف التاليتيف: 
االختصاص  يذو  المحكميفعرضت االستبانات عمى مجموعة مف  :الصدم الظاٍزي-1

( 9المناىج وطرؽ التدريس، بمغ عددىـ )و والخبرة بقسمي اإلدارة والتخطيط التربوي 
حيث طمب منيـ إبداء الرأي حوؿ فقرات االستبانات مف حيث مبلئمة الفقرة محكميف، 

لممجاؿ الذي تقيسو، ووضوح الفقرة، وسبلمة الصياغة المغوية ودقتيا، ومدى تمثيؿ 
المحكميف  بلحظاتمف م تـ االستفادةاالستبانات لؤلىداؼ التي وضعت لقياسيا. وقد 

 إلعداد االستبانات في صورتيا النيائية.
بيف  Pearsonبيرسوف عف طريؽ حساب معامؿ االرتباط  حشاب االتشام الداخلي:-0

، حيث اتضح أف الدرجات الكمية والدرجة الكمية لممحور الذي تنتمي إليوفقرة  درجة كؿ
( وىذا يدؿ عمى تمتع أدوات الدراسة بدرجة عالية 0.01لكؿ محور دالة عند مستوى )

( معامبلت االرتباط بيف درجة 4(، )3(، )2وتوضح الجداوؿ رقـ ) مف االتساؽ الداخمي.
 .كؿ عبارة والدرجة الكمية لممحور الذي تنتمي إليو لكؿ مف االستبانات الثبلث
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 (2عذول سلى )

 يؼبيالد االسرجبط فٍ اسزجبَخ انًؼهًبد 

فبػهُخ انجشايظ انزذسَجُخ فٍ رطىَش أداء 

 انًؼهًبد 

رحذ يٍ فبػهُخ انجشايظ انزذسَجُخ فٍ  انًؼىلبد انزٍ

 رطىَش أداء انًؼهًبد 

 يؼبيم االسرجبط سلى انؼجبسح يؼبيم االسرجبط بسحسلى انؼج

1 664.0** 20 671.0** 

2 671.0** 21 441.0** 

3 707.0** 22 477.0** 

4 747.0** 23 790.0** 

5 747.0** 24 443.0** 

6 715.0** 25 435.0* 

7 797.0** 26 469.0** 

4 429.0** 27 477.0** 

9 646.0** 24 449.0** 

10 745.0** 29 474.0** 

11 421.0** 30 649.0** 

12 795.0** 31 677.0** 

13 421.0** 32 400.0** 

14 423.0** 33 749.0** 

15 464.0** 34 474.0** 

16 755.0** - - 

17 790.0** - - 

14 447.0** - - 

19 431.0** - - 

  .(0.05يسزىي )*  دانخ ػُذ              .(0.01يسزىي )ػُذ  * دانخ*            

  



 ......................................................................نظام تدريبي مقترح لتطوير أداء المعلمات

- 957 - 

(3عذول سلى )  

 يؼبيالد االسرجبط فٍ اسزجبَخ لبئذاد انًذاسط  

 فبػهُخ انجشايظ انزذسَجُخ فٍ رطىَش أداء انًؼهًبد 
انًؼىلبد انزٍ رحذ يٍ فبػهُخ انجشايظ 

 انزذسَجُخ فٍ رطىَش أداء انًؼهًبد 

 يؼبيم االسرجبط سلى انؼجبسح يؼبيم االسرجبط بسحسلى انؼج

1 526.0** 17 344.0** 

2 725.0** 14 653.0** 

3 705.0** 19 431.0** 

4 566.0** 20 763.0** 

5 547.0** 21 762.0** 

6 675.0** 22 425.0** 

7 522.0** 23 711.0** 

4 664.0** 24 593.0** 

9 651.0** - - 

10 753.0** - - 

11 692.0** - - 

12 633.0** - - 

13 744.0** - - 

14 691.0** - - 

15 715.0** - - 

16 737.0** - - 

 (0.05) *  دانخ ػُذ يسزىي             .(0.01) ػُذ يسزىي * دانخ*                

(4ذول سلى )ع  

 يؼبيالد االسرجبط فٍ اسزجبَخ انًششفبد انزشثىَبد  

 فبػهُخ انجشايظ انزذسَجُخ فٍ رطىَش أداء انًؼهًبد 
انًؼىلبد انزٍ رحذ يٍ فبػهُخ انجشايظ انزذسَجُخ فٍ 

 رطىَش أداء انًؼهًبد 

 يؼبيم االسرجبط سلى انؼجبسح يؼبيم االسرجبط سلى انؼجبسح

1 625.0** 16 440.0** 

2 560.0** 17 495.0** 

3 426.0** 14 429.0** 

4 472.0* 19 464.0** 

5 442.0* 20 677.0** 

6 460.0* 21 699.0** 

7 432.0* 22 460.0* 

4 566.0* 23 630.0** 

9 643.0** - - 

10 440.0** - - 

11 675.0** - - 

12 734.0** - - 

13 747.0** - - 

14 736.0** - - 

15 727.0** - - 

   .(05.0) دانخ ػُذ يسزىي *             .(0.01) ػُذ يسزىي * دانخ*                
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 ثبات أدوات الدراسة: 

ألفا كرونباخ وذلؾ بعد تطبيؽ معادلة لمتأكد مف ثبات أدوات الدراسة استخدمت 
( 25( قائدة، و)50و)( معممة، 50عينة استطبلعية بمغ عدد أفرادىا ) مىاالستبانة ع

 –779,0ما بيف ) تراوحمشرفة، وقد أظيرت النتائج أف الثبات العاـ ألدوات الدراسة 
مكانية اعتمادى(، 962,0 في  امما يدؿ عمى تمتع االستبانات بدرجة عالية مف الثبات وا 

( معامبلت الثبات لممحوريف 7(، )6(، )5التطبيؽ الميداني لمدراسة. وتوضح الجداوؿ رقـ )
 .وانذسعخ انكهُخ فٍ كم اسزجبَخ يٍ االسزجبَبد انضالساألول وانضبٍَ 

 ( 5)سلى  عذول

 السزجبَخ انًؼهًبد يؼبيالد انضجبد

 انًحىس و
ػذد 

 انؼجبساد
 يؼبيم انضجبد

 0.960 19 فبػهُخ انجشايظ انزذسَجُخ فٍ رطىَش أداء انًؼهًبد  1

2 
انًؼىلبد انزٍ رحذ يٍ فبػهُخ انجشايظ انزذسَجُخ فٍ 

 رطىَش أداء انًؼهًبد 

15 
0.962 

 0.474 انذسعخ انكهُخ نالسزجبَخ          

 

 ( 6)سلى  عذول

 السزجبَخ لبئذاد انًذاسط يؼبيالد انضجبد

 انًحىس و
ػذد 

 انؼجبساد
 يؼبيم انضجبد

 0.911 16 فبػهُخ انجشايظ انزذسَجُخ فٍ رطىَش أداء انًؼهًبد  1

2 
انًؼىلبد انزٍ رحذ يٍ فبػهُخ انجشايظ انزذسَجُخ فٍ 

 رطىَش أداء انًؼهًبد 

4 
0.444 

 0.424 انذسعخ انكهُخ نالسزجبَخ          

 

 ( 7)سلى  عذول

 السزجبَخ انًششفبد انزشثىَبد يؼبيالد انضجبد

 انًحىس و
ػذد 

 انؼجبساد
 يؼبيم انضجبد

 0.447 15 فبػهُخ انجشايظ انزذسَجُخ فٍ رطىَش أداء انًؼهًبد  1

2 
رحذ يٍ فبػهُخ انجشايظ انزذسَجُخ فٍ  انًؼىلبد انزٍ

 رطىَش أداء انًؼهًبد 

4 
0.424 

 0.779 انذسعخ انكهُخ نالسزجبَخ          
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 أساليب املعاجلة اإلحصائية:

مف أجؿ اإلجابة عمى السؤاليف األوؿ بعد تطبيؽ االستبانات الثبلثة وتجميعيا،   
إحصائًيا مف  البياناتفي جداوؿ لحصر التكرارات ولمعالجة  البيانات الكمية تفريغوالثاني تـ 

 Statistical Package for Social( SPSS) خبلؿ برنامج الحـز اإلحصائية
Sciences. حساب  ة،وقد استخدمت مجموعة مف األساليب اإلحصائية، ىي: النسب المئوي

معادلة ألفا ارتباط بيرسوف، ، المتوسطات الحسابية، االنحرافات المعيارية، معامؿ التكرارات
؛ وذلؾ لتحميؿ بيانات الدراسة وتحقيؽ أىدافيا، والتأكد مف صدؽ االتساؽ الداخمي كرونباخ

في برنامج التحميؿ النوعي  السؤاؿ الثالث تـ تفريغ البياناتولئلجابة عمى  والثبات لؤلدوات.
(Maxqdaجراء المعالجة االستقرائي ة لمبيانات مف خبلؿ بناء ( ومف ثـ تصنيفيا وترميزىا وا 

 .الفئات والموضوعات المحورية وتكويف ارتباطات بينيا الستخبلص النتائج

 ىتائج الدراسة ومياقشتَاعزض 

 ؟حشاءفاعلية الربامج التدريبية يف تطويز أداء املعلنات مبحافظة األ واقعما  الشؤال األول:

 لمحورعبارات احساب المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لتـ  لئلجابة عف السؤاؿ 
 ىذه النتائج. (11) (10) (9وتوضح الجداوؿ )، فاعمية البرامج التدريبيةبوالمتعمقة األوؿ 

 
 (  9)سلى عذول 

 فبػهُخ انجشايظ انزذسَجُخ فٍ رطىَش أداء انًؼهًبد ثًحبفظخ األحسبء يٍ وعهخ َظشهٍ 

 
دسعخ 

 االسزغبثخ
 انزشرُت

االَحشاف 

 انًؼُبسٌ

انًزىسظ 

 انحسبثٍ

 انزكشاس
 و انؼجبساد

  دائًب   غبنجب   أحُبَب   َبدسا   أثذا  

 1 كجُشح عذا
0.729 

 

4.46 

 

 ن 357 143 59 9 ---
رزجبدل انًزذسثبد 

انخجشاد وأفضم 

انًًبسسبد أصُبء 

انجشايظ 

 انزذسَجُخ

10 

--- 1.5 9.7 30.1 54.7 % 

 

اعذ كجُشح  
2 0.400 4.36 

 ن 323 203 64 16 2
رىضح أهذاف 

انجشايظ 

انزذسَجُخ ػُذ 

 ثذاَزهب ثذلخ

6 

0.3 2.6 10.5 33.4 53.1 % 
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دسعخ 

 االسزغبثخ
 انزشرُت

االَحشاف 

 انًؼُبسٌ

انًزىسظ 

 انحسبثٍ

 انزكشاس
 و انؼجبساد

  دائًب   غبنجب   أحُبَب   َبدسا   أثذا  

 4.30 0.453 3 كجُشح عذا

 ن 311 193 45 14 5
رضودٍَ انجشايظ 

انزذسَجُخ 

ثأسبنُت عذَذح 

 فٍ انؼًم

15 

0.4 2.3 14.0 31.7 51.2 % 

 4.26 0.901 4 كجُشح عذا

 ن 310 142 94 13 9
رسبػذٍَ 

انجشايظ 

انزذسَجُخ ػهً 

انزأيم فٍ 

انًًبسسبد 

 انزذسَسُخ

14 

1.5 2.1 15.5 29.9 51.0 % 

 4.26 0.497 4 كجُشح عذا

 ن 306 144 47 21 6
رؼضص انجشايظ 

انزذسَجُخ رؼبوٍَ 

يغ انًؼهًبد فٍ 

 انًذسسخ

14 

1.0 3.5 14.3 30.9 50.3 % 

 

اكجُشح عذ  

 

5 0.474 4.25 

 ن 292 206 45 20 5
رسهى انجشايظ 

انزذسَجُخ فٍ 

رطىَش 

يًبسسبرٍ 

 انزذسَسُخ

17 

0.4 3.3 14.0 33.9 44.0 % 

 6 كجُشح عذا
0.496 

 

4.24 

 

 ن 299 190 49 27 3

رزىفش فٍ 

انجشايظ 

انزذسَجُخ أَشطخ 

ػًهُخ نزطجُك يب 

 رى رؼهًه

4 

0.5 4.4 14.6 31.3 49.2 % 

 ن 290 212 79 20 7 4.24 0.444 6 كجُشح عذا

رمّىو انًذسثبد 

رحمُك األهذاف 

انزذسَجُخ أصُبء 

 انجشَبيظ

9 
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دسعخ 

 االسزغبثخ
 انزشرُت

االَحشاف 

 انًؼُبسٌ

انًزىسظ 

 انحسبثٍ

 انزكشاس
 و انؼجبساد

  دائًب   غبنجب   أحُبَب   َبدسا   أثذا  

1.2 3.3 13.0 34.9 47.4 % 

 4.14 0.742 7 كجُشح

رحفضٍَ انجشايظ  ن 272 206 104 14 4

انزذسَجُخ 

نًىاصهخ انزؼهى 

انزارٍ فٍ 

 يىضىػبرهب

13 

1.3

1 
2.3 

17.7

6 
33.9 44.7 % 

 4.17 0.441 4 كجُشح

 ن 264 220 94 21 5

رسزخذو أسبنُت 

رذسَجُخ رزالءو 

يغ طجُؼخ 

 انًزذسثبد

7 

0.4 3.5 16.1 36.2 43.4 % 

 4.16 0.471 9 كجُشح

 ن 260 212 114 19 3
َشرجظ يحزىي 

انجشايظ 

انزذسَجُخ اسرجبطب  

وصُمب  ثطجُؼخ 

 ػًهٍ

3 

0.5 3.1 14.4 34.9 42.4 % 

 4.11 0.444 10 كجُشح

 ن 243 223 113 26 3
رحمك انجشايظ 

انزذسَجُخ أهذافهب 

 انًُشىدح

12 

0.5 4.3 14.6 36.7 40.0 % 

 4.10 0.922 11 كجُشح

رمذو انجشايظ  ن 246 222 109 22 9

انزذسَجُخ اِنُبد 

انزٍ ًَكٍ يٍ 

خالنهب انزطجُك 

فٍ انًُذاٌ 

 انزؼهًٍُ

11 

1.5 3.6 17.9 36.5 40.5 % 

 ن 240 222 110 30 6 4.04 0.925 12 كجُشح

رصًى انًىاد 

انزذسَجُخ ثذلخ 

نزحمك أهذاف 

انجشايظ 

4 
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دسعخ 

 االسزغبثخ
 انزشرُت

االَحشاف 

 انًؼُبسٌ

انًزىسظ 

 انحسبثٍ

 انزكشاس
 و انؼجبساد

  دائًب   غبنجب   أحُبَب   َبدسا   أثذا  

1.0 4.9 14.1 36.5 39.5 % 

 انزذسَجُخ

 كجُشح

 
13 0.963 4.06 

رسبػذٍَ  ن 244 194 125 24 9

انجشايظ 

انزذسَجُخ فٍ 

انزغهت ػهً 

 يشكالد انؼًم

19 

1.5 4.6 20.6 32.6 40.4 % 

 4.05 0.424 14 كجُشح

رزالءو انجشايظ  ن 232 214 126 34 2

انزذسَجُخ انزٍ 

انزحمذ ثهب يغ 

احزُبعبرٍ 

 انزذسَجُخ

2 

0.3

1 

5.5

9 
20.7 35.2 34.2 % 

 4.02 0.954 15 كجُشح

 ن 235 197 142 26 4
رىعهٍُ انجشايظ 

 انزذسَجُخ َحى

عىاَت انمصىس 

 فٍ أدائٍ

16 

1.3 4.3 23.4 32.4 34.7 % 

 3.96 0.964 16 كجُشح

رشاػٍ انجشايظ  ن 217 202 146 37 6

انزذسَجُخ انزكبيم 

ثٍُ انغبَت 

انُظشٌ 

 وانزطجُمٍ

5 

10

7 
6.1 24.0 33.2 35.7 % 

 3.64 1.24 17 كجُشح

 ن 200 152 133 44 39
أشزشن يغ لبئذح 

انًذسسخ 

وانًششفخ 

انزشثىَخ فٍ 

رحذَذ احزُبعبرٍ 

 انزذسَجُخ

1 

6.4 
13.

4 
21.9 25.0 32.9 % 

 انًزىسظ انؼبو 4.16 0.701 كجُشح
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( أف معممات محافظة األحساء يروف أف البرامج التدريبية ذات 9يوضح جدوؿ رقـ ) 
(، وقد 4.16 ) فاعمية كبيرة في تطوير أدائيف حيث بمغ المتوسط الحسابي لعبارات المحور

( وجميعيا تقع ضمف 4.46إلى  3.64تراوحت المتوسطات الحسابية لمعبارات ما بيف )
الفئتيف الرابعة والخامسة )درجة كبيرة جدًا/ درجة كبيرة(، وتتفؽ تمؾ النتيجة مع دراستي 

( في أف فاعمية البرامج التدريبية عالية، في حيف اختمفت 2012وسفر ) (2018)الحربي 
( التي أشارت إلى 2015والبمييد ) (2015) واألحمد ( والعبدالكريـ2017مع دراسات سميـ )

المرتبة األولى في ( 10العبارة رقـ ) جاءتوجود قصور في فاعمية البرامج التدريبية. وقد 
"، مما يعني أف ات وأفضؿ الممارسات أثناء البرامج التدريبيةتتبادؿ المتدربات الخبر وىي "

البرامج التدريبية تتيح الفرصة لممتدربات لتبادؿ الخبرات وىذا ليس بمستغرب فقد أشارت 
العديد مف الدراسات إلى ما تقدمو البرامج التدريبية مف فرص لبللتقاء بالزمبلء وتبادؿ 

( في المرتبة األخيرة 1ي حيف حمت العبارة رقـ )ف .(2018)الخبرات، مثؿ دراسة الحربي 
"، وىو ما أشترؾ مع قائدة المدرسة والمشرفة التربوية في تحديد احتياجاتي التدريبيةوىي" 

يفسر بأف آلية الترشيح لمبرامج التدريبية لـ تشترط وتنظـ آلية واضحة تتشارؾ فييا كؿ مف 
تحديد احتياجيا التدريبي. وتتفؽ تمؾ النتيجة  قائدة المدرسة والمشرفة التربوية والمعممة في

في ضعؼ اشتراؾ قائدات المدارس في تحديد االحتياجات  (2015)مع العبد الكريـ واألحمد 
 التدريبية لمعممات العمـو بمدينة الرياض. 
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 (  10عذول سلى )

 لبئذاد انًذاسطيٍ وعهخ َظش  فبػهُخ انجشايظ انزذسَجُخ فٍ رطىَش أداء انًؼهًبد ثًحبفظخ األحسبء

دسعخ 

 االسزغبثخ
 انزشرُت

االَحشاف 

 انًؼُبسٌ

انًزىسظ 

 انحسبثٍ

 انزكشاس
 و انؼجبساد

  دائًب   غبنجب   أحُبَب   َبدسا   أثذا  

كجُشح 

 عذا
1 0.736 4.54 

 ن 79 25 11 2 -

أحفض 

انًؼهًبد 

نزطجُك 

يحزىي 

انجشايظ 

 انزذسَجُخ

6 

- 1.7 9.4 21.4 67.5 % 

كجُشح 

 عذا
2 0.446 4.52 

 ن 41 23 9 2 2
أدػى 

انًؼهًبد 

أصُبء رطجُك 

يحزىي 

انجشايظ 

 انزذسَجُخ

7 

1.7 1.7 7.7 19.7 69.2 % 

كجُشح 

 عذا
2 0.637 4.52 

 ن 70 34 9 - -

ركزست 

انًؼهًبد 

يهبساد 

عذَذح يٍ 

انجشايظ 

 انزذسَجُخ

12 

- - 7.7 32.5 59.4 % 

 كجُشح

 عذا
3 0.714 4.49 

 ن 70 37 9 - 1

رضُف 

انجشايظ 

انزذسَجُخ 

يؼبسف 

عذَذح 

 نهًؼهًبد

11 

0.9 - 7.7 31.6 59.4 % 

 

كجُشح 

 عذا

4 0.415 4.46 

 ن 73 29 12 2 1

أرنم انؼمجبد 

انزٍ رىاعه 

انًؼهًبد 

ػُذ رطجُمهٍ 

نًحزىي 

انجشايظ 

 انزذسَجُخ

9 

0.9 1.7 10.3 24.4 62.4 % 

كجُشح 

 عذا
5 0.964 4.44 

 ن 74 24 7 5 3

أكهف 

انًؼهًبد 

ثُمم انخجشح 

انًحصهخ يٍ 

انجشايظ 

انزذسَجُخ 

 نضيُالرهٍ

44 

2.6 4.3 6.0 20.5 66.7 % 

كجُشح 

 عذا
6 0.413 4.43 

 ن 64 37 9 1 2

رّكىٌ 

انجشايظ 

انزذسَجُخ 

ارغبهبد 

إَغبثُخ نذي 

 انًؼهًبد

13 

1.7 0.9 7.7 31.6 54.1 % 

كجُشح 

 عذا
 ن 57 39 19 2 --- 4.29 0.799 7

رسهى 

انجشايظ 

انزذسَجُخ فٍ 

14 
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دسعخ 

 االسزغبثخ
 انزشرُت

االَحشاف 

 انًؼُبسٌ

انًزىسظ 

 انحسبثٍ

 انزكشاس
 و انؼجبساد

  دائًب   غبنجب   أحُبَب   َبدسا   أثذا  

--- 1.7 16.2 33.3 44.7 % 

ػالط 

انمصىس 

ثأداء 

 انًؼهًبد

 

كجُشح 

 عذا

 

7 0.410 4.29 

َزطىس أداء  ن 57 40 17 3 ---

انًؼهًبد ثؼذ 

انزحبلهٍ 

ثبنجشايظ 

 انزذسَجُخ

16 
--- 2.6 14.5 34.2 44.7 % 

كجُشح 

 عذا
4 0.609 4.27 

 ن 61 33 14 4 1
رهزحك 

انًؼهًبد 

ثبنجشايظ 

انزذسَجُخ 

انزٍ رًضم 

أونىَخ فٍ 

احزُبعهٍ 

 انزذسَجٍ

3 

0.9 3.4 15.4 24.2 52.1 % 

 4.23 0.447 9 كجُشح

 ن 53 44 16 3 1
 

أربثغ رطجُك 

انًؼهًبد 

نًحزىي 

انجشايظ 

 انزذسَجُخ

4 
0.9 2.6 13.7 37.6 45.3 % 

 4.14 0.937 10 كجُشح

 ن 55 36 21 3 2
رذفغ انجشايظ 

انزذسَجُخ 

انًؼهًبد 

نزمذَى 

يجبدساد 

 نزطىَش انؼًم

15 

1.7 2.6 17.9 30.4 47.0 % 

 4.17 0.996 11 كجُشح

رحذد  ن 56 37 16 5 3

االحزُبعبد 

انزذسَجُخ 

نهًؼهًبد 

حست 

انكفبَبد 

 انًهُُخ

2 
2.6 4.3 13.7 31.6 47.9 % 

 4.14 0.473 12 كجُشح

 ن 49 41 22 5 ---

أَبلش 

انًؼهًبد فٍ 

يحزىي 

انجشايظ 

انزذسَجُخ ثؼذ 

ػىدرهٍ 

 يجبششح

5 

--- 4.3 14.4 35.0 41.9 % 

 3.97 1.07 13 كجُشح

 ن 49 30 27 4 3

أشزشن يغ 

انًؼهًبد 

وانًششفبد 

انزشثىَبد 

فٍ رحذَذ 

االحزُبعبد 

انزذسَجُخ 

 نهًؼهًبد

1 

2.6 6.4 23.1 25.6 41.9 % 
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دسعخ 

 االسزغبثخ
 انزشرُت

االَحشاف 

 انًؼُبسٌ

انًزىسظ 

 انحسبثٍ

 انزكشاس
 و انؼجبساد

  دائًب   غبنجب   أحُبَب   َبدسا   أثذا  

 3.90 1.09 14 كجُشح

 ن 43 34 22 10 4

ألُى َزبئظ 

رطجُك 

انًؼهًبد 

نًحزىي 

انجشايظ 

انزذسَجُخ ثؼذ 

 فزشح يُبسجخ

10 

3.4 4.5 14.4 32.5 36.4 % 

 انًزىسظ انؼبو 4.30 0.56 كجُشح عذا

( أف قائدات المدارس يروف أف البرامج التدريبية ذات فاعمية 10جدوؿ رقـ ) يوضح 
(، وقد تراوحت المتوسطات 4.30 كبيرة جدًا في تطوير أداء المعممات بمتوسط حسابي )

( وجميعيا تقع ضمف الفئتيف الرابعة والخامسة 4.54إلى  3.90الحسابية لمعبارات ما بيف )
ة(، وتتفؽ تمؾ النتيجة مع وجية نظر المعممات وقد يعزى الفارؽ )درجة كبيرة جدًا/ درجة كبير 

اإليجابي لكوف القائدات يروف أف البرامج التدريبية ذات فاعمية أكبر مف المعممات ألنيف 
نما عمى العممية التعميمية ككؿ، وقد   احتمتيروف أثر ذلؾ ليس فقط عمى تحصيؿ الطالبات وا 

"، مما  أحفز المعممات لتطبيؽ محتوى البرامج التدريبية وىي "( المرتبة األولى 6العبارة رقـ )
يدؿ عمى اىتماـ قائدات المدارس بالتدريب والتحفيز ودعـ المعممات في التطوير الميني. في 

أقيـ نتائج تطبيؽ المعممات لمحتوى البرامج التدريبية بعد ( وىي" 10حيف حمت العبارة رقـ )
القائدة بمحتوى تمؾ البرامج أو  بعدـ إلماـ ذلؾرة، ويمكف تفسير " في المرتبة األخيفترة مناسبة

 .بسبب المسؤوليات المتعددة التي تقع عمى عاتقيا
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 (  11عذول سلى )

 انًششفبد انزشثىَبديٍ وعهخ َظش  فبػهُخ انجشايظ انزذسَجُخ فٍ رطىَش أداء انًؼهًبد ثًحبفظخ األحسبء

دسعخ  

االسزغب

 ثخ

انزشرُ

 ة

 االَحشاف

 انًؼُبسٌ

انًزىسظ 

 انحسبثٍ

 انزكشاس

 و انؼجبساد
  دائًب   غبنجب   أحُبَب   َبدسا   أثذا  

كجُشح 

 عذا
1 

0.69

4 
4.42 

أحش انًؼهًبد ػهً  ن 53 7 2 - -

رطجُك يحزىي 

 انجشايظ انزذسَجُخ

6 
--- --- 3.23 11.29 45.4 % 

كجُشح 

 عذا
2 0.566 4.67 

َزبئظ رطجُك  ألُى ن 45 14 3 --- ---

انًؼهًبد نًحزىي 

انجشايظ انزذسَجُخ 

 أصُبء انضَبساد انصفُخ

10 
--- --- 4.4 22.6 72.6 % 

كجُشح 

 عذا
3 

0.54

6 
4.64 

رضُف انجشايظ  ن 42 14 2 --- ---

انزذسَجُخ نهًؼهًبد 

 يؼبسف عذَذح

11 
--- --- 3.2 29.0 67.7 % 

 

كجُشح 

 عذا

3 
0.60

3 
4.64 

ألبسٌ ثٍُ أداء  ن 44 14 4 --- ---

انًؼهًبد لجم وثؼذ 

االنزحبق ثبنجشايظ 

 انزذسَجُخ

4 
--- --- 6.5 22.6 71.0 % 

كجُشح 

 عذا
4 

0.63

9 
4.59 

أربثغ ثشايظ انًُى  ن 42 15 5 - -

انًهٍُ نهًؼهًبد 

 ثشكم دوسٌ

4 
- - 4.1 24.2 67.7 % 

كجُشح 

 عذا
5 

0.61

7 

 

4.56 

 

 ن 39 19 4 --- ---
أرنم انؼمجبد انزٍ 

رىاعه انًؼهًبد ػُذ 

رطجُمهٍ نًحزىي 

 انجشايظ انزذسَجُخ

7 

--- --- 6.5 30.6 62.9 % 

 4.54 0.591 6 كجُشح

ركزست انًؼهًبد  ن 37 22 3 --- ---

يهبساد عذَذح يٍ 

 انجشايظ انزذسَجُخ

12 
--- --- 4.4 35.5 

59.

7 
% 

 7 كجُشح
0.69

4 
4.53 

ركىٌ انجشايظ  ن 39 14 4 1 ---

انزذسَجُخ ارغبهبد 

 إَغبثُخ نذي انًؼهًبد

13 
--- 1.6 6.5 29.0 62.9 % 

كجُشح 

 عذا
7 0.654 4.53 

أَبلش انًؼهًبد فٍ  ن 41 13 4 - -

كُفُخ رطجُك يحزىي 

 انجشايظ انزذسَجُخ

 

5 
- - 12.90 20.96 66.1 % 

كجُشح 

 عذا
4 

0.71

4 
4.51 

أسزخذو أسبنُت  ن 40 14 4 --- ---

يُبسجخ نمُبط أصش 

انجشايظ انزذسَجُخ ػهً 

 انًؼهًبد

9 
--- --- 12.9 22.6 64.5 % 

كجُشح 

 عذا
9 

0.64

6 
4.50 

رحذد االحزُبعبد  ن 36 21 5 - -

انزذسَجُخ نهًؼهًبد 

حست انكفبَبد 

 انًهُُخ

2 

- - 4.1 33.9 54.1 % 

 10 كجُشح
0.42

0 
4.41 

  ن 36 14 7 --- 1

رسهى انجشايظ 

انزذسَجُخ فٍ ػالط 

 لصىس أداء انًؼهًبد

14 

1.6 --- 11.3 29.0 54.1 % 
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دسعخ 

االسزغب

 ثخ

انزشرُ

 ة

 االَحشاف

 انًؼُبسٌ

انًزىسظ 

 انحسبثٍ

 انزكشاس

 و انؼجبساد
  دائًب   غبنجب   أحُبَب   َبدسا   أثذا  

كجُشح 

 عذا
11 

0.76

7 
4.33 

أشبسن يغ انًؼهًبد  ن 31 22 4 1 -

ولبئذاد انًذاسط فٍ 

رحذَذ االحزُبعبد 

 انزذسَجُخ نهًؼهًبد

1 

- 1.6 12.9 35.5 50.0 % 

 12 كجُشح
0.42

5 
4.32 

َزطىس أداء انًؼهًبد  ن 31 22 4 --- 1

ثؼذ انزحبلهٍ ثبنجشايظ 

 انزذسَجُخ

15 
1.6 --- 12.9 35.5 50.0 % 

 13 كجُشح

0.45

4 

 

4.12 

 

رهزحك انًؼهًبد  ن 25 22 13 2 -

ثبنجشايظ انزذسَجُخ 

انزٍ رًضم أونىَخ فٍ 

 احزُبعهٍ انزذسَجٍ

3 
- 3.2 21.0 35.5 40.3 % 

 انًزىسظ انؼبو 4.49 0.473 كجُشح عذا

( أف المشرفات التربويات يروف أف البرامج التدريبية ذات 11يوضح جدوؿ رقـ ) 
(، وقد تراوحت 4.49 فاعمية كبيرة جدًا في تطوير أداء المعممات بمتوسط حسابي )

( وجميعيا تقع ضمف الفئتيف الرابعة 4.12إلى  4.82المتوسطات الحسابية لمعبارات ما بيف )
والخامسة )درجة كبيرة جدًا/ درجة كبيرة(، وتتفؽ تمؾ النتيجة كميًا مع وجية نظر قائدات 
المدارس وجزئيًا مع وجية نظر المعممات وقد يعزى الفارؽ بيف وجية نظر المشرفة التربوية 

فات التربويات فقد يفترضف أنيا والمعممة إلى أف معظـ البرامج التدريبية تقدـ مف قبؿ المشر 
ذات مردود وفائدة عالية، في حيف ترغب المعممة في االلتحاؽ ببرامج ذات جودة أفضؿ نظرًا 
لمشقة اقتطاع زمف التدريس لحضور تمؾ البرامج. وبالتالي فإف ىذا التثميث )أخذ وجية نظر 

ـ الموضوع مف وجيات كؿ مف القائدات والمعممات والمشرفات التربويات قد يساعد عمى في
( 6نظر مختمفة ويضيؼ صدقًا أكبر في مناقشة موضوع البحث(. وقد احتمت العبارة رقـ )

"، وىو ما يتفؽ  تطبيؽ محتوى البرامج التدريبيةعمى المعممات  أحث المرتبة األولى وىي "
مع وجية نظر قائدات المدارس حيث احتمت عبارة "أحفز المعممات لتطبيؽ محتوى البرامج 
التدريبية" المرتبة األولى في استبانة القائدات، مما يعني عناية كؿ مف قائدات المدارس 

ـ في والمشرفات التربويات بتحفيز المعممات لتطبيؽ محتوى البرامج التدريبية وىو عامؿ مي
تمتحؽ المعممات ( وىي" 3تطبيؽ المعممات لمحتوى البرامج. في حيف حمت العبارة رقـ )

" في المرتبة األخيرة، وىذا يتفؽ  بالبرامج التدريبية التي تمثؿ أولوية في احتياجيف التدريبي
قصور في مشاركتيف مع قائدة المدرسة والمشرفة التربوية في  بسببمع استجابات المعممات 
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ديد احتياجيف التدريبي وبالتالي فالبرامج التي تمتحؽ بيا المعممة قد ال تكوف بناًء تح 
  عمى احتياج فعمي.
ما املعوقات اليت حتد مً فاعلية الربامج التدريبية يف تطويز أداء املعلنات مبحافظة  الشؤال الجاىي:

      حشاء؟األ

التدريبية في تطوير أداء المعوقات التي تحد مف فاعمية البرامج لمتعرؼ عمى   
 ةالمعياري اتواالنحراف ةالحسابي اتالمتوسطالتكرارات و حساب  تـ حساءالمعممات بمحافظة األ

 ( ىذه النتائج.14( )13( )12تبيف الجداوؿ )و  في االستبانات الثبلث.لممحور الثاني 
 (12عذول سلى )

 أداء انًؼهًبد ثًحبفظخ األحسبء يٍ وعهخ َظشهٍانًؼىلبد انزٍ رحذ يٍ فبػهُخ انجشايظ انزذسَجُخ فٍ رطىَش 

دسعخ 

 االسزغبثخ

انزشرُ

 ة

االَحشا

ف 

 انًؼُبسٌ

انًزىسظ 

 انحسبثٍ

 انزكشاس
 و انؼجبساد

  دائًب   غبنجب   أحُبَب   َبدسا   أثذا  

 3.15 1.32 1 يزىسطخ

79 131 
13

6 
 ن 122 140

رؼزس اسزشعبع 

 انًؼهىيبد نؼذو

وعىد حمُجخ 

نهجشايظ انزذسَجُخ 

 خبصخ ثبنًزذسثبد

12 
13.

0 
21.5 

22.

4 
23.0 20.1 % 

 3.06 1.31 2 يزىسطخ

44 137 
15

4 
ثُئخ انؼًم رؼُك  ن 114 119

رطجُك يحزىي 

 انجشايظ انزذسَجُخ

14 
13.

4 
22.5 

25.

3 
19.6 14.4 % 

 2.40 1.26 3 يزىسطخ

10

1 
174 

15

5 
 ن 74 100

انًذسثبد  اػزًبد

ػهً أسهىة 

انًحبضشح ثُمم 

انًؼشفخ ثذال  يٍ 

 ثُبئهب

10 
16.

6 
24.6 

25.

5 
16.4 12.4 % 

 4 يزىسطخ
1.17 

 

2.79 

 

91 163 
19

4 
 ن 61 99

يذح انجشايظ 

انزذسَجُخ غُش 

كبفُخ السزُؼبة 

 زىيانًح

11 
15.

0 
26.4 

31.

9 
16.3 10.0 % 

 2.64 1.26 5 يزىسطخ

12

0 
143 

13

9 
 ن 67 99

انجشايظ انزذسَجُخ 

ال رىضح اِنُبد 

انزٍ ًَكٍ يٍ 

خالنهب رطجُك 

انًحزىي فٍ 

 انًُذاٌ انزؼهًٍُ

4 
19.

7 
30.1 

22.

9 
16.3 11.0 % 

 6 يزىسطخ
1.22 

 

2.65 

 

11

4 
141 

16

7 
 ن 65 77

انجشايظ انزذسَجُخ 

نى رشاعِ انفشوق 

انفشدَخ ثٍُ 

 انًزذسثبد

9 
19.

4 
29.4 

27.

5 
12.7 10.7 % 

 2.63 1.13 7 يزىسطخ

10

4 
171 

20

9 
 ن 46 74

يحزىي انجشايظ 

انزذسَجُخ غُش 

يالئى الحزُبعٍ 

 انزذسَجٍ

4 
17.

4 
24.1 

34.

4 
12.2 7.6 % 

 4 يزىسطخ
1.05 

 

2.62 

 
47 201 

21

1 
 ن 35 74

يحزىي انًىاد 

انزذسَجُخ ثسُظ 
3 

 



 ......................................................................نظام تدريبي مقترح لتطوير أداء المعلمات

- 970 - 

دسعخ 

 االسزغبثخ

انزشرُ

 ة

االَحشا

ف 

 انًؼُبسٌ

انًزىسظ 

 انحسبثٍ

 انزكشاس
 و انؼجبساد

  دائًب   غبنجب   أحُبَب   َبدسا   أثذا  

14.

3 
33.1 

34.

7 
12.2 5.4 % 

 وغُش كبفٍ

 2.61 1.19 9 يزىسطخ

11

6 
196 

15

7 
 ن 52 47

األَشطخ انزذسَجُخ 

نى رزضًٍ رطجُك 

ػًهٍ يجبشش 

 نهًحزىي انزذسَجٍ

6 
19.

1 
32.2 

25.

4 
14.3 4.6 % 

 10 يزىسطخ
1.16 

 

2.57 

 

11

9 
195 

16

6 
 ن 45 43

 

انزغزَخ انشاعؼخ 

انزٍ رمذيهب 

انًذسثبد ػهً 

 انًُبلشبد يحذودح

7 
19.

6 
32.1 

27.

3 
13.7 7.4 % 

 2.56 1.10 11 يزىسطخ

94 216 
19

3 
أهذاف انجشايظ  ن 47 54

انزذسَجُخ غُش 

 واضحخ

1 
16.

1 
35.5 

31.

7 
4.9 7.7 % 

 2.56 1.24 11 يزىسطخ

14

0 
175 

16

3 
 ن 61 69

صؼىثخ رغُُش 

يًبسسبرٍ 

انزذسَسُخ وفك 

يحزىي انجشايظ 

انزذسَجُخ الػزُبدٌ 

 ػهُهب

15 
23.

0 
24.4 

26.

4 
11.3 10.0 % 

 يزىسطخ

 
12 

1.24 

 

2.51 

 

14

9 
143 

14

9 
انمُبدح انًذسسُخ ال  ن 61 66

رذػى رطجُك 

يحزىي انجشايظ 

 انزذسَجُخ

13 
24.

5 
30.1 

24.

5 
10.9 10.0 % 

 2.42 1.07 13 ضؼُفخ
يحزىي انًىاد  ن 37 51 162 243 115

انزذسَجُخ غُش 

 يُظى

2 
14.9 40.0 26.6 4.4 6.1 % 

 14 ضؼُفخ
1.12 

 

2.29 

 

انًذسثبد غُش  ن 35 51 139 219 164

يزًكُبد يٍ 

انًىاد انؼهًُخ 

 نهجشايظ انزذسَجُخ

5 
27.0 36.0 22.9 4.4 5.4 % 

 انًزىسظ انؼبو 2.66 0.92 يزىسطخ

( أف المعممات يروف وجود معوقات تحد مف فاعمية البرامج 12جدوؿ رقـ ) يوضح 
(، وقد تراوحت 5مف  2.66التدريبية في تطوير أداءىف بدرجة متوسطة بمتوسط حسابي )

( وجميعيا تقع ضمف الفئتيف الثانية 3.15إلى  2.29المتوسطات الحسابية لمعبارات ما بيف )
( 2018والثالثة )درجة متوسطة/ درجة ضعيفة(، وتتفؽ تمؾ النتيجة مع دراسة الشيومي )

التي خمصت إلى وجود صعوبات ومشكبلت تعترض تحقيؽ برامج تدريب المعمميف في عماف 
ات لعدـ وجود تعذر استرجاع المعمومألىدافيا بدرجة متوسطة. وقد كاف مف أكثر المعوقات" 

"، ويفسر ذلؾ بأف آلية البرامج التدريبية لـ تشترط حقيبة لمبرامج التدريبية خاصة بالمتدربات
وجود حقيبة تدريبية خاصة بالمتدربات ضمف ضوابط اعتماد البرامج التدريبية في الخطة، في 
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"، يميو دريبيةالمدربات غير متمكنات مف المواد العممية لمبرامج التكاف المعوؽ األقؿ"  حيف
"، وقد يعزى ذلؾ إلى اىتماـ وزارة التعميـ واإلدارة محتوى المواد التدريبية غير منظـمعوؽ" 

العامة لمتعميـ بمحافظة األحساء بعمميات التطوير الميني وتقديـ العديد مف البرامج لتأىيؿ 
مؾ النتيجة مع ( يـو تدريبي. وتتفؽ ت14المدربات كبرنامج تدريب المدربات الذي يقدـ في )

( التي كشفت أف مستوى المدربيف في برامج تدريب 2016)والدرايسة والمبابنة دراسة العقيؿ 
( التي 2019معممي العمـو في األردف كاف مرتفعًا، في حيف اختمفت مع دراسة الشمري )

أظيرت أف فاعمية البرامج التدريبية لمعممي الرياضيات في بغداد منخفضة بسبب نقص خبرة 
 المدربيف.

 (13عذول سلى )

انًؼىلبد انزٍ رحذ يٍ فبػهُخ انجشايظ انزذسَجُخ فٍ رطىَش أداء انًؼهًبد ثًحبفظخ األحسبء يٍ وعهخ 

 َظش لبئذاد انًذاسط
دسعخ 

 االسزغبثخ
 انزشرُت

االَحشاف 

 انًؼُبسٌ

انًزىسظ 

 انحسبثٍ

 انزكشاس
 و انؼجبساد

  دائًب   غبنجب   أحُبَب   َبدسا   أثذا  

 4.00 1.02 1 كجُشح

رضاَذ األػجبء  ن 47 37 22 9 2

َؼُك رطجُك 

انًؼهًبد 

نًحزىي 

انجشايظ 

 انزذسَجُخ

7 
1.7 7.7 14.4 31.6 

40.

2 
% 

 3.41 1.24 2 كجُشح

رخزبس انًؼهًبد  ن 37 36 33 7 4

انجشايظ 

انزذسَجُخ وفك 

سغجبرهٍ ال 

احزُبعبرهٍ 

 انزذسَجُخ

1 3.4

1 
5.94 24.2 30.7 

31.

6 
% 

 3.43 1.04 3 كجُشح

َصؼت رغُُش  ن 20 36 40 17 4

انًؼهًبد 

نًًبسسبرهٍ 

انزذسَسُخ 

الػزُبدهٍ 

 ػهُهب

4 
3.4 14.5 34.2 30.4 

17.

1 
% 

 4 يزىسطخ
1.27 

 

3.06 

 

َمص اإليكبَبد  ن 19 27 29 27 15

انزمُُخ فٍ 

انًذسسخ َؼُك 

رطجُك يحزىي 

انجشايظ 

 انزذسَجُخ

6 12.

4 
23.1 24.4 23.1 

16.

2 
% 

 3.01 1.24 5 يزىسطخ

َمص اإليكبَبد  ن 14 22 36 26 15

انًبدَخ فٍ 

انًذسسخ َؼُك 

رطجُك يحزىي 

انجشايظ 

5 12.

4 
22.2 30.4 14.4 

15.

4 
% 
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دسعخ 

 االسزغبثخ
 انزشرُت

االَحشاف 

 انًؼُبسٌ

انًزىسظ 

 انحسبثٍ

 انزكشاس
 و انؼجبساد

  دائًب   غبنجب   أحُبَب   َبدسا   أثذا  

 انزذسَجُخ

يزىسط

 ح
6 1.07 2.94 

انجشايظ  ن 14 15 52 27 9

انزذسَجُخ 

انًمذيخ ال 

رالئى طجُؼخ 

 ػًم انًؼهًبد

2 
7.7 23.1 44.4 12.4 

12.

0 
% 

 2.97 1.10 7 يزىسطخ

انجشايظ  ن 12 22 45 27 11

انزذسَجُخ 

انًزبحخ ال 

رزىافك يغ 

االحزُبعبد 

انزذسَجُخ 

 نهًؼهًبد

3 
9.4 23.1 34.5 14.4 

10.

3 
% 

 2.64 1.24 4 يزىسطخ

يحزىي  ن 12 14 31 33 23

انجشايظ 

انزذسَجُخ ال 

 َحمك أهذافهب

4 19.

7 
24.2 26.5 15.4 

10.

3 
% 

 يزىسطخ
0.45

4 
 انًزىسظ انؼبو 3.16

( أف قائدات المدارس يروف وجود معوقات تحد مف فاعمية 13يوضح جدوؿ رقـ ) 
(، وقد 3.16 البرامج التدريبية في تطوير أداء المعممات بدرجة متوسطة بمتوسط حسابي )

( وجميعيا تقع ضمف الفئتيف 4إلى  2.86الحسابية لمعبارات ما بيف ) تراوحت المتوسطات
تزايد األعباء يعيؽ  الثالثة والرابعة )درجة كبيرة/ درجة متوسطة(، حيث كاف أكبر المعوقات"

"، حيث أف قائدة المدرسة عمى عمـ بضغوط العمؿ  تطبيؽ المعممات لمحتوى البرامج التدريبية
كما أف تزايد النصاب التدريسي في معظـ المدارس يسيـ في ذلؾ، التي تواجييا المعممات، 

يميو "تختار المعممات البرامج التدريبية وفؽ رغباتيف ال احتياجاتيف التدريبية" مما يدؿ عمى 
محتوى البرامج كاف المعوؽ األقؿ"  وجود ثغرة في عممية تحديد االحتياجات التدريبية. في حيف

"، وىو ما يدؿ عمى أف قائدات المدارس يروف توافقًا بيف محتوى  االتدريبية ال يحقؽ أىدافي
البرامج التدريبية واألىداؼ المنشودة منيا مف خبلؿ تقييـ أداء المعممات أثناء الزيارات 

بأف برامج تدريب المعمميف في محافظة  (2018)الصفية. وتتفؽ تمؾ النتيجة مع الشيومي 
 تدريبية أىدافيا بدرجة متوسطة.الظاىرة بعماف تبلئـ محتوياتيا ال
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 (  14عذول سلى )

 انًؼىلبد انزٍ رحذ يٍ فبػهُخ انجشايظ انزذسَجُخ فٍ رطىَش أداء انًؼهًبد ثًحبفظخ األحسبء يٍ وعهخ

 َظش انًششفبد انزشثىَبد  

دسعخ 

 االسزغبثخ
 انزشرُت

االَحشاف 

 انًؼُبسٌ

انًزىسظ 

 انحسبثٍ

 انزكشاس
 و انؼجبساد

  دائًب   غبنجب   أحُبَب   َبدسا   أثذا  

 1 كجُشح
0.454 

 

4.12 

 

 ن 24 24 13 --- 1
رضاَذ األػجبء 

َؼُك رطجُك 

انًؼهًبد 

نًحزىي 

انجشايظ 

 انزذسَجُخ

7 

1.6 --- 21.0 34.7 34.7 % 

 2 كجُشح
0.419 

 

3.59 

 

 ن 9 23 26 4 ---
رخزبس انًؼهًبد 

انجشايظ 

انزذسَجُخ وفك 

سغجبرهٍ ال 

احزُبعبرهٍ 

 انزذسَجُخ

1 

--- 6.5 41.9 37.1 14.5 % 

 

 

 كجُشح

 

3 
1.06 

 

3.45 

 

 ن 11 19 22 7 3
َمص اإليكبَبد 

انًبدَخ فٍ 

انًذسسخ َؼُك 

رطجُك يحزىي 

انجشايظ 

 انزذسَجُخ

5 

4.4 
11.

3 
35.5 30.6 17.7 % 

 3.40 0.965 4 كجُشح

 ن 4 20 25 7 2
َصؼت رغُُش 

انًؼهًبد 

نًًبسسبرهٍ 

انزذسَسُخ 

الػزُبدهٍ 

 ػهُهب

4 

3.2 
11.

3 
40.3 32.3 12.9 % 

 3.34 1.01 5 يزىسطخ

 ن 9 19 23 9 2
َمص اإليكبَبد 

انزمُُخ فٍ 

انًذسسخ َؼُك 

رطجُك يحزىي 

انجشايظ 

 انزذسَجُخ

6 

3.2 
14.

5 
37.1 30.6 14.5 % 

 3.00 1.22 6 يزىسطخ

 ن 9 13 15 19 6
انجشايظ 

انزذسَجُخ 

انًمذيخ ال رالئى 

طجُؼخ ػًم 

 انًؼهًبد

2 

9.7 
30.

6 
24.2 21.0 14.5 % 

 7 يزىسطخ
1.24 

 

2.43 

 

 ن 7 11 20 13 11
انجشايظ 

انزذسَجُخ 

انًزبحخ ال 

رزىافك يغ 

االحزُبعبد 

انزذسَجُخ 

 نهًؼهًبد

3 

17.7 
21.

0 
32.3 17.7 

11.

3 
% 

 2.64 1.31 4 يزىسطخ

يحزىي  ن 6 11 17 11 17

انجشايظ 

انزذسَجُخ ال 

 َحمك أهذافهب

4 

27.4 
17.

7 
27.4 17.7 9.7 % 

 انًزىسظ انؼبو 3.30 0.77 يزىسطخ
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( أف المشرفات التربويات يروف وجود معوقات تحد مف فاعمية 14وضح جدوؿ رقـ )ي 
(، وقد 3.30 البرامج التدريبية في تطوير أداء المعممات بدرجة متوسطة بمتوسط حسابي )

( وجميعيا تقع ضمف 4.12إلى 2.64 تراوحت المتوسطات الحسابية لمعبارات ما بيف )
تزايد األعباء  الفئتيف الثالثة والرابعة )درجة كبيرة/ درجة متوسطة(، حيث كاف أكبر المعوقات"

محتوى كاف المعوؽ األقؿ ىو"  "، في حيف يعيؽ تطبيؽ المعممات لمحتوى البرامج التدريبية
"، وىو ما يتفؽ بشكؿ كامؿ مع وجية نظر قائدات  البرامج التدريبية ال يحقؽ أىدافيا

المعممات البرامج التدريبية  المدارس، كما ترى المشرفات التربويات أف ثاني المعوقات اختيار
، وىو ما يتفؽ مع ما ذكر سابقا في وجود ثغرات بعممية وفؽ رغباتيف ال احتياجاتيف التدريبية

 االحتياجات التدريبية. تحديد
 ؟حشاءتطويز أداء املعلنات مبحافظة األما اليظاو التدرييب املكرتح ل :جالحالشؤال ال

في ضوء االتجاىات الحديثة في مجاؿ تدريب المعمميف وبناًء عمى ما توصمت إليو  
)مف خبلؿ المعالجة االستقرائية الستجابات فئات الدراسة الثبلث عمى الدراسة مف نتائج 

مقترحات تحسيف البرامج التدريبية( وباالستفادة المتعمقة باألسئمة المفتوحة في كؿ استبانة 
 .وفقا لآلتي أدبيات الدراسة، تـ وضع نظاـ تدريبي مقترح لتطوير أداء المعممات مف

 مكرتحات املعلنات: 

اقترحت المعممات أف تطرح برامج تدريبية عديدة بحيث يكوف محتوى البرامج حديثًا  
ومرتبطًا بمفاىيـ المناىج الدراسية وواقعيًا متوافقًا مع البيئة والتجييزات المدرسية وموضحًا 
آلية التطبيؽ في الميداف التعميمي، وأف تتـ دراسة زمف كؿ برنامج بدقة وفؽ محتواه، وأف 

أسموب المحاضرة مع التنويع في األساليب التدريبية التي تعتمد عمى التفاعؿ، مع يقمؿ مف 
تزويد المتدربات بالجزء النظري مسبقًا حتى يكوف البرنامج معتمدًا عمى الجانب التطبيقي، 
وحقيبة تدريبية خاصة بيا لتيسير استرجاع المعمومات. كما اقترحف أف يتـ تنفيذ البرامج 

ؿ مدربات مؤىبلت ذوات خبرة في موضوع البرنامج ممف مارس وطبؽ ما التدريبية مف قب
يطرح مف مواضيع في الميداف، أو مف أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات، وأف يتـ إشراؾ 
المعممات في بناء البرامج وتنفيذىا لخبرتيف وممارستيف العممية وأف يتـ إشراؾ بعض 

دف ضرورة أف تكوف البرامج متنوعة وتغطي جميع الطالبات في الجزء التطبيقي بالبرامج. وأك
االحتياجات التدريبية لممعممات التي تتضح مف خبلؿ دراسة تعد بداية الفصؿ الدراسي بأدوات 
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خاصة كاالستبانة، بحيث تتشارؾ قائدة المدرسة مع المعممة والمشرفة التربوية في تحديد 
ة لممعممة بؿ يكوف حسب احتياجيا االحتياج، عمى أال يتـ تحديد عدد أياـ تدريب سنوي

التدريبي. كما اقترحت المعممات أف يتـ التركيز عمى برامج التقنيات والتكنولوجيا الحديثة التي 
يتطمبيا العصر الحديث. وأف تتناوؿ بعض البرامج المشكبلت والصعوبات التي تواجو المعممة 

اكز التدريب خاصة لقاطنات في عمميا. وأف تقدـ برامج عف بعد لصعوبة الوصوؿ إلى مر 
اليجر النائية، وأف تقدـ البرامج في مدارس مركزية لكؿ حي عوضًا عف مراكز التدريب البعيدة 
عف البعض. كما اقترحت العديد مف المعممات أف تنفذ بعض البرامج خارج أوقات الدواـ 

ح البعض إقرار تنظيـ الرسمي مساًء أو أثناء اإلجازات الصيفية أو في فترة العودة، فيما اقتر 
يضمف دعـ قائدات المدارس لتطويرىف الميني مف خبلؿ تيسير االلتحاؽ والدعـ المادي 
والمعنوي عند تطبيؽ المحتوى التدريبي. وأف يتـ إقرار آلية لمتابعة وقياس أثر البرامج 

يطية التدريبي، تتضمف اختبارات قصيرة وأساليب لمتواصؿ وزيارات ميدانية وعقد حمقات تنش
 Whatsبعد تنفيذ البرنامج لتبادؿ الخبرات، كما اقترحت إحدى المعممات أف تنشأ مجموعة 

App  مؤقتة لكؿ برنامج تدريبي يتـ مف خبلليا تبادؿ التجارب ومتابعة تطبيؽ المعممات
 لمحتوى البرنامج.

 مكرتحات قائدات املدارس: 
لمدرسة مع المعممة في تحديد اقترحت قائدات المدارس أف تتشارؾ المشرفة وقائدة ا 

احتياجيا التدريبي مف خبلؿ أدوات معينة كاالستبانات. وأف تطرح برامج تدريبية عديدة بحيث 
تكوف حديثة ومتنوعة ووثيقة الصمة بالمناىج الدراسية وتعتمد عمى الجانب التطبيقي أكثر 

كاإلجازة الصيفية وفترة  مف النظري. كما اقترحت القائدات أف تقدـ البرامج في أوقات مناسبة
العودة أو مساًء خارج الدواـ الرسمي، وأف تكوف مدة البرنامج متوافقة مع محتواه. وأف تعقد 
بعض البرامج في المدارس لتيسير حضور المعممات. وأف يتـ تحفيز المعممات ومتابعة 

توى بتقييـ تطبيقيف لمحتوى البرامج التدريبية مف خبلؿ آلية معتمدة مع ربط تطبيؽ المح
األداء الوظيفي لممعممة. كما اقترحف أف تقدـ المتدربة تقرير مبسط عف كيفية تطبيقيا محتوى 
البرنامج في الميداف. كما اقترحت بعض القائدات أف يتـ القضاء عمى الثقافة السائدة لدى 
 البعض بأف التدريب ألجؿ الحصوؿ عمى شيادة الحضور أو لغرض الخروج المبكر مف خبلؿ
توحيد وقت البرامج التدريبية مع أوقات الدواـ الرسمي في المدارس، وتأجيؿ اعتماد شيادة 
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حضور البرنامج التدريبي حتى تطبؽ المعممة المحتوى وتقدـ شواىد تثبت ذلؾ. في حيف 
اقترحت إحدى القائدات أف يتـ اعتماد برنامج إلكتروني عمى مستوى إدارة التعميـ يتضمف 

ميني لممعممات بحيث يتـ الترشيح وفؽ البرامج التي التحقت المعممة بيا سجبلت النمو ال
 مسبقًا واالحتياج المتبقي.

 مكرتحات املشزفات الرتبويات:
اقترحت المشرفات تقميؿ عدد البرامج التدريبية لمتمكف مف رفع مستوى إعدادىا  

وتيسير متابعة تطبيؽ محتواىا بحيث يتـ اعتماد برامج قميمة بجودة عالية وتكراراىا حسب 
االحتياج في أوقات مختمفة لكي تناسب الجميع، واألفضمية أف تقدـ في الفترات ما قبؿ وبعد 

الدراسية، مع ضرورة تقديـ البرامج في مدة مبلئمة لمحتواىا، والتركيز تنفيذ خطة المناىج 
عمى البرامج التدريبية الوثيقة الصمة بالتخصص الدراسي. وكذلؾ تقميص عدد المتدربات في 
البرنامج حتى تتمكف المدربة مف إدارة البرنامج بنجاح. كما اقترحت المشرفات أف يتـ تحديد 

معممات بدقة وفؽ رغباتيف مع تيسير التحاقيف بالبرامج التدريبية مف االحتياجات التدريبية لم
قائدة المدرسة ومسؤوالت التدريب. وتنفيذ بعض البرامج في المدارس لتيسير حضور 
المعممات. وأف يتـ إقرار آلية لقياس أثر البرامج التدريبية تتضمف أساليب لمتواصؿ واختبارات 

فية وتقديـ المتدربة تقرير مبسط عف كيفية تطبيقيا قصيرة وحمقات تنشيطية وزيارات ص
محتوى البرنامج التدريبي. كما شددف عمى أىمية تأىيؿ المشرفات التربويات لمتدريب التربوي 

 مف خبلؿ برامج متقدمة. 
يبلحظ اتفاؽ المعممات وقائدات المدارس والمشرفات عمى العديد مف المقترحات كأف  

وثيقة الصمة بمفاىيـ التخصص الدراسي، وأف تكوف مدة البرنامج يتـ التركيز عمى البرامج 
عمى أف يقدـ التدريب في أوقات ال تخؿ بخطة  كما اتفؽ الجميعالتدريبي مبلئمة لمحتواه. 

تدريس المناىج الدراسية، وأف تقدـ بعض البرامج في المدارس لتيسير حضور المعممات، وأف 
لتدريبية. في حيف اتفقت المعممات مع قائدات المدارس يتـ إقرار آلية لقياس أثر البرامج ا

عمى أف تتشارؾ المعممة مع قائدة المدرسة والمشرفة التربوية في تحديد االحتياج التدريبي 
وأف تطرح برامج عديدة لتمكيف التحاؽ أكبر عدد مف المعممات. وعمى النقيض اقترحت 

تـ إعدادىا ومتابعتيا بشكؿ أفضؿ مع المشرفات أف تكوف البرامج التدريبية قميمة حتى ي
 .تقميص عدد المتدربات لمتمكف مف إدارة البرنامج بشكؿ أفضؿ
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 :املكرتح اليظاو التدرييبمزتكزات 

الذي ييدؼ إلى تحسيف فاعمية البرامج التدريبية المقدمة  النظاـتـ بناء ىذا  
 لممعممات بمحافظة األحساء بحيث يكوف موافقًا لآلتي:

الذي  2030برنامج تنمية القدرات البشرية التابع لرؤية المممكة العربية السعودية  إطبلؽ -1
سيعمؿ عمى استحداث سياسات ونظـ تعميمية وتدريبية جديدة لتحسيف مخرجات منظومة 
التعميـ والتدريب وتعزيز كفاءة رأس الماؿ البشري، والذي يتطمب نضج المؤسسات 

 التدريبية لتيسير عمميات التحوؿ.
اىتماـ وزارة التعميـ ببرامج التطوير الميني لممعمميف الذي يتضح مف تخصيص أحد  -2

نشاء المعيد الوطني  أىدافيا االستراتيجية لتحسيف استقطاب وتأىيؿ وتطوير المعمميف، وا 
لمتطوير الميني التعميمي مؤخرًا الذي سيتولى ضبط جودة التطوير الميني لممعمميف 

 مزاولة مينة التدريب.ووضع قواعد ومعايير ل
( 15سعي وزارة التعميـ لرفع معدؿ ساعات تدريب المعمميف في العاـ الدراسي إلى ) -3

ساعة تدريبية لكؿ معمـ وفؽ مؤشرات قياس أداء إدارات التعميـ، مما يعني تكثيؼ عدد 
 البرامج التدريبية وتزايد الحاجة لتحسيف نظميا وضبط جودتيا لتقميؿ اليدر.

أبعاد جديدة لمتدريب التربوي وتزايد الحاجة ليا لمواكبة الثورات المعرفية  إدراج -4
والتكنولوجية كبرامج التدريب عف بعد والبرامج التقنية، مما يتطمب اعتماد تنظيمات وآليات 

 جديدة تتيح التكامؿ والترابط بيف المجاالت التدريبية المختمفة.   
 :املكرتحاليظاو التدرييب أٍداف 

تطوير أداء المعممات بمحافظة األحساء لتحقيؽ لالمقترح النظاـ التدريبي ييدؼ  
 اآلتي:

إيجاد تنظيمات وآليات مطورة ومتكاممة لتخطيط وتصميـ وتنفيذ وتقويـ البرامج التدريبية  -1
لممعممات وفؽ منيجية النظـ، حيث تبنى عمى دراسة كؿ مف المدخبلت والعمميات 

 التدريبية. والمخرجات في العممية
إضفاء طابع العمؿ المؤسسي عمى إدارة التدريب التربوي واعتماد أسس ومعايير لضبط -2

اإلجراءات، وضماف العمؿ المتكامؿ وفؽ نسؽ منظـ وفعاؿ ووضع وسائؿ لمكشؼ عف 
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مستوى األداء، مع تعزيز مشاركة جميع الجيات ذات العبلقة لتحقيؽ جودة المخرجات 
 التدريبية.

مستوى البرامج التدريبية لممعممات بما يحقؽ تطمعاتيف واإلسياـ البناء في تطويرىف  رفع-3
مينيًا ألداء أدوارىف بكفاءة وفاعمية وتمكينيف مف مواكبة المستجدات والثورات المعرفية 

 والتكنولوجية.
التغمب عمى العقبات التي تعيؽ تحقيؽ البرامج التدريبية ألىدافيا مف خبلؿ فحص تمؾ -4

 العقبات ودراسة أسبابيا واقتراح الحموؿ المناسبة لعبلجيا.
تغيير الصورة النمطية عف التدريب التربوي مف خبلؿ تغيير بعض الثقافات السائدة، -5

كاالىتماـ بالحصوؿ عمى شيادة البرنامج التدريبي أكثر مف االىتماـ بالفائدة المحصمة 
 .  منو ووضع حموؿ لمقضاء عمييا

 :املكرتح اليظاو التدرييبل متطلبات تطبي

تشكيؿ لجنة رئيسة لمتطوير الميني برئاسة مساعدة المدير العاـ لمشؤوف التعميمية تضـ -1
مديرة إدارة التدريب التربوي ومدربات خبيرات مف إدارة التدريب التربوي، ومديرات مكاتب 

مكتب القرى( تعميـ البنات الثبلث بمحافظة األحساء )مكتب اليفوؼ، مكتب المبرز، 
ومشرفة تربوية مف كؿ مكتب، وممثمة مف اإلدارات ذات العبلقة كإدارة تقنية المعمومات 

 واإلرشاد الطبلبي والنشاط الطبلبي ورعاية الموىوبات.
شكيؿ لجاف فرعية لكؿ تخصص تضـ مدربة مف إدارة التدريب التربوي بنفس التخصص ت-2

 رس متميزات ومعممات مؤىبلت لمقياـ بالتدريب.ومدربات مف اإلشراؼ التربوي وقائدات مدا
تحديث نظاـ البوابة اإللكترونية لمتدريب التربوي وفؽ اآللية الجديدة لتحديد االحتياجات -3

التدريبية وتقويـ البرامج مع إتاحة استخراج تقارير كمية ونوعية لكؿ برنامج، بحيث يتـ 
طبلؽ أدلة مدعمة تدريب المختصيف في إدارة التدريب التربوي عمى ا لنظاـ الجديد، وا 

 بالصور لتوضيح تمؾ اآللية لمميداف التعميمي.
في مدارس توطيف التدريب، مع تجييز عدد مف القاعات التدريبية المتكاممة في  التوسع -4

مدارس مختارة بحيث تتوسط كؿ مجموعة مف األحياء، تقدـ مف خبلليا بعض البرامج 
التدريبية والحمقات التنشيطية التي تعقب البرامج. لتيسير وصوؿ المتدربات إلى مواقع 

التدريبية في بيئة العمؿ المدرسي مما يسيؿ التطبيؽ التدريب، وإلتاحة تقديـ البرامج 
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شراؾ بعض الطالبات في البرامج المناسبة. ومف ثـ إعداد  العممي عمى بعض التجييزات وا 
قائمة سنوية بتمؾ المدارس تعمـ عمى الميداف التعميمي حتى يتاح لمجميع االستفادة مف 

 تمؾ القاعات حسب الحاجة وفؽ الضوابط. 
 :املكرتح او التدرييباليظمكوىات 

المقترح لتحسيف فاعمية البرامج التدريبية المقدمة لممعممات  النظاـ التدريبيثؿ يتم  
بمحافظة األحساء في إعادة ىندسة العمميات التدريبية وضماف اتباع أساليب تشاركية فعالة 

 في إجراءاتيا، وذلؾ مف خبلؿ ضبط المكونات اآلتية:
تنظيمات وضوابط تضمف دخوؿ المدخبلت الصحيحة لمعمميات يتـ إقرار  :املدخالت-1

 التدريبة، ويمكف توضيح ذلؾ كالتالي:
 وتشمؿ جميع القوى البشرية في النظاـ التدريبي.املدخالت البشزية : 

المدربات: تعتمد معايير محددة لمترخيص لممدربات بالتدريب في مجاالت معينة وفؽ 
يمكف االستفادة مف معايير رخصة المدرب المعتمد التي المؤىبلت والخبرات تجدد دوريًا، و 

 تمنح مف المؤسسة العامة لمتدريب التقني والميني.
المتدربات: تعتمد آلية دقيقة ومعمنة لتحديد االحتياجات التدريبية لممعممات باستخداـ 

جراء عمميات تحديد االحتياج.  وسائؿ تقنية في جمع المعمومات وا 
يب: تعتمد معايير محددة لمميارات البلـز توافرىا في إداريات إدارة إداريات إدارة التدر 

 التدريب لضماف دعـ العمميات التدريبية والتنسيؽ والمتابعة بالشكؿ الصحيح.  
 وتشمؿ جميع المقرات والتجييزات والميزانيات في النظاـ التدريبي، حيث املدخالت املادية :

اعات التدريبية وتجييزاتيا البلزمة وفؽ أفضؿ يتـ إعداد قوائـ معتمدة بمواصفات الق
المواصفات، وكذلؾ تحديد البدائؿ المتاحة حاؿ عدـ توافر أي مف التجييزات، مع اعتماد 

 ضوابط وشروط ألوجو صرؼ الميزانيات التدريبية وفؽ األولوية.
 دليؿ  : تتعمؽ بالطرؽ واألساليب التدريبية التي يتـ انتياجيا، لذا يعداملدخالت الفيية

إرشادي إلكتروني لممدربيف يتضمف كافة ضوابط العمؿ التدريبي وتوضيح لكيفية اختيار 
جراء األساليب التدريبية مدعمًا باألمثمة والصور. كما يعد دليؿ لمعايير بناء وتحكيـ  وا 
الحقائب التدريبية. ويمكف االستفادة مف مواصفات نظاـ اآليزو الخاصة بالتدريب، 

 تمدة لمتدريب في الدوؿ المتقدمة. والمعايير المع
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تبدأ بتحديد االحتياجات التدريبية، ثـ تصميـ البرامج التدريبية، فالتنفيذ  :العنليات-2
 فالمتابعة والتقويـ، ويمكف توضيحيا كاآلتي:

: تتـ تمؾ العممية بصورة تشاركية بيف إدارة ومراكز حتديد االحتياجات التدريبية 
التدريب التربوي ومكاتب التعميـ والمدارس والمجاف الفرعية لكؿ تخصص، حيث يتـ في بداية 

جراء عصؼ ذىني وفؽ  النظاـ التدريبيتنفيذ  المقترح اجتماع المجاف الفرعية لكؿ تخصص وا 
ممة ىذا التخصص والميارات البلزمة أسموب تحميؿ ديكاـ بحيث توضح مياـ وواجبات مع

ألدائيا، ومف ثـ إعداد قائمة إلكترونية مف خبلؿ نظاـ بوابة التدريب إف أمكف أو عبر 
االستبانات اإللكترونية لتحديد الميارات البلزمة لمتخصص مع أمثمة لوصفيا سموكيًا، وترسؿ 

ممة مع قائدة المدرسة تمؾ االستبانة لممدارس كؿ بداية عاـ دراسي، بحيث تجتمع كؿ مع
لتحديد االحتياج التدريبي مع استشارة المشرفة التربوية عبر وسائؿ التواصؿ الحديثة، تجمع 
تمؾ االستبانات مع ضماف اعتماد كؿ مف المعممة والقائدة والمشرفة رسميًا لبلحتياج التدريبي، 

 ىداؼ التدريبية.ومف ثـ تحمؿ إحصائيًا لتحديد الميارات المطموبة وتستخرج منيا األ
: تصمـ الحقائب التدريبية مف المجاف الفرعية بحيث يراعى تصنيه الربامج التدريبية 

توافر كافة المعايير المعتمدة، مع مراعاة تضمينيا دليؿ لممدرب وآخر لممتدرب، وتحكـ 
الحقائب مف إحدى المجاف الفرعية األخرى األقرب لمتخصص، بحيث تعد برامج تخصصية لكؿ 

ج دراسي وبرامج أخرى عامة كبرامج القياس والتقويـ التربوي وبقية الكفايات المطموبة مني
وفؽ دراسات االحتياج التدريبي. مع التركيز عمى وجود برامج لمتنمية المينية المستدامة 

 كتنظيـ مجتمعات التعمـ المينية، وأساليب التعمـ الذاتي.
ف المدربات المعتمدات فقط بحيث تجرب : تنفذ البرامج متيفيذ الربامج التدريبية 

الحقيبة التدريبية عمى فئة مختارة مف المعممات مبدئيًا وتعدؿ وفؽ مبلحظاتيـ عمييا 
والصعوبات في تطبيؽ محتواىا، ومف ثـ تعتمد الحقيبة التدريبية وتفسح لمتدريب عمييا. 

 ويكرر تنفيذ البرامج التدريبية حتى تغطي كافة احتياج المعممات.
: تعد آلية دقيقة لتقويـ البرامج التدريبية مف المجاف الفرعية تكويه الربامج التدريبية 

بحيث تتضمف أدوات مناسبة لقياس األثر، وتعمف اآلليات لكؿ برنامج حسب محتواه بإرفاقيا 
في الخطط التدريبية، ويوكؿ قسـ التقويـ في إدارة التدريب التربوي بتجميع بيانات قياس األثر 
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ديـ تقرير ختامي نياية كؿ فصؿ دراسي، تتخذ في ضوئو إجراءات تطويرية لمعممية وتق
 التدريبية. 
المقترح يتطمب وقت كبير في الجيود  النظاـ التدريبيوحيث أف بدء تطبيؽ  

التأسيسية لمضوابط واآللية المقترحة، يتـ العمؿ عمى الخطط التدريبية لعاـ دراسي كامؿ وفؽ 
ثـ يبدأ تطبيؽ اآللية الجديدة في العاـ الذي يميو بعد اكتماؿ إعداد  النظاـ السابؽ ومف

المعايير والدراسات والحقائب التدريبية. مع استكماؿ التدريب عمى البرامج الوزارية وفؽ 
 الفئات المستيدفة المحددة مف الوزارة.

يتـ الحصوؿ عمى أفضؿ مخرج تدريبي إف تـ ضماف كفاية ودقة المدخبلت  :املدزجات-3
والتطوير الفعاؿ لمعمميات، ويتطمب ذلؾ الموازنة بيف الجانب الكمي والنوعي في العمميات 
التدريبية، فالبرامج التدريبية النوعية القميمة لف تغطي احتياج جميع المعممات، كما أف 

ج التدريبية قد يكوف ذا تأثير سمبي عمى محتواىا كوف الموارد االىتماـ بزيادة عدد البرام
البشرية والمادية محدودة، ويمكف معالجة ذلؾ عف طريؽ تقميص عدد الساعات التدريبية 
لممعممات إلى الحد األدنى في مؤشرات قياس أداء إدارات التعميـ ليتاح تأسيس العمميات 

ات يرفع عدد البرامج التدريبية حتى تغطي فئات وضبط اإلجراءات، ومف ثـ بعد عدد مف السنو 
مستيدفة أكبر ومجاالت أكثر. كما أف ربط مخرجات التدريب بنظـ إدارة األداء الوظيفي يسيـ 

    في االرتقاء بالمنظومة التدريبية وجودة المخرجات.

 النظاـقد يواجو تطبيؽ  :عليَا املكرتح وطزم التغلب اليظاو التدرييبتطبيل معوقات  
 بعض المعوقات، وفيما يمي عرض ألبرزىا: المقترح لتحسيف فاعمية البرامج التدريبية 

المركزية قد تعيؽ بعض اإلجراءات حيث يتطمب تطوير التدريب إجراء تعديبلت عديدة -1
لمكثير مف التنظيمات واآلليات المعتمدة لدى إدارة التعميـ، ويسيـ دعـ القيادات العميا في 

ديمقراطية والتشاركية مف خبلؿ تحديد الصبلحيات الدقيقة لكؿ عضو في المجنة تعزيز ال
منذ تأسيسيا واتباع آلية عمؿ منظمة وواضحة لدى الجميع في المجنة الرئيسية والمجاف 

 الفرعية.  
المقترح تعديبلت كبرى، مما يتوقع معو النظاـ التدريبي مقاومة التغيير حيث يتضمف -2

حدوث مقاومة سواًء مف مسؤولي التدريب أو المدربات أو المتدربات، ويمكف التغمب 
عمى ىذا المعوؽ مف خبلؿ إشراؾ جميع المعنييف في عمميات التغيير منذ البداية مع 
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حرازه في استخداـ أساليب اإلقناع والتفصيؿ الدقيؽ لجدواه وتوضيح التقدـ المتوقع إ
 عمميات التدريب حاؿ تطبيقو.

وجود عجز في ميزانيات التدريب التربوي قد يعيؽ تحديث البوابة اإللكترونية وتطوير -3
البيئة التدريبية وتدعيميا بالتجييزات الحديثة والمستمزمات التدريبية الكافية والتقنيات 

الشراكة المجتمعية. وفي  المتطورة، ويمكف التغمب عمى ذلؾ بطمب الدعـ مف خبلؿ برامج
حاؿ تعذر ذلؾ يتـ المجوء ألساليب بديمة حيث يمكف إجراء عمميات جمع المعمومات 
البلزمة لتحديد االحتياجات التدريبية أو تقويـ البرامج التدريبية مف خبلؿ نماذج 
 االستبانات اإللكترونية والبريد اإللكتروني. كما يمكف البحث عف حموؿ بديمة لمتجييزات

 والتقنيات موفرة لمميزانيات. 
لتباعد الجغرافي بيف مدارس المحافظة ووجود الكثير منيا في اليجر النائية، مما قد ا-4

يجعؿ مف الصعب عمى البعض حضور البرامج التدريبية والتواصؿ المباشر وتبادؿ 
الخبرات، ويمكف التغمب عمى ذلؾ بتعزيز فرص التدريب عف بعد واستثمار أساليب 

 تواصؿ اإللكترونية في العمميات التنسيقية وتبادؿ الخبرات. ال
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