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 ومدى فاعليتها يف تطوير أداء املعلمني واملعلمات من وجهة نظرهم والتعليميّ  للتطوير املهينّ  تقييم دورات املركز الوطينّ 

 امللخص

من   التعليميي و  للتطوير املهني  هدفت هذه الدراسة إىل تقييم مدى جودة الدورات الصيفية املقدمة من املركز الوطني 
 .ومدى فاعليتها يف رفع مستوى أدائهم،  وجهة نظر املعلمني واملعلمات 

مقسمة   ( فقرة  24تكونت أداة البحث )االستبانة( من )و ، أهداف البحث  لتحقيقاملزجي  ملنهج استخدم الباحث ا
وقد استخدمت املقابلة   .وتقومي فاعلية الدورة، تقومي حمتوى الربانمج التدرييب، تقومي املدربرئيسة هي:  س( حماور 3إىل )

 ستبانة. جزء النوعي يف هذه الدراسة للتأكد من صحة النتائج اليت ظهرت من تطبيق اإلللكأداة  

 وقد أظهرت نتائج البحث ما يلي: 

جودة احملتوى التدرييب  و كفاءة املدرب   حماور الدراسة الثالثة:ل أفراد العينة حول ب  وجود موافقة بدرجة متوسطة من ق   .1
 . يف رفع مستوى األداء   املقدمة من املركز الوطن للتطوير املهن التعليمي للمعلمنيلصيفية ا  فاعلية الدوراتو ، للدورة

( حول تقييم دورات املركز الوطن للتطوير  α ≤ 0.05توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .2
لصاحل  ، اجلنسعزى ملتغري لتدرييب( ت  تقومي حمتوى الربانمج او ، تقومي املدرب الثاين ) ين األول و املهن التعليمي يف احملور 

 . املعلمات

( حول تقييم دورات املركز الوطن للتطوير  α ≤ 0.05ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .3
 . املؤهل العلمي ملتغري عزى ت  يف حماور الدراسة الثالثة   املهن التعليمي

( حول تقييم دورات املركز الوطن للتطوير  α ≤ 0.05مستوى الداللة )توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند  .4
لصاحل  ، عزى ملتغري اخلربة التدريسيةاملهن التعليمي يف احملور الثاين )تقومي حمتوى الربانمج التدرييب( ت  

 . املعلمني/املعلمات الذين ترتاوح خربهتم التدريسية بني سنة وعشر سنوات

من إجاابت املشاركني  حمورية من الرتميزات املستخلصة ات عو موضويف مرحلة حتليل املقابالت ظهرت عدة 
 توافقت مع نتائج البحث اإلحصائية. 

التطوير  ، فاعلية الدورات التدريبية، املركز الوطن للتطوير املهن والتعليمي، الدورات الصيفية للمعلمني  الكلمات املفتاحية: 
 إعداد املعلمني.  و ، املهن
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Abstract 
Evaluate The Quality And the Effectiveness Of The Summer Training programs 

Offered To Teachers By The National Center For Vocational Educational Development 

From Teachers’ View Of Points. 

The aim of this study was to evaluate the quality of the summer training courses 

offered to teachers by the National Center for Vocational Educational Development 

from teachers’ view of points.  

The researcher used the mixed method design - Concurrent design- to achieve the 

objectives of the research. The research tool (questionnaire) consisted of (24) 

paragraphs divided into (3) main axes: Evaluation of the trainer، evaluation of the 

content of the effectiveness of the course on teachers’ performance. The interview was 

used as a qualitative part of this study to ascertain the validity of the results that 

emerged from the questionnaire. 
The results of the research showed the following: 

1. There is a moderate approval by the sample members on the three main areas of 

study: the coach's efficiency، the quality of the training content of the course، and 

the effectiveness of the summer courses provided in raising the level of teachers’ 

performance. 
2. There are significant differences at the level of (α < 0.05 ) on the evaluation of the 

courses in the first and second axes (trainer evaluation and evaluation of the 

content of the training program) due to the variation of gender، in favor of female 

teachers. 
3. There were no statistically significant differences at the level of significance (α < 

0.05) on the evaluation of the courses in the three axes of the study due to the 

variation of educational qualification of the participants. 

4. There are significant differences at the level of significance (α <  0.05) on the 

evaluation of the courses in the second axis (evaluation of the content of the 

training program)  due to the difference of teaching experiences، for teachers 

whose teaching experience ranges from one to ten years  .  

In the analysis phase of the interviews، several central themes emerged from the 

coding of the participants' responses، which were consistent with the results of the 

statistical part of the study. Recommendations and suggestions were discussed.  

Keywords: Teachers’ summer training courses، National Center for Vocational and 

Educational Development، Effectiveness of training course. Teacher Development، 
Teacher Education. 
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 :قدمةامل
العربية  ا يف عملية التطوير املهن. فمن خالل املتغريات احلديثة احلاصلة يف اململكة جد   امهم   ا يعترب التدريب جزء  

تظهر أمهية الربامج التدريبية اليت تعني املوظفني  ، ا..( تكنولوجي  و ، ا سياسي  ، ااجتماعي  ، االسعودية على مجيع املستوايت )ثقافي  
واملعلمني على مواكبة هذه التغريات وإعطائهم القدرات الالزمة ألداء عملهم بشكل متميز ليسهموا يف حتقيق أهداف  

مستوى التعليم والوصول به ألعلى مستوى من اجلودة. برامج التدريب الرتبوي كجزء من عملية التنمية املهنية  الدولة برفع 
على   اكبري  ا  فجودة التعليم تعتمد اعتماد  ، هي من أهم اإلجراءات اليت تركز عليها العديد من الدول لتطوير نظامها التعليمي

 (.  1997، قدم له يف برامج التنمية املهنية )اليونسكووجودة التدريب امل ،  مدى جودة إعداد املعلم
تقوم وزارة الرتبية والتعليم بدور كبري ملعاجلة الوضع احلايل للتعليم  ، يف جمال التعليم يف اململكة العربية السعودية 

ت متخصصة لعمل  والذي ال يرتقي للمستوى املأمول حىت اآلن. ففي جمال تطوير املناهج قامت الوزارة ابلتعاقد مع شركا 
.  2٠3٠تطوير شامل ملناهج التعليم العام ومواكبة املتغريات املتسارعة ومواكبة التوجهات اجلديدة للدولة والرؤية الوطنية 

من عملية   ا يف جمال التطوير املهن قامت الوزارة بتطوير الربامج التدريبية املقدمة للمعلمني واملعلمات واليت تعترب جزء  و 
هـ قامت الوزارة ابلتعاون مع كليات الرتبية يف جامعات  143٩ففي فرتة الصيف من العام املاضي  ؛ ن ملنسوبيهاالتطوير امله 

مما  ، نو ن وأعضاء هيئة تدريس متميز و اململكة بتقدمي دورات تطويرية جمانية للمعلمني واملعلمات يقدمها أساتذة متخصص 
قصور اإلشراف الرتبوي عن أداء دوره   مس احتياجاهتم التدريبية يف ظلي أسهم يف تقدمي اخلربات واملهارات الالزمة اليت تال

 يف مساعدهتم ابلشكل املطلوب.   

 :الدراسة  وضوعم
فمن خالله تتبني مواطن الضعف اليت ينبغي معاجلتها   ؛ا يف عملية التطوير املهن جد   ا مهم   ا يعترب التقييم جزء  

ومواطن القوة اليت جيب احلفاظ عليها وتنميتها.  ومن هذا املنطلق تظهر أمهية تقييم الربامج التدريبية اليت وضعتها وزارة  
للجهد   اقت وهدر  الرتبية والتعليم لرفع مستوى منسوبيها من املعلمني واملعلمات حىت ال تكون هذه الربامج مضيعة للو 

هـ   143٩عمل هذه الدراسة التقييمة للدورات التدريبية املقدمة للمعلمني جبامعة أم القرى يف صيف عام  ت م واملال. وقد 
  وضوع صياغة م  مل يسبق تقييمها ومعرفة مدى حتقيق األهداف املرجوة منها. وقد ت م  -يف حدود علم الباحث-واليت 

" تقييم دورات املركز الوطن للتطوير املهن التعليمي ومدى فاعليتها يف تطوير أداء املعلمني  : الدراسة على النحو التايل 
 . واملعلمات من وجهة نظرهم "

 :أسئلة الدراسة
هم؟ التعليمــي للمعلمـني مـن وجهـة نظــر و مـا مـدى جـودة الــدورات الصـيفية املقدمـة مـن املركــز الـوطن للتطـوير املهـن  -1

  :هي، جوانب ثالثةويتناول 
 فاعلية الدورات املقدمة للمعلمني يف رفع مستوى األداء -جودة احملتوى       -كفاايت املدرب            -
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ذات داللة إحصـائية حـول تقيـيم دورات املركـز الـوطن للتطـوير املهـن التعليمـي ومـدى فاعليتهـا يف  هل توجد فروق -2
ربة اخلـ و ، املؤهل التعليمي، )اجلنس عزى للخصائص الدميوغرافية ألفراد عينة الدراسةتطوير أداء املعلمني واملعلمات ت  

 ؟التدريسية(

 :أمهية الدراسة

يف العملية   اجلانب الفني  أكثر من على اجلانب اإلداريي  بوزارة الرتبية والتعليم تركيز إدارة اإلشراف الرتبوي يف ظلي 
تظهر لنا  من هنا ، ا ز على مساعدة املعلم لتطوير نفسه مهني  يرتكال وهي، املهمة األساسية للمشرف  عترباإلشرافية والذي ي  

التدريبية كأسلوب إشرايف فن مهم ودراسة فاعليتها ومدى جدوى استمرارها. هذه الدراسة تقوم بتقييم  أمهية إقامة الدورات 
وما سبل تطويرها من وجهة نظرهم. فالتقييم يسهل  ، الدورات الصيفية التدريبية ومدى انعكاسها على مستوى املعلمني 

ا  هذه الدراسة أيض  ستتناول  . اختاذ القرار الصحيح حوهلا عملية املقارنة املنطقية للربامج التدريبية وابلتايل يسهم يف 
ا إلدارة اإلشراف الرتبوي واملشرفني  االحتياجات التدريبية الفعلية اليت حيتاجها املعلمني من وجهة نظرهم مما يشكل مصدر  

 ت اإلشرافية مع املعلمني.   الرتبويني ملعرفة اجلوانب اليت جيب الرتكيز عليها يف ورش العمل والدورات التدريبية واملداوال

 . هـ 144٠-143٩أقيمت هذه الدراسة يف العام الدراسي   احلدود الزمانية:

 مركز التدريب الصيفي للمعلمني جبامعة أم القرى.   احلدود املكانية: 

 . ن ابلدورات التدريبية الصيفية جبامعة أم القرى و ن امللتحقو املعلم  احلدود البشرية: 

 :الدراسةمصطلحات  

خربات أتسيسية   ؛ أي أنه ي بىن علىا أساسي   ا مكثف م كمل؛ وليس برانجم   عبارة عن برانمج تعليميي : التدريبية ة الدور 
مواصلة البناء الرتاكمي للخربة   ويستهدف فئات معينة وتكون على دراية ابلسياق التعليمي ولديهم الرغبة يف، سابقة

أو بتحفيز من اإلدارة  ، شخصي حبت من املتدرب يكون حضور الدورة التدريبية بدافعوقد ، العلمية والعملية السابقة 
 . ( موقع االكادميية العربية الربيطانية للتعليم العايل عن نقال  ، 2٠1٩، )حسن  التنفيذية التابع هلا املتدرب 

وكانت  ، تلك الدورات اليت قدمها املركز الوطن للتطوير املهن والتعليمي واملوجهة للمعلمني : ا أبهناتعرف إجرائي  و 
 وأقيمت يف فصل الصيف جبامعة أم القرى.    تتناول املعلومات واملهارات وكل ما يتعلق مبجال التدريس

الدراسات واألحباث واالستشارات والربامج   بتقدمي : مركز اتبع لوزير التعليم يهتمي املركز الوطين للتطوير املهين والتعليمي
يت تتعلق ابلتطوير املهن يف القطاع التعليمي اجلامعي والعام وذلك ابلتشارك مع عدة شركاء مثل اجلامعات وشركة  النوعية ال 

   تطوير ومؤسسة امللك عبدالعزيز للموهبة واإلبداع.  
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 :اإلطار النظري والدراسات السابقة

 النظري: اإلطار  

 : تدريب املعلمني أثناء اخلدمة

أدركت احلكومة السعودية أمهية تطوير إعداد املعلمني لرفع جودة التعليم يف اململكة   مخسينيات القرن املاضيمنذ 
املتوسطة ومركز  مث بعدها أقرت الكليات ، نشاء معاهد إعداد معلمي املرحلة االبتدائيةإبالعربية السعودية. فبدأ االهتمام 
إنشاء كليات املعلمني إلعداد املعلمني   مث بعد ذلك ت م ، املعلمني بعد الشهادة املتوسطة د  ع  العلوم والرايضيات واليت كانت ت  

اد  مث نشهد يف الوقت احلايل االستعد، معلمي املتوسطة والثانوي د  ع  للتدريس يف املرحلة االبتدائية والدبلومات الرتبوية اليت ت  
 .  من العام القادم ضمن برامج الدراسات العليا يف اجلامعات السعودية   ء االنطالق برامج إعداد املعلم واليت سيتم تطبيقها بد

على الرغم من أمهية تطوير برامج إعداد املعلم إال أن التدريب يعادل ذلك يف األمهية كونه ركيزة أساسية يف النمو  و 
ا فإنه حيتاج مبرور الوقت أن يتزود بدورات تدريبية تطرد امللل وجتدد النشاط  ا جيد  ا إعداد  د  ع  ن م  املعلم لو كافاملهن للمعلم. 

(. ومع التطور السريع يف كافة  143٠، الزهراينوتساعده على أن يقف على اجلديد يف اجملال الرتبوي والتخصصي )
عند حتديث الربامج واملناهج الدراسية إلكساهبم املهارات  فالربامج التدريبية هي طوق النجاة لتطوير املعلمني ، اجملاالت

 اجلديدة.  

التدريب عملية مستمرة هتدف لتزويد املتدربني مبعارف وخربات ومهارات تسهم يف تغيريات إجيابية يف خرباهتم  
ويهدف  ، ا "نشاط منظم وخمطط له غالب  :( التدريب أبنه 143٠ويعرف الزهراين )(. 2٠٠2، هم واجتاهاهتم )الطعاين ئ وأدا

إلكساب املعلمني بشكل عام املعارف واملهارات واخلربات اليت هندف إىل رفع كفاايهتم املهنية للحصول على أعلى إنتاجية  
 (. 1٥مهنية وتربوية ممكنة" )ص 

ية السعودية ابلتعاون مع املركز الوطن للتطوير املهن التعليمي  قامت كليات الرتبية يف جامعات اململكة العرب وقد
من املعلمني على الرغم من إقامتها يف فرتة الصيف   اكبري    وقد القت الدورات إقباال  ، إبقامة دورات صيفية تطويرية للمعلمني

س وأساليب اإلشراف الرتبوي وأنواعه  كانت هذه الدورات متنوعة بني طرق التدريف، عترب اإلجازة الرمسية للمعلمنيوالذي ي  
 وطرق إعداد االختبارات وغريها.  

 ص أمهية تدريب املعلمني أثناء اخلدمة يف النقاط التالية: ي لختميكن و 

 املشكالت.   إكساب املعلمني أفضل الطرق والوسائل للتطوير الذايت وامتالك مهارة حلي  .1
 متنوعة ومبتكرة. رفع كفاءة املعلمني يف أداء أعماهلم بطرق  .2
 تغطية احتياجات املعلمني التدريبية.   .3
 طرد امللل والكسل والروتني وتنمية اإلجيابية جتاه املدرسة ومهنة التدريس.  .4
 مساعدة املعلمني على تطوير مستوى أدائهم ومواكبة التطورات التقنية واملعرفية.   .٥
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ا الختالف املنطلق املبن عليه لفت التصنيفات تبع  باحثني بتقسيم التدريب إىل عدة أقسام واختمن ال دوقد قام عد
وتقسـيم بنـاء علـى املكـان: ، على التوقيت: تدريب قبل اخلدمة وتدريب أثناء اخلدمـة فهناك من يقسمها بناء   ؛هذا التقسيم

ــز تـــدريب معتمـــدة -داخـــل املنظمـــة-تـــدريب داخلـــي  ــاك أيض ـــ ، وتـــدريب خـــارجي يف مراكـ ــاء  وهنـ  علـــى ا أنـــواع التـــدريب بنـ
 .(2٠٠2، تدريب للتزود مبعلومات )الطعاينو ، تدريب لتطوير مهارة، تدريب للرتقية، توجيهي :األهداف

 :عناصر الدورة التدريبية

املـــدرب: جيـــب أن يكـــون مؤهـــل وميتلـــك القـــدرات الكافيـــة جلعـــل الـــدورة الرتبويـــة حتقـــق أعلـــى مســـتوى مـــن الفائـــدة  -1
 للمتدربني. 

 احملتوى: املادة العلمية اليت سيقدمها املدرب.  -2
 املتدرب: املعلم أو املوظف الذي يسعى الكتساب املزيد من اخلربات واملهارات من خالل هذه الدورة. -3
 دريب: األساليب املستخدمة يف عرض وتقدمي املادة العلمية.أساليب الت -4
 البيئة التدريبية: املكان والوقت الذي تقام فيه الدورة التدريبية.  -٥

 :عوامل جناح الدورات التدريبية

الدورات التدريبية تعتمد على عدة عوامـل تسـهم يف رفـع مسـتوى الفائـدة للملتحقـني هبـا وتكـون ذات جـودة عاليـة 
 من هذه العوامل:، وأثر مالحظ يف التغيري لألفضل

 .مبشاركة الفئة املستهدفة كاملعلمني مثال   ةختطيط الربامج التدريبي -

 .اختيار الوقت واملكان املناسبني للتدريب -

 .التنوع يف الربامج التدريبية -

 .توفري مباين مهيأة ابلتجهيزات الالزمة ومناسبة للتدريب -

 .التدريباستخدام التقنية يف  -

 .متابعة أثر الربامج التدريبية على مستوى املتدربني -

 هـ(. 1421، كل فرتة زمنية معينة )رواس  اعتبار حضور الربامج التدريبية إجباراي   -

 :الدراسات السابقة

دورة املشرفني الرتبويني ومديري املدارس واملقامة يف كلية   عن مدى فاعلية دراسة تقوميية :( 2٠1٠الشهوان )دراسة 
ا ملتغري املؤهل العلمي وسنوات اخلربة ونوع  بل أفراد العينة تبع  ومدى اختالف االستجاابت من ق  ، الرتبية جبامعة امللك سعود

ورات التدريبية مبركز الدورات  املدارس امللتحقني ابلد يريوكانت العينة يف هذه الدراسة تتكون من املشرفني ومدالعمل. 
ويف  ، يف احلقائب التدريبية اهناك ضعف  أن  :وقد خلصت الدراسة إىل عدد من النتائج من أمههاالتدريبية يف كلية الرتبية. 
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يف حني أن مكان إقامة الدورة وطريقة وأساليب التدريب كانت  ، مشاركة املتدربني يف اختيار املوضوعات اليت تتضمنها
وكان  ، اا جد  بل املتدربني ومستوى استغالل الوقت كان جيد  خلصت الدراسة إىل أن مستوى احلرص من ق   كما  مقبولة.

وقد كانت أساليب التقومي قد حصلت على أقل درجة بني مستوى فاعلية حماور  ، درجة رضا املتدربني عن الدورة جيدة
 الدراسة.  

وقد اهتمت بدراسة فاعلية برامج التطوير املهنية  ، تربواي   امشرف   2٧٩أجريت على  :( 2٠13دراسة عبدالرمحن ) 
أن درجة فاعلية معظم  إىل الدراسة تشري  اليت تقيمها وزارة الرتبية والتعليم ابألردن للمشرفني الرتبويني. وقد كانت نتائج

 الذكور  حلكما كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية لصا ،  الربامج كانت بدرجة متوسطة من وجهة نظر املشرفني الرتبويني 
فني  لتطوير برامج التنمية املهنية للمشر  ا مقرتح   ا وقد قدم الباحث منوذج  ، سنوات  1٠ولصاحل املشرفني ذوي اخلربة أكثر من 

 الرتبويني.   

تناولت "فاعلية برامج تدريب املشرفني الرتبويني يف ممارسة دور اإلسناد الرتبوي يف وزارة   :( 2٠14دراسة الزغول ) 
وقد خلصت الدراسة إىل أن  ، الرتبية والتعليم األردنية من وجهة نظر املشرفني املساندين ومقرتحاهتم لتطوير هذه الربامج" 

املشرفني الرتبويني يرون أن هذه الربامج ذات فعالية بدرجة متوسطة. وأوصت الباحثة بتطوير الربامج التدريبية لتناسب دور  
 اإلسناد الرتبوي وحاجات املشرفني الرتبويني.  

وعالقتها ابألداء املهن  الربامج التدريبية والتعرف على واقعها تقييم إىل هدفت  :( 2٠11، النجاردراسة )
للموظفني التابعني لوزارة الرتبية والتعليم يف حمافظة اخلليل الفلسطينية. وقد اعتمدت الباحثة على البحث الوصفي كمنهجية  

وقد بلغت العينة  ، ستبانة كأداة جلمع البياانت. وقد استخدمت الباحثة العينة الطبقية لتحديد عينة الدراسة للبحث واإل
توصلت الباحثة لعدة نتائج أمهها: أن ترتيب عناصر الدورات التدريبية حسب األمهية  و ، اموظف   3٦٨ية املختارة العشوائ 

يف حني كان تقييم العملية التدريبية  ، وضع حتديد االحتياجات التدريبية يف املركز األول ومن مث تصميم الربامج التدريبية 
ذات داللة   اتبة على التوايل يف األمهية. وقد انتهت الدراسة إىل أن هناك فروق  واختيار املتدربني مث اختيار املتدربني مر 

وملتغريي التخصص واملسمى الوظيفي. يف حني مل  ، عزى ملتغري اجلنس لصاحل الذكور إحصائية يف استجاابت املشاركني ت  
 والعمر.   ، واملؤهل العلمي،  عزى ملتغري اخلربة يكن هناك فروق ت  

هتدف إىل تقدير فعالية الدورات التدريبية املقدمة للمعلمني اجلدد يف حمافظة إربد   :( 2٠٠٧خمادمة )دراسة 
يف حني  ، ابألردن. أظهرت الدراسة وجود درجة متوسطة من الفعالية يف جماالت خطة الربانمج التدرييب وأهدافه وحمتواه

الربانمج التدرييب. وقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة   جاءت بدرجة متدنية يف جمال الكفاية للمتدربني وجمال تقييم
 إحصائية لصاحل املعلمات اجلدد يف جماالت اخلطة واألهداف واحملتوى للربانمج التدرييب.  

خمادمة  مثل دراسة ، اتفقت بعض الدراسات السابقة مع الدراسة احلالية يف أهنا تقيم الدورات املقامة للمعلمني 
،  (2٠1٠، ركزت بعض الدراسات األخرى على الدورات املقامة للمشرفني الرتبويني مثل دراسة )الشهوان بينما ، (2٠٠٧)
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أهنا تقام على الدورات الصيفية  يف الدراسة احلالية وختتلف (. 2٠14ودراسة الزغول )، ( 2٠13ودراسة عبدالرمحن )
حبيث تقيس كفاءة هذه الدورات ومدى   النظر عن ختصصاهتم صرفللمعلمني ب  املقامة يف جامعة أم القرى التطويرية

فلم يبدأ تطبيقها هبذه  ، احديثة نسبي   د  ع  فهذه الدورات الصيفية املقامة للمعلمني تـ  جودهتا وفاعليتها من وجهة نظرهم. 
ت السابقة املنهج  الدراسا هذه كما اعتمدت،  فما زالت جماال  خصب ا للباحثني، ه143٩اآللية واملعايري إال يف عام 

  )املختلط(  هذه الدراسة اعتمدت منهج البحث املزجييف حني أن ، أو املنهج التجرييب فقط، الوصفي التحليلي فقط 
،  من خالل تطبيق أداتني جلمع البياانت  بطريقة كمية وبطريقة نوعية وذلك  الباحث جبمع البياانت وحتليلها  قامحيث 

البحث املزجي هو أحدث الطرق البحثية يف جمال البحث العلمي حيث حتلل البياانت  و املنظمة.  شبه  املقابلةو ستبانة اإل
ويف حدود علم الباحث فإن هذه الدراسة هي الوحيدة اليت درست  ، بطريقتني: كمية ونوعية لتعطي نتيجة أفضل للدراسة 

 موضوع تقييم الدورات التدريبية للمعلمني بطريقة البحث املزجي.  

 : ة الدراسةمنهجي

مجع البياانت وحتليلها  يف هذه الدراسة للحصول على أدق النتائج املمكنة من خالل  املزجياستخدام البحث  ت م 
وزعت على املعلمني   ستبانةإاألداة األوىل  : بطريقة كمية وبطريقة نوعية وذلك من خالل تطبيق أداتني جلمع البياانت

من امللتحقني   من املعلمني واملعلمات أربعة مع  شبه املنظمةواألداة الثانية هي املقابلة ، املشاركني يف الدورات الصيفية 
هو أحدث الطرق البحثية يف جمال البحث العلمي   اسابق   أشار الباحثالبحث املزجي كما و  ابلدورات التدريبية الصيفية.

 وهي:  ، (2٠1٥سويل )يكر   ذكركما -ة أنواع وينقسم إىل ثالث 

فيقوم الباحث  ، : وفيه يتم مجع البياانت الكمية والنوعية يف نفس الوقتConcurrent designالتصميم املتزامن  -1
 جبمع بياانت عن طريق االستبانة وعن طريق املقابلة بشكل متزامن وحيلل البياانت بطريقة كمية وبطريقة  مثال  

 ويناقش مدى توافق النتائج املستخلصة من استخدام األداتني.  ، نوعية
: ويف هذا النوع من البحث املزجي يقوم   Sequential explanatory design التصميم التوضيحي التتابعي -2

على النتائج الكمية يقوم بتصميم   مث بعد ذلك وبناء  ، الباحث جبمع البياانت الكمية عن طريق أداة حبث كمي 
ومن خالهلا جيمع البياانت النوعية. ويقوم الباحث بدمج النتائج الكمية والنوعية  ، ث نوعية كأسئلة املقابلةأداة حب

 وحتليلها والوصول لنتيجة أكثر موثوقية.  
وفيه يقوم  ، : عكس التصميم السابقSequential exploratory design التصميم االستكشايف التتابعي   -3

 وبعد ذلك يدمج ويقارن النتائج وحيللها.  ،   مث البياانت الكمية البياانت النوعية أوال  الباحث جبمع 

مجع البياانت الكمية والنوعية بنفس الوقت عن طريق   وت م ، استخدام التصميم املتزامن يف هذه الدراسة احلالية ت م 
 توزيع استبيان على أفراد العينة وعمل مقابالت مع جزء منهم.   
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 : اجلزء الكمي

على عينة   ا لكرتوني  إ توزيعها وقد ت ، ستبانة كأداة للبحثاستخدام اإلو  استخدام املنهج الوصفي التحليلي ت م 
حصائية  حصائي واستخدام االختبارات اإلاإل SPSSستباانت وحتليلها ابستخدام برانمج تفريغ اإل تم  من مثم و  الدراسة. 
 هبدف الوصول لدالالت ذات قيمة ومؤشرات تدعم موضوع الدراسة.   ،املناسبة 

 ستبانة إىل قسمني رئيسني: تقسيم اإل ولقد تم 

 اخلربة التدريسية( و ،  املؤهل الدراسي ، والدميوغرافية للمبحوث )اجلنسالتعرف على البياانت الشخصية  القسم األول: 

حماور على   ةموزعة على ثالث  فقرة   24حيث تكوين االستبيان من ، وهو القسم الذي يعرب عن حماور الدراسة  القسم الثاين:
 النحو التايل: 

 . فقرات  ٥احملور األول: يناقش تقومي املدرب وهو يتكون من  -

 .فقرة   11: يناقش تقومي حمتوى الربانمج التدرييب ويتكون من احملور الثاين -

 . فقرات ٨احملور الثالث: يناقش تقومي فاعلية الدورة يف تطوير مستوى املعلمني ويتكون من  -

 : تصحيح أداة الدراسة 

  ٥كل فقرة مكونة من   نوكانت اإلجاابت ع، فقرات القسم الثاين  ناعتماد مقياس ليكرت اخلماسي لإلجابة ع تم 
   ا." تعن بدرجة منخفضة جد  1والدرجة "، ا" تعن بدرجة كبرية جد  ٥إجاابت حيث الدرجة "

 : تصنيف مقياس ليكرت اخلماسي )الوزن النسيب(  1جدول 

 بدرجة منخفضة جدا   بدرجة منخفضة  بدرجة متوسطة  بدرجة كبرية  ا بدرجة كبرية جد   التصنيف 

 1 2 3 4 5 الدرجة 

يتم االعتماد على قيمة املتوسط  ، ولتحديد مستوى موافقة أفراد جمتمع الدراسة على فقرات وحماور االستبانة 
 (: 2)  كما هو موضح وفق اجلدول رقم  ،احلسايب املرجح لكل فقرة أو حمور بشكل أساسي 

 : سلم املقياس املستخدم يف الدراسة  2جدول 

 بدرجة كبرية جدا   بدرجة كبرية  بدرجة متوسطة  بدرجة منخفضة  ا بدرجة منخفضة جد   مستوى املوافقة 

أكرب من أو يساوي  4.20 - 3.41 3.40 - 2.61 2.60 - 1.80 1.80أقل من  الوسط احلسايب 
4.21 

 : صدق أداة الدراسة

ثبات  و ، صدق املقياس، –حيث قام الباحث ابلتأكيد من صدق وثبات االستبانة بعدة طرق )الصدق الظاهري 
 االستبانة(. 
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 : الصدق الظاهري 

عمل التعديالت اليت   َ  تم وقد ، ( من املتخصصني٦عرض االستبانة على جمموعة من احملكمني أتلفت من ) ت م 
 (. 1انظر امللحق رقم ) -وبذلك خرج االستبيان يف صورته النهائية ،  أوردها احملكمني 

 : صدق املقياس 

 : االتساق الداخلي

االتســاق الــداخلي مــدى اتســاق كــل فقــرة مــن فقــرات االســتبانة مــع اجملــال الــذي تنتمــي إليــه هــذه يقصــد بصــدق 
وقد قام الباحث حبسـاب االتسـاق الـداخلي لالسـتبانة وذلـك مـن خـالل حسـاب معـامالت االرتبـاط بـني كـل فقـرة ، الفقرة

 لي:من فقرات جماالت االستبانة والدرجة الكلية للمجال نفسه كما هو موضح فيما ي

 : أنواع معامل االرتباط 1 رسم توضيحي

 
 االتساق الداخلي لفقرات احملور األول: تقومي املدرب  .1

 تقومي املدرب –: معامالت االرتباط لفقرات احملور األول ٣جدول 

 الفقرة م
معامل  
 االرتباط 

 النتيجة  مستوى الداللة 

 ٠.٠٠٠ ٠.٩12 يتميز املدرب ابإلملام مبوضوع الدورة   .1
ارتباط طردي 

 اقوي جد  

 ٠.٠٠٠ ٠.٩23 يستخدم املدرب أنشطة ووسائل متنوعة إليصال املعلومة للمتدربني   .2
ارتباط طردي 

 اقوي جد  

 ٠.٠٠٠ ٠.٩1٩ املدرب منظم ويدير احلوار داخل القاعة ابحرتافية   .3
ارتباط طردي 

 اقوي جد  

 ٠.٠٠٠ ٠.٩٠3 يتعاون املدرب ويساعد املتدربني   .4
ارتباط طردي 

 اقوي جد  

ارتباط طردي  ٠.٠٠٠ ٠.٩1٨ يستثري املدرب محاس املتدربني للمشاركة والتفاعل الصفي   .٥
 اقوي جد  

2.  
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 االتساق الداخلي لفقرات احملور الثاين: تقومي حمتوى الربانمج التدرييب .٣

 الربانمج التدرييبتقومي حمتوى  –: معامالت االرتباط لفقرات احملور الثاين 4جدول 

 الفقرة م
معامل  
 االرتباط 

مستوى  
 النتيجة  الداللة 

 اارتباط طردي قوي جد   ٠.٠٠٠ ٠.٨٧2 أهداف الدورة واضحة وميكن حتقيقها بسهولة   .1
 اارتباط طردي قوي جد   ٠.٠٠٠ ٠.٨٧٧ احملتوى التدرييب مالئم حلاجايت املهنية   .2
 اارتباط طردي قوي جد   ٠.٠٠٠ ٠.٨٨٥ التفكري الناقد واحلوار الفعالحمتوى الدورة التدريبية حيفز على   .3
 ارتباط طردي قوي ٠.٠٠٠ ٠.٦٩٥ مدة الدورة التدريبية كانت كافية   .4
 ارتباط طردي قوي ٠.٠٠٠ ٠.٧2٧ ا توقيت الدورة التدريبية كان مناسب    .٥
 اقوي جد  ارتباط طردي  ٠.٠٠٠ ٠.٩٠1 وسهال   ااحملتوى يف الدورة كان منظم    .٦
 اارتباط طردي قوي جد   ٠.٠٠٠ ٠.٨٨٥ للتطورات الرتبوية احلديثة  ااحملتوى كان مواكب    .٧
 اارتباط طردي قوي جد   ٠.٠٠٠ ٠.٨٧٧ النشاطات املصاحبة للدورة مرتبطة مباشرة ابألهداف  .٨
 اارتباط طردي قوي جد   ٠.٠٠٠ ٠.٨٨٦ األساليب التقوميية خالل الدورة كانت متنوعة   .٩

 ارتباط طردي قوي ٠.٠٠٠ ٠.٧٨2 بيئة مناسبة  امركز التدريب كان ذ  .1٠
 اارتباط طردي قوي جد   ٠.٠٠٠ ٠.٨٠2 هناك تناسق بني عدد املتدربني وقاعات التدريب   .11

 االتساق الداخلي لفقرات احملور الثالث: تقومي فاعلية الدورة يف تطوير مستوى املعلمني  .4

 تقومي فاعلية الدورة يف تطوير مستوى املعلمني  –: معامالت االرتباط لفقرات احملور الثالث ٥جدول 

 الفقرة م
معامل  
 االرتباط 

مستوى  
 الداللة 

 النتيجة 

 اارتباط طردي قوي جد   ٠.٠٠٠ ٠.٩2٩ الربانمج التدرييب ساعدين على إدارة الصف بفاعلية  .1
 اارتباط طردي قوي جد   ٠.٠٠٠ ٠.٩13 النفسية واملهنية للمعلمحتقق الدورة احلاجات   .2
 اارتباط طردي قوي جد   ٠.٠٠٠ ٠.٩2٩ تنمي الدورة اجتاهات إجيابية حنو مهنة التدريس  .3
 اارتباط طردي قوي جد   ٠.٠٠٠ ٠.٩٥4 الربانمج التدرييب أكسبن القدرة على التخطيط اجليد للدرس  .4

٥.  
التـــــدرييب ســـــاعدين يف تطـــــوير مهـــــارة التقـــــومي وتقـــــدمي الـــــربانمج 

 اارتباط طردي قوي جد   ٠.٠٠٠ ٠.٩٥٨ التغذية الراجعة للطالب

 اارتباط طردي قوي جد   ٠.٠٠٠ ٠.٩٦٠ الربانمج التدرييب حفزين الستخدام أساليب تدريسية حديثة  .٦
 اارتباط طردي قوي جد   ٠.٠٠٠ ٠.٩42 االختباراتالدورة التدريبية ساعدتن يف تطوير مهارة إعداد   .٧

٨.  
الــــــربانمج التــــــدرييب ســــــاهم يف تطــــــوير مهــــــارات التواصــــــل مــــــع 

 الطالب
 ارتباط طردي قوي جدا   ٠.٠٠٠ ٠.٩٥٥

ن كل القيم االحتمالية كانت أقل  إ وقد تبني صدق االتساق الداخلي لفقرات كل حمور من حماور االستبانة حيث 
ستبانة  وبذلك تعترب فقرات اإل، مبعىن أن معامالت االرتباط كانت ذات داللة إحصائية، α ≤ 0.05من مستوى الداللة

 صادقة ملا وضعت لقياسه. 



 راجح الشهريد.   عليتها يف تطوير أداء املعلمني واملعلماتتقييم دورات املركز الوطيّن للتطوير املهيّن والتعليمّي ومدى فا

 13    م2019هـ / سبتمرب 1441حمرم  -1ج –( 1عدد ) –( 11اجمللد ) –جملة جامعة أم القرى للعلوم الرتبوية والنفسية 

 : الصدق البنائي 

،  الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى حتقق األهداف اليت تريد األداة الوصول إليها عترب ي  
 ابلدرجة الكلية لفقرات االستبانة. الدراسة  ويبني مدي ارتباط كل حمور من حماور 

 : حماور الدراسة ومعامل االرتباط لكل حمور ابلدرجة الكلية ٦جدول 

 احملور م
معامل  
 معامل االرتباط ( Sigيمة )ق االرتباط 

ارتباط طردي  ٠.٠٠٠ ٠.٩1٥ احملور األول: تقومي املدرب  .1
 اقوي جد  

ارتباط طردي  ٠.٠٠٠ ٠.٩٨1 احملور الثاين: تقومي حمتوى الربانمج التدرييب  .2
 اقوي جد  

 ٠.٠٠٠ ٠.٩٦٥ احملور الثالث: تقومي فاعلية الدورة يف تطوير مستوى املعلمني  .3
طردي ارتباط 

 اقوي جد  

توضــح معــامالت االرتبــاط مــن خــالل اجلــدول الســابق أن مجيــع القــيم االحتماليــة كانــت أقــل مــن مســتوى الداللــة 
. وكانـت معـامالت االرتبـاط متمثلـة يف معامـل ارتبـاط طـردي امعامالت االرتباط يف معظمها دالـة إحصـائي   أنمبعىن  0.05

 ( 0.915) ،(0.965) ،( 0.981االرتباط على التوايل هي ). ونسب معامل اقوي جد  

 :ثبات االستبانة

إعـادة توزيعهـا علـى  َ  االستقرار يف نتائج االستبانة وعدم تغريها بشكل كبري فيما لـو تم  أيثبات االستبانة بقصد ي  
 . حمددةفرتات زمنية  يفأفراد العينة عدة مرات 

 Cronbach's Alpha Coefficientمعامل ألفا كرونباخ  

 وكانت النتائج كما هي مبينة يف اجلدول التايل: ، استخدم الباحث طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات حماور االستبانة

 : معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات حماور الدراسة  ٧جدول 

 احملور
عدد 

 الفقرات 
معامل  
 الثبات 

 ٠.٩٥1 ٥ احملور األول: تقومي املدرب
 ٠.٩٥٦ 11 احملور الثاين: تقومي حمتوى الربانمج التدرييب

 ٠.٩٨2 ٨ احملور الثالث: تقومي فاعلية الدورة يف تطوير مستوى املعلمني
 ٠.٩٨3 24 مجيع حماور الدراسة 

  يتضح من النتائج املوضحة يف اجلدول السابق أن قيمة معامل ألفا كرونباخ حملاور الدراسة كانت على التوايل
 . (٠.٩٨3وبلغت جلميع فقرات االستبانة ) ، ( ٠.٩٥1)،  ( ٠.٩٥٦)، ( ٠.٩٨2)
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للتوزيع. وبذلك يكون  ( قابلة 1)  وتكون االستبانة يف صورهتا النهائية كما هي يف امللحق ، وهو معامل ثبات مرتفع
 .  الباحث قد أتكد من صدق وثبات استبانة الدراسة

 :جمتمع وعينة الدراسة

جمتمــع الدراســة مــن مجيــع املعلمــني امللتحقــني ابلــدورات التدريبيــة الصــيفية جبامعــة أم القــرى والبــالغ عــددهم تكــون 
على إحصائية  اختيار هذا العدد بناء   َ  وقد تم ،  ومعلمة    امعلم    314معلم ومعلمة.  وقد تكونت عينة الدراسة من    1٧٠٠

على عدد جمتمع الدراسة حبيث تكون نسبة التأكد   والذي يقدم النسبة املفرتضة للعينة بناء   Sample Calculatorموقع  
  ٪ وهي نسبة عالية. ٩٥من متثيل العينة جملتمع الدراسة هي 

ــة  وم امعلم ـــ  314توزيـــع االســـتبانة علـــى  تم  ــتبيان هـــي  علمـ ــان معـــدل االســـتجابة وتعبئـــة االسـ  نيمعلمـــ  2٠2وقـــد كـ
 ا. ٪ من العينة وهي نسبة جيدة جد  ٦4مما يعن نسبة  اتومعلم

، مشـاركني )معلمـني ومعلمتـني( 4عمل مقابلة شبه منتظمة مـع  تم  -مرحلة املقابلة –يف اجلزء النوعي من الدراسة 
مييل الباحث ابملوافقة على املشاركة إوالذين أرسلوا على   يف االستبيان املعلمني واملعلمات املشاركنيا من  اختيارهم عشوائي    تم 

 .يف املقابلة

 :ومناقشتها الدراسةنتائج حتليل 

 : خصائص أفراد عينة الدراسة 

املؤهل  ، )اجلنس وفق اخلصائص الشخصية والدميوغرافية هلا املشاركة يف االستبيان يلي عرض لعينة الدراسةفيما 
 ( اخلربة التدريسية و ،  الدراسي

 : اجلنسملتغري  اتوزيع أفراد عينة الدراسة تبع   .1

 اجلنس ملتغري  ا : توزيع استجاابت أفراد تبع   ٨جدول 
 النسبة املئوية  التكرار البيان 
 ٪٧٨.٨ 1٦٠ ذكر
 ٪21.2 43 أنثى 

 ٪1٠٠ 2٠3 اجملموع 

حيث بلغت  ، لصاحل الذكور أن النسبة األكرب من عينة الدراسة كانت من السابق يتضح من خالل اجلدول 
% من حجم   21.2٠ نم حيث بلغت نسبته، لإلانثبينما كانت النسبة األقل ، من عينة الدراسة ٪٧٨.٨٠ منسبته
 . العينة 
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 املؤهل الدراسي ملتغري  اعينة الدراسة تبع  توزيع أفراد  .2

 املؤهل الدراسي ملتغري  ا : توزيع استجاابت أفراد تبع   9جدول 
 النسبة املئوية  التكرار البيان 

 ٪٧٩.3 1٦1 بكالوريوس 

 ٪1٨.٧ 3٨ ماجستري 

 ٪2.٠ 4 دكتوراه 

 ٪1٠٠ 2٠3 اجملموع 

،  كانت للحاصلني على مؤهل بكالوريوس  عينة الدراسةيالحظ من خالل اجلدول السابق أن النسبة األكرب من 
  حيث بلغت نسبتهم ، حلملة الدكتوراهبينما كانت النسبة األقل ، % من عينة الدراسة ٧٩.3٠ حيث بلغت نسبتهم

 . العينةمن حجم  ٪٠٠.2

 اخلربة التدريسية ملتغري  اتوزيع أفراد عينة الدراسة تبع   .٣

 اخلربة التدريسية : توزيع استجاابت أفراد تبعا  ملتغري  10جدول 
 النسبة املئوية  التكرار البيان 

 ٪44.٨ 91 سنوات 1-1٠
 ٪3٦.٥ 74 سنة 2٠-1٠
سنة فأكثر 2٠  38 1٨.٧٪ 

 ٪1٠٠ 203 اجملموع 

للذين ترتاوح خربهتم التدريسية ما بني سنة  أن النسبة األكرب من عينة الدراسة السابق  يتضح من خالل اجلدول 
سنة   2٠ملن بلغت سنوات خربهتم التدريسية بينما كانت النسبة األقل ، ٪ 44.٨ حيث بلغت نسبتهم، وعشر سنوات 

 حجم العينة. من  ٪1٨.٧ محيث بلغت نسبته، فأكثر 

 :الدراسة  أسئلةمناقشة    
ما مدى جـودة الـدورات الصـيفية املقدمـة مـن املركـز الـوطين للتطـوير املهـين والتعليمـي للمعلمـني مـن السؤال األول: 

 :حماور ثالثةوجهة نظرهم؟ ويتناول 

 فاعلية الدورات املقدمة للمعلمني يف رفع مستوى األداء -جودة احملتوى       -كفاايت املدرب           -

 :ول: تقومي املدربحتليل فقرات احملور األ

ســؤال الدراســة الــرئيس: مــا مــدى جــودة الــدورات الصــيفية املقدمــة مــن املركــز الــوطن للتطــوير املهــن  نولإلجابــة عــ 
فاعلية الدورات املقدمة للمعلمني يف رفع و ، جودة احملتوى، التعليمي للمعلمني من وجهة نظرهم؟ من حيث )كفاءة املدرب

وذلك ملعرفة متوسط درجة موافقة أفراد ، "ألول "تقومي املدرببتحليل فقرات احملور ايف البداية  احثقام البمستوى األداء(  
 .درجة احليادوهي  3.4قد وصل لدرجة أعلى من  وما إذا كاناملرجيح على فقرات احملور األول  الدراسةعينة 
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 حسب مقياس ليكرت األول: التكرارات والنسب املئوية إلستجاابت أفراد العينة على الفقرات املتعلقة ابحملور 11جدول 

 الفقرة
 بدرجة منخفضة  بدرجة متوسطة  ا بدرجة كبرية جد   ا بدرجة كبرية جد  

بدرجة منخفضة 
 ا جد  

 % ك % ك % ك % ك % ك
يتميـــــــــــز املـــــــــــدرب ابإلملـــــــــــام 

 مبوضوع الدورة
2٦ ٪٩.٩ ٠2 3٧٥ ٪٠.٥ 3٦.٩٪ 22 1٠.٨٪ 24 11.٨٪ 

يســــــتخدم املــــــدرب أنشــــــطة 
ووســــــائل متنوعــــــة إليصــــــال 

 املعلومة للمتدربني

2٩.٩ ٠٪ 4٩ 24.1٪ 44 3٧.٩٪ 34 1٦.٧٪ 23 11.3٪ 

املــدرب مــنظم ويــدير احلــوار 
 داخل القاعة ابحرتافية

24 11.٥ ٪٨4 2٧٨ ٪٦.٦ 3٨.4٪ 2٥ 12.3٪ 22 1٠.٨٪ 

املـــــــدرب ويســـــــاعد يتعـــــــاون 
 املتدربني

3٥ 1٧.2٪ ٦٠ 2٧ ٪٩.٦2 3٥.٥٪ 1٨.٩ ٨٪ 1٨.٩ ٨٪ 

ــاس  ــتثري املــــــــــدرب محــــــــ يســــــــ
ــاركة  ــدربني للمشـــــــــــــــــــ املتـــــــــــــــــــ

 والتفاعل الصفي

2٦ 12.٨٪ 4٨ 23.٧٥ ٪٦ 3٦.٩٪ 2٨ 13.٨٪ 2٦ 12.٨٪ 

األول  ابحملور: املتوسطات احلسابية والوزن النسيب واالحنراف املعياري إلجاابت أفراد عينة الدراسة على الفقرات املتعلقة 12جدول 
 حسب املتوسطات احلسابية امرتبة تنازلي  

على فقرات احملور األول وترتيبها حسب املتوسطات  الدراسة ن استجاابت أفراد عينة ان السابق يوضح اجلدوال 
فقرة  ، ( 4وكان ترتيب الفقرات على التوايل: فقرة رقم ) . الدراسةاحلسابية من األهم فاألقل أمهية من وجهة نظر أفراد عينة 
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 ٠.٠٠2 1.123 ٪٦3.2 3,1٦ املدرب ابإلملام مبوضوع الدورة يتميز   .1
موافق بدرجة  

 متوسطة 
2 

2.  
يستخدم املدرب أنشطة ووسائل متنوعة 

 إليصال املعلومة للمتدربني 
3.٠4 ٦٠.٨٪ 1.123 ٠.٠٠٠ 

موافق بدرجة  
 متوسطة 

٥ 

3.  
املدرب منظم ويدير احلوار داخل القاعة 

 ابحرتافية 
3.1٦ ٦3.2٪ 1.12٠.٠٠ ٩3 

موافق بدرجة  
 متوسطة 

 مكرر 2

موافق بدرجة   ٠.٧4٩ 1.13٨ ٪٦٧.4 3.3٧ يتعاون املدرب ويساعد املتدربني   .4
 متوسطة 

1 

يستثري املدرب محاس املتدربني للمشاركة   .٥
 والتفاعل الصفي 

موافق بدرجة   ٠.٠٠٠ 1.1٨2 ٪٠.٦2 3.1٠
 متوسطة 

4 

 موافق بدرجة متوسطة ٠.٠٠2 1.٠42 ٪٦3.4 3.1٧ مجيع فقرات احملور معا  
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،  (3.1٦)، (3.1٦) ، ( 3.3٧مبتوسطات حسابية على التوايل: )، ( 2فقرة رقم )، ( ٥فقرة رقم )، ( 3فقرة رقم )، ( 1رقم ) 
(3.1٠ )  ،(3.٠4 .) 

." مبتوسط حسايب  يتعاون املدرب ويساعد املتدربني" :( واليت تنص على 4الفقرة رقم )استجابة كانت على أعلى 
سلوب الذي يتبعه املدرب  تشعر حبالة من الرضا جتاه األن نسبة متوسطة  أ وتوضح هذه العبارة ،  ٪٦٧.4ووزن نسيب   3.3٧

والعمل  ، مساعدهتم يف التطبيق العملي إن توفر،  فضل أمن حيث توصيل املعلومة وفهمها بشكل  ، مع متدربيه داخل الدورة
  –املدرب ملتدربيهم مع احتياجاهتم وتطلعاهتم. مثل هذا االهتمام الذي يوليه يتالء   دماجهم ضمن البيئة التدريبية مبا إعلى 

ويف مقدرته على  ، له أمهية كبرية يف زايدة ثقة املتدرب يف حمتوى الدورة واملدرب من جهة -بدرجة كافية ان كان متوفر  إ
 االستفادة القصوى من احملتوى العلمي للدورة من جهة أخرى. 

يستخدم املدرب أنشطة   " :( واليت تنص على 2الفقرة رقم )على استجابة من افراد عينة الدراسة كانت  أقل بينما 
ويتضح من هذه العبارة أن نسبة  ، ٪ ٦٠.٨ووزن نسيب  3.٠4" مبتوسط حسايب ووسائل متنوعة إليصال املعلومة للمتدربني

مة  مدريب الدورات املختلفة اليت خضعوا هلا ميتلكون املهارات الكافية إليصال املعلو ترى أن  الدراسة متوسطة من أفراد عينة 
مثل وسائل العرض املرئية  ، ويستخدمون كافة األنشطة والوسائل واألدوات اليت تساعدهم على حتقيق ذلك، هلم

 خل من الوسائل واألنشطة. إاحلوارات والنقاشات املتبادلة مع املتدربني..  و ، شكال البيانيةالعروض التقدميية واأل ، والشاشات 

يتبعها املدرب أثناء تدريبه للفئات املختلفة قد يكون هلا أثر كبري يف زايدة حتصيلهم  األنشطة املختلفة اليت  مثل هذه
حيث جيب على املدرب التمتع بعدد من  ، األهداف اليت و ضعت هلا عواستفادهتم من احلقيبة التدريبية مبا يتالءم م

اتباعه لتقنيات  ، من احملتوى العلمي للدورةمثل متكنه ، جيايب مع متدربيهاملهارات الشخصية اليت تساعده يف التفاعل اإل
  و ، األفكار لتنمية قدرة املتدربني على االبتكار ودفعهم للمشاركة يف الدورة واالخنراط هبا واستنطاق العصف الذهن 

درب  مور اليت  جيب على املوغريها من األ، كوسيلة أسرع إليصال املعلومة استخدامه للتقنيات السمعية والبصرية املختلفة  
 سلوب التدرييب األمثل هلم. على ذلك اتباع األ  فهم احتياجات املتدربني يف املقام األول ليتم بناء  

مما يدل على وجود   ٪٦3.4والوزن النسيب يساوي  3.1٧يتبني أن املتوسط احلسايب جلميع الفقرات بلغ  مما سبق 
كفاءة املدرب وأثره على جودة الدورات الصيفية املقدمة من املركز الوطن  من قبل أفراد العينة حول  بدرجة متوسطة موافقة 

( واليت أوضحت أبن املدربني كانوا على  2٠1٠تتفق هذه النتيجة مع دراسة الشهوان ) . للمعلمنيوالتعليمي  للتطوير املهن
إاتحة الفرصة هلم للتعبري  و إشراك املتدربني يف النقاش و ، الوقت واستثمار ، ا من حيث التحضري والتقييممستوى جيد جد  

 عن آرائهم.  

 : حتليل فقرات احملور الثاين: تقومي حمتوى الربانمج التدرييب

وذلك ملعرفة متوسط درجة موافقة أفراد  ، قام الباحث بتحليل فقرات احملور الثاين "تقومي حمتوى الربانمج التدرييب" 
   .  درجة احليادوهي   3.4على من أل هذه الدرجة قد وصلت قد  وما إذا كان  املرجيح على فقرات احملور الثاين الدراسةعينة 
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 ستجاابت أفراد العينة على الفقرات املتعلقة ابحملور الثاين حسب مقياس ليكرت: التكرارات والنسب املئوية ال1٣جدول 

 الفقرة
 بدرجة منخفضة  بدرجة متوسطة  بدرجة كبرية جدا  بدرجة كبرية جدا 

بدرجة منخفضة 
 جدا 

 % ك % ك % ك % ك % ك

أهــــــــداف الــــــــدورة واضــــــــحة 
 وميكن حتقيقها بسهولة

2٦ 12.٥٩ ٪٨ 2٩.1٪ ٥٩ 2٩.1٪ 33 1٦.3٪ 2٦ 12.٨٪ 

ــدرييب مالئـــــــــم  احملتـــــــــوى التـــــــ
 حلاجايت املهنية

24 11.٨٪ 42 2٦ ٪٠.٧4 31.٥٪ 3٩ 1٩.2٪ 34 1٦.٧٪ 

التدريبية حيفـز حمتوى الدورة 
علــى التفكــري الناقــد واحلــوار 

 الفعال

24 11.٨٪ 3٩ 1٩.2٪ ٦3 31.٠٪ 44 21.٧٪ 33 1٦.3٪ 

مــدة الــدورة التدريبيــة كانــت  
 كافية

3٥ 1٧.2٪ 4٧ 23.2٪ ٦2 3٠.٥٪ 2٨ 13.٨٪ 31 1٥.3٪ 

توقيت الدورة التدريبية كـان 
 امناسب  

2٩.٩ ٠٪ 32 1٥ ٪٥.٨2 2٥.٦٪ 3٥ 1٧.2٪ ٦4 31.٥٪ 

احملتـــــــــوى يف الـــــــــدورة كـــــــــان 
 وسهال   امنظم  

21 1٠.3٪ ٥٠ 24.٧٥ ٪٦ 3٦.٩٪ 31 1٥.3٪ 2٦ 12.٨٪ 

احملتــــــــــــوى كــــــــــــان مواكــــــــــــب 
 للتطورات الرتبوية احلديثة

1٨.٩ ٨٪ 4٥ 22.2٪ ٦٦ 32.٥٪ 3٦ 1٧.٧٪ 3٨ 1٨.٧٪ 

النشاطات املصاحبة للدورة 
 مرتبطة مباشرة ابألهداف

2٩.٩ ٠٪ 44 21.٦٧ ٪٧ 33.٠٪ 3٩ 1٩.2٪ 33 1٦.3٪ 

األســــاليب التقومييــــة خــــالل 
 الدورة كانت متنوعة

1٨ ٧.4٪ 3٩ 1٩.2٪ ٧2 3٥.٥٪ 41 2٠.2٪ 34 1٦.٧٪ 

بيئـــة  امركــز التـــدريب كـــان ذ
 مناسبة

2٩.٩ ٠٪ 4٧ 23.2٪ ٦٦ 32.٥٪ 31 1٥.3٪ 3٩ 1٩.2٪ 

هنـــــــاك تناســـــــق بـــــــني عـــــــدد 
 املتدربني وقاعات التدريب

2٥ 12.3٪ ٥1 2٥.1٪ ٦٥ 32.٠٪ 24 11.٨٪ 3٨ 1٨.٧٪ 
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  الثاين: املتوسطات احلسابية والوزن النسيب واالحنراف املعياري إلجاابت أفراد عينة الدراسة على الفقرات املتعلقة ابحملور 14جدول 
 حسب املتوسطات احلسابية امرتبة تنازلي  
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موافق بدرجة   0.002 1.212 ٪٦2.٦ 3.13 أهداف الدورة واضحة وميكن حتقيقها بسهولة   .1
 1 متوسطة 

موافق بدرجة   0.000 1.242 ٪٥٨.4 2.٩2 احملتوى التدرييب مالئم حلاجايت املهنية   .2
 ٥ متوسطة 

حمتوى الدورة التدريبية حيفز على التفكري الناقد   .3
 واحلوار الفعال 

موافق بدرجة   0.000 1.23٦ ٪٥٨.٨ ٨٩.2
 ٧ متوسطة 

موافق بدرجة   0.004 1.2٨٩ ٪٦2.٦ 3.13 مدة الدورة التدريبية كانت كافية   .4
 مكرر 1 متوسطة 

موافق بدرجة   0.000 1.33٩ ٪٥1.٠ 2.٥٥ ا توقيت الدورة التدريبية كان مناسب    .٥
 11 منخفضة 

موافق بدرجة   0.000 1.1٥3 ٪٦٠.٨ 3.٠4 وسهال   ااحملتوى يف الدورة كان منظم    .٦
 3 متوسطة 

موافق بدرجة   0.000 1.21٩ ٪٥٧.٠ 2.٨٥ للتطورات الرتبوية احلديثة  ااحملتوى كان مواكب    .٧
 ٩ متوسطة 

النشاطات املصاحبة للدورة مرتبطة مباشرة   .٨
 ابألهداف 

2.٥٨.٠ ٩٠٪ 1.2٠4 0.000 
موافق بدرجة  

 ٦ متوسطة 

موافق بدرجة   0.000 1.1٧2 ٪٥٦.4 2.٨2 التقوميية خالل الدورة كانت متنوعة األساليب   .٩
 1٠ متوسطة 

موافق بدرجة   0.000 1.242 ٪٥٧.٨ 2.٨٩ بيئة مناسبة  امركز التدريب كان ذ  .1٠
 مكرر ٧ متوسطة 

موافق بدرجة   0.000 1.2٧2 ٪٦٠.٠ 3.٠٠ هناك تناسق بني عدد املتدربني وقاعات التدريب   .11
 4 متوسطة 

 موافق بدرجة متوسطة 000. 1.212 ٪٥٨.4 2.٩2 ا مجيع فقرات احملور مع  

على فقرات احملور الثاين وترتيبها حسب املتوسطات  الدراسة يوضح اجلدولني السابقني استجاابت أفراد عينة 
،  ( 1فقرة رقم )ال. وكان ترتيب الفقرات على التوايل: الدراسة احلسابية من األهم فاألقل أمهية من وجهة نظر أفراد عينة 

،  ( 1٠الفقرة رقم )، (3الفقرة رقم )، ( ٨الفقرة رقم )، (2فقرة رقم )ال ، ( 11فقرة رقم )ال، ( ٦فقرة رقم )ال، (4فقرة رقم )ال
،  (3.٠4)، (3.13)، ( 3.13مبتوسطات حسابية على التوايل: )، (٥الفقرة رقم )و ، ( ٩الفقرة رقم )، ( ٧الفقرة رقم )

(3.٠٠ )  ،(2.٩2) ،(2.٩٠ )  ،(2.٨٩) ، (2.٨٩ )  ،(2.٨٥) ،(2.٨2) ،(2.٥٥ ) . 

  ." واضحة وميكن حتقيقها بسهولةأهداف الدورة ": ( واليت تنص على 1)أعلى استجابة كانت على الفقرة رقم 
ويتضح  ، ٪ ٦2.٦ووزن نسيب  3.13مبتوسط حسايب "مدة الدورة التدريبية كانت كافية"  : ( واليت تنص على 4والفقرة رقم )

من العبارتني السابقتني أن نسبة متوسطة من أفراد عينة الدراسة جتد أن األهداف الرئيسة اليت وضعت من أجلها الدورة  
ابإلضافة إىل أن املدة الزمنية للدورة التدريبية كانت مالئمة حملتواها  ، رض الواقع بسهولة أميكن تطبيقها على واضحة هلم و 
ن أهداف  على أن ( اليت أوضحت أن املشاركني اتفقوا 2٠1٠وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الشهوان ). التدرييب نفسه 

 ا.  الدورة كانت واضحة متام  
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من حيث حتديد الفئة املستهدفة من  ، ويرى الباحث أنه جيب أن تكون هناك أهداف واضحة للدورة التدريبية
الرتكيز  و ، مكانيات املتاحة من حيث الزمان واملكان واملوارد املالية املتاحة حتديد اإل ، فهم الفئة املستهدفة، برانمج التدريب 

لتقييم   احيث ميكن اعتبارها مقياس  ، على املتدرب.. وغريها من األهداف اليت يتوقع أن تتميز ابلواقعية وقابليتها للقياس 
 أداء املتدرب أثناء الدورة وبعد انتهائها. 

توقيت الدورة " :( واليت تنص على 11)بل أفراد عينة الدراسة كانت على الفقرة رقم ق   بينما أقل استجابة من 
من أفراد   منخفضةويتضح من هذه العبارة أن نسبة ، ٪ ٥1.٠ووزن نسيب  2.٥٥." مبتوسط حسايب ا التدريبية كان مناسب  

 ومواعيدهم اخلاصة. الدراسة جتد أن توقيت الدورات التدريبية يتالءم مع ظروفهم  عينة 

ن ذلك يضمن تفرغ  إحيث ، ويؤكد الباحث على ضرورة اختيار التوقيت املناسب لعقد الدورات التدريبية املختلفة
ا  لمتدرب شعور  لن املواعيد غري املالئمة قد تسبب إ حيث ، واالستفادة منها إىل أقصى درجة ، املتدرب التام للدورة

ولرمبا يعزف املتدرب من البداية يف التسجيل يف الدورة بسبب توقيتها غري  ، اخل الدورةابالنزعاج وعدم االستقرار الذهن د
ن الدورات املقدمة للمعلمني كانت يف فصل الصيف والذي يعترب اإلجازة السنوية للمعلمني فكان من  إوحيث  مالئم.

 تكون نسبة منخفضة من املشاركني سيكونون راضني عن هذا التوقيت.  املتوقع أن  

وجود  مما يدل على  ٪٥٨.4والوزن النسيب يساوي  2.٩2يتبني أن املتوسط احلسايب جلميع الفقرات بلغ  مما سبق
وأثره على جودة الدورات الصيفية املقدمة   جودة احملتوى التدرييب للدورةمن قبل أفراد العينة حول  بدرجة متوسطة  موافقة

 .للمعلمني والتعليمي  من املركز الوطن للتطوير املهن 

 حتليل فقرات احملور الثالث: تقومي فاعلية الدورة يف تطوير مستوى العاملني 

وذلك ملعرفة متوسط  ، بتحليل فقرات احملور الثالث "تقومي فاعلية الدورة يف تطوير مستوى العاملنيقام الباحث 
درجة  وهي  3.4قد وصلت لدرجة أعلى من  وما إذا كاناملرجيح على فقرات احملور الثالث الدراسة درجة موافقة أفراد عينة 

 : احلياد
 ستجاابت أفراد العينة على الفقرات املتعلقة ابحملور الثالث حسب مقياس ليكرت: التكرارات والنسب املئوية ال1٥جدول 

بدرجة منخفضة  بدرجة منخفضة بدرجة متوسطة ابدرجة كبرية جد   ابدرجة كبرية جد   الفقرة
 اجد  

 % ك % ك % ك % ك % ك
الربانمج التدرييب ساعدين على إدارة الصف  

 بفاعلية 
2٩.٩ ٠٪ 4٠ 1٦٨ ٪٩.٧ 33.٥٪ 34 1٦.٧٪ 41 2٠.2٪ 

 ٪2٠.٧ 4٠ ٪2٠.٧ 42 ٪31.٠ ٦3 ٪1٩.2 3٩ ٪٨.4 1٧ حتقق الدورة احلاجات النفسية واملهنية للمعلم 

تنمي الدورة اجتاهات إجيابية حنو مهنة 
 التدريس 

2٩.٩ ٠٪ 4٦ 22.٧ ٪٧1 3٥.3٪ 31 1٥.3٪ 3٥ 1٧.2٪ 

الربانمج التدرييب أكسبن القدرة على  
 اجليد للدرس التخطيط  

22 1٠.٨٪ 3٦ 1٦٩ ٪٧.٧ 34.٠٪ 42 2٠.٧٪ 34 1٦.٧٪ 

الربانمج التدرييب ساعدين يف تطوير مهارة  
 التقومي وتقدمي التغذية الراجعة للطالب 

1٩ ٩.4٪ 42 2٦٨ ٪٠.٧ 33.٥٪ 3٦ 1٧.٧٪ 3٨ 1٨.٧٪ 

الربانمج التدرييب حفزين الستخدام أساليب  
 تدريسية حديثة 

21 1٠.3٪ 4٧ 23.2٪ ٦٦ 23.٥٪ 33 1٦.3٪ 3٦ 1٧.٧٪ 

الدورة التدريبية ساعدتن يف تطوير مهارة  
 إعداد االختبارات 

2٩.٩ ٠٪ 4٠ 1٦٥ ٪٩.٧ 32.٠٪ 3٦ 1٧.٧٪ 42 2٠.٧٪ 

الربانمج التدرييب ساهم يف تطوير مهارات  
 التواصل مع الطالب 

21 1٠.3٪ 4٥ 22.2٪ ٦3 31.٠٪ 3٦ 1٧.٧٪ 3٨ 1٨.٧٪ 
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املتوسطات احلسابية والوزن النسيب واالحنراف املعياري إلجاابت أفراد عينة الدراسة على الفقرات املتعلقة ابحملور الثالث : 1٦جدول 
 حسب املتوسطات احلسابية امرتبة تنازلي  

 الفقرة م
املتوسط 
 احلساب 

الوزن 
 النسيب 

االحنراف 
 املعياري

مستوى  
 الداللة 

 الرتتيب  النتيجة 

1.  
الربانمج التدرييب ساعدين على إدارة 

 الصف بفاعلية 
2.٨2 ٥٦.4٪ 1.242 0.000 

موافق بدرجة  
 ٦ متوسطة 

2.  
حتقق الدورة احلاجات النفسية واملهنية 

 للمعلم
2.٧4 ٥4.٨٪ 1.225 0.000 

موافق بدرجة  
 ٨ متوسطة 

3.  
تنمي الدورة اجتاهات إجيابية حنو مهنة 

 التدريس 
2.٩3 ٥٨.٦٪ 1.210 0.000 

موافق بدرجة  
 متوسطة 

1 

4.  
الربانمج التدرييب أكسبن القدرة على 

 التخطيط اجليد للدرس 
2.٥٧.٠ ٨٥٪ 1.214 0.000 

موافق بدرجة  
 متوسطة 

4 

٥.  
الربانمج التدرييب ساعدين يف تطوير مهارة 

 التقومي وتقدمي التغذية الراجعة للطالب
2.٨4 ٥٦.٨٪ 1.221 0.000 

موافق بدرجة  
 متوسطة 

٥ 

٦.  
الربانمج التدرييب حفزين الستخدام  

 أساليب تدريسية حديثة 
2.٩2 ٥٨.4٪ 1.232 0.000 

موافق بدرجة  
 متوسطة 

2 

٧.  
الدورة التدريبية ساعدتن يف تطوير مهارة  

 إعداد االختبارات 
2.٥٦.٠ ٨٠٪ 1.251 0.000 

موافق بدرجة  
 متوسطة 

٧ 

الربانمج التدرييب ساهم يف تطوير مهارات   .٨
 الطالب التواصل مع 

2.٥٧.٦ ٨٨٪ 1.247 0.000 
موافق بدرجة  

 متوسطة 
3 

 موافق بدرجة متوسطة 0.000 1.159 ٪٥٧.٠ 2.٨٥ ا مجيع فقرات احملور مع  

وترتيبها حسب املتوسطات   الثالث على فقرات احملور الدراسة استجاابت أفراد عينة  ان ن السابقيوضح اجلدوال 
،  ( 3وكان ترتيب الفقرات على التوايل: الفقرة رقم ) . الدراسة احلسابية من األهم فاألقل أمهية من وجهة نظر أفراد عينة 

،  ( 2الفقرة رقم )و ، (٧الفقرة رقم )، (1الفقرة رقم )، (٥الفقرة رقم )، (4الفقرة رقم )، (٨الفقرة رقم )، (٦الفقرة رقم )
 (. 2.٧4)، (2.٨٠)، (2.٨2)،  ( 2.٨4) ، (2.٨٥)، (2.٨٨)،  ( 2.٩2) ، (2.٩3حسابية على التوايل: )  مبتوسطات

."  تنمي الدورة اجتاهات إجيابية حنو مهنة التدريس ": ( واليت تنص على 3) أعلى استجابة كانت على الفقرة رقم
وتبني هذه العبارة وجود موافقة بدرجة متوسطة من قبل أفراد عينة الدراسة  ، ٪٥٨.٦ووزن نسيب  2.٩3مبتوسط حسايب 

   .جيابية لديهم جتاه مهنة التدريس الدور الذي تلعبه الدورات التدريبية يف تعزيز االجتاهات اإل حول

املدرس أببعاد رسالته  يساهم يف توعية ، تكوين اجتاهات اجيابية لدى املدرس جتاه مهنة التدريسن إ وميكن القول 
ويؤثر يف جناحه  ، ن االجتاه االجيايب جتاه املهنة حيديد صورة املعلم عند املتعليم/الطالبإحيث ، وبقواعد االنضباط األخالقي 

األمر الذي يساعده على القيام بواجبه املهن سلوكيا   ، مما يساهم يف وجود مناخ اجتماعي داخل بيئة العمل ، وتطوره
 . معرفيا  ووجدانيا  و 
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حتقق الدورة احلاجات  ":( واليت تنص على 2)بينما كانت أقل استجابة من أفراد عينة الدراسة على الفقرة رقم 
ويتضح من هذه العبارة أن نسبة متوسطة من أفراد  ، ٪ ٥4.٨ووزن نسيب  2.٧4." مبتوسط حسايب النفسية واملهنية للمعلم

 .  قاموا هبا سامهت يف حتقيق حاجاهتم النفسية واملهنية املختلفةالدراسة جتد أن الدورات التدريبية اليت عينة 

االحتياجات االجتماعية والنفسية للمتدرب  إشباع  علىكمن يف قدرهتا تأن جودة الدورة التدريبية  ويرى الباحث 
 . بشكل إجيايب نتائج تنعكس على الواقع التعليمي وذلك يف سبيل حتقيق ، بشكل عام 

مما يدل على وجود   ٪٥٧.٠والوزن النسيب يساوي  2.٨٥يتبني أن املتوسط احلسايب جلميع الفقرات بلغ  مما سبق
وتتفق هذه   املهن هلمفاعلية الدورات املقدمة للمعلمني يف رفع مستوى األداء من قبل أفراد العينة حول متوسطة موافقة 

،  يف حني أن دراسة )احملاسنة  ، (2٠13، ودراسة )عبدالرمحن ، ( 2٠14، الدراسة يف هذا اجلانب مع دراسة )الزغول
أن املتدربني رأوا أن الدورات التدريبية كانت فاعلة  أ ( أظهرت 2٠11، ودراسة )الربيع، (2٠12، ودراسة )الزغيب، ( 2٠٠4

 مبستوى عايل مرتفع هلم.  

الوطين للتطوير املهين التعليمي ومدى ذات داللة إحصائية حول تقييم دورات املركز   السؤال الثاين: هل توجد فروق
ــة الدراســةفاعليتهــا يف تطــوير أداء املعلمــني واملعلمــات ت   ــة ألفــراد عين املؤهــل ، )اجلــنس عــزى للخصــائص الداويرافي

 اخلربة التدريسية(؟ و، التعليمي

 املتغري األول : اجلنس 

( للفروق بني املتوسطات هبدف فحص الفروق بني  T-testقام الباحث حبساب املتوسط احلسايب وإجراء اختبار )
 ويبنيي اجلدول التايل هذه النتائج: ، على حدة  ستبانةمن حماور اإل كل حمور  يف الذكور واإلانثاستجاابت 

 الدراسة حماور  كل حمور منملتغري اجلنس يف    اتبع   T: املتوسط احلساب الستجاابت أفراد العينة ونتائج اختبار 1٧جدول 

 متغري اجلنس  احملاور الرئيسة 
املتوسط 
 احلساب 

 قيمة 
T 

مستوى  
 Sigالداللة 

 الداللة 

 احملور األول:
 تقومي املدرب

 دالة ٠.٠44 -2.٠2٥ 3.0913 ذكر
 3.4512 أنثى 

 احملور الثاين: 
 تقومي حمتوى الربانمج التدرييب 

 دالة ٠.٠3٥ -2.12٥- 2.8415 ذكر
 3.2135 أنثى 

 احملور الثالث: 
 تطوير مستوى املعلمني 

 غري دالة ٠.132 -1.٥11- 2.7844 ذكر
 3.0843 أنثى 

 من اجلدول السابق يتضح ما يلي: 

( حـول تقيـيم دورات املركـز الـوطن للتطـوير α ≤ 0.05إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة )توجـد فروقـات ذات داللـة 
 املعلماتعزى ملتغري اجلنس لصاحل ت  (  تقومي حمتوى الربانمج التدرييبو ،  )تقومي املدرب  والثاين  األول  ينيف احملور املهن التعليمي  

 وذلك بعد الرجوع إىل املتوسطات احلسابية
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حول تقييم دورات املركز الوطن للتطـوير ( α ≤ 0.05توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )ال 
 عزى ملتغري اجلنس ت  املهن التعليمي يف احملور الثالث )فاعليتها يف تطوير مستوى املعلمني واملعلمات( 

( الـــيت كانـــت عـــن فاعليـــة بـــرامج 2٠13عبـــدالرمحن )ودراســـة ، (2٠11النجـــار )مـــع دراســـة  وختتلـــف هـــذه النتـــائج
وقد أظهرت نتائج تلك الدراسة فروق إحصائية ، التطوير املهنية اليت تقيمها وزارة الرتبية والتعليم ابألردن للمشرفني الرتبويني

( 2٠٠٧وختتلـف هـذه النتيجـة مـع دراسـة خمادمـة )سـنوات.  1٠لصاحل املشرفني الذكور والذين تزيد خربهتم التدريسية عـن 
اليت وجدت فروق إحصائية لصـاحل املعلمـات اجلـدد يف درجـة قيـاس فاعليـة الـدورات التدريبيـة يف جمـاالت اخلطـة واألهـداف 

 حملتوى للربانمج التدرييب.  وا

 املتغري الثاين: املؤهل العلمي

قام الباحث حبساب املتوسط احلسايب وجمموع املربعات ومتوسط املربعات وقيمة "ف" وداللتها وذلك إبجراء  
يف كل حمور من حماور   ملعرفة الفروق بني اجملموعات الثالث One Way ANOVAاختبار حتليل التباين األحادي 

 : التالية النتائج وتبني اجلداول ، تبانة على حدةاالس

 الدراسة حماور  كل حمور منيف   ملتغري املؤهل العلمي ا: املتوسط احلساب الستجاابت أفراد العينة تبع  1٨جدول 

 احملاور الرئيسة 
 املتوسط احلساب 

 دكتوراه  ماجستري  بكالوريوس 
 3.٠٥٠ 3.1٨٩ 3.1٥٦ احملور األول: تقومي املدرب

 2.٥٦٨ 2.٩٧3 2.٩1٦ الربانمج التدرييبحمتوى احملور الثاين: تقومي 

 2.٩٠٦ 2.٨٨٥ 2.٨3٧ احملور الثالث: تطوير مستوى املعلمني 

 لدراسة حماور ا كل حمور منيف   ملتغري املؤهل العلمي ا: نتائج اختبار حتليل التباين تبع  19جدول 

 املؤهل العلمي  احملاور الرئيسة 
جمموع  
 املربعات 

درجات 
 احلرية 

متوسط 
 املربعات 

 قيمة 

F 

مستوى  
 Sigالداللة 

 احملور األول:
 تقومي املدرب

 037. 2 074. بني اجملموعات 

 1.097 200 219.431 داخل اجملموعات ٠.٩٦٧ ٠.٠34

  202 219.505 اجملموع 

 احملور الثاين: 
 لربانمج التدرييب تقومي حمتوى ا

 303. 2 607. اجملموعات بني 

 1.065 200 212.946 داخل اجملموعات ٠.٧٥2 2٨٥.٠

  202 213.553 اجملموع 

 احملور الثالث: 
 تطوير مستوى املعلمني 

 041. 2 082. بني اجملموعات 

 1.357 200 271.488 داخل اجملموعات ٠.٩٧٠ ٠.٠3٠

  202 271.570 اجملموع 
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 اجلدولني السابقني ما يلي: يتضح من 

( حول تقييم دورات املركز الوطن للتطـوير α ≤ 0.05توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )ال 
فاعليتهـا يف تطـوير مسـتوى و ، تقـومي حمتـوى الـربانمج التـدرييب، )تقومي املـدرب والثاين والثالث يف احملور األولاملهن التعليمي 

 عزى ملتغري املؤهل العلميت  ( املعلمني واملعلمات

 املتغري الثالث: اخلربة التدريسية 

قام الباحث حبساب املتوسط احلسايب وجمموع املربعات ومتوسط املربعات وقيمة "ف" وداللتها وذلك إبجراء  
يف كل حمور من حماور   ملعرفة الفروق بني اجملموعات الثالث One Way ANOVAاختبار حتليل التباين األحادي 

 هذه النتائج:  وتبني اجلداول التالية، االستبانة على حدة

 حماور الدراسة  كل حمور منيف   ملتغري اخلربة التدريسية ا: املتوسط احلساب الستجاابت أفراد العينة تبع  20جدول 

 احملاور الرئيسة 
 املتوسط احلساب 

 سنة فأكثر 20 سنة  20-10 سنوات  1-10
 3.242 2.٩٦2 3.3٠3 احملور األول: تقومي املدرب

 3.٠2٩ 2.٦٦3 3.٠٨3 الربانمج التدرييبحمتوى احملور الثاين: تقومي 
 2.٩٦1 2.٦٥4 2.٩٥٩ احملور الثالث: تطوير مستوى املعلمني 

 الدراسة حماور  كل حمور منيف   ملتغري اخلربة التدريسية ا: نتائج اختبار حتليل التباين تبع  21جدول 

جمموع   اخلربة التدريسية  احملاور الرئيسة 
 املربعات 

درجات 
 احلرية 

متوسط 
 املربعات 

 قيمة 
F 

مستوى  
 Sigالداللة 

 احملور األول:
 تقومي املدرب

 2.505 2 5.010 بني اجملموعات 

 1.072 200 214.496 داخل اجملموعات ٠.٠٩٩ 2.33٦
  202 219.505 اجملموع 

 احملور الثاين: 
 الربانمج التدرييب حمتوى تقومي 

 3.883 2 7.767 اجملموعات بني 

 1.029 200 205.786 داخل اجملموعات ٠.٠2٥ ٧٧4.3

  202 213.553 اجملموع 

 احملور الثالث: 
 تطوير مستوى املعلمني 

 2.196 2 4.391 بني اجملموعات 

 1.336 200 267.178 داخل اجملموعات 1٩٦.٠ ٦44.1

  202 271.570 اجملموع 

 اجلدولني السابقني ما يلي: يتضح من 

( حـول تقيـيم دورات املركـز الـوطن للتطـوير α ≤ 0.05توجـد فروقـات ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة )
املعلمني/املعلمات الذين لصاحل ، اخلربة التدريسيةعزى ملتغري ت    يف احملور الثاين )تقومي حمتوى الربانمج التدرييب(املهن التعليمي  

 وذلك بعد الرجوع إىل املتوسطات احلسابية.، ترتاوح خربهتم التدريسية ما بني سنة وعشر سنوات



 راجح الشهريد.   عليتها يف تطوير أداء املعلمني واملعلماتتقييم دورات املركز الوطيّن للتطوير املهيّن والتعليمّي ومدى فا

 25    م2019هـ / سبتمرب 1441حمرم  -1ج –( 1عدد ) –( 11اجمللد ) –جملة جامعة أم القرى للعلوم الرتبوية والنفسية 

( حول تقييم دورات املركز الوطن للتطـوير α ≤ 0.05ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
عـزى ملتغـري فاعليـة الـدورات يف تطـوير األداء املهـن للمعلمـني( ت  و ، اءة املـدرباملهن التعليمي يف احملورين األول والثالث )كف

 اخلربة التدريسية 

 اجلزء النوعي: 

مقابلة   أداة جلمع البياانت للتأكد من البياانت الكمية اليت ت مجعها من تطبيق االستبيان. ت م استخدام املقابلة ك  ت م 
أخذ إذن املشاركني  معلمني من الذين حضروا دورات املركز الوطن للتطوير املهن واليت أقيمت يف جامعة أم القرى. ت م  ٥

موضوعات حمورية )ثيمات  بعمل تسجيل صويت للمقابلة بغرض حتليل املقابالت وترميز البياانت الناجتة عنها وبناء 
Themes )  ت  وقد  نتائج الكمية ومدى صدقها وابلتايل اإلجابة عن أسئلة الدراسة.فسري اليستخدم يف ت ا تعطي تصور

 ا على خصوصيتهم.  مستعارة حفاظ   إعطاء املشاركني أمساء  

 املستخرجة من إجاابت املعلمني املشاركني يف املقابالت  الرتميزاتاإلجاابت و ( 22)جدول 

 ( Codesالرتميز )األكواد  إجاابت املشاركني  حماور األسئلة املشارك 
 بعد التنقيح وحذف املكرر منها 

 حممد

 تقومي املدرب
مقر الدورات من مركز التدريب إىل اجلامعة  قمت بتغيري -

 . لوجود كفاءات أعلى
يف بعض الدورات املدرب متميز والبعض دون املستوى  -

 املأمول. 

عوامل قبلية مؤثرة على جودة  -
اختيار ، اإلقامة  وقت، الدورات )املقر

 ( وضوح اهلدف من الدورةو ، املدرب
 
مشاركة املعلمني يف اختيار مواضيع   -

 ت اليت ستقدم هلم. الدورا
 
عالقة الدورات ابحتياجات املعلمني   -

 التدريبية. 
 
احلقائب التدريبية ومناسبتها ملستوى  -

 املعلمني.  
 
 مستوى الرضا عن الدورات -
 
 استغالل وقت الدورة بشكل إجيايب  -
 
إاتحة الفرصة للمتدربني للمشاركة  -

 بفاعلية 
 
املهن أتثري الدورات على األداء  -

 للمعلمني بطريقة مباشرة وغري مباشرة. 
 

 

 جودة حمتوى الدورات

 ا احملتوى جيد جد   -
 يوجد أنشطة تفاعلية هلا عالقة ابملوضوع. 

 يل اخليار يف اختيار الدورات اليت أرغب هبا -
 مواضيع الدورات قليلة وحمدودة. -
 احلضور وقت الدورة غري جيد وال يشجع على الرغبة يف  -

فاعلية الدورات يف تطوير 
 أداء املعلم املهن 

 ساعدتن على فهم العملية التدريسية بشكل أفضل -
 حضور الدورة شجعن لتجربة أساليب تدريسية جديدة  -

 نواف 

 املدربون متمكنون من املادة العلمية للدورة.  - تقومي املدرب
 .أسلوب احلوار كان مجيال  

 الدوراتجودة حمتوى 

املوضوعات مل تكن بتلك األمهية ابلنسبة يل لكن كانت  -
 جيدة.  

 ا وقت الدورة كان سيئ   -
جدا حبكم العطلة الصيفية. لكن ربطها بنقاط النقل شجع   

 على احلضور. 

فاعلية الدورات يف تطوير 
 أداء املعلم املهن 

األنشطة استفدت من طريقة املدرب يف التحضري وإعداد  -
 وإدارة الوقت

األنشطة التقييمية لفهم املتدربني كانت جيدة ولكن غري   -
 كافية ألهنا يف رأيي قليلة. 

 تقومي املدرب فاطمة

ن وحياولون إيصال حتقيق هدف الدورة  و ن متمكنو مدرب -
 بطريقة غري تقليدية.  

الدورات كانوا أعضاء هيئة تدريس متميزين   ومقدم -
وهذا أحد األسباب اليت جعلتن ألتحق هبذه ، ابجلامعة

 الدورات.  



 راجح الشهريد.   عليتها يف تطوير أداء املعلمني واملعلماتتقييم دورات املركز الوطيّن للتطوير املهيّن والتعليمّي ومدى فا

 26    م2019هـ / سبتمرب 1441حمرم  -1ج –( 1عدد ) –( 11اجمللد ) –جملة جامعة أم القرى للعلوم الرتبوية والنفسية 

 جودة حمتوى الدورات

أشعر أن هذه الدورات أفضل من الدورات القصرية اليت  -
تقدم خالل السنة من قبل إدارات التعليم. لكن مشكلة 

 التوقيت الصيفي حتتاج إىل نظر.
 توى حيتوي أنشطة وتدريبات تساعد على الفهم. احمل-
،  بعض احلوارات تتم عن أشياء خارج موضوع التدريب -

وهذا شيء إجيايب يف رأيي كونه مثري للمعلمني ويتيح هلم 
 فرصة احلديث عن جتارهبم وآرائهم. 

فاعلية الدورات يف تطوير 
 أداء املعلم املهن 

األنشطة وطرق التقييم متميزة وأحاول أن أطبقها مع   -
 طاليب. 

النقاش حوهلا  التخطيط للدرس من أهم املهارات اليت ت م  -
 يف الدورات التدريبية. 

 رزان 

 تقومي املدرب
من املادة العلمية اليت  ان وأغلبهم كان متمكن  و جيد -

 يقدمها.  
لل وبث بعض األنشطة الرتفيهية لطرد امليستخدمون  -

 احلماس يف املتدربني. 

 جودة حمتوى الدورات

 على البعض  االتوقيت كان صعب  -
يل وقد اخرتت الدورات اليت تناسبن  ااحملتوى كان مناسب   -

 من الدورات املطروحة. 
فرصة املشاركة والنقاش للمتدربني كانت مفتوحة بشكل   -

 ا يف بعض الدورات. كبري خصوص  

فاعلية الدورات يف تطوير 
 أداء املعلم املهن 

الدورة أفادتن أبنن جيب أن أحدد األهداف من الدرس  -
 بوضوح وأن أركز عليها. 

طريقة استغالل الوقت وتقسيمه مهارة مهمة تعلمتها    -
 بشكل غري مباشر من املدربني خالل الدورات.

 (  Codes( املستخلصة من الرتميزات ) Themes احملورية )الثيمات املواضيع  

عوامل جناح الدورات التدريبية: هذا املوضوع احملوري نتج من عدة ترميزات ت حصرها وربطها ببعض. هذه   .1
)مشاركة  اختيار املواضيع للدورات و ، اختيار املدرب ، مكان إقامة الدورات، وقت إقامة الدورات :هي الرتميزات 

،  عالقتها ابحتياجات املعلمني التدريبية( ، ومناسبتها  حداثة املواضيع ، املعلمني يف حتديد احتياجاهتم التدريبية
 وضوح أهداف الدورة التدريبية.  و ، احلقائب التدريبية 

ت حصرها وربطها   ذا املوضوع احملوري نتج من عدة ترميزات ه: السلبيات واالجيابيات حلضور الدورات الصيفية  .2
إاتحة الفرصة  ، استغالل وقت الدورة بشكل إجيايب، ببعض وهذه الرتميزات هي: مستوى الرضا عن الدورات

 أتثري الدورات على األداء املهن للمعلمني. و، للمتدربني للمشاركة بفاعلية
وهي مهارة  ، املشاركنياملهارات املكتسبة: نتج هذا املوضوع احملوري من عدة ترميزات وردت يف استجاابت  .3

 ومهارة التقييم.  ،  مهارة إدارة احلوار ، مهارة حتديد األهداف،  مهارة استغالل الوقت ،  التخطيط للدرس 
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 الربط بني النتائج الكمية والنوعية 

توافق  كانت النتائج النوعية للدراسة مؤكدة للنتائج الكمية. حيث تظهر النتائج املستخلصة من املقابالت وجود 
وجود التوافق كان يف عدة نقاط  ، احلصول عليها من تطبيق االستبيان  بينها كبياانت نوعية مع البياانت الكمية اليت ت م 

 كالتايل: 

أظهرت إجاابت املعلمني على أسئلة املقابلة رضاهم عن املدربني وعن جودة احملتوى التدرييب رغم املالحظات   −
كون املعلمني يشعرون أن مواضيع الدورات التدريبية جيب أن توضع مبشاركة  عليها. تتمثل هذه املالحظات يف  

املعلمني حىت تكون مشبعة لالحتياجات التدريبية هلم بشكل أكرب وأوسع. وهذا يتفق مع النتائج الكمية اليت  
 ذكرت أن الرضا عن املدربني وعن احملتوى التدرييب كان بدرجة متوسطة بني أفراد العينة.  

ض املعلمني أن حضور هذه الدورات شجعهم على جتربة أساليب تدريسية جديدة وهذا يتوافق مع النتائج  ذكر بع  −
الكمية اليت أكدت أن حضور هذه الدورات ساعد بدرجة متوسطة على تنمية التوجهات اإلجيابية جتاه مهنة  

 التدريس.  
ا وقت إقامة الدورات كان من  درب بل أيض  العوامل املؤثرة على جودة الدورات ليست فقط احملتوى أو كفاءة امل  −

ا لكوهنا يف فرتة الصيف وهي فرتة  النقاط اليت اتفق مجيع أفراد عينة املقابالت أنه مل يكن التوقيت األمثل نظر  
إال أن املعلم )نواف( واملعلمة )رزان( استدركوا ذلك بتأكيد أن خيار التوقيت قد  ، اإلجازة للمعلمني. رغم هذا 

يصعب تغيريه ألن أغلب املعلمني مشغولني يف أوقات الدوام الرمسي إبعداد الدروس وحتضريها وتصحيح  يكون 
وقد مينعهم ذلك من حضور الدورات التدريبية اليت تكون  ، الواجبات واالختبارات وغريها من األعمال التدريسية

 ا وملدة عدة أسابيع.  فرتهتا عدة ساعات يومي  

 :الدراسةنتائج    ملخص

 النتائج التالية: الدراسة  ت أظهر 

وجود موافقة بدرجة متوسطة من قبل أفراد العينة حول كفاءة املدرب وأثره على جودة الدورات الصيفية املقدمة من   .1
 ٪ ٦3.4املركز الوطن للتطوير املهن التعليمي للمعلمني بوزن نسيب 

احملتوى التدرييب للدورة وأثره على جودة الدورات  بل أفراد العينة حول جودة وجود موافقة بدرجة متوسطة من ق   .2
 ٪ ٥٨.4الصيفية املقدمة من املركز الوطن للتطوير املهن التعليمي للمعلمني بوزن نسيب 

بل أفراد العينة حول فاعلية الدورات املقدمة للمعلمني يف رفع مستوى األداء بوزن نسيب  وجود موافقة متوسطة من ق   .3
٥٧.٠٪ 
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( حول تقييم دورات املركز الوطن للتطوير  α ≤ 0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) توجد فروقات ذات .4
لصاحل  ، اجلنسعزى ملتغري تقومي حمتوى الربانمج التدرييب( ت  و ، تقومي املدرب الثاين ) ين األول و املهن التعليمي يف احملور 

 وذلك بعد الرجوع إىل املتوسطات احلسابية.   املعلمات

( حول تقييم دورات املركز الوطن للتطوير  α ≤ 0.05توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )ال  .٥
 .  املؤهل العلمي ملتغري عزى ت  يف حماور الدراسة الثالثة   املهن التعليمي

الوطن للتطوير  ( حول تقييم دورات املركز α ≤ 0.05توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .٦
لصاحل  ، عزى ملتغري اخلربة التدريسيةاملهن التعليمي يف احملور الثاين )تقومي حمتوى الربانمج التدرييب( ت  

وذلك بعد الرجوع إىل املتوسطات  ، املعلمني/املعلمات الذين ترتاوح خربهتم التدريسية ما بني سنة وعشر سنوات 
 احلسابية. 

 الدراسةتوصيات  مقرتحات و   :ااثني  

عدة  الباحث يقرتح، ة الرئيسالدراسة ر مناقشة حماو إىل  وبعد الرجوع، الدراسةعنها  أسفريف ضوء النتائج اليت 
 : توصيات وذلك على النحو التايل 

 . للمعلمني عداد حمتوى تدرييب للدورات املختلفة يتالءم مع االحتياجات التدريبية واملهنية إ .1
 . عداد حمتوى تدرييب للدورات املختلفة حيفز على التفكري الناقد واحلوار الفعال إ .2
 . احلديثة عداد حمتوى تدرييب للدورات املختلفة يتميز ابلسهولة والسالسة ويواكب التطورات الرتبوية إ .3
 توفري مدربني خمتصني لديهم خربة مبحتوى الدورات التدريبية املكلفني هبا.  .4
 توفري مدربني لديهم صفات تنظيمية وادارية تتيح له ادارة احلوار مع املتدربني داخل قاعة التدريب ابحرتافية  .٥
كسر الروتني لديهم واخنراطهم يف    توفري جو تفاعلي داخل القاعة التدريبية ما بني املدرب واملتدربني مبا يساهم يف .٦

 . الدورة بشكل فعيال 
 . هداف العامة للدورات املختلفة قبل انعقادها مبا يضمن حتقيقها سهولة قياسها يف املستقبل حتديد األ .٧
 واملعلمني. الدورة التدريبية مبا يتالءم مع حمتواها العلمي ووقت حتديد مدة  .٨
 . بية املختلفة قبل انعقادهاحتديد األساليب التقوميية للدورات التدري  .٩

مهارة  ، وضع دورات تدريبية بشكل مهن تساهم يف تطوير مهارات التدريس من حيث مهارة اعداد االختبارات .1٠
 ومهارة التخطيط اجليد للدرس.  ،  التقومي وتقدمي التغذية الراجعة للطالب
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 املراجع:

(. أثـر الـدورات التدريبيـة لعضـو هيئـة التـدريس يف تنميـة مهـارات أعمـال اجلـودة 2٠1٩حممـد يعقـوب. ) حسن، عبـدالقادر
أمـــاراابك: األكادمييـــة  .مــن وجهـــة نظـــر أعضـــاء اهليئـــة التدريســـية: دراســـة حالـــة كليــة العلـــوم اإلداريـــة جامعـــة جنـــران

  جع منمسرت  .124 - 1٠٩، 32ع ،1٠األمريكية العربية للعلوم والتكنولوجيا، مج

https://search.mandumah.com/Record/948719  
فعاليــة الــربامج التدريبيــة للمعهــد الــوطن للتــدريب يف األردن مــن وجهــة نظــر  (2٠11. )الربيــع، إســالم، وخصــاونة، أنــيس

 جامعة الريموك، اربد. مسرتجع من (رسالة ماجستري غري منشورة)املتدربني 

 https://search.mandumah.com/Record/734364  
(. تقومي برامج مركز التدريب الرتبوي ابلرائسة العامة لتعليم البنات يف مكة املكرمة وجـدة مـن وجهـة 1421رواس، فائزة. )

 نظر املدرابت واملتدرابت، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة أم القرى، مكة.

(. مسـتوى فعاليـة الـربامج التدريبيـة وأثـره علـى تنميـة املـوارد البشـرية يف القطـاع العـام 2٠12ونصـري، نعـيم. )الزعيب، هـديل، 
األردين من وجهة نظـر املـدربني واملتـدربني يف املعهـد الـوطن للتـدريب يف اململكـة األردنيـة اهلاليـة )رسـالة ماجسـتري 

 https://search.mandumah.com/Record/733570 غري منشورة(. جامعة الريموك، اربد. مسرتجع من

فاعلية برامج تدريب املشرفني الرتبويني يف ممارسة دور اإلسـناد الرتبـوي يف وزارة  (. 2٠14الزغول، إميان، وسالمة، كايد. )
غــري رســالة دكتــوراه )الرتبيــة والتعلــيم األردنيــة مــن وجهــة نظــر املشــرفني املســاندين ومقرتحــاهتم لتطــوير هــذه الــربامج 

 https://search.mandumah.com/Record/723467 جامعة الريموك، إربد. مسرتجع من (منشورة

مـــن وجهـــة نظـــرهم.  دور الـــدورات التدريبيـــة يف تطـــوير املهـــارات التدريســـية ملعلمـــي الرتبيـــة الفنيـــة(.143٠الزهـــراين، بنـــدر. )
 )رسالة ماجستري غري منشورة(، جامعة أم القرى. مكة.

ــد ــهوان، عبـ ــدارس(، 2٠1٠العزيز )الشـ ــديري املـ ــويني ومـ ــرفني الرتبـ ــة  دورة املشـ ــة الرتبيـ ــعود –بكليـ ــة امللـــك سـ ــة ، جامعـ دراسـ
 . تقوميية

 (. التدريب: مفهومه، فعالياته، بناء الربامج التدريبية وتقوميها. عمان: دار الشروق.2٠٠2حسن امحد.) ،الطعاين

أساليب برامج التنمية املهنية للمشرفني الرتبويني يف وزارة الرتبية والتعليم األردنية (. درجة فاعلية 2٠13عبدالرمحن، إميان. )
 ،4٠عمادة البحث العلمي، مج  -العلوم الرتبوية: اجلامعة األردنية  -دراسات   .من وجهة نظر املشرفني الرتبويني

  https://search.mandumah.com/Record/433783 مسرتجع من .٥٦ - 42، 1ع 

االحتياجـات التدريبيـة ملعلمـي  .(2٠14عتيـيب، زاهـر بـن عـواض اخلديـدي، و الغامـدي، أمحـد بـن عبـدالرمحن آل أمحـد. )ال
 جامعة أم القرى، مكة املكرمة. مسرتجع من .(رسالة ماجستري غري منشورة)  ومعلمات الرتبية الفنية مبدينة الطائف

https://search.mandumah.com/Record/649226  
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(. تقــدير درجــة فاعليــة الــربامج التدريبيــة للمعلمــني اجلــدد يف حمافظــة إربــد مــن وجهــة نظــرهم. رســلة 2٠٠٧، بــدر، )خمادمــة
 ماجستري، جامعة الريموك، إربد، عمان. 

اخلليــل: حمافظــة  الفلســطينية يف مج التدريبيــة وأثرهــا علــى أداء مــوظفي وازرة الرتبيــة والتعلــيماالــرب  (. 2٠11) النجــار عفــاف
 والبحث العلمي، جامعة اخلليل. واقع وطموحات، رسالة ماجستري، كلية الدارسات العليا
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