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  :الملخص
رات التدریبیة المقدمة لمرشدي الطالب في ھدفت ھذه الدراسة إلى التعرف على واقع الدو

إدارة التدریب التربوي بالریاض من وجھة نظر المتدربین الذین التحقوا بالدورات التدریبیة،  ولقد 
حیث تكون مجتمع .استخدم الباحث المنھج الوصفي المسحي باعتباره أنسب المناھج لطبیعة الدراسة

ین أنھوا البرنامج التدریبي خالل الفصل الدراسي الثاني الدراسة من جمیع المرشدین الطالبیین الذ
ھـ،  والذي أقیم في إدارة التدریب التربوي بمدینة الریاض،  والبالغ عددھم ١٤٣٢-١٤٣١لعام 

مرشدًا،  وفق سجالت إدارة التدریب،  وكانت أداة الدراسة المستخدمة االستبانة وھي مكونة ) ٩٠(
 صدق البناء بعرضھ على مجموعة من المحكمین،  وبعد جمع فقرة،  وتم التأكد من ) ٣٤(من 

مع إجراء المعالجات اإلحصائیة  )SPSS(البیانات تم إدخالھا في الحاسب اآللي على برنامج 
أن محتوى البرنامج التدریبي یجمع بین : الالزمة،  وكانت أھم النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة

متوسطة،  أن أھداف البرنامج التدریبي قابلة للقیاس ظھرت الجانب النظري والتطبیقي وبدرجة 
بدرجة ضعیفة،  تشجع األسالیب التدریبیة على التفاعل والمشاركة ظھرت بدرجة ضعیفة،  موقع 
إدارة التدریب مناسب ویسھل الوصول إلیھ ظھر بدرجة منخفضة،  ال توجد فروق ذات داللة 

و محاور البرنامج التدریبي الست تبعًا الختالف إحصائیة بین آراء أفراد عینة الدراسة نح
 عدد الدورات التدریبیة التي التحق - سنوات الخبرة في التعلیم -التخصص في اإلرشاد الطالبي (

 )بھا المتدرب بإدارة التدریب التربوي
 :المقدمة

یعد التدریب في عصرنا الحاضر موضوعًا أساسیًا من الموضوعات ذات األھمیة الخاصة 
 تنمیة الموارد البشریة وزیادة كفاءتھا اإلنتاجیة،  فقد أصبح التدریب یمثل مكان الصدارة في في

أولویات المنظمات،  فتحتاج جمیع المنظمات أیًا كان مجال عملھا في القطاع العام أو الخاص إلى 
ات الحكومیة تحدید حاجاتھا التدریبیة لتدریب العاملین علیھا،  وتنفق الوزارات والمؤسسات والھیئ

الكثیر من المال والجھد لتدریب العاملین،  والھدف من ذلك ھو تطویر وتنمیة األداء وزیادة فاعلیة 
البرامج التدریبیة لتنعكس على أداء األفراد وضمان االستقرار الوظیفي للعاملین وتنمیة روح 

  . اإلبداع لدیھم
طویر السلوك بما یقابل متطلبات فالتدریب ھو أحد المداخل األساسیة إلثراء الشخصیة وت

األداء على المستویین الفردي والجماعي،  ومع التغیرات المتسارعة التي یشھدھا المجتمع 
المعاصر،  فمن الضروري إعادة النظر في الجوانب التنظیمیة القائمة لیس فقط من أجل التوافق مع 

ور التنظیمي المستمر الذي یتفق مع المتغیرات وتعظیم االستفادة منھا،  ولكن أیضًا لضمان التط
  ).م٢٠١٠الخلیفات،  .(معاییر الجودة واالستخدام لمعطیات ثورة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات

تعطي "من سیاسة التعلیم في المملكة العربیة السعودیة على أن ) ١٩٦(وقد نصت المادة 
 ودورات التوعیة لترسیخ الخبرات الجھات المختصة عنایة كافیة للدورات التدریبیة والتجدیدیة

  ".وكسب المعلومات والمھارات الجدیدة
یتناول التدریب كافة جوانب العملیة التعلیمیة واألجھزة "على أن ) ١٩٧(كما نصت المادة 

العاملة فیھا،  وتوضع برامج للدورات یحدد فیھا غرض الدورة ومناھجھا وطرق تنفیذھا وتقویمھا 
ھـ،  ١٤٢٢اللجنة العلیا لسیاسة التعلیم،  ".( تتوفر في القائمین علیھاوالشروط التي ینبغي أن

  )   ٣٩ص
فالبرامج التدریبیة نشطت وتنوعت في مختلف المؤسسات التعلیمیة وعلى كافة المستویات 
فشملت المعلم والمشرف والقائد التربوي والمرشد الطالبي الذي یعتبر المسؤول الرئیس في عملیة 
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خدماتھ تمتد لتشمل مجاالت التخطیط واإلشراف والمتابعة والتقویم للخدمات اإلرشاد،  ألن 
اإلرشادیة في مجال المدرسة،  وقد أكدت المؤسسات التربویة في المملكة ومنذ حوالي ثالثة عقود 

: ھـ األھداف العامة للتدریب وھي١٣٩٤أھمیة التدریب،  فقد حدد مؤتمر المعلمین األول عام 
األھداف العلیا للتدریب،  ورفع مستوى المتدرب في تخصصھ وفي ثقافتھ العامة،  توعیة المتدرب ب

  .والتدریب على القیادة نظریًا وعملیًا
ونظرًا ألھمیة التدریب فقد سعت المنظمات المعاصرة إلى التركیز على البرامج التدریبیة 

وارد البشریة،  ولكي تكون ھذه باعتبارھا جزءًا أساسیًا من استثماراتھا االستراتیجیة في تنمیة الم
البرامج ناجحة ومؤثرة في فاعلیة التدریب ینبغي أن تبدأ بالتقویم وتنتھي بھ،  من خالل تقدیر 

  .الحاجات وتحدید االحتیاجات التدریبیة ثم تصمیمھا وتنفیذھا وتقویمھا لقیاس مدى فاعلیتھا وكفاءتھا
لبرامج التدریبیة كدراسة الرشیدي وقد أكدت العدید من الدراسات على أھمیة تقویم ا

،  ولذا یعد التقویم عنصرًا )ھـ١٤٢٨(ودراسة معمار ) مـ٢٠١٠(ودراسة الترجمي ) ھـ١٤٢٥(
جوھریًا لقیاس مخرجات برامج التدریب كما تظھر في المھارات أو االتجاھات الجدیدة التي 

  .إلى مواقع العملاستفادھا المتدربون من التدریب أو قیاس مدى نقل مھارات التدریب 
  :مشكلة الدراسة

تولي وزارة التربیة والتعلیم في المملكة العربیة السعودیة اھتمامًا متزایدًا ببرامج التدریب 
وتتابعھا من أجل تحسینھا،  وتظھر ھذه االھتمامات في نتائج بعض الدراسات السابقة التي أجریت 

بحوث ودراسات میدانیة لتقویم ھذه البرامج حول برامج التدریب،  إال أن ھناك حاجة إلى إجراء 
  .من أجل رفع مستواھا وفاعلیتھا

ھـ إلى ترشیح عدد من ١٤١٢ولذلك لجأت الوزارة في السنوات األخیرة ابتداًء من عام 
المعلمین وتكلیفھم بالعمل في مجال التوجیھ واإلرشاد وفق ضوابط وشروط محددة،  ثم تفریغھم 

د اجتیازھم التجربة بنجاح لمدة عام دراسي كامل،  ولوجود تباین للعمل كمرشدین طالبیین بع
واضح في المؤھالت المطلوبة لشغل وظیفة المرشد،  وتعدد نماذج التأھیل العلمي للعاملین في 
التوجیھ واإلرشاد وخاصة مع اتجاه الوزارة إلى ترشیح بعض المعلمین للعمل في مجال اإلرشاد،  

 إلى التأھیل والتدریب وتنمیة المھارات الالزمة للمرشدین الطالبیین لكي فإن الحاجة تبدو ماسة جدًا
. یواجھوا سیل المشكالت السلوكیة والتحصیلیة المتدفقة التي أفرزتھا عناصر التقنیة الحدیثة، 

  ).١٠٠م،  ص٢٠٠٥المزیني، (
عن وقد الحظ الباحث من خالل اطالعھ على العدید من الدراسات والبحوث التي تتحدث 

و ) ھـ١٤٢٥الرشیدي، (و ) ھـ١٤٢٧الداود، (التدریب وتقویم البرامج التدریبیة مثل دراسات 
،  إضافة إلى خبرتھ من خالل المشاركة في البرامج التدریبیة المقدمة )م٢٠١٠الترجمي، (

 وإیمانھ بأھمیة التدریب في رفع الكفاءة، ) التوجیھ واإلرشاد المھني،  دراسة الحالة(للمرشدین 
وتحسین األداء،  وزیادة اإلنتاجیة في العمل،  بأن ھناك حاجة إلى إجراء تقویم للبرامج التدریبیة 
المقدمة لمرشدي الطالب لتحدید فاعلیتھا وجودتھا،  ومدى مساھمتھا في تطویر المرشدین ومن ثم 

  .االستنارة بالنتائج عند تصمیم برامج تدریبیة جدیدة
 :أسئلة الدراسة

ما واقع الدورات التدریبیة المقدمة : ة الدراسة في السؤال الرئیس التاليتتحدد مشكل 
لمرشدي الطالب في إدارة التدریب التربوي بالریاض من وجھة نظر المتدربین؟ وینبثق من ھذا 

  :السؤال الرئیس األسئلة الفرعیة التالیة
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 :ما واقع الدورات التدریبیة المقدمة لمرشدي الطالب من حیث .١
  .برنامج التدریبي محتوى ال  - أ

  .أھداف البرنامج التدریبي-ب
  . كفاءة المدربین-ج
  . األسالیب التدریبیة-د

  . البیئة التدریبیة- ھـ
  . الزمن والوقت المخصص لتقدیم البرنامج التدریبي- و

:      ھل ھناك فروق ذات داللة إحصائیة في آراء أفراد عینة الدراسة تبعًا للمتغیرات التالیة .٢
 اإلرشاد،  سنوات الخبرة في التعلیم،  عدد الدورات التي التحق بھا المتدرب التخصص في(

 ).بإدارة التدریب
ما المقترحات التي یراھا المتدربون مناسبة لزیادة فاعلیة برامج تدریب المرشدین في إدارة  .٣

 التدریب التربوي؟
  : أھداف الدراسة
دورات التدریبیة المقدمة لمرشدي تھدف الدراسة إلى التعرف على واقع ال: الھدف الرئیس

  .الطالب في إدارة التدریب التربوي بالریاض من وجھة نظر المتدربین لتطویر مستواھا مستقبًال
  :ویتفرع منھ أھداف فرعیة ھي

 .التعرف على واقع المحتوى التدریبي للحقائب التدریبیة المقدمة بإدارة التدریب .١
 .تدریبیة خالل المدة الزمنیة المخصصة للتدریبالتعرف على مدى تحقق أھداف البرامج ال .٢
 .التعرف على مدى كفاءة المدربین في الدورات التدریبیة المقدمة في إدارة التدریب .٣
 .التعرف على مدى فاعلیة األسالیب التدریبیة المتبعة في إدارة التدریب .٤
اسة تبعًا للمتغیرات معرفة ما إذا كان ھناك فروق ذات داللة إحصائیة في آراء أفراد عینة الدر .٥

 ).التخصص،  سنوات الخبرة،  عدد الدورات التي التحق بھا المتدرب بإدارة التدریب:(التالیة
  تقدیم بعض المقترحات التي یرى المتدربون بأنھا مناسبة لزیادة فاعلیة برامج تدریب  .٦

 .المرشدین في إدارة التدریب
 :أھمیة الدراسة

  :األھمیة النظریة
لتربیة والتعلیم الجھات العلمیة بإنشاء مراكز للبحث والتدریب تقوم بأعمال توصي وزارة ا

تقصي الحقائق وتحمل المشكالت الخاصة،  وتعتني بوضع خطة معینة للتدریب التربوي،  وتقوم 
باقتراح وتنفیذ وسائل جدیدة للتدریب وتعمل على نقل خدمات التدریب إلى مناطق المملكة حسب 

:  بأن یشمل التدریب كل العاملین في میدان التربیة والتعلیم،  وعلى مستویاتالحاجة،  كما توصي
  .المعلم،  المدیر،  المشرف التربوي

ونظرًا ألھمیة التدریب في رفع الكفاءة وتحسین األداء وزیادة اإلنتاجیة في العمل فقد 
یدانیة لتقویم إلى أن ھناك حاجة إلى إجراء بحوث ودراسات م) ھـ١٤١٣(أوصت دراسة األزھري 

برامج التدریب أثناء الخدمة بشكل مستمر لمدیري المدارس والمرشدین والمعلمین في المملكة 
  .العربیة السعودیة من أجل رفع مستوى العملیة التدریبیة

على أھمیة تقویم البرامج التدریبیة المقدمة لمدیري ) ھـ١٤١٩(وأكدت دراسة الغامدي 
  .اجات التدریبیة لھم،  ورفع الكفاءة وتحسین األداء في العملالمدارس من أجل تحدید االحتی
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إلى قصور وانعدام عملیات متابعة ) ھـ١٤٢٥(في حین توّصل الرشیدي في دراستھ عام 
وتقویم أنشطة التدریب من قبل األجھزة المختصة مع غیاب نظام محدد لالتصال بالمتدربین لقیاس 

  . التقویم المستمر للبرامج التدریبیةمدى فاعلیة التدریب،  فقد أوصى بأھمیة
وتبرز أھمیة الدراسة الحالیة بالتعرف على واقع الدورات التدریبیة المقدمة لمرشدي 
الطالب في إدارة التدریب التربوي بالریاض من وجھة نظر المتدربین وارتباطھا بالمرشد الطالبي 

  .الذي یعد عنصرًا فاعًال في العملیة التعلیمیة
  :لتطبیقیةاألھمیة ا

قد تسھم ھذه الدراسة في تحدید جوانب القوة والضعف للدورات التدریبیة المقدمة بإدارة التدریب  .١
 .بما یساعد القائمین بإعدادھا وتنفیذھا على تدعیم مواطن القوة ومعالجة أوجھ الضعف

یة برامج قد تفید ھذه الدراسة في تقدیم المقترحات التي یراھا المتدربون مناسبة لزیادة فاعل .٢
  .تدریب المرشدین في إدارة التدریب التربوي

  :مفاھیم الدراسة
 : التدریب-أ

آبادي،  .(عوده ومرنھ: درب فالن فالنًا بالشيء ودربھ على الشيء: یقال: في اللغة
  )م٢٠٠٧

توظیف المعلومات والمھارات واالتجاھات "بأنھ ) م٢٠٠٢حسنین، (یعرفھ : اصطالحًا
  .١٥ص" ل بعد المشاركة في التدریبالمتعلمة في بیئة العم

نشاط منظم مستمر یركز على الفرد لتحقیق تغییر في "بأنھ ): م٢٠١٠الخلیفات، (ویعرفھ 
معارفھ ومھاراتھ وقدراتھ الفنیة،  لمقابلة احتیاجات محدده في الوضع الراھن والمستقبلي في ضوء 

  .٢٨ص".  المجتمعمتطلبات العمل الذي یقوم بھ وتطلعاتھ المستقبلیة لدوره في
  .وسوف یتبنى الباحث تعریف الخلیفات لمالءمتھ لطبیعة الدراسة

 : الدورات التدریبیة-ب
األداة التي تلبي االحتیاجات التدریبیة من خالل منظومة "بأنھا ) م٢٠٠٢حسنین، (عرفھا 

  .٢٦ص" التدریب التي تشمل المدرب والمتدرب والقاعة والتجھیزات لمنظمة ما في وقت محدد
الجھد المنظم والمخطط لتزوید القوى البشریة في " بأنھا ) م٢٠٠٩الطعاني، (ویعرفھا 

مجاالت العمل المختلفة بمعارف معینة وتطویر مھاراتھا وتغییر سلوكھا بشكل بناء وإیجابي تحقیقا 
  ٣٨ص" ألھداف النظام

 الدورات التي نفذتھا ھي: یقصد الباحث بالدورات التدریبیة في ھذه الدراسة: التعریف اإلجرائي
إدارة التدریب التربوي التابعة إلدارة تعلیم الریاض في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 

والتي استھدفت المرشدین )  التوجیھ واإلرشاد المھني،  دراسة الحالة(ه وھي ١٤٣٢-١٤٣١
 .الطالبیین

 :  المرشد الطالبي-ج
ابن .(خلق إلى مصالحھم،  أي ھداھم ودلھم علیھامن الرشید وھو الذي أرشد ال: في اللغة

  )م٢٠٠٥منظور، 
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ھو شخص متخصص حاصل على الشھادة الجامعیة في أحد التخصصات : اصطالحًا
وھو شخص متفرغ لتقدیم الخدمات النفسیة،  ) علم النفس،  خدمة اجتماعیة،  علم اجتماع: (التالیة

ي للطلبة،  بحیث تتداخل ھذه الخدمات وتتكامل والتربویة،  واالجتماعیة،  وخدمات البحث العلم
 .لتقابل حاجات الطلبة اإلرشادیة،  وتسعى لتحقیق خدمات البرنامج اإلرشادي

ھو الذي یقوم بمساعدة الطالب لفھم ذاتھ،  ومعرفة قدراتھ،  والتغلب على ما "ویعّرف بأنھ 
جتماعي والمھني لبناء یواجھھ من صعوبات لیصل إلى تحقیق التوافق النفسي والتربوي واال

وزارة التربیة والتعلیم،  دلیل المرشد الطالبي،  "(شخصیة سویة في إطار التعالیم اإلسالمیة
  )١١ص

ھو المعلم الذي یتم تكلیفھ : یقصد الباحث بالمرشد الطالبي في ھذه الدراسة:  التعریف اإلجرائي
تربیة والتعلیم في المملكة العربیة لیمارس مھنة التوجیھ واإلرشاد الطالبي في مدارس وزارة ال
  .السعودیة سواء كان متخصصًا في علم النفس أو غیر متخصص

  :حدود الدراسة
 ستقتصر الدراسة على معرفة آراء المرشدین الذین التحقوا في :الحدود الموضوعیة .١

 .الدورات التدریبیة المقدمة لمرشدي الطالب في إدارة التدریب التربوي بالریاض
 ستقتصر الدراسة الحالیة على المرشدین الطالبیین الذین أنھوا البرامج :الزمانیةالحدود  .٢

  .ھـ١٤٣٢ -١٤٣١التدریبیة في الفصل الدراسي الثاني لعام 
 . إدارة التدریب التربوي بمدینة الریاض:الحدود المكانیة .٣

  :الدراسات السابقة
التدریبیة لمعلمي اللغة ھدفت الدراسة إلى تقویم البرامج ): م٢٠١٠(دراسة الترجمي 

العربیة في المرحلة الثانویة بالمدینة المنورة في ضوء احتیاجاتھم المھنیة،  ولتحقیق أھداف الدراسة 
قام الباحث ببناء أداة الدراسة وھي استبانة لجمع المعلومات مستخدمًا المنھج الوصفي،  وتكونت 

صدق األداة وثباتھا وأجریت الدراسة على فقرة موزعة على أربعة محاور وتم التأكد من ) ٦٧(من 
مشرفًا تربویًا حیث تم اختیارھم عشوائیًا،  واستخدم الباحث ) ١٢(معلمًا و) ١٤٥(عینة بلغت 

راعت البرامج التدریبیة المقدمة : المنھج الوصفي وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أھمھا
دینة المنورة االحتیاجات التدریبیة التي حددتھا لمعلمي اللغة العربیة في المرحلة الثانویة بالم

مجال التخطیط : تحدید درجة أھمیة مجاالت الدراسة التسعة في كل محاور الدراسة وھيالدراسة، 
للتدریس،  تنفیذ التدریس،  تقویم التدریس،  تعلیم االستماع والتحدث والقراءة والكتابة وتعلیم النحو 

صلت كل المجاالت على أھمیة بدرجة كبیرة، القصور في والصرف واألدب والبالغة حیث ح
 .استخدام أسالیب تدریس حدیثة واالقتصار على الطرق التقلیدیة

ھدفت ھذه الدراسة إلى التعرف على أھمیة الدورات ): ھـ١٤٣٠(دراسة الزھراني 
التدریبیة في التدریبیة لمعلمي التربیة الفنیة من وجھة نظرھم وتحدید مدى استفادتھم من الدورات 

تطویر مھاراتھم التدریسیة،  وقد تكون مجتمع الدراسة من جمیع معلمي التربیة الفنیة بمكة المكرمة 
معلم تربیة فنیة، ولتحقیق ) ٨٠(،  بینما طبقت الدراسة على عینة بلغت )٢٥١(والبالغ عددھم 

لمعلومات مستخدمًا المنھج أھداف ھذه الدراسة قام الباحث ببناء أداة الدراسة وھي استبانة لجمع ا
وتم التأكد من صدق األداة الوصفي،  وتكونت االستبانة بصورتھا النھائیة من ثالثة محاور،  

أن استفادة معلمي التربیة الفنیة من :  وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج،  من أھمھاوثباتھا
الدرس ومھارة الشرح ومھارة تطویر مھارة تقدیم (الدورات التدریبیة في المھارات التدریسیة 
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، أن .كانت بدرجة كبیرة)التفاعل وصیاغة األسئلة واستخدام الوسائل التعلیمیة ومھارة إنھاء الدرس
ضعف االھتمام (من بین المعوقات التي تحد المعلمین من االستفادة من الدورات التدریبیة ھي 

 )مة في الدورات ال تالئم الواقع العلميبالجانب العلمي التطبیقي،  وأن الموضوعات والبرامج المقد
ھدفت ھذه الدراسة إلى تحدید االحتیاجات التدریبیة لمرشدي ): ھـ١٤٢٨(دراسة الدوسري 

الطالب في المدارس،  وقد تكون مجتمع الدراسة من جمیع المرشدین الطالبیین بمدارس الھیئة 
 وقد استخدم الباحث أسلوب الحصر مرشدًا طالبیًا) ٧٥(الملكیة بالجبیل وینبع والبالغ عددھم 

الشامل، ولتحقیق أھداف ھذه الدراسة قام الباحث ببناء أداة الدراسة وھي استبانة لجمع المعلومات 
فقرة موزعة على ثالثة ) ٢٨(مستخدمًا المنھج الوصفي،  وتكونت االستبانة بصورتھا النھائیة من 

أوضحت : وصل الباحث إلى عدة نتائج،  من أھمھا وقد توتم التأكد من صدق األداة وثباتھامحاور،  
الدراسة مدى الحاجة إلى التدریب في الجوانب المعرفیة المرتبطة بالطرق المھنیة للخدمة 
االجتماعیة حیث جاءت معرفة الطرق الحدیثة في دراسة الحاالت الفردیة على رأس القائمة، 

التدریبیة المعرفیة المرتبطة بالتخطیط أوضحت الدراسة أن عینة الدراسة یرون أن االحتیاجات 
والتقویم والبحث في المجال المدرسي تنصب في معرفة طریقة بناء الخطة العالجیة للتعامل مع 

 .الحاالت المدرسیة،  یلیھا المھارات في استخدام المالحظة
علوم  ھدفت الدراسة إلى تقویم البرامج التدریبیة المقدمة لمعلمي ال):م٢٠٠٧(دراسة معمار 

بالمرحلة المتوسطة في المدینة المنورة،  ولتحقیق أھداف ھذه الدراسة قام الباحث ببناء أداة الدراسة 
) ٦٩(وھي استبانة لجمع المعلومات مستخدمًا المنھج الوصفي،  وتكونت محاور االستبانة من 

ب التقویم،  األھداف،  المحتوى،  طرق التدریس،  أسالی: (عبارة موزعة على المحاور التالیة
وتم التأكد من صدق األداة وثباتھا،  وقام بتطبیقھا على عینة ) التقنیات التربویة،  التطویر الذاتي

من معلمي مادة العلوم بالمرحلة المتوسطة،  وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج،  ) ١٠٨(بلغت 
م والتقنیات التربویة المقدمة  أن أھداف البرامج التدریبیة وطرق التدریس وأسالیب التقوی:من أھمھا

لمعلمي العلوم بالصف الثالث متوسط ترتبط بدرجة ضعیفة بأھداف تدریس علوم الصف الثالث 
المتوسط، أن مواضیع البرامج التدریبیة  ومھارات التعلم الذاتي المقدمة لمعلمي العلوم بالصف 

 .الث المتوسطالثالث متوسط ترتبط بدرجة متوسطة بأھداف تدریس علوم الصف الث
ھدفت الدراسة إلى التعرف على واقع الدورات القصیرة في اإلدارة ): ھـ١٤٢٧(الداود 

المدرسیة المقدمة من قبل مراكز التدریب التربوي بالریاض من وجھة نظر مدیري المدارس،  
) ١٣(برامج تدریبیة تكررت خالل العام ) ٤(ھـ ١٤٢٤- ١٤٢٣والبالغ عددھا خالل السنة الدراسیة 

برامج ) ٦(ھـ ویبلغ عددھا ١٤٢٥-١٤٢٤مدیرًا،  كذلك السنة ) ٣٣٦(مرة وبلغ عدد من التحق بھا 
مدیرًا، ولتحقیق أھداف الدراسة قام ) ٥٠٣(مرة وبلغ عدد من التحق بھا ) ٢٩(تدریبیة وتكررت 

نت الباحث ببناء أداة الدراسة وھي استبانة لجمع المعلومات مستخدمًا المنھج الوصفي،  وتكو
األھداف،  المدربون،  المتدربون،  األسالیب التدریبیة،  المحتوى (االستبانة من المحاور التالیة 

وتم التأكد من صدق األداة وثباتھا،  وقد ) التدریبي،  البیئة التدریبیة،  إدارة التدریب ونظامھ
وضوح وإمكانیة سالمة األھداف من حیث الصیاغة وال: توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أھمھا

قیاسھا واتجاه األھداف لتحقیق الجانب المعرفي وذلك بدرجة كبیرة،  أما تناسقھا فیما بینھا وتحقیقھا 
في الوقت المتاح بدرجة متوسطة، یمكن تحقیق األھداف من خالل الوقت المتاح،  واإلمكانات 

 .مج التدریبي بدرجة متوسطةالمادیة المتوفرة بدرجة متوسطة، یتم تقویم األھداف في نھایة البرنا
ھدفت ھذه الدراسة إلى تحدید جوانب القوة والضعف في ): ھـ١٤٢٧(دراسة البشر 

البرنامج التدریبي المقدم لمعلمات المواد االجتماعیة بالمرحلة االبتدائیة والمقام بمركز التدریب 
جتماعیة للمعلمات التربوي بالریاض مع تقدیم تصور مقترح لبرنامج مھارات تدریس المواد اال
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متدربة ١٣٠بالمرحلة االبتدائیة في ضوء االتجاھات الحدیثة، وتكون أفراد مجتمع الدراسة من 
 مدربة ١٥ متدربة و٨٧ مشرفة تربویة،  بینما أجریت الدراسة على عینة بلغت ٥٩ مدربة و٣١و
لدراسة وھي استبانة  مشرفة تربویة،  ولتحقیق أھداف ھذه الدراسة قامت الباحثة ببناء أداة ا٢٥و

لجمع المعلومات مستخدمًة المنھج الوصفي وتضمنت االستبانة تسعة محاور،  وقد توصلت الدراسة 
أن أھداف البرنامج قد تم تحدیدھا في ضوء معاییر األھداف التربویة : إلى عدة نتائج،  من أھمھا
دریبي یتمیز بالفاعلیة حیث ، أن واقع التقویم في البرنامج الت%٩١٫٥وقد بلغت نسبة الموافقات 

، أن المدربات في البرنامج التدریبي یتمیزن بالكفاءة حیث بلغت %٧٩٫٥بلغت نسبة الموافقات 
 %.٩١نسبة الموافقات 
ھدفت ھذه الدراسة إلى تقویم برنامج قسم التربیة الفنیة من ): م٢٠٠٦كاظم وجبر، (دراسة 

،  )مدرس،  موجھ تربیة فنیة(،  والوظیفة ) أنثىذكر، (وجھة نظر الخریجین،  ومعرفة دور النوع 
ولتحقیق أھداف ھذه الدراسة قام الباحثان ببناء أداة الدراسة وھي استبانة لجمع المعلومات 

خریجین،  وقد توصلت الدراسة ١٠٥مستخدمین المنھج الوصفي،  حیث طبقت على عینة بلغت 
ط بأھداف وأسالیب التدریب والتقویم، أن أن مفردات المحتوى ترتب: إلى عدة نتائج،  من أھمھا

ھناك مقررات ینبغي أن تتضمن في الخطة، أن طریقة المحاضرة ھي الطریقة السائدة في التدریس 
 .مع التركیز على المستوى المعرفي

ھدفت ھذه الدراسة إلى التعرف على تالؤم الجوانب الفنیة ): ھـ١٤٢٦(دراسة العتیبي 
 وأھم المقترحات التي ستسھم في تطویر أسالیب التدریب في كلیات ومحتوى البرنامج التدریبي

المعلمین،  وقد تكون مجتمع الدراسة من جمیع المدیرین الملتحقین ببرنامج تدریب مدیري المدارس 
ھـ ویبلغ ١٤٢٥المتوسطة والثانویة في كلیات المعلمین والذي طّبق في الفصل الدراسي الثاني لعام 

رسة یتدربون في إحدى عشرة كلیة، ولتحقیق أھداف ھذه الدراسة قام الباحث  مدیر مد٢٢٠عددھم 
ببناء أداة الدراسة وھي استبانة لجمع المعلومات مستخدمًا المنھج الوصفي،  وقد توصلت الدراسة 

حصول الجوانب اإلداریة على متوسط أكبر من الجوانب الفنیة التي : إلى عدة نتائج،  من أھمھا
وى البرامج التدریبیة، یتفق البرنامج مع الحاجات المھنیة واإلداریة للمتدربین تحتوي على محت

ویرفع من قدراتھم في اتخاذ قرارات وحل المشكالت، أن واجبات المتدرب لم تكن واضحة بالشكل 
المطلوب لدى المتدربین وكان یأمل المشاركون في البرامج التدریبیة أن یكونوا على بینة بالمحتوى 

 .لوبوالمط
ھدفت الدراسة إلى تقویم وتطویر برامج تدریب معلمي التربیة ): ھـ١٤٢٥(دراسة بخش 

الخاصة في المملكة العربیة السعودیة ومواكبتھ لمتغیرات عصره وذلك في ضوء احتیاجاتھم 
 ولتحقیق أھداف ھذه الدراسة قامت الباحثة ببناء أداة الدراسة وھي استبانة لجمع ،التدریبیة
أھداف : ( وتكونت محاور االستبانة من المحاور التالیة،ت مستخدمًة المنھج الوصفيالمعلوما

وتم )  أسالیب تقویم البرامج،البرنامج،  تحدید االحتیاجات التدریبیة،  محتوى البرامج التدریبیة
یة معلم ومعلمة ترب) ١٠٠(التأكد من صدق األداة وثباتھا،  وقامت الباحثة بتطبیقھا على عینة بلغت 

 ھناك عدد كبیر من نقاط القوة في  :خاصة،  وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج،  من أھمھا
المنظومة التدریبیة لمعلمي التربیة الخاصة في المملكة العربیة السعودیة یجب تعزیزھا ودعمھا 

 ھذه منھا أن البرامج المقدمة تھتم بطرق التدریس الحدیثة وتعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة وأن
 ھناك بعض جوانب الضعف والسلبیة في تلك البرامج منھا ضعف .البرامج تھتم بالنواحي النفسیة

دراسة االحتیاجات التدریبیة لمعلمي التربیة الخاصة بأسالیب أكثر علمیة وحداثة،  وضعف معرفة 
 . االحتیاجات الخاصة بإدارة الفصل والمدرسة
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ة إلى تقویم برامج تدریب مدیري المدارس في ھدفت الدراس): ھـ ١٤٢٥(دراسة الرشیدي 
مجال تقنیة التعلیم في منطقة حائل التعلیمیة ومدى تحقیقھا ألھدافھا من وجھة نظر المتدربین،  
ولتحقیق أھداف ھذه الدراسة قام الباحث ببناء أداة الدراسة وھي استبانة لجمع المعلومات مستخدمًا 

فقرة موزعة على خمس محاور وتم التأكد من صدق ) ٦٢(ن المنھج الوصفي،  وتكونت االستبانة م
مدیرًا ووكیًال،  وقد توصلت الدراسة ) ١٠٤(األداة وثباتھا وقام الباحث بتطبیقھا على عینة بلغت 

أن أكثر أسالیب التدریب استخدامًا كان أسلوب المحاضرة،  وأقلھا : إلى عدة نتائج،  من أھمھا
وجود علیم عن طریق برمجیات الحاسب اآللي كان األكثر مالءمة، أسلوب الحوار،  وأن أسلوب الت

فروق ذات داللة إحصائیة في مجال تقنیة التعلیم للكفایات التدریبیة للمتدربین تعزى إلى طبیعة 
العمل لصالح وكالء المدارس، عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في مجال تقنیة التعلیم للكفایات 

المرحلة الدراسیة،  التخصص،  الخبرة اإلداریة،  الزمن والوقت (متغیرات التدریبیة تعزى إلى 
  ).المخصص للتدریب،  التدریب السابق

  :التعلیق على الدراسات السابقة
اتفقت الدراسة الحالیة مع الدراسات السابقة في استخدام المنھج الوصفي وتناول متغیرات 

المتوسطات ، صائیة وھي التكرارات والنسب المئویةفي اختیار المعالجات اإلحالدراسة الحالیة، و
اختبار تحلیل ، معامل ثبات ألفا كرونباخ، معامل ارتباط بیرسون، الحسابیة واالنحرافات المعیاریة

  .التباین األحادي لداللة الفروق في محاور الدراسة
ا لم تتبعھ بینما اختلفت عنھا في مجتمعھا وعینتھا وربطھا بین متغیراتھا الحالیة وھو م

  .الدراسات السابقة
  :واستفادت الدراسة الحالیة من دراسات المحور األول في التالي

  . الخطوات العامة للبحث والمنھج المستخدم-
  .  التوصیات والنتائج التي أكدت على ضرورة إجراء بحوث ودراسات في مجال الدراسة الحالیة-
ك الدرا    - ن تل ة م ة الحالی تفادت الدراس ا اس صنیف       كم ة ت تبانة وكیفی صمیم االس ة ت ي كیفی ات ف س

  .محاورھا
  . واستفاد الباحث من ھذه الدراسات في بناء اإلطار النظري لدراستھ-

  :اإلطار النظري
  :التوجیھ واإلرشاد الطالبي: المحور األول

  :مفھوم التوجیھ واإلرشاد الطالبي
عض الباحثین تحت عدة لقد تعددت تسمیات ھذا المصطلح في بعض الدول كما تناولھ ب

مسمیات فمنھم من أسماه اإلرشاد األكادیمي،  ومنھم من أسماه بالتوجیھ واإلرشاد التربوي،  ومنھم 
من أسماه بالتوجیھ واإلرشاد المدرسي،  ومنھم من أسماه بالتوجیھ واإلرشاد الطالبي،  والمسمى 

یة السعودیة،  علمًا بأن جمیع ھذه األخیر ھو المتبع في وزارة التربیة والتعلیم بالمملكة العرب
المسمیات تصب في ھدف واحد وھو توظیف برامج التوجیھ واإلرشاد لخدمة الطالب نفسیًا 

  ).م٢٠٠٣العنزي، .(واجتماعیًا ومھنیًا وتربویًا
عملیة مخططة ومنظمة "وقد عرفت وزارة التربیة والتعلیم التوجیھ واإلرشاد الطالبي بأنھ 

طالب لكي یفھم ذاتھ،  ویعرف قدراتھ،  وینمي إمكاناتھ،  ویحل مشكالتھ لیصل تھدف إلى مساعدة ال
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إلى تحقیق توافقھ النفسي والتربوي واالجتماعي والمھني وإلى تحقیق أھدافھ في إطار تعالیم الدین 
  ).١١م،  ص٢٠٠٢وزارة المعارف،  ." (اإلسالمي

 التربویة التي تتالءم مع قدراتھ عملیة مساعدة للفرد في رسم الخطط"كما یعرف أیضًا بأنھ 
ومیولھ وأھدافھ،  وأن یختار نوع الدراسة والمناھج المناسبة والمواد الدراسیة التي تساعد في 
اكتشاف اإلمكانیات التربویة فیما بعد المستوى التعلیمي الحاضر ومساعدتھ في النجاح في برنامجھ 

بویة بما یحقق توافقھ التربوي بصفة التربوي والمساعدة في تشخیص وعالج المشكالت التر
  ).٣٧٧م،  ص١٩٨٨زھران، .(عامة

  :مھام وواجبات المرشد الطالبي
أورد دلیل المرشد الطالبي في مدارس التعلیم العام مھام وواجبات المرشد الطالبي فیما 

جھھ من یقوم المرشد الطالبي بمساعدة الطالب لفھم ذاتھ ومعرفة قدراتھ،  والتغلب على ما یوا: یلي
صعوبات،  لیصل إلى تحقیق التوافق النفسي والتربوي واالجتماعي والمھني لبناء شخصیة سویة 

  :في إطار التعالیم اإلسالمیة،  وذلك عن طریق اآلتي
إعداد الخطة العامة السنویة لبرامج التوجیھ واإلرشاد في ضوء التعلیمات المنظمة لذلك  -١

 .واعتمادھا من مدیر المدرسة
مجتمع المدرسي بأھداف التوجیھ واإلرشاد وخططھ وبرامجھ وخدماتھ لضمان قیام تبصیر ال -٢

 .كل عضو بمسؤولیتھ في تحقیق ھذه األھداف
تھیئة اإلمكانات واألدوات الالزمة للعمل من سجالت ومطبوعات یتطلبھا تنفیذ البرامج  -٣

 .اإلرشادیة في المدرسة
اإلرشاد ورعایة السلوك واجتماعات اإلسھام في تشكیل مجلس المدرسة ولجان التوجیھ و -٤

أولیاء أمور الطالب والمعلمین وفقًا للتعلیمات المنظمة لذلك وعقد اجتماعات ومتابعة تنفیذ 
 .توصیاتھا وتقویم نتائجھا

 :إعداد وتنفیذ برامج التوجیھ واإلرشاد وخدماتھ الوقائیة والعالجیة والتي تتركز في اآلتي -٥
لدیھ من قدرات واستعدادات إلى أقصى درجة ممكنة في تحقیق مساعدة الطالب في استغالل ما  -

 .النمو السوي في شخصیتھ
 .تنمیة السمات اإلیجابیة وتعزیزھا لدى الطالب في ضوء مبادئ الدین اإلسالمي الحنیف -
 .تنمیة الدافعیة لدى الطالب نحو التعلیم واالرتقاء بمستوى طموحھ -
متفوقین،  متأخرین دراسیًا،  معیدین (الب جمیعًا متابعة مستوى التحصیل الدراسي لفئات الط -

 ).ومتكرري الرسوب،  متوسطي التحصیل
التعرف على الطالب متكرري الغیاب أو الذین یغیبون بدون أعذار مقنعة،  وكذلك الطالب  -

الذین یتسربون من المدرسة ودراسة األسباب والعوامل المؤدیة إلى ذلك بما یسھم في توافقھم 
 .الجتماعي المنشودالدراسي وا

استثمار الفرص جمیعھا في تكوین اتجاھات ایجابیة نحو العمل المھني لدى الطالب وفقًا  -
 .ألھداف التوجیھ واإلرشاد المھني في ضوء حاجة التنمیة في المجتمع

 .التعرف على الطالب ذوي المواھب والقدرات الخاصة ورعایتھم -
 .رسیة وتكوین اتجاھات إیجابیة نحو المدرسةمساعدة الطالب على التكیف مع البیئة المد -
التعرف على حاجات الطالب ومطالب نموھم في ضوء خصائص النمو لدیھم والعمل على  -

 .تلبیتھا
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دراسیة،  نفسیة،  اجتماعیة،  صحیة،  اقتصادیة،  من : دراسة الحاالت الطالبیة بجمیع أنواعھا -
اسة الحالة والتوجیھ واإلرشاد الجمعي وغیرھا خالل فنیات واستراتیجیات المقابلة اإلرشادیة ودر

 .من األسالیب اإلرشادیة المختلفة
تنمیة القدرات المعرفیة الذاتیة والخبرات العلمیة للمرشد الطالبي وبخاصة في الجانب المھني  -

التطبیقي في میدان التربیة والتعلیم عامة،  وفي مجال التوجیھ واإلرشاد خاصة لالرتقاء بمستوى 
  ).م٢٠٠١وزارة المعارف، . (أدائھ

  :إعداد وتأھیل المرشد الطالبي
من یقوم بمھمة التوجیھ واإلرشاد البد أن یكون مؤھًال علمیًا،  وحاصًال على الدرجات 
العلمیة المناسبة وما یتضمنھ ذلك من معلومات ونظریات تمثل األساس العلمي لتأھیل المرشد 

تحت إشراف متخصصین في ھذا المجال،  لصقل مھاراتھ للتدریب العملي والمیداني،  والمالحظة 
  ).م١٩٩٨محمد، . (المتصلة بالعمل اإلرشادي

  : وفي ضوء ما سبق یمكن تقسیم إعداد وتأھیل المرشد الطالبي إلى قسمین
  :اإلعداد والتأھیل العلمي النظري للمرشد الطالبي: أوًال

رورة اإلعداد النظري للمرشد لقد أجریت بعض الدراسات في ھذا المجال واتفقت على ض
  :ومن أبرز مالمح ھذا اإلعداد

أجمع بعض الباحثین على أن یكون مؤھل المرشد الطالبي درجة الماجستیر في التوجیھ  -١
أو درجة الدكتوراه مع ساعات تخصصیة في اإلرشاد ال تقل عن ) م٢٠٠٣الدنیش، .(واإلرشاد

 )م٢٠٠٠حسین، .(ثالثین ساعة
یھ واإلرشاد من المعلمین الذي أمضوا في مھنة التدریس فترة ال تقل عن أن یختار لعمل التوج -٢

الطویرقي، . (سنتین حیث تتیح ھذه المدة للمرشد الطالبي التعرف على مشكالت الطالب وحاجاتھم
 )م١٩٨٨

یتطلب التوجیھ واإلرشاد من المرشد الطالبي أن یكون لدیھ معلومات عن اإلنسان وعن نموه  -٣
 وعن حاجاتھ ودوافع سلوكھ،  وعن أساسیات اإلرشاد وأسالیبھ،  كما یحتاج وعن تطور شخصیتھ

أن تكون لدیھ معلومات مناسبة عن التعلیم ونظامھ وإدارتھ،  وعن التدریس وطرقھ،  وعن التربیة 
اإلسالمیة وأصولھا،  وعن التقویم والقیاس وكیفیة التعرف على االستعدادات والقدرات والمیول 

شخصیة،  وكذلك بحاجة لمعلومات غزیرة حول أساسیات الدین اإلسالمي من ثقافة واالتجاھات ال
إسالمیة،  وھو باإلضافة إلى ذلك بحاجة إلى معلومات عن المجتمع والبیئة المحیطة بالمدرسة،  
وعن السیاسة التعلیمة والفرص التعلیمیة والمھنیة المتاحة للطالب،  ھذا كلھ بجانب المعلومات 

 )م١٩٩٥الشناوي، .(الصحة والتغذیة والعادات السلیمة وغیرھاالعامة عن 
  :اإلعداد والتأھیل العملي والمیداني للمرشد الطالبي: ثانیًا

ال یستغني المرشد الطالبي عن الخبرة المیدانیة أو التدریب العملي المیداني فالبد لتعدیل 
ى الممارسة اإلرشادیة الفعلیة،  وتطویر الممارسات اإلرشادیة نحو األفضل من التدرب عملیًا عل

. وتحت إشراف القائمین على التدریب من المتخصصین في الجامعات ومراكز التدریب والمدارس
  )م٢٠٠٥المزیني، (

ویمكن استخدام األفالم التعلیمیة أو عرض نماذج من الحاالت أمام المرشد،  وتحت إشراف 
ة والمتابعة لھذه الحاالت فھذا یساعد على متخصصین على أن یقوم المرشد بالمالحظة والمناقش

  )م٢٠٠٠حسین، .(تطور أداء المرشد الطالبي
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  :إعداد وتأھیل المرشد الطالبي في المملكة العربیة السعودیة
بدأ تنفیذ مشروع برامج التوجیھ واإلرشاد في المملكة العربیة السعودیة مع مطلع العام "
تنفیذًا لخطة واسعة تشتمل على إعداد الكوادر الوطنیة ھـ،  وقد بدأ ھذا البرنامج ١٤٠٢الدراسي 

: للتوجیھ واإلرشاد على مراحل متتابعة بحیث تغطي حاجات البرنامج في مراحل التعلیم الثالث
االبتدائي والمتوسط والثانوي،  وتغطي أیضًا حاجات البرامج في المناطق التعلیمیة من العاملین في 

 بالمرشدین الطالبیین للوصول بھم للتأھیل العلمي والمھني المطلوب التوجیھ واإلرشاد،  واالرتقاء
في التوجیھ واإلرشاد لكي یقوموا بمھامھم التربویة على أكمل وجھ،  وسعیًا لتقدیم خدمات إرشادیة 
ممیزة للطالب والمبنیة على أسس علمیة في سبیل معالجة ما یواجھھ أبناؤنا من مشكالت 

م،  ٢٠٠٢وزارة المعارف،  " (سیرتھم الدراسیة واالجتماعیةوصعوبات ومعوقات تعترض م
  ).٢ص

وقد قام برنامج التوجیھ واإلرشاد أساسًا على أكتاف المشرفین االجتماعیین الذین مارسوا 
مھام اإلرشاد انطالقًا من ھذه الخلفیة،  فإذا لم یوجد بالمدرسة مشرف كلف باإلرشاد أحد المدرسین 

ثم عملت الوزارة على تزوید المدارس بالخرجین من الجامعات في علم ممن یسمح جدولھ بذلك،  
  )م١٩٨٨الطویرقي، (النفس وعلم االجتماع والخدمة االجتماعیة كمرشدین طالبیین 

  : تدریب المرشدین الطالبیین أثناء الخدمة:المحور الثاني
  :مفھوم التدریب أثناء الخدمة

لخدمة،  تناولت أبعاد التدریب المختلفة وفیما ظھرت عدة تعریفات لمفھوم التدریب أثناء ا
  :یأتي عرض لبعضھا

عملیة یراد بھا إحداث آثار "التدریب أثناء الخدمة بأنھ ) م١٩٨٣(عرف شریف،  وسلطان 
معینة في مجموعة أفراد یمكن بواسطتھا مساعدتھم لیكونوا أكثر كفایة ومقدرة في أداء أعمالھم 

  ).١٤ص". (الحالیة والمقبلة
عملیة أو نشاط مقصود یھدف إلى تجدید معلومات المعلم "بأنھ ) م١٩٨٧(رفھ بشارة ویع

  ).٩٤ص" (وتنمیة مھاراتھ الفنیة باستمرار
كل برنامج منظم ومخطط " تعریفًا للتدریب أثناء الخدمة بأنھ ) م١٩٨٧(كما ذكر یوسف 

الخبرات الثقافیة والمسلكیة،  یمكن المعلمین من النمو في المھنة التعلیمیة بالحصول على المزید من 
أو كل ما من شأنھ أن یرفع من مستوى عملیة التدریب،  وفقًا لخطة مسبقة تتم في إطار جماعي 

  ).٦٧ص". (وتعاوني،  وبموجب فلسفة واضحة واستراتیجیة وأھداف محددة
برنامج مخطط لھ یقدم فرص تعلم لمعلمین في المؤسسة التعلیمیة "وھناك من یعرفھ بأنھ 

  ).Harris ،1988.p.43". (بھدف تحسین أدائھم في عملھم المحدد لھم
عملیة تربویة تھدف إلى "أن تدریب المعلمین أثناء الخدمة ھو ) م٢٠٠٢(ویرى السكیتي 

إمداد المعلم بالخبرات المعرفیة والمھاریة والوجدانیة التي تساعده على اإللمام بكل ما ھو جدید في 
  ).٦ص" (مجال تخصصھ
سبق یالحظ أن التعریفات قد تعددت وتنوعت حول مفھوم التدریب أثناء الخدمة،  ومما 

وھذا التنوع یعكس اتجاھات التدریب،  والتي یحكمھا الھدف من عملیة التدریب،  وقد استنتج 
  :الباحث من التعریفات السابقة للتدریب أثناء الخدمة ما یلي
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 .أن التدریب جھد منظم مقصود ومخطط لھ -١
 .دریب یركز على األداء الحالي والمستقبلي ومحاولة رفع مستواهأن الت -٢
 .أنھ یتناول كفایات القوى البشریة في التنظیم وھي المعارف والمھارات واالتجاھات -٣
 .أنھ یقوم على االحتیاجات الفعلیة للمتدربین -٤
وتوعیتھم أن الھدف من تدریب المعلمین ھو توعیتھم بالسیاسة التعلیمیة والتنظیمات التربویة  -٥

  .بقضایاھم الشخصیة
  :أھمیة التدریب أثناء الخدمة

تنبثق أھمیة التدریب أثناء الخدمة من العصر الذي نعیش فیھ،  فھو عصر التدفق المعرفي 
والتكنولوجي،  عصر تعددت فیھ وسائل االتصال المختلفة،  وھبت ریاحھا بكل المستحدثات 

تنظر إلى الحاضر بعین المستقبل أن تبحث ألبنائھا المتالحقة،  وھذا حتم على المجتمعات التي 
طرقًا وأسالیب لمسایرة ھذا العصر المتدفق بالمستجدات الیومیة خاصة في المیدان العلمي،  ولن 
یتأتى لھا ھذا إال عن طریق المؤسسات التربویة التي أخذت على عاتقھا بناء األجیال وتوجیھھم إلى 

  .ما یحقق لھم ھذه المسایرة
 القائمین على بناء األجیال وتنشئتھم ھم المعلمون،  فمن الواجب تبصیرھم بكل ما وألن

یستجد في مجال عملھم أوًال بأول وبما یدور حولھم من مستجدات ھذا العصر،  وال سبیل لذلك إال 
بالتدریب المتواصل القائم على تلمس احتیاجات ھؤالء المعلمین وھذا سیؤدي بالضرورة إلى 

اء وزیادة اإلنتاجیة،  مما سیكون لھ أثر إیجابي على المتدرب،  وعلى المؤسسة تحسین األد
  .التعلیمیة ومن فیھا وعلى المجتمع

وتظھر أھمیة التدریب أثناء الخدمة بمحاولة القائمین على العملیة التعلیمة بتدارك القصور 
بل الخدمة مھما كان مثالیًا أن اإلعداد ق): "م١٩٩٧(في إعداد المعلم قبل الخدمة،  حیث یؤكد موسى 

یعد إعدادًا نظریًا من الناحیة العلمیة والواقعیة،  ألن صاحب العمل یحتاج إلى تدریبھ على رأس 
العمل،  بما یمكنھ من إدراك حقیقي لمتطلبات العمل وكفایاتھ وشروطھ وظروف تنفیذه وأدائھ،  

  ).١٤ص" (قعیةویجعلھ قادرًا على القیام بأعباء العمل من الناحیة الوا
بل إن أھمیة التدریب أثناء الخدمة ال تعني بالضرورة أن ھناك جوانب نقص في برامج 

  .اإلعداد قبل الخدمة،  إنما ھي مواكبة الجدید في الحیاة،  وفي میدان العمل
فالتدریب أثناء الخدمة أصبح ضرورة الزمة وحقیقة واقعیة في جمیع الوظائف والمھن،  

 التعلیم ضرورة أكثر إلحاحًا،  ذلك ألن المعلم وھو یواجھ مطالب التغییرات ولكنھ یشكل لمھنة
السیاسیة،  واالجتماعیة،  واالقتصادیة،  وما یصاحبھا من تغیرات ثقافیة،  أضحى في حاجة ماسة 
إلى مواصلة إعداده عن طریق التدریب المستمر أثناء الخدمة حتى ال یتأخر علمیًا وثقافیًا،  وحتى 

اد الفجوة بین جیلھ وجیل تالمیذه الصغار،  ولكي یستطیع مالحقة ما یطرأ من تغیرات على ال تزد
  )م١٩٨٥حسن، .(المجتمع أو في نظام التعلیم من حیث شكلھ ومضمونھ ومحتواه

فمن خالل التدریب یتمكن المعلم من متابعة التطورات المختلفة،  واكتساب المزید من 
 نتائج البحوث التربویة الحدیثة واالستفادة منھا بما یحقق رفع المعارف والخبرات والوقوف على

مستوى األداء لدى المعلم،  وبالتالي رفع إنتاجیة النظام التعلیمي بشكل عام،  بحیث یصبح ركیزة 
  )م١٩٨٤بشارة، .(أساسیة من ركائز التنمیة

ة،  وفي ھذا یقول وتتجلى أھمیة التدریب أثناء الخدمة في مقابلتھا لحاجات األفراد النفسی
یبعث التدریب الثقة في نفوس األفراد الذین ینتظمون فیھ عندما یشعرون بأنھم ): "م٢٠٠١(عثمان
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أصبحوا على درجة من الكفایة،  بحیث یتفننون في أعمالھم أكثر من ذي قبل،  وھذا الشعور الذاتي 
  ).٨ص. (ینمي فیھم اإلحساس بالتفوق والقیمة الذاتیة

 تدریب المعلمین أثناء الخدمة باالھتمام الكبیر،  وذلك ألسباب عدیدة وقد حظیت برامج
  ):م٢٠٠٢السخي، (،  )م٢٠٠٩الطعاني، (منھا ما ورد عند كل من 

 .القصور في برامج اإلعداد قبل الخدمة حیث تعد مدخًال لممارسة المھنة ولیس إعدادًا نھائیًا -١
على جمیع المھن،  الذي جعل اإلعداد التطور والتغیر السریع في شتى المجاالت مما أثر  -٢

 .والنمو المستمرین أمرًا الزمًا
التطورات التي یشھدھا المیدان التربوي،  مما یتطلب من المؤسسات التعلیمیة التطور معھ في  -٣

 .شتى جوانبھا،  حتى تنسجم وتتفاعل لتحقیق األھداف المرسومة والمرجوة
 .األخذ بمبدأ التربیة المستمرة -٤
 .ة اإلنتاجیة للمعلم بزیادة كفایاتھ المھنیة واألكادیمیةرفع الكفای -٥
 .مساعدة المعلم المبتدئ على التأقلم مع المھنة والواقع الذي یعیشھ فیھا -٦
تحسین جو العمل في المؤسسات التعلیمیة،  عن طریق رفع الروح المعنویة بین المعلمین  -٧

 .العاملین بھا
 .ت المستمرة في شتى مجاالت الحیاةتغیر أدوار المعلم باستمرار بسبب التغیرا -٨

  :أن أھمیة التدریب أثناء الخدمة تبرز في النقاط التالیة) م١٩٩٧(ویرى موسى 
 .یھیئ الفرصة أمام المتدرب الكتساب معارف جدیدة في مجال عملھم -١
 .یساعد المتدرب على اكتساب مھارات جدیدة تتطلبھا مھنة المتدرب -٢
یة،  واكتساب اتجاھات ایجابیة تجاه المھنة الممارسة من قبل یساعد على تغییر االتجاھات السلب -٣

 .المتدرب،  مما یؤدي إلى رفع روحھ المعنویة
یكسب المتدرب آفاقًا جدیدة في مجال ممارسة مھنتھ وذلك بتبصیره بمشكالت مھنتھ،   -٤

 .وتحدیاتھا،  وأسبابھا،  وكیفیة التخلص منھا،  أو التقلیل من آثارھا على أداء عملھ
سعى إلى غرس مفاھیم،  وإكساب أسالیب التعلم المستمر في المتدرب،  من خالل تمكنھ من ی -٥

 .مھارات التعلم الذاتي المستمر
أنھ یساعد المتدرب على االنفتاح على اآلخرین من زمالئھ بھدف تنمیتھ مھنیًا،  وذلك من  -٦

اعیة التي تتطلب العمل خالل إیجاد فرص االحتكاك مع الزمالء في إطار المھام والنشاطات الجم
 .التعاوني وتسیید روح الجماعة

  :أھداف تدریب مرشدي الطالب أثناء الخدمة
  :إن تدریب مرشدي الطالب أثناء الخدمة ضرورة ملحة لتحقیق األھداف التالیة

 .زیادة كفاءة المرشد المتدرب بما یساعد على تقدمھ في مجال عملھ،  ویجعلھ راضیا عن عملھ -١
 التوجیھ واإلرشاد والتعریف بأھدافھ ومجاالتھ وبرامجھ وأخالقیاتھ،  ومھارات تأصیل مفاھیم -٢

 .العاملین فیھ،  ومتطلبات المھنة والخصائص التي یجب أن تتوفر في شاغلیھا
إكساب العاملین في میدان التوجیھ واإلرشاد للخبرات العملیة والمھنیة في تنفیذ الخدمة  -٣

دل الخبرات بین العاملین في المیدان التربوي بما یثري معارفھم اإلرشادیة،  وتوثیق التواصل وتبا
ویؤّصل خبراتھم المیدانیة في ضوء األھداف العملیة التعلیمیة،  وحث العاملین في المیدان على 
العطاء المثمر والبّناء من خالل الحوار العلمي والمناقشات الھادفة لالرتقاء بالعمل وتقویم نتائجھ 

انب التطبیقي لمفاھیم التوجیھ واإلرشاد من خالل الخبرة المتمیزة والعمل المیداني واالرتقاء بالج
 ).م٢٠٠٢وزارة المعارف، . (المبني على أسس علمیة في مجال التوجیھ واإلرشاد
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ویتضمن التدریب أثناء الخدمة أھدافًا اقتصادیة واجتماعیة ونفسیة وصوًال بھا إلى التنمیة 
إن للتدریب أھدافًا اقتصادیة تتركز في تنمیة الكفایات ):Hacon.1986.p.16(الشاملة،  یقول

والخبرات والمھارات الالزم توفرھا في أفراد القوى التعلیمیة العاملة،  لمواجھة احتیاجات المستقبل 
على المدى القصیر والبعید،  وزیادة قدرة األفراد على التحرك الوظیفي بما یضمن رفع الروح 

  .ین،  مما یؤدي إلى إنجاز العمل بمجھود أقل،  وفي وقت أقصر،  وبإنتاجیة عالیةالمعنویة للعامل
أن التدریب ): ھـ١٤٠٣شریف وسلطان، (أما من حیث أھدافھ االجتماعیة والنفسیة فیرى 

أثناء الخدمة للمعلمین یسھم في مواجھة احتیاجات المجتمع المدرسي والمحلي من مھارات وكفایات 
علیمیة العاملة في ھذه المؤسسات التربویة،  وھذا یحقق الربط بین الناحیتین الفردیة ألفراد القوى الت

واالجتماعیة ألن زیادة كفایة الفرد اإلنتاجیة تؤدي إلى زیادة الكفایة اإلنتاجیة للنظام أو المؤسسة 
یة تھدف إلى التي یعمل بھا،  وأما األھداف السلوكیة فإنھ ینظر إلى التدریب على أنھ عملیة دینامیك

تغییر اإلطار المرجعي للمتدرب وخلفیتھ ومن ثم إلى تغییر اتجاھاتھ،  وإذا أرید ھذا التغییر أن 
یكون جوھریًا فال بد أن یتعمق إلى ما ھو أبعد،  حیث یتناول الشخصیة في جوھر بنائھا خاصًة في 

رب من الحصول على النواحي التي یتطلبھا المجتمع،  ألن التدریب وسیلة تمكن الفرد المتد
االستجابات الالزمة ألداء العمل على الوجھ الصحیح اجتماعیًا باستخدام طرق مختلفة من اإلرشاد 

  .والتعلیم
  :األسالیب والطرق المتبعة في تدریب مرشدي الطالب

لقد سعت وزارة التربیة والتعلیم جاھدة إلى تدریب العاملین في جمیع المجاالت،  ومن 
ھ واإلرشاد،  وحث اإلدارات التعلیمیة على التدریب،  واالرتقاء بمھارات ضمن ذلك التوجی

  :العاملین،  واستخدام أسالیب وطرق وبرامج مختلفة منھا ما یلي
االبتعاث الخارجي أو الداخلي للحصول على درجة الماجستیر في التوجیھ واإلرشاد أو  -١

 .االختبارات والمقاییس
بارة عن دورة لمدة عام تعقد للمرشدین والحاصلین على وھو ع:  دبلوم التوجیھ واإلرشاد -٢

درجة البكالوریوس وفق ضوابط اختیار محددة من الوزارة،  وتعقد بكلیات التربیة في جامعة أم 
القرى،  وجامعة اإلمام محمد بن سعود،  وجامعة الملك سعود،  ویتلقى المرشد خاللھا معلومات 

تقدیم الخدمة اإلرشادیة للطالب،  ویشرف على الجانب جدیدة عن البرامج اإلرشادیة وكیفیة 
التطبیقي بعض من أساتذة الجامعة،  وخالل الدورة وفي نھایتھا تجرى اختبارات تقویمیة تحصیلیة 

  )م٢٠٠٢وزارة المعارف،  .(للمتدربین،  ویمنح المجتازین لھا شھادات دبلوم في التوجیھ واإلرشاد
  :   أثناء الخدمة في المملكة العربیة السعودیةالتدریب التربوي: المحور الثالث

  :االھتمام بالتدریب في المملكة العربیة السعودیة
في بدایات توحید المملكة العربیة السعودیة اھتمت الدولة بنشر التعلیم ومع تطور التعلیم 

على ذلك وانتشاره بدأ االھتمام بالتدریب على رأس العمل من أجل تصحیح الوضع القائم وقد أكدت 
وثیقة التعلیم حیث نصت سیاسة التعلیم بالمملكة العربیة السعودیة في عدد من موادھا المتعلقة 

  : بالتدریب على اآلتي
تدریب المعلمین عملیة مستمرة،  وتوضع لغیر المؤھلین لرفع مستواھم وتجدید ): ١٧٠(المادة 

  .معلوماتھم وخبراتھم
لم لمتابعة الدراسة التي تؤھلھ لمراتب أرقى في مجال یفسح المجال أمام المع): ١٧٢(المادة 

  . تخصصھ،  وتضع الجھات التعلیمیة األنظمة المحققة لھذا الغرض
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تجرى بعد إقرار أي منھج دورة توضح معالمھ وأسسھ وتبرز أھدافھ وتبین طرق ): ١٩٨(المادة 
معلمین ومن یشارك في تألیف وال) المشرفین التربویین(تنفیذه،  ویشترك فیھا واضعوه مع المفتشین 

وزارة المعارف،  سیاسة التعلیم في المملكة العربیة السعودیة، " (الكتاب المدرسي وكتاب المعلم
  ).٤ھـ، ص ١٤١٣

وبدأ اھتمام وزارة التربیة والتعلیم في المملكة العربیة السعودیة بالتدریب عندما أنشئت 
ھــ ضمت إلى التوجیھ في إدارة واحدة ١٤٠١عام ھــ،  وفي ١٣٩٤إدارة التدریب التربوي في عام 

تحت مسمى اإلدارة العامة للتوجیھ التربوي والتدریب،  ثم صدر قرار الوزارة بفصل التوجیھ عن 
التدریب وأنشئت للتدریب إدارة مستقلة تحت مسمى اإلدارة العامة للتدریب واالبتعاث وذلك في عام 

  ). ھـ١٤١٩الدلیل التربوي، (ھــ ١٤١٤
  :     ألھداف العامة للتدریب التربويا

  : یھدف التدریب التربوي في وزارة التربیة والتعلیم إلى تحقیق ما یلي
النمو المھني المستمر لشاغلي الوظائف التعلیمیة وذلك بحصولھم على مزید من الخبرات  .١

العھم على الثقافیة والمھنیة بغرض زیادة معدالت أدائھم ورفع مستوى كفاءتھم اإلنتاجیة واط
 . كل جدید في مجال التربیة والتعلیم 

رفع مستوى األداء في العملیة التعلیمیة،  وزیادة طاقات العاملین اإلنتاجیة المساندة على  .٢
 .مستوي التدریب المتواصل

رفع مستوى أداء شاغلي الوظائف التعلیمة بالمجاالت اإلداریة المساندة على مستوى الجھاز  .٣
 . وإدارات التعلیم

وزارة .(إعداد الكوادر الوطنیة المدربة في شتى التخصصات التي تحتاج إلیھا الوزارة .٤
  ).٦، ص١٤١٥المعارف، 

  :  األھداف الخاصة للتدریب التربوي
وزارة المعارف، دلیل (من أبرز األھداف الخاصة بالتدریب التربوي أثناء الخدمة ما یأتي 

  ): ه١٤١٥التدریب التربوي واالبتعاث،  
 . أداء المعلم وتطویر قدراتھ مما یجعلھ راضیًا عن عملھتحسین .١
 . تنمیة بعض االتجاھات اإلیجابیة نحو العمل والعالقات اإلنسانیة بین العاملین .٢
تزوید المتدربین بالمعلومات التربویة والمھارات والمستحدثات العلمیة والتقنیة والنظریات  .٣

 . ذه المتغیرات التربویة التي تجعلھم أكثر قدرة على مواكبة ھ
تدریب المتدربین على كیفیة تطبیق األفكار واآلراء والحلول النابعة من نتائج الدراسات بما  .٤

 . یؤدي إلى سد الفجوة بین النظریة والتطبیق العلمي
زیادة قدرة المتدربین على التفكیر المبدع بما یمكنھم من التكیف مع أعمالھم من ناحیة،   .٥

 . قبلیة والتغلب علیھا من ناحیة أخرىومواجھة مشكالتھم المست
 .  تفادي األخطاء في أداء أعمالھم واإلقالل منھا ما أمكن،  والحفاظ على الوقت والجھد .٦
إكساب المتدربین أسالیب التعلیم المستمر من خالل تمكینھم من مھارات التعلم الذاتي المستمر،   .٧

تحاق بالبرامج التدریبیة لتطویر قدراتھم أو من خالل إیجاد اتجاھات إیجابیة نحو استمرار االل
 . وإمكاناتھم
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 . تعریف المدربین بكیفیة القیام بواجبات رسالتھم ووظائفھا .٨
 . رفع كفایة القائمین بمھام التدریب التربوي،  عن طریق برامج تدریبیة متخصصة .٩

  :إدارة التدریب التربوي بمنطقة الریاض
المـتــدربین لمواكبة  مھارات واتجاھاتھي التي تسعى إلى تنمیة وتطویر معارف و

إدارة .(وتوفیر الوقت والجھد والمال التطور العلمي والتقني،  وتحسین عملیتي التعلیم والتعلم
  ).ھـ١٤٣٠التدریب التربوي بالریاض، 

ولقد أكدت سیاسة وزارة التربیة والتعلیم على إنشاء مراكز للتدریب في إدارات التعلیم،  لذا 
اء مراكز للتدریب التربوي في إدارة التعلیم بمنطقة الریاض،  حیث نشأ كقسم في تلك فقد تم إنش

برنامج ) ٨٧(ھــ أكثر من ١٤٢٥ھــ،  وقدم في عام ١٤١٩اإلدارة ثم أصبح مركز تدریب في عام 
 - برامج تربویة عامة ):  ١٤٢٥الدلیل الشامل، (ومن أھم مجاالت التدریب التي یقدمھا المركز 

  .  برامج التطویر الشخصي-  برامج المھارات العقلیة -حاسب اآلليبرامج ال
  :تقویم البرامج التدریبیة: المحور الرابع

  :مفھوم تقویم البرامج التدریبیة
تعد عملیات التقویم والمتابعة ألي برنامج من األمور الھامة،  وذلك للتأكد من مدى تحقیقھ 

 جزءًا ھامًا وأساسیًا في تصمیم البرنامج التدریبي،  وأثناء ألھدافھ أو انحرافھ عنھا،  ویعتبر التقویم
تنفیذ خطوات التدریب لمعرفة كفاءة وفعالیة تلك البرامج ومدى تحقیق األھداف المرسومة لھا،  
وعملیة التقویم بمفھومھا العام ھي تلك العملیة التي یقوم بھا الفرد أو الجماعة لمعرفة مدى النجاح 

 األھداف المرسومة والتعرف على نقاط القوة والضعف وكذلك التعرف على أو الفشل في تحقیق
  .الصعوبات والمشكالت للعمل على حلھا وإیجاد السبل الكفیلة بمواجھتھا والتغلب علیھا

شریف وسلطان،  (ویتضح مفھوم التقویم في البرامج والدورات التدریبیة من خالل ما ذكره 
عملیة ھادفة لقیاس كفاءة العمل والبرامج "دورات التدریبیة بأنھا في حدیثھما عن تقویم ال) ھـ١٤٠٣

التدریبیة،  ومقدار ما حققتھ من أھداف الخطة التدریبیة،  وإبراز نواحي الضعف والقصور لتالفیھا 
  )١٧ص". (عند تخطیط تلك البرامج

لتدریب عملیة مستمرة یقصد بھا التأكد من أن خطة ا"بأنھ ) م٢٠١١(   ویعرفھ السكارنة 
یتم تنفیذھا بدقھ لتحقیق الھدف النھائي مع التدخل في التنفیذ إلزالة أیة معوقات قد تعترض سیر 
الخطة في طریقھا المرسوم لتحقیق الھدف النھائي وقد یكون التدخل أحیانًا للتعدیل والتطویر في 

  ).٢٣٦ص" (اإلجراءات التنفیذیة
عملیة ھادفة لقیاس مدى ما تم تحقیقھ " بأنھ فیعرف تقویم التدریب) م٢٠٠٩(أما أبو النصر 

االستقصاءات : من أھداف ونتائج تدریبیة ویستخدم في ذلك عدة أدوات منھا على سبیل المثال
  ).١٤٨ص" (والمالحظة والتقاریر واالختبارات

  :أھمیة تقویم البرامج التدریبیة
  ):م٢٠٠٢اني، الطع(تتحدد أھمیة تقویم البرامج التدریبیة في النقاط التالیة 

 .مدى تحقیق البرامج التدریبیة لألھداف المخطط لھا مسبقًا .١
 .مدى تحقیق البرامج التدریبیة للنتائج المتوقعة منھا .٢
 .االختیار األمثل للوسائل واألنشطة المستخدمة في التدریب كافة .٣
 .االختیار المناسب لألسالیب التدریبیة المستخدمة في التدریب .٤
 .ابیة من أجل تعزیزھا في تنفیذ البرامجتحدید الجوانب االیج .٥
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٢٩٤

تحدید الجوانب السلبیة التي تواجھ عملیة تنفیذ البرامج التدریبیة والعمل على تذلیلھا لضمان  .٦
 .تحقیق األھداف مستقبًال
  :  أھداف تقویم البرامج التدریبیة

حدید ھناك أھداف كثیرة لتقویم البرامج التدریبیة وھي بالطبع نتاج لھدف رئیسي ھو ت
الفائدة من البرنامج ومدى الجدوى منھ،  وبیان الخطوات الواجب اتخاذھا لتصحیح مساره ومن تلك 

  ):  م٢٠١١(األھداف ما ذكر السكارنھ 
 .تحدید علمي دقیق آلثار التدریب على المتدربین .١
 .تحدید نواحي القوة والضعف في البرنامج التدریبي .٢
 .ج التدریبيتحدید اتجاھات المتدربین تجاه البرنام .٣
 .إعطاء دلیل علمي لتبریر اإلنفاق على البرنامج التدریبي .٤
 .تحدید مستوى أداء المدربین في البرنامج التدریبي .٥
 .تحدید أھم المعوقات التي تعوق تخطیط وتنفیذ البرنامج التدریبي .٦
 .إعطاء المتدرب صورة علمیة عن إنجازه وتقدمھ بشكل محدد وواضح .٧
 .تدریبیة المشبعة من قبل البرنامج التدریبيتحدید مقدار الحاجات ال .٨
 .التعرف على مقدار ما تم إنجازه من خطة التدریب وما تم تحقیقھ من أھدافھا .٩

أربعة أھداف رئیسة تسعى عملیة تقویم البرنامج التدریبي إلى ) م٢٠٠٩(ویحدد أبو النصر 
  :تحقیقھا ھي

لذا فھو یھتم بمعرفة مدى التعلم الحاصل أو إن التقویم جزء رئیسي في العملیة التدریبیة : التعلم .١
 .التحسن والتطویر نتیجة للعملیة التدریبیة

ینطوي على محاولة تقدیم إثبات أو أدلة على أن النشاط التدریبي حقق نتائج معینة أو : اإلثبات .٢
 .تطورات معینة

 .اءة وفعالیةحتى یصبح التدریب الذي ُیقدم أكثر كف: ترشید العملیة التدریبیة في المستقبل .٣
ویعني تطویر البرامج المستقبلیة بحیث تصبح أكثر فعالیة،  وذلك من خالل التعرف : التطویر .٤

 .على نقاط القوة والضعف في البرامج الحالیة
ومما تقدم یبدو واضحًا أن ھناك اتفاقًا بین معظم الباحثین والمتخصصین على أھمیة التقویم 

اعدة المعنیین في اتخاذ القرارات المناسبة لتطویر البرامج في تحسین البرامج التدریبیة،  ومس
التدریبیة،  وزیادة فاعلیتھا،  ومن وجھة أخرى أن التقویم لیس عملیة تحدث بعد انتھاء التدریب،  

  .بل ھي عملیة تواكب عملیة التدریب،  وھي مھمة في كل مرحلة من مراحل العملیة التدریبیة
  :  ویم في الدورات التدریبیةالعناصر التي یتناولھا التق

  :یتناول التقویم في البرامج التدریبیة كافة جوانبھا ونظامھا وھذه العناصر تتمثل في اآلتي
یعتبر المدربون أحد مكونات أو عناصر نظام التدریب الرئیسیة وال بد أن تتوفر :   المدربون– ١

م المھارات الالزمة فإن ذلك سوف یؤدي فیھم المھارات المطلوبة للتدریب،  ألنھ إذا لم تتوفر فیھ
إلى ضعف المخرجات وصعوبة تحقیق أھداف التدریب حتى مع توفر أفضل االستراتیجیات 

  ) م١٩٩١حمدان، .(واإلمكانات وأجھزة التدریب
  : ھي) ھــ١٤٠٣شریف وسلطان، (ولعل أھم نقاط تقویم المدربین كما یراھا 

 . الصفات الشخصیة للمدرب -
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٢٩٥

 . علیمیة والقدرة التدریبیة واإللمام بأسالیب التدریب الحدیثةالمؤھالت الت -
 . الكفاءة العلمیة التخصصیة للمدرب -
  . القدرة على التعامل مع الوسائل التعلیمیة وتشغیلھا وتوظیفھا خالل عرض المحتوى -
 یسعى التدریب إلى تحقیق أھداف البرنامج التدریبي،  ومن أجل ذلك یتم تصمیم:  المتدربون– ٢

نظام تدریبي من أجل تحقیق ھذه األھداف،  ومن عناصر ھذا النظام تحدید شروط للقبول في ھذا 
البرنامج التدریبي ألن البرنامج ال یحقق النتائج المطلوبة إذا لم تتطابق مدخالت المتدربین مع من 

یبیة،  وردة االحتیاجات التدر: یستھدفھ النظام وأبرز العناصر التي یتم تقویمھا في المتدرب ھي
الفعل تجاه التدریب،  والمعلومات المحصلة من البرنامج،  والسلوك،  والنتائج التي تظھر في أداء 

  ).    م١٩٨١عبد الوھاب، .(المتدرب وعالقاتھ ومعامالتھ في وظیفتھ
تقویم محتوى البرنامج التدریبي یساعد على معرفة تسلسل موضوعات :  محتوى البرنامج– ٣

امل محتویاتھا،  وشمولھا،  ودرجة التفصیل فیھا،  واحتوائھا على المعلومات النظریة التدریب وتك
حمدان، .(أو الخبرات العملیة التي یلزم إمداد المتدربین بھا،  وارتباطاھا باحتیاجات المتدربین

  )م١٩٩١
تختلف أھداف كل برنامج تدریبي في الغالب عن :  التسلسل والوقت المخصص للتدریب– ٤
رنامج اآلخر وكل ھدف یحتاج إلى وقت للتدریب علیھ وتقدیم المحتوى المناسب لتحقیقھ الب

واستخدام الوسائل المساعدة وإشراك المتدربین في المناقشة والعرض وال بد أن تتناسب عناصر 
  . المحتوى التدریبي والوقت

لكبیر في تحقیق الھدف طریقة التدریب وأسلوبھ لھ دوره ا:  طرق التدریب المستخدمة وأسالیبھ– ٥
ألن عرض المحتوى التدریبي بدون استخدام الطریقة واألسلوب المناسب قد یوجد صعوبة في 
توصیل المعلومات إلى المتدربین وكذلك یؤدي إلى عدم التمكن من توظیف الوسائل المساعدة بشكل 

  . دقیق
المستعملة وكذلك مبنى التدریب وتشمل كافة الوسائل :  المواد واألجھزة واإلمكانات التدریبیة– ٦

وقاعاتھ وكل اإلمكانات المادیة التي تساعد المتدرب في فھم المحتوى التدریبي والوصول إلى 
  ) . م١٩٩٠تریسي، .(تحقیق األھداف بأقل جھد وبكفاءة عالیة

  :  أسالیب تقویم البرامج التدریبیة
أھدافھ وطبیعة المستفیدین من یمكن تقویم البرنامج التدریبي بأكثر من أسلوب وذلك حسب 

ھذا البرنامج،  ویتوقف األخذ بأي من ھذه األسالیب على طبیعة البرنامج التدریبي ومستویات 
المتدربین والھدف من التقویم والنتائج المرجوة واإلمكانات المتاحة،  ولكل أسلوب مزایاه وعیوبھ 

  . والجوانب التي یصلح فیھا
  ): م١٩٨٦یاغي، ( یلي ومن ھذه الطرق واألسالیب ما

  وھي عبارة عن استمارة بھا أسئلة مطلوب اإلجابة علیھا ویتم وضعھا بھدف :االستبانة – ١
التعرف على االحتیاجات التدریبیة أو لمعرفة مدى تحقق األھداف التدریبیة أو إلعطاء حكم على 

  )ھـ١٤٢٦العساف، .(البرنامج بصورة كاملة
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٢٩٦

  :ایة منھا ال بد من مراعاة النقاط اآلتیةولكي تحقق االستبانة الغ 
 .أن تكون الفقرات محددة وقابلة للقیاس -

أن تكون اإلجابة المطلوبة على ھیئة عالمات وذلك لسھولة حصرھا وتبویبھا وتوفیر  -
 .الوقت على المستجیب

 .موضوعیة بحیث تلبي الغرض منھا -

 .معتدلة من حیث الزمن المستغرق في تعبئتھا -
  :انة بعدة مزایا منھاوتتمیز االستب

 .سھولة وصولھا إلى عدد كبیر من اإلفراد في أقصر وقت -
 .قلیلة التكالیف -

 .تقدیم بیانات تمتاز بالشمولیة والوضوح -
  :كما أنھا ال تخلو من بعض السلبیات منھا

 .تحتاج إلى متخصص في البحث والتقویم من أجل إعدادھا -

 . والحلول الممكنةفاعلیتھا محددة في الوصول إلى أسباب المشاكل -

  .ال تعتبر دلیًال  كافیًا للتعبیر الحر من اإلجابات غیر المنتظرة -
  :   المقابلة المقننة– ٢

وتتم المقابلة المقننة عن طریق وضع بطاقة مقننة،  وتتم بالمواجھة الشخصیة والسؤال 
یلھ من البرنامج المباشر بین مسئول التقویم وبین المتدرب بھدف التعرف على مدى استیعابھ وتحص

التدریبي ولنجاح المقابلة یجب التأكد أن األسئلة تلبي الھدف من المقابلة،  وأن یستمع القائم على 
المقابلة بعنایة لألفراد وال یستنتج اإلجابات،  وأال ینحاز آلراء معینة ویلزم المجیب بآرائھ التي 

بیر عن رأیھ،  وتوضح أسباب المشاكل بدقة یعتقدھا،  ومن مزایا المقابلة إتاحة الفرصة للمجیب للتع
وطرق عالجھا،  ولھا عیوب منھا الوقت الطویل الذي تستغرقھ وأنھا ال تصلح لكل اإلفراد والحرج 

  . الذي یصیب المجیب عند المقابلة 
  )م٢٠٠٢الطعاني، : (وتمتاز المقابلة باآلتي

 .تتیح الوقت الكافي للمتدربین إلبداء وتقدیم االقتراحات -

 .منح المتدربین الحریة إلظھار شعورھم بالمشكالت وأسبابھا وطرق حلھات -
  :كما أن المقابلة ال تخلو من بعض السلبیات والتي منھا

 .تحتاج إلى وقت طویل -

 .ال یمكن تطبیقھا إال على عدد محدود من المتدربین -

 .قد یتعرض المتدربون لنوع من اإلحراج -
 .ھاقد تفرز نتائج یصعب تطبیقھا أو تحدید -
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٢٩٧

  :   االختبارات–٣
یتم تقویم البرامج التدریبیة عن طریق االختبارات بھدف الوصول إلى تقویم العملیة 
التدریبیة،  وتشخیص أوجھ القصور في األداء والوقوف على القدرة التحصیلیة للمتدرب ومدى 

وصول إلى نتائج تحقق الھدف التدریبي،  وتساعد في تخطیط العملیات التدریبیة مستقبًال ویسھل ال
االختبارات وتحلیلھا إال أنھا تعتبر نھائیة في تقویم أداء الفرد للعمل أو التدریب،  وتنقسم إلى 

  .شفویة وتحریریة ومن مزایا االختبارات أن نتائجھا سھلة المقارنة والتسجیل: قسمین
  :كما أنھا ال تخلو من بعض السلبیات منھا

 .واقف المعینة في بعض األحیانعدم توفر االختبارات المناسبة للم -

 .االختبارات المقننة التي تصلح في ظروف معینة قد ال تصلح في مواقف أخرى -

الخطیب،  . (تعطي مؤشرات عامة مما یؤدي إلى عدم اعتبارھا نھائیة في تقویم أداء الفرد -
  )ھـ١٤٠٦

  :ليعلى أسالیب تقویم البرامج التدریبیة السابقة ما ی) م٢٠٠٢(ویضیف الطعاني 
 :  تحلیل المشكالت -٤

تؤدي طریقة تحلیل مشكالت التدریب ومعرفة السبب الحقیقي للمشكلة دورًا كبیرًا في نجاح 
  :عملیات التدریب،  وعالج مشكالتھ بكفاءة ولضمان ذلك ال بد من مراعاة النقاط اآلتیة

 .متابعة جمیع خطوات العمل الذي حصلت فیھا المشكلة وتحدید ھذه الخطوات وحصرھا -
مشاركة األفراد المعنیین بالمشكلة ودراسة آرائھم في أسبابھا واألخذ باقتراحاتھم من أجل  -

 .معالجتھا
  :ومن مزایا ھذا األسلوب

  . تقویة العالقة ولغة الحوار بین المدربین والمتدربین-
تدریب  تعد وسیلة ممتازة لتدریب الجماعات والتعرف على احتیاجاتھم وآرائھم وتقویمھا لعملیة ال-

  .نفسھا
  . تشبھ المقابلة في نتائجھا ولكنھا تزید علیھا بالربط بین وجھات النظر المختلفة-

  :كما أنھا ال تخلو من بعض السلبیات منھا
 .تستغرق وقتًا طویًال -

 .تكالیفھا كبیرة -

  .قد تتراكم المشكالت وتصبح كبیرة ویصعب حلھا -
ة المتأنیة للتقاریر والسجالت لبیان النقاط  الدراس:االطالع على السجالت والتقاریر وتقویمھا -٥

السلبیة والتي یمكن معالجتھا بالتدریب،  ویفضل عدم استخدام ھذا األسلوب لوحده وإنما مع وسیلة 
  .أخرى

  :ومن مزایا ھذه الطریقة

 .تمتاز بالوضوح في بیان مشكالت األداء -
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 .تقدم اقتراحات لعالج نقاط الضعف -
  :ومن بعض سلبیاتھا

 .میز بعدم الموضوعیةبعضھا یت -
  .ال یمكن استخدامھا كوسیلة وحیدة -

  :مراحل عملیة تقویم البرامج التدریبیة
بعد العرض السابق الذي تضمن مفھوم التقویم وأھدافھ واألسس والقواعد التي یقوم علیھا 

 تقویم وعناصره المكونة وأدواتھ المساعدة ال بد من ختام ھذا الموضوع ببیان المراحل التي یتم فیھا
  .البرنامج التدریبي

  :وتتفق دراسات القیاس والتقویم التربوي على أربع مراحل للتقییم ھي
 :التقویم قبل تنفیذ البرنامج .١

  :ویتم في ھذه المرحلة التعرف على
 .المعلومات المتوفرة لدى المتدربین -
 .معرفة الوظائف التدریبیة للمتدربین -
 .ارجھامعرفة البرامج المنفذة داخل المنظمة وخ -
 . التعرف على المشكالت التي تواجھ المتدربین في أعمالھم -
تقییم المواد التي یجب أن یتضمنھا البرامج والتأكد من أنھا تشمل الساعات المتخصصة لكل  -

 .مادة ومدى كفایتھا ونوع التدریب الذي تم اختیاره
 :التقویم أثناء تنفیذ البرنامج .٢

  :التي تحتوي على ما یليیشمل المدخالت والعملیات والمخرجات 
 . تقویم البرامج من حیث مدى مالءمتھ لالحتیاجات التدریبیة وتقویم أھداف البرنامج -
 .التأكد من سالمة وضع المتدربین وإزالة أي مشاكل تواجھھم -
 .التأكد من كفاءة المدرب والبرنامج التدریبي والمدة الزمنیة لحاجات ورغبات المتدربین -
 .ت وردود األفعال التي وردت للبرنامجالتأكد من المعلوما -
ھذه الخطوة ھي التي تحدد نجاح البرنامج أو فشلھ،  وتتم لعالج : التقویم بعد انتھاء البرنامج .٣

القصور الذي حدث في البرنامج،  ومن المناسب بعد انتھاء التدریب بفترة إعادة تقویم سلوك 
  .المتدرب

قییم أثر التدریب كما جاء في ندوة آفاق جدیدة في أو ما یطلق علیة ت: متابعة نتائج التدریب .٤
العملیة التي تتم بعد رجوع المتدربین إلى أماكن عملھم وتھدف إلى "التنمیة البشریة والتدریب وھو 

معرفة مدى االستفادة التي حققھا المتدرب من خالل التحاقھ ببرامج التدریب،  ومدى مالءمة 
 طورھا خالل فترة تدریبیة للمھام الوظیفیة التي یؤدیھا،  وھل المھارات والمعارف التي اكتسبھا أو

استطاع من خالل تلك المعارف والمھارات تطویر وتحسین أدائھ،  وبالتالي تحقیق زیادة في إنتاجیة 
  ).٢٥٤م،  ص١٩٩٧موسى،  ".(إدارتھ التي یعمل بھا ومنظمتھ التي ینتسب إلیھا
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  :أنواع تقویم البرامج التدریبیة
  ):م٢٠٠٤الھاجري،  (وع التقویم في غایاتھ وأھدافھ ومنھا یتن

 .یجري عادة عند مرحلة التخطیط: التقویم التحلیلي -
یجري عادة عند تنفیذ البرامج بھدف التعرف على كفایة التحصیل : التقویم المرحلي البنائي -

 .ومدى مالءمة ظروفھ للمتدربین ثم توجیھ عملیات التدریب حیال ذلك
یجري عادة عند انتھاء البرنامج،  ویتخذ أسالیب عملیة أو كتابیة أو : نھائي الكليالتقویم ال -

شفویة،  وذلك حسب طبیعة كل برنامج،  ویھدف إلى التعرف على درجة تحصیل المتدربین 
 .لألھداف التدریبیة

وھذا النوع من التقویم ھو الذي قام بھ الباحث في الدراسة الحالیة للوقوف على البرامج 
  .لتدریبیة المقدمة لمرشدي الطالب في إدارة التدریب التربوي بالریاضا
وھو ما یقوم بھ المختصون بمتابعة المتدربین في مواقعھم للتحقق من كفایة ما : التقویم المیداني -

  . تعلموه لمسؤولیاتھم الوظیفیة
  :معوقات تقویم البرامج التدریبیة

  : تقویم البرامج التدریبیة ما یليمن أھم المعوقات التي تواجھ المسئولین في
 .عدم توفر أدوات وأسالیب تقویم مقننة وسھلة التطبیق .١
 .حصر التقویم على االختبارات .٢
 .قلة اإلمكانیات المادیة التي تساعد على استخدام أكثر من وسیلة للتقویم .٣
 .قلة المتخصصین في مجال التقویم إلى جانب قلة كفاءة الموجودین .٤
 .المتدربین والمدربین بأھمیة تقویم برامج التدریبال یوجد وعي لدى  .٥
م، ٢٠٠١رواس،  (عدم توفر معلومات وإحصائیات دقیقة تساعد على تقویم البرامج التدریبیة  .٦

 ).٣٧ص
 .عدم التخطیط المسبق لعملیة تقویم البرامج تؤدي إلى إعاقة العملیة التقویمیة .٧
 .ریب الطویلة في مواقع العملعدم استخدام التقویم التتبعي في تحدید آثار التد .٨
 .عدم موضوعیة بعض االختبارات المستخدمة في التقویم .٩

 )م ١٩٩٧موسى، . (ال یستخدم أدوات متنوعة لجمع المعلومات في تقویم البرامج التدریبیة. ١٠
ویرى الباحث أن الدورات التدریبیة المقدمة لمرشدي الطالب بحاجة إلى توفیر الجوانب 

خطیطھا وتنفیذھا وتقویمھا حتى ال تتحول إلى مجرد دورات شكلیة،  غیر واضحة السابقة أثناء ت
  .الجدوى،  یقبل علیھا الدارسون في فتور وینصرفون عنھا دون تحقیق األھداف المرجوة منھا

 :بعد عرض اإلطار النظري والدراسات السابقة أمكن صیاغة الفروض التالیة: فروض الدراسة
 .دریبیة بالقصور من ناحیة أھداف البرنامج التدریبيیتسم واقع الدورات الت .١
 .یتسم واقع الدورات التدریبیة بالقصور من ناحیة محتوى البرنامج التدریبي .٢
 .یتسم واقع الدورات التدریبیة بالفاعلیة من ناحیة كفاءة المدربین .٣
 .یتسم واقع الدورات التدریبیة بالفاعلیة من ناحیة األسالیب التدریبیة .٤
  .قع الدورات التدریبیة بالفاعلیة من ناحیة البیئة التدریبیةیتسم وا .٥
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بین آراء أفراد عینة ) ٠٫٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة  .٦
 .الدراسة تبعًا الختالف عدد سنوات الخبرة في التعلیم

عینة بین آراء أفراد ) ٠٫٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة  .٧
 .الدراسة تبعًا الختالف التخصص في اإلرشاد الطالبي

بین آراء أفراد عینة ) ٠٫٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة  .٨
 .الدراسة تبعًا الختالف عدد الدورات التي التحق بھا المتدرب في إدارة التدریب

  :منھجیة الدراسة وإجراءاتھا
عة الھدف من الدراسة فقد قام الباحث باستخدام المنھج الوصفي نظرًا لطبی: منھج الدراسة .١

المسحي،  وھو أنسب المناھج لتحقیق األھداف المنشودة واإلجابة عن األسئلة الموجودة في 
مقدمة الدراسة،  ویعني المنھج الوصفي المسحي استجواب الباحث لمجتمع الدراسة أو لعینة 

مقابلة،  أو بصورة غیر مباشرة عن طریق االستبانة،  ممثلة لھ،  بصورة مباشرة عن طریق ال
وعادة ما یطبق المنھج المسحي بھدف تبریر األوضاع واألنشطة الموجودة في مجتمع البحث 
المعني،  بھدف الوصول إلى خطط أفضل لذلك المجتمع بھدف تحسین األداء واألوضاع فیھ،  

ول واقع المشكلة المدروسة،  األمر كما یھدف إلى التعرف على بعض الحقائق التفصیلیة ح
  ) ھـ١٤٢٦العساف، .(الذي یمكن الباحث من تقدیم وصف شامل وتشخیص دقیق لذلك الواقع

یتكون مجتمع الدراسة من جمیع المرشدین الطالبیین الذین أنھوا : مجتمع وعینة الدراسة .٢
لذي أقیم في إدارة ھـ  وا١٤٣٢-ھـ١٤٣١البرنامج التدریبي خالل الفصل الدراسي الثاني لعام 

. مرشدًا،  وفق سجالت إدارة التدریب) ٩٠(التدریب التربوي بمدینة الریاض،  والبالغ عددھم 
وستعتمد ھذه الدراسة على أسلوب الحصر الشامل والذي یعرف بدراسة جمیع عناصر مجتمع 

  . مرشدًا طالبیًا٩٠الدراسة،  ولذلك یبلغ عدد أفراد الدراسة 
 :متغیرات الدراسة .٣
 واقع الدورات التدریبیة المقدمة لمرشدي الطالب في إدارة التدریب یتمثل في : المتغیر التابع

وقد تم قیاس ذلك إجرائیًا بالدرجات التي تم التربوي بالریاض من وجھة نظر المتدربین،  
 .الحصول علیھا من خالل اإلجابة على أداة الدراسة المعدة لھذا الغرض

 اشتملت على،  والمتغیرات المستقلة:  
ویقصد بھا الباحث في ھذه الدراسة السنوات التي قضاھا المرشد الطالبي في التعلیم قبل :  الخبرة-أ

أقل من (ھـ،  وھو العام الذي تم تطبیق الدراسة فیھ،  وحددھا الباحث في ١٤٣٢-١٤٣١العام
  ). سنوات فأكثر١٠/سنوات ١٠
 المرشد الطالبي متخصص باإلرشاد أم ال،  ویقصد بھ الباحث في ھذه الدراسة ھل:  التخصص-ب

 ).غیر متخصص في اإلرشاد/ متخصص في اإلرشاد(وقد حدده الباحث في 
ویقصد بھا الباحث في ھذه الدراسة عدد الدورات التدریبیة التي التحق بھا :  الدورات التدریبیة-ج

التحقت / ورة واحدةالتحقت بد(المرشد الطالبي بإدارة التدریب التربوي وحددھا الباحث في 
  ).التحقت بثالث دورات فأكثر/ بدورتین
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  :موصفات عینة الدراسة
یوضح الجدول التالي توزیع عینة الدراسة طبقًا لسنوات الخبرة في :  سنوات الخبرة في التعلیم.١

  .التعلیم 
  :توزیع بیانات العینة طبقا لسنوات الخبرة في التعلیم ) ١(جدول 

  %النسبة المئویة   العدد  تعلیمسنوات الخبرة في ال
  ٣١٫١  ٢٨   سنوات١٠أقل من 

  ٦٨٫٩  ٦٢   سنوات فأكثر١٠
   %١٠٠  ٩٠  المجموع

سنوات ١٠توضح نتائج الجدول أن الخبرة في التعلیم لغالبیة مرشدي عینة الدراسة ھي من
  %.٣١٫١سنوات ھي ١٠،  بینما نسبة من لھم خبرة تقل عن%٦٨٫٩فأكثر وذلك بنسبة قدرھا 

 یوضح الجدول التالي توزیع عینة الدراسة طبقًا للتخصص في : التخصص في اإلرشاد الطالبي.٢
  .اإلرشاد الطالبي 

  :توزیع بیانات العینة طبقا للتخصص في اإلرشاد الطالبي ) ٢(جدول 
  %النسبة المئویة   العدد  التخصص في اإلرشاد الطالبي

  ٦٣٫٣  ٥٧  نعم
  ٣٦٫٧  ٣٣  ال

   %١٠٠  ٩٠  المجموع
من أفراد عینة الدراسة متخصصون في اإلرشاد  % ٦٣٫٣وضح نتائج ھذا الجدول أن ت

   %.٣٦٫٧الطالبي،  بینما بلغت نسبة غیر المتخصصین في اإلرشاد الطالبي 
  : عدد الدورات التدریبیة التي التحق بھا المتدرب بإدارة التدریب التربوي. ٣

لعدد الدورات التدریبیة التي التحق بھا یوضح الجدول التالي توزیع عینة الدراسة طبقًا 
  .المتدرب بإدارة التدریب التربوي

  بیانات عدد الدورات التدریبیة التي التحق بھا المتدرب بإدارة التدریب) ٣(جدول 
  %النسبة المئویة   العدد  عدد الدورات التدریبیة

  ٢٠  ١٨  دورة واحدة
  ٢٠  ١٨  دورتان

  ٦٠  ٥٤  ثالث دورات فأكثر
   %١٠٠  ٩٠  المجموع

توضح نتائج الجدول أن غالبیة أفراد عینة الدراسة التحقوا بثالث دورات فأكثر في إدارة 
،  بینما بلغت نسبة من حصلوا على دورة واحدة أو %٦٠التدریب التربوي وذلك بنسبة قدرھا 

  %.٢٠دورتین في إدارة التدریب التربوي 
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 :أداة الدراسة .٤
وبعد اإلطالع على ) الوصفي المسحي(ج المتبع فیھا وھو بالنظر إلى أھداف الدراسة والمنھ

الدراسات السابقة في نفس المجال فإن أنسب أداة لھذه الدراسة ھي االستبانة لحصر المعلومات 
واقع الدورات التدریبیة المقدمة لمرشدي الطالب في إدارة التدریب التربوي بالریاض من حول 

  :الستبانة وفق اإلجراءات التالیة،  وقد تم بناء اوجھة نظر المتدربین
واقع الدورات التدریبیة المقدمة لمرشدي الطالب في إدارة التدریب التربوي التعرف على   -أ 

 .بالریاض من وجھة نظر المتدربین
 :حیث اشتق الباحث محتوى االستبانة من المصادر التالیة) االستبانة(إعداد أداة الدراسة   -ب 
  مراجعة اإلطار النظري للدراسة.  

  حیث تعد البحوث والدراسات السابقة من المصادر الرئیسة التي : البحوث والدراسات السابقة
یمكن اعتماد الباحثین علیھا الشتقاق محتوى االستبانة وذلك أن معظمھا قد توصل إلى قوائم محكمة 

بیر من ومضبوطة وتم التأكد من صدقھا وثباتھا،  والباحث في ھذه الدراسة قام بالرجوع إلى عدد ك
 وقد اقتبس الباحث من واقع الدورات التدریبیة في إدارة التدریب التربويالدراسات التي تناولت 

 .تلك الدراسات تقسیم محاور االستبانة من الدراسات التي لھا صلة مباشرة بموضوع الدراسة
  :تكونت أداة الدراسة من جزءین ھماصیاغة االستبانة في صورتھا األولیة حیث   -ج 

،  سنوات الخبرة في التعلیم،  التخصص في )اختیاري(االسم : معلومات عامة:  األول الجزء
  .اإلرشاد،  عدد الدورات التدریبیة التي التحق بھا المتدرب

  قائمة بفقرات واقع الدورات التدریبیة المقدمة لمرشدي الطالب حیث استند في :الجزء الثاني
  :تصمیمھا إلى ما یلي

  .مة للتدریب في المملكة العربیة السعودیةدراسة األھداف العا -
  .دراسة أھداف تدریب المرشدین الطالبیین -
 .دراسة البحوث والدراسات السابقة ذات العالقة -

  :وقد شمل ھذا الجزء على ستة محاور ھي         
  .محتوى البرنامج التدریبي: المحور األول
  .أھداف البرنامج التدریبي: المحور الثاني

  .كفاءة المدربین: الثالمحور الث
  .األسالیب التدریبیة المتبعة: المحور الرابع

  .البیئة التدریبیة: المحور الخامس
  .الزمن والوقت المخصص لتقدیم البرنامج التدریبي: المحور السادس

 أعطى الباحث لكل فقرة وزنًا مدرجًا لتحدید مستوى اإلجابة على بنود :تحدید معیار األداة  -د 
الخماسي،  واستخدم عبارات الموافقة على واقع ) likert(وفق مقیاس لیكرت محاور الدراسة 

و ذلك ) موافق تمامًا،  موافق،  محاید،  غیر موافق،  غیر موافق إطالقًا(الدورات التدریبیة 
،  غیر ٣=،  محاید٤=،  موافق٥=موافق تمامًا: (لتسھیل تفسیر النتائج حیث تم إعطاء وزن للبدائل

،  ثم تم تصنیف تلك اإلجابات إلى خمس مستویات متساویة )١=ر موافق إطالقًا،  غی٢=موافق
  :المدى من خالل المعادلة التالیة
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  عدد بدائل األداة ÷ )  أقل قیمة- أكبر قیمة= (طول الفئة 
) =٠٫٨٠= ٥÷ )١-٥  

  :لنحصل على التصنیف الموضح الجدول التالي
  دم في أداة البحثتوزیع للفئات وفق التدرج المستخ) ٤(جدول رقم 

 مدى المتوسطات  الوصف

 ٥٫٠٠ – ٤٫٢١ موافق تمامًا

 ٤٫٢٠ – ٣٫٤١ موافق

 ٣٫٤٠ – ٢٫٦١ محاید

 ٢٫٦٠ – ١٫٨١ غیر موافق

 ١٫٨٠ – ١٫٠ غیر موافق إطالقًا

  :Validity &  Reliabilityالصدق والثبات ألداة الدراسة    -ه 
اسھ،  كما یقصد بالصدق شمول صدق األداة یعني التأكد من أنھا سوف تقیس ما أعدت لقی

األداة لكل العناصر التي یجب أن تحتویھا الدراسة من ناحیة،  وكذلك وضوح فقراتھا ومفرداتھا من 
ناحیة أخرى،  بحیث تكون مفھومة لمن یستخدمھا،  كما یقصد بثبات األداة أن العبارات المكونة لھا 

 الدراسة مرة أخرى،  وبالتالي توجد طمأنینة تعطي نتائج مستقرة في حالة إعادة تطبیقھا على عینة
  . تجاه تحلیل بیانات االستبانة المستخدمة 

واقع الدورات التدریبیة المقدمة لمرشدي الطالب وطبق الباحث في دراستھ استبانة لدراسة 
  . ،  وفیما یلي صدق وثبات األداة في إدارة التدریب التربوي بالریاض من وجھة نظر المتدربین

  : ( Validity(صدق االستبانة : أوال
  : صدق المحكمین ألداة الدراسة.١

للتحقق من الصدق الظاھري وصدق البناء وصدق المحتوى لألداة فقد عرضھا الباحث على 
من المحكمین من أعضاء ھیئة التدریس بالجامعات من المتخصصین في علم النفس ) ٩(عدد 

ن اتفاقھم على غالبیة عبارات االستبانة،  كما أوصوا ومناھج البحث واإلحصاء،  وقد أبدى المحكمو
وذلك من أجل )  ٢(بحذف وإضافة بعض العبارات وتعدیل صیاغة بعض العبارات،  ملحق رقم 

  :التعرف على رأیھم في
 .تقسیم محاور االستبانة -
  .مدى مالءمة كل محور لموضوع الدراسة -
  .مدى وضوح العبارة -
 . تنتمي إلیھمدى مناسبة العبارة للمحور الذي -
 .ما یمكن حذفھ من عبارات غیر مھمة -
  .مالحظات أخرى یمكن إبداؤھا -
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تم تفریغ استجابات ومالحظات المحكمین على االستبانة،  واستخراج معامل االتفاق على  .١
 :األبعاد والعبارات حیث كانت النتائج كالتالي

  
  =   معامل االتفاق 

            
  
  

  =  معامل االتفاق 
                 

  %٩٤= معامل االتفاق 
وھذا یعد دلیل صدق عاٍل مما یؤكد على صدق االستبانة وبذلك تعتبر األداة صالحة للتطبیق،  

% ٧٠حیث حدد كوبر مستوى الثبات بداللة معامل االتفاق فذكر أنھ إذا كان معامل االتفاق أقل من 
فأكثر فإن ذلك یدل على % ٨٥التفاق فھذا یدل على انخفاض ثبات االستبانة،  وإذا كان معامل ا

  .ارتفاع معامل الثبات
 .تم استبعاد وتعدیل بعض العبارات وفق اقتراحات المحكمین .٢
بعد التأكد من سالمة االستبانة وصالحیتھا والتعدیل علیھا تم إخراجھا بصورتھا النھائیة ملحق  .٣

 .فقرة) ٣٤(،  حیث شملت االستبانة بصورتھا النھائیة على )٣(رقم 
ھـ على ١٤٣٢-١٤٣١ قام الباحث بتطبیق أداة الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاني من العام  .٤
 .من مرشدي الطالب في مدینة الریاض) ٩٠(
  : صدق االتساق الداخلي لعبارات محاور االستبانة.٢

محور واقع الدورات التدریبیة المقدمة :  تتكون استبانة الدراسة من ست محاور وھي
 عبارات،  ومحور واقع ٦الب من حیث محتوى البرنامج التدریبي ویتكون من لمرشدي الط

 ٥الدورات التدریبیة المقدمة لمرشدي الطالب من حیث أھداف البرنامج التدریبي ویتكون من 
عبارات،  ومحور واقع الدورات التدریبیة المقدمة لمرشدي الطالب من حیث كفاءة المدربین 

ور واقع الدورات التدریبیة المقدمة لمرشدي الطالب من حیث  عبارات،  ومح٨ویتكون من 
 عبارات،   ومحور واقع الدورات التدریبیة المقدمة ٥األسالیب التدریبیة المتبعة ویتكون من 

 عبارات،  ومحور واقع الدورات التدریبیة ٥لمرشدي الطالب من حیث البیئة التدریبیة ویتكون من 
ث الزمن والوقت المخصص لتقدیم البرنامج التدریبي ویتكون من المقدمة لمرشدي الطالب من حی

 عبارات،  ولقد قام الباحث بتطبیق االستبانة على عینة الدراسة،  وتم حساب معامل االرتباط  ٥
لمعرفة الصدق الداخلي لعبارات محاور االستبانة،  حیث تم حساب معامل االرتباط بین استجابات 

ل عبارة من عبارات كل محور بالدرجة الكلیة إلجمالي استجاباتھم على العینة االستطالعیة على ك
جمیع عبارات المحور التابعة لھ العبارة،  باإلضافة إلى درجة االرتباط بین قیمة المحور والقیمة 
الكلیة لالستبانة ككل و یوضح ذلك  الجدول التالي،  وتم تقریب األرقام إلى أقرب رقمین عشریین 

  :لالختصار
  

٢ + ٣٢ 

 ١٠٠×  ٣٢ 

 ×١٠٠ 
  عدد مرات االتفاق

 عدد مرات االختالف +  عدد مرات االتفاق 
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  :صدق االتساق الداخلي  لعبارات محاور االستبانة) ٥(دول ج
قیمة   عبارات محاور االستبانةتسلسل        

  االرتباط
امج                :  المحور األول  وى البرن ث محت ن حی دي الطالب م ة لمرش ة المقدم دورات التدریبی ع ال واق

  ):٠٫٧٦= القیمة الكلیة (التدریبي 
    *٠٫٨١ ھداف البرنامجترتبط مفردات المحتوى التدریبي بأ  ١
    *٠٫٧١ مفردات المحتوى التدریبي متسلسلة ومترابطة  ٢
    *٠٫٦٩ المحتوى التدریبي یتناسب مع خبرات ومؤھالت المتدربین  ٣
    *٠٫٧٧ یخضع المحتوى التدریبي إلى التقویم في نھایة البرنامج  ٤

    *٠٫٨٢  یجمع المحتوى التدریبي بین الجانب النظري والتطبیقي  ٥

    *٠٫٧٠  تراعي المادة العلمیة الفروق الفردیة بین المتدربین  ٦

اني   امج      :  المحور الث داف البرن ث أھ ن حی الب م دي الط ة لمرش ة المقدم دورات التدریبی ع ال واق
  ):٠٫٨٠= القیمة الكلیة (التدریبي 

    *٠٫٨٨  أھداف البرنامج واضحة للمتدرب  ٧

    *٠٫٨٢  المعرفیةیسعى البرنامج إلى تحقیق األھداف  ٨

    *٠٫٧٠ یسعى البرنامج إلى تحقیق األھداف المھاریة  ٩

    *٠٫٨٢ أھداف البرنامج قابلة للقیاس  ١٠

    *٠٫٧٨ تلبي أھداف البرنامج الحاجات الفعلیة للمتدربین  ١١
  

واقع الدورات التدریبیة المقدمة لمرشدي الطالب من حیث كفاءة المدربین :  المحور الثالث
  ):٠٫٧٤= لقیمة الكلیة ا(

    *٠٫٦٢ المدربون مؤھلون لتقدیم البرنامج التدریبي  ١٢

    *٠٫٧٢ یلتزم المدربون بالوقت المحدد للتدریب  ١٣
    *٠٫٦٩ المدربون ملمون بالمادة التدریبیة  ١٤

 
   *٠٫٧١ المدربون قادرون على التعامل مع الوسائل التدریبیة  ١٥
   *٠٫٧٤ لجلسات التدریبیةیجید المدربون إدارة ا  ١٦
    *٠٫٧٦ یتعامل المدربون مع المتدربین تعامًال جیدًا  ١٧
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    *٠٫٧٩  یتصف المدربون بالحیویة والنشاط  ١٨

   *٠٫٨٢  یوّصل المدربون المعلومات بدرجة عالیة من الكفاءة  ١٩
  

سالیب التدریبیة واقع الدورات التدریبیة المقدمة لمرشدي الطالب من حیث األ      :  المحور الرابع 
  ):٠٫٧٦= القیمة الكلیة (المتبعة 

   *٠٫٧٧  تتناسب األسالیب التدریبیة مع مستوى المتدربین  ٢٠

   *٠٫٦٩ تتناسب األسالیب التدریبیة مع المحتوى التدریبي  ٢١

   *٠٫٧١ تتناسب األسالیب التدریبیة مع عدد المتدربین  ٢٢

    *٠٫٨١ التدریبيتتنوع أسالیب التدریب في البرنامج   ٢٣
    *٠٫٧٦ تشجع األسالیب التدریبیة على التفاعل والمشاركة  ٢٤

ة         :  المحور الخامس  ة التدریبی ث البیئ واقع الدورات التدریبیة المقدمة لمرشدي الطالب من حی
 ):٠٫٧٧= القیمة الكلیة (

   *٠٫٨٤  موقع إدارة التدریب مناسب ویسھل الوصول إلیھ  ٢٥

   *٠٫٦٠  ب مجھزة بالوسائل التعلیمیة المناسبةقاعات التدری  ٢٦

   *٠٫٧٦ تتوفر المرافق الضروریة في مبنى التدریب  ٢٧

   *٠٫٨٢ تتسع القاعات التدریبیة ألعداد المتدربین  ٢٨

   *٠٫٧٠  حققت البیئة التدریبیة الراحة النفسیة للمتدربین  ٢٩

  
مرشدي الطالب من حیث الزمن والوقت واقع الدورات التدریبیة المقدمة ل:  المحور السادس

  ):٠٫٧٥= القیمة الكلیة (المخصص لتقدیم البرنامج التدریبي 
   *٠٫٦٥  عدد الساعات التدریبیة یكفي لتحقیق أھداف البرنامج  ٣٠
    *٠٫٧١ وقت انعقاد الدورات التدریبیة مناسب للمتدربین  ٣١
    *٠٫٨١  الدراسيعقد البرنامج في اإلجازات أفضل منھ أثناء العام  ٣٢
   *٠٫٧٢ مدة تنفیذ البرنامج مناسبة  ٣٣
    *٠٫٨٠ مواعید بدء ونھایة البرنامج الیومي مناسبة  ٣٤

توضح نتائج الجدول أعاله أن قیم معامالت االرتباط بین استجابات عینة التقنین على كل 
ي الطالب من حیث واقع الدورات التدریبیة المقدمة لمرشد(عبارة من عبارات المحور األول 

) ٠٫٦٩(واستجاباتھم على جمیع عبارات ھذا المحور قد تراوحت بین ) محتوى البرنامج التدریبي
،  كما بلغت القیمة الكلیة )٠٫٠٥(وكلھا كانت موجبة ودالة إحصائیا عند مستوى الداللة ) ٠٫٨٢(و 
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،  كذلك تراوحت قیم ٠٫٧١الرتباط إجمالي عبارات ھذا المحور بالقیمة الكلیة لالستبانة ككل 
واقع (معامالت االرتباط بین استجابات عینة التقنین على كل عبارة من عبارات المحور الثاني 

واستجاباتھم  ) الدورات التدریبیة المقدمة لمرشدي الطالب من حیث أھداف البرنامج التدریبي
نت موجبة ودالة وكلھا كا) ٠٫٨٨(و ) ٠٫٧٠(على جمیع عبارات ھذا المحور قد تراوحت بین 

،  كما بلغت القیمة الكلیة الرتباط إجمالي عبارات ھذا المحور )٠٫٠٥(إحصائیا عند مستوى الداللة 
، كذلك تراوحت قیم معامالت االرتباط بین استجابات عینة ٠٫٨٠بالقیمة الكلیة لالستبانة ككل 

یبیة المقدمة لمرشدي واقع الدورات التدر(التقنین على كل عبارة من عبارات المحور الثالث 
واستجاباتھم على جمیع عبارات ھذا المحور قد تراوحت بین  ) الطالب من حیث كفاءة المدربین

،  كما بلغت )٠٫٠٥(وكلھا كانت موجبة ودالة إحصائیا عند مستوى الداللة ) ٠٫٨٢(و ) ٠٫٦٢(
، كما تراوحت ٠٫٧٤نة ككل القیمة الكلیة الرتباط إجمالي عبارات ھذا المحور بالقیمة الكلیة لالستبا

واقع (قیم معامالت االرتباط بین استجابات عینة التقنین على كل عبارة من عبارات المحور الرابع 
واستجاباتھم ) الدورات التدریبیة المقدمة لمرشدي الطالب من حیث األسالیب التدریبیة المتبعة

وكلھا كانت موجبة ودالة ) ٠٫٨١(و ) ٠٫٦٩(على جمیع عبارات ھذا المحور قد تراوحت بین 
،  كما بلغت القیمة الكلیة الرتباط إجمالي عبارات ھذا المحور )٠٫٠٥(إحصائیا عند مستوى الداللة 

، كذلك تراوحت قیم معامالت االرتباط بین استجابات عینة ٠٫٧٦بالقیمة الكلیة لالستبانة ككل 
ورات التدریبیة المقدمة لمرشدي واقع الد(التقنین على كل عبارة من عبارات المحور الخامس 

واستجاباتھم على جمیع عبارات ھذا المحور قد تراوحت بین  ) الطالب من حیث البیئة التدریبیة
،  كما بلغت )٠٫٠٥(وكلھا كانت موجبة ودالة إحصائیا عند مستوى الداللة ) ٠٫٨٤(و ) ٠٫٦٠(

، كذلك ٠٫٧٧كلیة لالستبانة ككل القیمة الكلیة الرتباط إجمالي عبارات ھذا المحور بالقیمة ال
تراوحت قیم معامالت االرتباط بین استجابات عینة التقنین على كل عبارة من عبارات المحور 

واقع الدورات التدریبیة المقدمة لمرشدي الطالب من حیث الزمن والوقت المخصص (السادس 
و ) ٠٫٦٥(حور قد تراوحت بین واستجاباتھم على جمیع عبارات ھذا الم ) لتقدیم البرنامج التدریبي

،  كما بلغت القیمة الكلیة )٠٫٠٥(وكلھا كانت موجبة ودالة إحصائیا عند مستوى الداللة ) ٠٫٨٠(
،  ویفسر ذلك وجود عالقة ٠٫٧٥الرتباط إجمالي عبارات ھذا المحور بالقیمة الكلیة لالستبانة ككل 

على كل عبارة من عبارات كل محور ارتباط موجبة ودالة إحصائیا بین إجابات عینة التقنین 
وإجمالي اإلجابات لجمیع عبارات المحور التابعة لھ العبارة،  وذلك لجمیع محاور الدراسة الست،  
مما یدل ذلك على صدق المحتوى والمضمون لعبارات المحاور الست،  أي أن ھناك صدق التساق 

  . ككلالعبارة مع بعضھا وكذلك صدق التساق المحور مع االستبانة
  :( Reliability(ثبات االستبانة : ثانیا

لقیاس مدى ثبات محاور االستبانة،  استخدم الباحث طریقتین وھما طریقة معامل ألفا 
   .كرونباخ وكذلك طریقة التجزئة النصفیة،  وفیما یلي نتائج الثبات باستخدام الطریقتین 

  :   طریقة ألفا كرونباخ-
  .مل ألفا كرونباخ لقیاس ثبات عبارات محاور االستبانة یبین الجدول التالي نتائج معا
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  :ثبات عبارات محاور االستبانة باستخدام معامل ألفا كرونباخ):  ٦(جدول 
  معامل الثبات  عدد العبارات  محاور االستبانة

واقع الدورات التدریبیة المقدمة لمرشدي :  المحور األول
  ٠٫٧٢  ٦   .يالطالب من حیث محتوى البرنامج التدریب

واقع الدورات التدریبیة المقدمة لمرشدي :  المحور الثاني
  ٠٫٨٣  ٥   .الطالب من حیث أھداف البرنامج التدریبي

واقع الدورات التدریبیة المقدمة لمرشدي :  المحور الثالث
  ٠٫٧٣  ٨   .الطالب من حیث كفاءة المدربین

رشدي واقع الدورات التدریبیة المقدمة لم:  المحور الرابع
  ٠٫٧٧  ٥   .الطالب من حیث األسالیب التدریبیة المتبعة

واقع الدورات التدریبیة المقدمة لمرشدي :  المحور الخامس
  ٠٫٨٠  ٥  .الطالب من حیث البیئة التدریبیة

واقع الدورات التدریبیة المقدمة لمرشدي :  المحور السادس
الطالب من حیث الزمن والوقت المخصص لتقدیم البرنامج 

  .تدریبيال
٠٫٧٦  ٥  

  ٠٫٧٨= معامل الثبات الكلي لالستبانة 

 توضح نتائج ھذا الجدول أن معامالت الثبات لعبارات محاور االستبانة مرتفعة،  وبالتالي 
ارتفاع المعامل الكلي لثبات االستبانة ككل،  مما یدل على أن العبارات المكونة لمحاور االستبانة 

 تتغیر في حالة إعادة تطبیق ھذه االستبانة على عینة التقنین مرة تعطي نتائج مستقرة وثابتة وال
  . أخرى،  وبالتالي توجد طمأنینة تجاه تحلیل بیانات االستبانة المستخدمة في ھذه الدراسة

  :  طریقة التجزئة النصفیة-
تعتمد ھذه الطریقة على تجزئة فقرات االستبانة إلى نصفین متكافئین،  بحیث یشمل النصف 

ول العبارات ذات الرقم الفردي ویشمل النصف الثاني العبارات ذات الرقم الزوجي ویتم حساب األ
معامل االرتباط باستخدام معادلة كارل بیرسون بین استجابات العینة على عبارات النصف األول 

بات مع نتائج استجابات أفراد العینة على عبارات النصف الثاني،  ویوضح الجدول التالي نتائج الث
  .بھذه الطریقة

  :ثبات محاور االستبانة باستخدام طریقة التجزئة النصفیة):  ٧(جدول 
  معامل الثبات  عدد العبارات  البیانات

  ٠٫٨٣  ١٧  النصف األول
  ٠٫٨٥  ١٧  النصف الثاني

  ٠٫٨٤= معامل االرتباط بین إجابات العینة لعبارات نصفي االستبانة 
معامل االرتباط بین نتائج استجابات العینة على عبارات توضح نتائج الجدول أعاله ارتفاع 

النصف األول مع نتائج استجاباتھم على عبارات النصف الثاني مما یدل على أن العبارات المكونة 
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لالستبانة المطبقة تعطي نتائج مستقرة وثابتة وال تتغیر في حالة إعادة تطبیق ھذه االستبانة على 
  .ي توجد طمأنینة تجاه تحلیل بیانات االستبانة المطبقةالعینة مرة أخرى،  وبالتال

 :أسلوب جمع البیانات .٥
المرشد (    لجمع البیانات في ھذه الدراسة تم اختیار أداة االستبیان،  حیث یتولى المتدرب 

  : ملء االستبیان بنفسھ بعد نھایة الدورة التدریبیة وذلك لعدة أسباب) الطالبي

 توفیر الوقت للباحث. 

 اإلجابات أكثر دقة بسبب أن المفحوص انتھى من الدورة التدریبیة في حینھتكون . 
وللبدء في جمع بیانات الدراسة فقد تم الحصول على خطاب من كلیة العلوم االجتماعیة في 
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة موجھ إلى إدارة التعلیم بالریاض ویتضمن اسم الباحث 

 تطبیقیة على المتدربین بإدارة التدریب التربوي،  وبعد الحصول على وعنوان الدراسة وأنھا
  .خطاب تسھیل مھمة باحث بدأ التطبیق

 :مجتمع الدراسة بعد التطبیق .٦
  .الجدول التالي یبین التكرارات ونسب توزیع مجتمع الدراسة بعد تطبیقھا

  مجتمع الدراسة بعد التطبیق )  ٨(جدول رقم 

 بة المئویةالنس  التكرار  االستبانات

  %١٠٠  ١٠٠  عدد االستبانات الموزعة

   % ٩٢   ٩٢  عدد االستبانات العائدة

   %٨  ٨  عدد االستبانات المفقودة

   %٢  ٢  عدد االستبانات المستبعدة

   %٩٠  ٩٠  عدد االستبانات الصالحة

استبانة والتي تم ) ١٠٠(أن عدد االستبانات الموزعة ) ٨(یتضح من الجدول السابق رقم
وتم استبعاد % ٨استبانات بنسبة ) ٨(والمفقودة % ٩٢استبانة تمثل نسبة ) ٩٢(جاعھا بلغت استر

  .استبانتین لعدم اكتمال بعض محاور االستبانة
من المجتمع الكلي % ٩٠استبانة بنسبة ) ٩٠(وبھذا یكون عدد االستبانات الصالحة للدراسة 

  .للمرشدین الطالبیین 
  :األسالیب اإلحصائیة .٧

لجة البیانات في الحاسب اآللي باستخدام برنامج الحزمة اإلحصائیة للعلوم  تمت معا
  :مع إجراء األسالیب اإلحصائیة التالیة ) SPSS(االجتماعیة  

وذلك لدراسة  ) Alpha – Cronbach(معامل بیرسون لالرتباط وكذلك معامل ألفا كرنباخ   - أ
 .صدق وثبات أداة الدراسة
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لمتوسطات الموزونة للتعرف على استجابات أفراد مجتمع  التكرارات والنسب المئویة وا  - ب
 .الدراسة على عبارات ومكونات أداة الدراسة

 االنحراف المعیاري لجمیع فقرات االستبانة وذلك للتعرف على مدى تشتت إجابات أفراد -ج
 .مجتمع الدراسة

 .سةاختبار تحلیل التباین األحادي لداللة الفروق بین مجموعات في محاور الدرا  - د
  :نتائج الدراسة ومناقشتھا وتفسیرھا

محتوى البرنامج : ما واقع الدورات التدریبیة المقدمة لمرشدي الطالب من حیث: "السؤال األول
التدریبي و أھداف البرنامج التدریبي و كفاءة المدربین و األسالیب التدریبیة و البیئة التدریبیة و 

   ؟ "تدریبيالزمن والوقت المخصص لتقدیم البرنامج ال
التكرارات والنسب المئویة لدرجات فقد قام الباحث باستخراج  لإلجابة على ھذا السؤال

موافقة عینة الدراسة على عبارات محاور الدراسة الست،  باإلضافة إلى المتوسط الموزون 
لمجموع نسب موافقات العینة على كل عبارة من عبارات كل محور،  ثم المتوسط العام لنسب 

  :قات العینة على عبارات المحور ككل وذلك لجمیع محاور االستبانةمواف
  :نتائج استجابات العینة لعبارات محاور االستبانة):  ٩(جدول 

  درجات الموافقة
موافق   المحاور والعبارات

غیر   محاید  موافق  تماما
  موافق

غیرموافق 
  إطالقا

  المتوسط

  :شدي الطالب من حیث محتوى البرنامج التدریبيواقع الدورات التدریبیة المقدمة لمر: أوال
ترتبط مفردات المحتوى التدریبي .١  -  ١٣  ٢٠  ٥٧  - ك

 - ١٤٫٥ ٢٢٫٢ ٦٣٫٣  - % بأھداف البرنامج
٣٫٤٩  

مفردات المحتوى التدریبي متسلسلة .٢  -  ١٢  ٣٥  ٤٣  - ك
 - ١٣٫٣ ٣٨٫٩ ٤٧٫٨  -  % ومترابطة

٣٫٣٥  

مع المحتوى التدریبي یتناسب .٣  -  -  ١٠  ٢٣  ٥٧ ك
 - - ١١٫١ ٢٥٫٦  ٦٣٫٣ % .خبرات ومؤھالت المتدربین

٤٫٥٢  

یخضع المحتوى التدریبي إلى التقویم .٤  -  -  ٦  ٣٢  ٥٢ ك
 - - ٦٫٧ ٣٥٫٦  ٥٧٫٧ % في نھایة البرنامج

٤٫٥١  

یجمع المحتوى التدریبي بین الجانب .٥  ١٠  ١٤  ٣٧  ٢٩  - ك
  ١١٫١  ١٥٫٦  ٤١٫١  ٣٢٫٢  - %  النظري والتطبیقي

٢٫٩٤  

تراعي المادة العلمیة الفروق الفردیة .٦  ١١  ٢٨  ٣٢  ١٩  - ك
  ١٢٫٢  ٣١٫١  ٣٥٫٦  ٢١٫١  - %  بین المتدربین

٢٫٦٦  

  ٣٫٥٨=المتوسط العام لواقع الدورات التدریبیة المقدمة من حیث المحتوى 
  :ف البرنامج التدریبيواقع الدورات التدریبیة المقدمة لمرشدي الطالب من حیث أھدا: ثانیا

 .أھداف البرنامج واضحة للمتدرب. ٧  -  -  ١٥  ٣١  ٤٤ ك
% ١٦٫٧ ٣٤٫٤  ٤٨٫٩ - - 

٤٫٣٢  

  ٣٫٩٨  -  -  ٢٥  ٤٢  ٢٣ كیسعى البرنامج إلى تحقیق األھداف . ٨
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 - - ٢٧٫٨ ٤٦٫٧  ٢٥٫٥ % المعرفیة
یسعى البرنامج إلى تحقیق األھداف .٩  ١٩  ١٢  ٤٩  ١٠  -  ك

  ٢١٫١  ١٣٫٣  ٥٤٫٥  ١١٫١  -  %  المھاریة
٢٫٥٦  

  
  ٣٠  ٣٥  ٢٥  -  -  ك

  أھداف البرنامج قابلة للقیاس.١٠
%  -  -  ٣٣٫٣  ٣٨٫٩  ٢٧٫٨  

١٫٩٥  

تلبي أھداف البرنامج الحاجات الفعلیة .١١  ٢٠  ٢٨  ٣٠  ١٢  -  ك
  ٢٢٫٣  ٣١٫١  ٣٣٫٣  ١٣٫٣  -  %  للمتدربین

٢٫٣٨  

  ٣٫٠٤=حیث األھداف المتوسط العام لواقع الدورات التدریبیة المقدمة من 
  

  :واقع الدورات التدریبیة المقدمة لمرشدي الطالب من حیث كفاءة المدربین:  ثالثا
المدربون مؤھلون لتقدیم البرنامج . ١٢  -  ١٠  ٢٥  ٢٥  ٣٠  ك

  -  ١١٫١  ٢٧٫٨  ٢٧٫٨  ٣٣٫٣  %  .التدریبي
٣٫٨٣  

یلتزم المدربون بالوقت المحدد .١٣  -  -  ٥  ٣٠  ٥٥  ك
  -  -  ٥٫٦  ٣٣٫٣  ٦١٫١  %  .للتدریب

٤٫٥٦  

  -  -  ٤  ٤٠  ٤٦  ك
  المدربون ملمون بالمادة التدریبیة.١٤

%  ٤٫٤  ٤٤٫٥  ٥١٫١  -  -  
٤٫٤٧  

المدربون قادرون على التعامل مع .١٥  -  -  ٦  ٤٠  ٤٤ ك
 الوسائل التدریبیة

% ٦٫٦  ٤٤٫٥  ٤٨٫٩  -  -  
٤٫٤٢  

یجید المدربون إدارة الجلسات .١٦  ٦  ١٤  ٢٩  ٢٣  ١٨ ك
  ٦٫٦  ١٥٫٦  ٣٢٫٢  ٢٥٫٦  ٢٠  % التدریبیة

٣٫٠٧  

یتعامل المدربون مع المتدربین تعامًال .١٧  -  -  -  ٢٩  ٦١ ك
  -  -  -  ٣٢٫٢  ٦٧٫٨  % .جیدًا

٤٫٦٨  

  .یتصف المدربون بالحیویة والنشاط. ١٨  -  ١٦  ٣٤  ٤٠  - ك
%  -  ١٧٫٨  ٣٧٫٨  ٤٤٫٤  -  

٣٫٢٧  

  :نةنتائج استجابات العینة لعبارات محاور االستبا):  ٩(تابع جدول 

  درجات الموافقة
  تابع المحاور والعبارات

موافق 
غیر   محاید  موافق  تماما

  إطالقا  موافق
  المتوسط

یوّصل المدربون المعلومات بدرجة . ١٩  -  ١٤  ٢٥  ٣٦  ١٥ ك
  -  ١٥٫٥  ٢٧٫٨  ٤٠  ١٦٫٧  %  عالیة من الكفاءة

٣٫٥٨  
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  ٣٫٩٩=  المدربین المتوسط العام لواقع الدورات التدریبیة المقدمة من حیث كفاءة
  : واقع الدورات التدریبیة المقدمة لمرشدي الطالب من حیث األسالیب التدریبیة المتبعة:رابعا

تتناسب األسالیب التدریبیة مع . ٢٠  ١٠  ٢٠  ٢٣  ٢٦  ١١ ك
  ١١٫١  ٢٢٫٢  ٢٥٫٦  ٢٨٫٩  ١٢٫٢  %  .مستوى المتدربین

٣٫٠٩  

تتناسب األسالیب التدریبیة مع . ٢١  ١٣  ٢٠  ٣٠  ١٨  ٩  ك
  ١٤٫٥  ٢٢٫٢  ٣٣٫٣  ٢٠  ١٠  %  تدریبيالمحتوى ال

٢٫٨٩  

تتناسب األسالیب التدریبیة مع عدد . ٢٢  ١٠  ٣٢  ١٧  ٢٣  ٨  ك
  ١١٫١  ٣٥٫٥  ١٨٫٩  ٢٥٫٦  ٨٫٩  %  المتدربین

٢٫٨٦  

تتنوع أسالیب التدریب في البرنامج . ٢٣  ٢٠  ٣٦  ١٩  ١١  ٤  ك
  ٢٢٫٢  ٤٠  ٢١٫١  ١٢٫٢  ٤٫٥  %  .التدریبي

٢٫٣٧  

تشجع األسالیب التدریبیة على . ٢٤  ١٩  ٣١  ٢٣  ١٠  ٧  ك
  ٢١٫١  ٣٤٫٤  ٢٥٫٦  ١١٫١  ٧٫٨  %  .التفاعل والمشاركة

٢٫٥٠  

  ٢٫٧٤=المتوسط العام لواقع الدورات التدریبیة المقدمة من حیث األسالیب التدریبیة المتبعة 
  :  التدریبیةواقع الدورات التدریبیة المقدمة لمرشدي الطالب من حیث البیئة:  خامسا

موقع إدارة التدریب مناسب ویسھل . ٢٥  ٢٥  ٤٠  ٢٥  -  -  ك
  ٢٫٠٠  ٢٧٫٨  ٤٤٫٤  ٢٧٫٨  -  -  %  .الوصول إلیھ

قاعات التدریب مجھزة بالوسائل . ٢٦  -  ١٠  ٢٩  ٤٦  ٥  ك
  ٣٫٥١  -  ١١٫١  ٣٢٫٢  ٥١٫١  ٥٫٦  %  التعلیمیة المناسبة

  
تتوفر المرافق الضروریة في . ٢٧  -  -  ٥  ٢٩  ٥٦  ك

  -  -  ٥٫٦  ٣٢٫٢  ٦٢٫٢  %  .مبنى التدریب
٤٫٥٧  

تتسع القاعات التدریبیة ألعداد . ٢٨  -  ١٣  ٤٥  ٣٢  -  ك
  -  ١٤٫٤  ٥٠  ٣٥٫٦  -  %  .المتدربین

٣٫٢١  

حققت البیئة التدریبیة الراحة .٢٩  -  -  ٣٠  ٤٣  ١٧  ك
  -  -  ٣٣٫٣  ٤٧٫٨  ١٨٫٩  %  .         النفسیة للمتدربین

٣٫٨٦  

  ٣٫٤٣= الدورات التدریبیة المقدمة من حیث البیئة التدریبیة المتوسط العام لواقع
واقع الدورات التدریبیة المقدمة لمرشدي الطالب من حیث الزمن والوقت المخصص : سادسا

  : لتقدیم البرنامج التدریبي 
عدد الساعات التدریبیة یكفي . ٣٠  -  -  ٢٠  ٤٠  ٣٠  ك

  -  -  ٢٢٫٣  ٤٤٫٤  ٣٣٫٣  %  .لتحقیق أھداف البرنامج
٤٫١١  

  ٤٫٢١  -  -  ١٣  ٤٥  ٣٢ كوقت انعقاد الدورات التدریبیة . ٣١

  



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                       مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٣١٣

  -  -  ١٤٫٤  ٥٠  ٣٥٫٦ % .مناسب للمتدربین

عقد البرنامج في اإلجازات أفضل . ٣٢  ٢٩  ٣١  ٣٠  -  - ك
  ٣٢٫٣  ٣٤٫٤  ٣٣٫٣  -  -  %  منھ أثناء العام الدراسي

٢٫٠١  

  -  -  ٢٥  ٤٠  ٢٥  ك
  .مدة تنفیذ البرنامج مناسبة. ٣٣

%  ٢٧٫٨  ٤٤٫٤  ٢٧٫٨  -  -  
٤  

مواعید بدء ونھایة البرنامج . ٣٤  -  -  ١٠  ٣٤  ٤٦  ك
  -  -  ١١٫١  ٣٧٫٨  ٥١٫١  %  .الیومي مناسبة

٤٫٤٠  

المتوسط العام لواقع الدورات التدریبیة من حیث الزمن والوقت المخصص لتقدیم البرنامج 
  ٣٫٧٥=التدریبي 

ت والنسب المئویة لدرجات موافقات عینة الدراسة وتوضح نتائج الجدول أعاله التكرارا
من المرشدین الطالبیین  على عبارات محاور الدراسة الست،  وكذلك  المتوسط الموزون لمجموع 
نسب موافقات العینة على كل عبارة من عبارات كل محور،  ثم المتوسط العام إلجمالي عبارات 

حساب المتوسط الموزون لمجموع نسب موافقات المحور ككل وذلك لجمیع محاور الدراسة،  وتم 
  غیر موافق -  غیر موافق- محاید-   موافق-موافق تماما (العینة من خالل ضرب نسب الموافقات 

،  ثم تجمیع الناتج والقسمة على ١،  ٢،  ٣،  ٤،  ٥في وزنھا النسبي وھو على الترتیب )  إطالقا 
واقع  عبارة من عبارات كل محور من محاور ،  وللتعرف على درجة موافقات العینة لكل١٠٠

،  تم التعبیر عن المقیاس الخماسي لدرجات تحقق الدورات التدریبیة المقدمة لمرشدي الطالب
  :العبارة كمیًا من خالل

    ٤ ) = ١ أصغر درجة  – ٥أكبر درجة للموافقة = ( المدى 
اإلجابات التي متوسطھا لذلك  )  ٠٫٨٠ = ٥ / ٤= عدد الفئات / المدى = و طول الفئة 

 یدل تقدیرھا على عدم موافقة أفراد العینة علیھا إطالقا،  ١٫٨٠ إلى أقل من ١الموزون من 
 یدل تقدیرھا على عدم موافقة أفراد العینة ٢٫٦٠ إلى أقل من ١٫٨٠واإلجابات التي متوسطھا من 

 تقدیرھا على حیاد أفراد  یدل٣٫٤٠ إلى أقل من ٢٫٦٠علیھا،  بینما اإلجابات التي متوسطھا من 
 یدل تقدیرھا ٤٫٢٠ إلى  أقل من ٣٫٤٠العینة علیھا،  بینما اإلجابات التي متوسطھا الموزون من 

 یدل تقدیرھا ٥ إلى ٤٫٢٠على موافقة أفراد العینة علیھا،  واإلجابات التي متوسطھا الموزون من 
  . على موافقة أفراد العینة علیھا تمامًا

  :  الدورات التدریبیة المقدمة لمرشدي الطالب من حیث المحتوىبواقع ما یتعلق -
تراوحت قیم المتوسطات الموزونة لمجموع نسب موافقات أفراد العینة لعبارات واقع 
الدورات التدریبیة المقدمة لمرشدي الطالب من حیث محتوى البرنامج التدریبي ما بین القیمة 

وسط العام الموزون إلجمالي استجابات العینة لھذا ،  وبلغت قیمة المت٤٫٥٢ إلى القیمة ٢٫٦٦
وتدل ھذه القیمة إجماال على موافقة عینة الدراسة على محتوى ) ٥ من ٣٫٥٨(المحور ككل القیمة 

البرنامج التدریبي المتضمن بالدورات التدریبیة المقدمة لمرشدي الطالب،  وفیما یلي ترتیب 
  . الموزونة من وجھة نظر أفراد عینة الدراسةعبارات ھذا المحور طبقا لقیم المتوسطات

أوال وبمتوسط وقدره " المحتوى التدریبي یتناسب مع خبرات ومؤھالت المتدربین"جاءت العبارة -
  .وتدل على موافقة تامة من قبل أفراد عینة الدراسة ) ٥ من ٤٫٥٢(
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ثانیا وبمتوسط وقدره  " یخضع المحتوى التدریبي إلى التقویم في نھایة البرنامج"ثم العبارة -
  .وتدل على موافقة تامة من قبل أفراد عینة الدراسة ) ٥ من ٤٫٥١(

 من ٤٫٤٩(ثالثا وبمتوسط وقدره " ترتبط مفردات المحتوى التدریبي بأھداف البرنامج"فالعبارة -
  .وتدل على موافقة تامة من قبل أفراد عینة الدراسة ) ٥

 من ٤٫٣٥(رابعا وبمتوسط وقدره  "  متسلسلة ومترابطةمفردات المحتوى التدریبي"ثم العبارة -
  .وتدل على موافقة أفراد عینة الدراسة علیھا ) ٥

خامسا وبمتوسط وقدره " یجمع المحتوى التدریبي بین الجانب النظري والتطبیقي"ثم العبارة -
  .وتدل على حیاد أفراد عینة الدراسة علیھا) ٥ من ٢٫٩٤(

سادسا وبمتوسط وقدره " مادة العلمیة الفروق الفردیة بین المتدربینتراعي ال"وأخیرا العبارة -
  .وتدل على حیاد أفراد عینة الدراسة علیھا) ٥ من ٢٫٦٦(

  :بواقع الدورات التدریبیة المقدمة لمرشدي الطالب من حیث األھداف ما یتعلق -
ت واقع تراوحت قیم المتوسطات الموزونة لمجموع نسب موافقات أفراد العینة لعبارا

 ١٫٩٥الدورات التدریبیة المقدمة لمرشدي الطالب من حیث أھداف البرنامج التدریبي ما بین القیمة 
،  وبلغت قیمة المتوسط العام الموزون إلجمالي استجابات العینة لھذا المحور ككل ٤٫٣٢إلى القیمة 

أھداف البرنامج وتدل ھذه القیمة إجماال على حیاد عینة الدراسة على ) ٥ من ٣٫٠٤(القیمة 
التدریبي المتضمن بالدورات التدریبیة المقدمة لمرشدي الطالب،  وفیما یلي ترتیب عبارات ھذا 

  .المحور طبقا لقیم المتوسطات الموزونة من وجھة نظر أفراد عینة الدراسة
وتدل ) ٥ من ٤٫٣٢(أوال وبمتوسط وقدره " أھداف البرنامج واضحة للمتدرب"جاءت العبارة -

  .وافقة تامة من قبل أفراد عینة الدراسةعلى م
) ٥ من ٣٫٩٨(ثانیا وبمتوسط وقدره  " یسعى البرنامج إلى تحقیق األھداف المعرفیة"ثم العبارة -

  .وتدل على موافقة من قبل أفراد عینة الدراسة علیھا
) ٥ن  م٢٫٥٦(ثالثا وبمتوسط وقدره  " یسعى البرنامج إلى تحقیق األھداف المھاریة"فالعبارة -

  .وتدل على عدم موافقة من قبل أفراد عینة الدراسة
 من ٢٫٣٨(رابعا وبمتوسط وقدره " تلبي أھداف البرنامج الحاجات الفعلیة للمتدربین"ثم العبارة -

  .وتدل على عدم موافقة أفراد عینة الدراسة علیھا ) ٥
وتدل على ) ٥ من ١٫٩٥ (خامسا وبمتوسط وقدره" أھداف البرنامج قابلة للقیاس"وأخیرا العبارة -

  .عدم موافقة أفراد عینة الدراسة علیھا
  :بواقع الدورات التدریبیة المقدمة لمرشدي الطالب من حیث كفاءة المدربین ما یتعلق -

  تراوحت قیم المتوسطات الموزونة لمجموع نسب موافقات أفراد العینة لعبارات واقع 
 إلى القیمة ٣٫٠٧من حیث كفاءة المدربین ما بین القیمة الدورات التدریبیة المقدمة لمرشدي الطالب 

،  وبلغت قیمة المتوسط العام الموزون إلجمالي استجابات العینة لھذا المحور ككل القیمة ٤٫٦٨
وتدل ھذه القیمة إجماال على موافقة أفراد عینة الدراسة على كفاءة المدربین ) ٥ من ٣٫٩٩(

 الطالب،  وفیما یلي ترتیب عبارات ھذا المحور طبقا لقیم بالدورات التدریبیة المقدمة لمرشدي
  .المتوسطات الموزونة والتي حظیت بموافقة من قبل أفراد عینة الدراسة
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 من ٤٫٦٨(أوال وبمتوسط وقدره  " یتعامل المدربون مع المتدربین تعامًال جیدًا"جاءت العبارة -
   .وتدل على موافقة تامة من قبل أفراد عینة الدراسة) ٥

وتدل ) ٥ من ٤٫٥٦(ثانیا وبمتوسط وقدره " یلتزم المدربون بالوقت المحدد للتدریب"ثم العبارة -
  .على موافقة تامة من قبل أفراد عینة الدراسة 

وتدل على ) ٥ من ٤٫٤٧(ثالثا وبمتوسط وقدره " المدربون ملمون بالمادة التدریبیة"فالعبارة -
  .سة موافقة تامة من قبل أفراد عینة الدرا

 ٤٫٤٢(رابعا وبمتوسط وقدره " المدربون قادرون على التعامل مع الوسائل التدریبیة"ثم العبارة -
  .وتدل على موافقة  تامة من قبل أفراد عینة الدراسة علیھا ) ٥من 

) ٥ من ٣٫٨٣(خامسا وبمتوسط وقدره " المدربون مؤھلون لتقدیم البرنامج التدریبي"و العبارة -
  .ة أفراد عینة الدراسة علیھاوتدل على موافق

سادسا وبمتوسط وقدره " یوّصل المدربون المعلومات بدرجة عالیة من الكفاءة" ثم العبارة -
  .وتدل على موافقة أفراد عینة الدراسة علیھا) ٥ من ٣٫٥٨(

  :بواقع الدورات التدریبیة المقدمة لمرشدي الطالب من حیث األسالیب التدریبیةما یتعلق  -
قیم المتوسطات الموزونة لمجموع نسب موافقات أفراد العینة لعبارات واقع تراوحت 

 إلى ٢٫٣٧الدورات التدریبیة المقدمة لمرشدي الطالب من حیث األسالیب التدریبیة ما بین القیمة 
،  وبلغت قیمة المتوسط العام الموزون إلجمالي استجابات العینة لھذا المحور ككل ٣٫٠٩القیمة 
أفراد عینة الدراسة على األسالیب ) تحفظ(وتدل ھذه القیمة إجماال على حیاد ) ٥ من ٢٫٧٤(القیمة 

تتناسب األسالیب "التدریبیة بالدورات التدریبیة المقدمة لمرشدي الطالب،  وقد جاءت العبارة 
وتدل على ) ٥ من ٣٫٠٩(بأعلى قیمة للمتوسط الموزون وھي " التدریبیة مع مستوى المتدربین

أفراد عینة الدراسة علیھا،  ثم جاءت إجابات عینة الدراسة على بقیة عبارات ھذا ) ظتحف(حیاد 
  .المحور بتحفظ أو عدم موافقة

  :بواقع الدورات التدریبیة المقدمة لمرشدي الطالب من حیث البیئة التدریبیةما یتعلق  -
ت واقع تراوحت قیم المتوسطات الموزونة لمجموع نسب موافقات أفراد العینة لعبارا

 إلى القیمة ٢الدورات التدریبیة المقدمة لمرشدي الطالب من حیث كفاءة المدربین ما بین القیمة 
،  وبلغت قیمة المتوسط العام الموزون إلجمالي استجابات العینة لھذا المحور ككل القیمة ٤٫٥٧

 البیئة التدریبیة أفراد عینة الدراسة على) تحفظ(وتدل ھذه القیمة إجماال على حیاد ) ٥ من ٣٫٤٣(
الخاصة بالدورات التدریبیة المقدمة لمرشدي الطالب،  وفیما یلي ترتیب أھم عبارات ھذا المحور 

  .طبقا لقیم المتوسطات الموزونة والتي حظیت بموافقة من قبل أفراد عینة الدراسة
 من ٤٫٥٧(أوال وبمتوسط وقدره " تتوفر المرافق الضروریة في مبنى التدریب"جاءت العبارة -

  .وتدل على موافقة تامة من قبل أفراد عینة الدراسة) ٥
 من ٣٫٨٦(ثانیا وبمتوسط وقدره " حققت البیئة التدریبیة الراحة النفسیة للمتدربین"ثم العبارة -

  .وتدل على موافقة من قبل أفراد عینة الدراسة) ٥
 من ٣٫٥١(الثا وبمتوسط وقدره ث" قاعات التدریب مجھزة بالوسائل التعلیمیة المناسبة"فالعبارة -

  .وتدل على موافقة من قبل أفراد عینة الدراسة) ٥
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بواقع الدورات التدریبیة المقدمة لمرشدي الطالب من حیث الزمن والوقت المخصص ما یتعلق  -
  :لتقدیم البرنامج التدریبي

اقع تراوحت قیم المتوسطات الموزونة لمجموع نسب موافقات أفراد العینة لعبارات و
الدورات التدریبیة المقدمة لمرشدي الطالب من حیث الزمن والوقت المخصص للبرنامج التدریبي  

،  وبلغت قیمة المتوسط العام الموزون إلجمالي استجابات ٤٫٤٠ إلى القیمة ٢٫٠١ما بین القیمة 
اد عینة وتدل ھذه القیمة إجماال على موافقة أفر) ٥ من ٣٫٧٥(العینة لھذا المحور ككل القیمة 

الدراسة على الزمن والوقت المخصص للبرنامج التدریبي بالدورات التدریبیة المقدمة لمرشدي 
  .      الطالب

  وفیما یلي ترتیب أھم عبارات ھذا المحور طبقا لقیم المتوسطات الموزونة والتي حظیت 
  .بموافقة من قبل أفراد عینة الدراسة

 من ٤٫٤٠(أوال وبمتوسط وقدره " برنامج الیومي مناسبةمواعید بدء ونھایة ال"جاءت العبارة -
  .وتدل على موافقة تامة من قبل أفراد عینة الدراسة) ٥

 من ٤٫٢١(ثانیا وبمتوسط وقدره " وقت انعقاد الدورات التدریبیة مناسب للمتدربین"ثم العبارة -
  .وتدل على موافقة تامة من قبل أفراد عینة الدراسة) ٥

 ٤٫١١(ثالثا وبمتوسط وقدره " لساعات التدریبیة یكفي لتحقیق أھداف البرنامجعدد ا"فالعبارة -
  .وتدل على موافقة من قبل أفراد عینة الدراسة) ٥من 

وتدل على موافقة من ) ٥ من ٤(رابعا وبمتوسط وقدره  " مدة تنفیذ البرنامج مناسبة"ثم العبارة -
  .قبل أفراد عینة الدراسة
لجدول التالي ترتیب محاور االستبانة طبقا لقیم المتوسطات  یبین اومن ناحیة أخرى، 

  .الموزونة من وجھة نظر أفراد عینة الدراسة
ترتیب محاور البرنامج التدریبي طبقا لقیم المتوسطات الموزونة من وجھة نظر ): ١٠(جدول 

  :أفراد عینة الدراسة
  بةالرت  درجة الموافقة  المتوسط الموزون  محاور البرنامج التدریبي

  ٣  موافقة  ٣٫٥٨  من حیث المحتوى
  ٥ موافقة  ٣٫٠٤ من حیث األھداف

  ١ موافقة  ٣٫٩٩ من حیث كفاءة المدربین
  ٦ حیاد  ٢٫٧٤ من حیث األسالیب التدریبیة

  ٤ موافقة  ٣٫٤٣ من حیث البیئة التدریبیة
  ٢ موافقة  ٣٫٧٥ من حیث الزمن والوقت المخصص للبرنامج

 البرنامج التدریبي للدورات التدریبیة المقدمة للمرشدین وتوضح نتائج الجدول أن محور
الطالبیین من حیث كفاءة المدربین جاء في الترتیب األول،  یلیھ محور البرنامج من الزمن والوقت 
المخصص للبرنامج التدریبي،  ثم محور البرنامج من المحتوى ثالثا،  ثم محور البرنامج من حیث 

ثم محور البرنامج من حیث األھداف خامسا،  وأخیرا محور البرنامج من البیئة التدریبیة رابعا،  
  .حیث األسالیب التدریبیة في الترتیب السادس
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ھل ھناك فروق ذات داللة إحصائیة في آراء أفراد عینة الدراسة تبعًا للمتغیرات ": السؤال الثاني
لدورات التي التحق بھا المرشد التخصص في اإلرشاد،  سنوات الخبرة في التعلیم،  عدد ا(التالیة 

  ؟)"بإدارة التدریب
ة    ) ت(لإلجابة على ھذا السؤال تم استخدام اختبار    راد عین ین آراء أف لدراسة داللة الفروق ب

اوره      الب بمح دي الط ة لمرش ة المقدم دورات التدریبی اص بال دریبي الخ امج الت و البرن ة نح الدراس
رة،  بینم  نوات الخب صص وس ا للتخ ست،  تبع ة  ال ة دالل ادي لدراس این األح ل التب تخدام تحلی م اس ا ت

ة            ة المقدم دورات التدریبی دریبي الخاص بال امج الت و البرن ة الدراسة نح راد عین ین آراء أف روق ب الف
دریب،            إدارة الت د ب ا المرش ق بھ ي التح دورات الت دد ال ا لع ست تبع اوره ال الب بمح دي الط لمرش

  : تم التوصل إلیھاوتوضح الجداول التالیة النتائج التي
  :داللة الفروق بین آراء أفراد العینة نحو محاور البرنامج تبعا للتخصص في اإلرشاد الطالبي.١

  داللة الفروق بین أراء العینة نحو محاور الدراسة تبعا للتخصص ):  ١٠(جدول رقم 

  محاور البرنامج
التخصص في 

اإلرشاد 
  الطالبي

  لداللةا  )ت(قیمة   االنحراف  المتوسط  العدد

من حیث   ١٫١٤  ٣٫٤٤  ٥٧  متخصص
  ١٫٠٢  ٣٫٧٢  ٣٣  غیر متخصص  المحتوى

  غیر دالة  ١٫١٩

  ١٫١١  ٣٫٠١  ٥٧  متخصص
  من حیث األھداف

  ١٫٠٨  ٣٫٠٨  ٣٣  غیر متخصص
 غیر دالة  ١٫٠٣

من حیث كفاءة   ١٫٠٩  ٣٫٩٧  ٥٧  متخصص
  ١٫٠٥  ٤٫٠١  ٣٣  غیر متخصص  المدربین

 غیر دالة  ٢٫٠١

من حیث   ١٫٢٣  ٢٫٦٦  ٥٧  متخصص
  ١٫١٨  ٢٫٨٢  ٣٣  غیر متخصص  یب التدریبیةاألسال

 غیر دالة  ٠٫٩٩

من حیث البیئة   ١٫١٣  ٣٫٤٠  ٥٧  متخصص
  ١٫١١  ٣٫٤٦  ٣٣  غیر متخصص  التدریبیة

 غیر دالة  ١٫٠١

من حیث الزمن   ١٫٠٩  ٣٫٦٩  ٥٧  متخصص
والوقت 

المخصص 
  للبرنامج

  ١٫٠٦  ٣٫٨١  ٣٣  غیر متخصص
 غیر دالة  ٢٫١٣

توضح نتائج الجدول عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین آراء أفراد عینة الدراسة 
نحو محاور البرنامج التدریبي الست تبعا الختالف التخصص في اإلرشاد الطالبي،  وذلك لعدم 

عند محاور البرنامج التدریبي الست،  ولذلك ال تختلف آراء المتخصصین في ) ت(داللة قیم اختبار 
اإلرشاد الطالبي نحو المحاور الست للبرنامج التدریبي في الدورات التدریبیة المقدمة مجال 

للمرشدین الطالبیین عن غیر المتخصصین في اإلرشاد الطالبي،  ویتضح ذلك من تقارب قیم 
المتوسطات الخاصة باستجابات مجموعة المتخصصین في اإلرشاد الطالبي مع نظیرتھا الخاصة 



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                       مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٣١٨

ة غیر المتخصصین في اإلرشاد الطالبي،  أي أن التخصص في مجال اإلرشاد باستجابات مجموع
الطالبي ال یغیر من آراء أفراد عینة الدراسة نحو المحاور الست الخاصة بمجاالت البرنامج 

  .التدریبي المتضمن في الدورات التدریبیة المقدمة للمرشدین الطالبیین
  : محاور البرنامج تبعا للخبرة في التعلیمداللة الفروق بین آراء أفراد العینة نحو.٢

  .داللة الفروق بین أراء العینة نحو محاور الدراسة تبعا للخبرة في التعلیم):  ١١(جدول رقم 
  الداللة  )ت(قیمة   االنحراف  المتوسط  العدد  الخبرة في التعلیم  محاور البرنامج

  ١٫١٠  ٣٫٤٠  ٢٨   سنوات١٠أقل من 
من حیث المحتوى

  ١٫٠٥  ٣٫٧٥  ٦٢   سنوات فأكثر١٠
  لةغیر دا  ١٫٤١

  ١٫١٣  ٣٫٠٥  ٢٨   سنوات١٠أقل من 
  من حیث األھداف

  ١٫١١  ٣٫٠٤  ٦٢   سنوات فأكثر١٠
 غیر دالة  ١٫١١

من حیث كفاءة   ١٫٠٧  ٣٫٩٠  ٢٨   سنوات١٠أقل من 
  ١٫٠٣  ٤٫٠٦  ٦٢   سنوات فأكثر١٠  المدربین

 غیر دالة  ١٫٦٥

من حیث األسالیب   ١٫١٩  ٢٫٦١  ٢٨   سنوات١٠ن أقل م
  ١٫١٦  ٢٫٨٧  ٦٢   سنوات فأكثر١٠  التدریبیة

 غیر دالة  ١٫٠٧

من حیث البیئة   ١٫١٥  ٣٫٤٢  ٢٨   سنوات١٠أقل من 
  ١٫١٠  ٣٫٤٤  ٦٢   سنوات فأكثر١٠  التدریبیة

 غیر دالة  ٠٫٨٧

من حیث الزمن   ١٫٠٧  ٣٫٦٥  ٢٨   سنوات١٠أقل من 
والوقت 

المخصص 
  للبرنامج

  ١٫٠٤  ٣٫٨٥  ٦٢  نوات فأكثر س١٠
 غیر دالة  ١٫٧٠

توضح نتائج الجدول أعاله عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین آراء أفراد عینة 
الدراسة نحو محاور البرنامج التدریبي الست تبعا الختالف سنوات الخبرة في التعلیم،  وذلك لعدم 

ال تختلف آراء ذوي الخبرة أقل عند محاور البرنامج التدریبي الست،  ولذلك ) ت(داللة قیمة اختبار 
سنوات نحو المحاور الست للبرنامج التدریبي في الدورات التدریبیة المقدمة للمرشدین ١٠من 

 سنوات فأكثر،  ویتضح ذلك من تقارب قیم المتوسطات الخاصة ١٠الطالبیین عن ذوي الخبرة 
استجابات مجموعة ذوي سنوات مع نظیرتھا الخاصة ب١٠باستجابات مجموعة ذوي الخبرة أقل من 

 سنوات فأكثر،  أي أن الخبرة في التعلیم ال تغیر من آراء أفراد عینة الدراسة نحو ١٠الخبرة 
  .المحاور الستة
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داللة الفروق بین آراء أفراد العینة نحو محاور البرنامج تبعا لعدد الدورات التدریبیة في إدارة .٣
  : التدریب التربوي
  لة الفروق بین آراء العینة نحو محاور الدراسة تبعا لعدد الدوراتدال):  ١٢(جدول رقم 

محاور 
  مصدر التباین  البرنامج

مجموع 
المربعا

  ت

درجا
ت 

  الحریة

متوسط 
المربعا

  ت

قیمة 
  الداللة  )ف(

  ٠٦، ٤  ٢  ١٢، ٨  بین المجموعات

  ٨٨، ٠  ٨٧  ٤٠، ٧٦  داخل المجموعات
من حیث 
  المحتوى

    ٨٩  ٥٢، ٨٤  الكلي

  غیر دالة  ٦١، ٤

  ٠٤، ٣  ٢  ٠٨، ٦  بین المجموعات
من حیث   ٨٤، ٠  ٨٧  ١٤، ٧٣  داخل المجموعات

  األھداف
    ٨٩  ٢٢، ٧٩  الكلي

 غیر دالة  ٦٢، ٣

  ٥٦، ٢  ٢  ١١، ٥  بین المجموعات
  ٨١، ٠  ٨٧  ٠٩، ٧٠  داخل المجموعات

من حیث 
كفاءة 

    ٨٩  ٢٠، ٧٥  الكلي  المدربین
١٦، ٣  

  
  غیر دالة

 

  ١٧، ٣  ٢  ٣٤، ٦  بین المجموعات
  ٩٢، ٠  ٨٧  ٩٠، ٧٩  داخل المجموعات

من حیث 
األسالیب 
    ٨٩  ٢٤، ٨٦  الكلي  التدریبیة

 غیر دالة  ٤٥، ٣

  ٥٥، ٣  ٢  ١٠، ٧  بین المجموعات
من حیث   ٩٢١، ٠  ٨٧  ١٤، ٨٠  داخل المجموعات

  البیئة التدریبیة
    ٨٩  ٢٤، ٨٧  الكلي

٨٥، ٣  
  

  غیر دالة
 

  ١١، ٣  ٢  ٢٢، ٦  بین المجموعات

  ٩٤٦، ٠  ٨٧  ٣٢، ٨٢  داخل المجموعات

من حیث 
من والوقت الز

المخصص 
    ٨٩  ٨٨٫٥٤  الكلي  للبرنامج

 غیر دالة  ٢٩، ٣

ة الدراسة                  راد عین ین آراء أف ة إحصائیة ب روق ذات دالل توضح نتائج الجدول عدم وجود ف
درب    نحو محاور البرنامج التدریبي الست تبعا الختالف عدد ال         ا المت دورات التدریبیة التي التحق بھ

ست،       ) ف(بإدارة التدریب التربوي،  وذلك لعدم داللة قیمة اختبار     دریبي ال امج الت د محاور البرن عن
  . ولذلك ال تختلف آراء مجموعة الحاصلین على دورة واحدة أو دورتین أو ثالث فأكثر
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ربون مناسبة لزیادة فاعلیة برامج تدریب ما المقترحات التي یراھا المتد: "السؤال الثالث 
  " المرشدین في إدارة التدریب التربوي؟ 

من خالل سؤال مفتوح في االستبانة،  جاءت بعض المقترحات والتي یراھا المتدربون 
  :مناسبة لزیادة فعالیة برامج تدریب المرشدین في إدارة التدریب التربوي وھي

  .لوسائل التدریبیة الحدیثة تجھیز قاعات التدریب باألجھزة وا-
  . التعاقد مع مدربین ذو كفاءة عالیة في مجال التدریب التربوي-
  . إقامة دورات أكثر للمرشدین الطالبیین-
  . دورات تدریبیة٤ ضرورة السماح للمرشد الطالبي بالحصول على أكثر من -
  . تعاون مدیري المدارس مع المرشد الطالبي في الترشیح للدورات-
  .ویع الدورات التدریبیة تن-
  . توزیع الدورات التدریبیة على مكاتب التربیة والتعلیم-
  . تجدید الحقائب التدریبیة للدورات-
  . وضع حوافز مالیة كحافز للمتدربین-
  . تعدد أوقات الراحة ولو لفترات بسیطة-
  . تزوید المرشد بكل ما ھو جدید في مجال عملھ-
  . تنویع وسائل وأسالیب العرض-
  . تكثیف الجانب العملي-
  . وضع اختبار في نھایة الدورة لتقییم مستوى األداء-

  :توصیات الدراسة
من خالل النتائج السابقة یوصي الباحث عند إعداد برامج تدریبیة لمرشدي الطالب بما 

  :یلي
ة التعرف على الحاجات التدریبیة للمرشدین الطالبیین من خالل قیام إدارة التدریب بدراس-١

  .دوریة،  ثم یتم بناء البرنامج التدریبي في ضوء نتائجھا
  .االھتمام بالجانب المھاري واالتجاھات عند صیاغة األھداف-٢
  .العمل على تقویم البرنامج التدریبي في نھایتھ تقویمًا شامًال-٣
  .تأھیل المدربین وتدریبھم على مھارات االتصال -٤
  .في صیاغة األھداف واختیار محتوى البرنامج التدریبيإتاحة الفرصة لمتدربین بالمشاركة -٥
  .فتح فروع إلدارة التدریب التربوي تتناسب مع التمدد العمراني لمدینة الریاض-٦
  .تفعیل الموقع االلكتروني إلدارة التدریب التربوي ووضع الحقائب التدریبیة فیھ-٧
  .عد فترة من الوقتإتاحة الفرصة للمتدرب بإعادة حضور البرنامج التدریبي ب-٨

  . التنوع في استخدام األسالیب التدریبیة المختلفة وعدم االكتفاء بطریقة واحدة- ١٠
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  :مقترحات الدراسة
في ضوء نتائج الدراسة یقترح الباحث إجراء دراسات علمیة مستقبلیة تعنى بالجوانب 

  :التالیة
 .تقدمھا إدارة التدریب التربويدراسات تقویمیة للتعرف على واقع الدورات التدریبیة التي  .١

 .تقویم الدورات التدریبیة التي تقدم لتأھیل المدربین للعمل في إدارة التدریب التربوي .٢
 .دراسة في قیاس األثر التدریبي على المتدربین بعد االلتحاق بالبرنامج التدریبي  .٣
 .إجراء دراسة میدانیة لتحدید الحاجات الفعلیة للمرشدین  .٤
 .ول دور المشاركة في الدورات التدریبیة في تطویر أداء المرشد الطالبيإجراء دراسة ح .٥
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  :المصادر والمراجع العربیة
 .دار صادر للنشر: بیروت). ١٢(ج. لسان العرب) م٢٠٠٥. (ابن منظور،  جمال الدین محمد -
تنفیذ وتقویم البرامج مراحل العملیة التدریبیة تخطیط و) م٢٠٠٩. (أبو النصر،  مدحت محمد -

 .المجموعة العربیة للنشر: مصر. التدریبیة
تقویم برامج تدریب مدیرات المدارس التابعة للرئاسة ) ھـ١٤١٣. (األزھري،  زینب محمد -

. جامعة الملك عبد العزیز. كلیة التربیة.رسالة ماجستیر. العامة لتعلیم البنات في المدینة المنورة
 .جدة

تقویم برامج تدریب معلمي التربیة الخاصة في المملكة العربیة ) ھـ١٤٢٥. (بخش،  أمیرة طھ -
- ١٤٤،  ٢١. مجلة جامعة أم القرى. وتطویرھا في ضوء مدركاتھم عن احتیاجاتھم التدریبیة

١٧٦. 
جمعیة : الكویت. المعلم في الوطن العربي بین الحاضر والمستقبل) م١٩٨٤. (بشارة،  جبرائیل -

 .المعلمین الكویتیین
: بیروت. تكوین المعلم العربي والثورة العلمیة والتكنولوجیة) م١٩٨٧. (ارة،  جبرائیلبش -

 .المؤسسة الجمعیة للدراسات
تقویم البرنامج التدریبي لمعلمات المواد االجتماعیة ) ھـ١٤٢٧. (البشر،  فاطمة عبداهللا -

جامعة الملك . ربیةكلیة الت. رسالة ماجستیر. بالمرحلة االبتدائیة في مركز التدریب التربوي
 .الریاض. سعود

تقویم البرامج التدریبیة لمعلمي اللغة العربیة في المرحلة ) ھـ١٤٣١. (الترجمي،  فیصل محمد -
جامعة . كلیة التربیة. رسالة ماجستیر. الثانویة بالمدینة المنورة في ضوء احتیاجاتھم المھنیة

 .المدینة المنورة. طیبة
: الریاض. ترجمة سعد محمد الجبالي.  التدریب والتطویرتصمیم) م١٩٩٠. (تریسي،  ولیم -

 .مطابع معھد اإلدارة العامة
 .دار الثقافة: القاھرة. تدریب المعلمین أثناء الخدمة) م١٩٨٥. (حسن،  عبد ربھ -
 .دار مجدالوي للنشر: عمان. األردن. طرق التدریب) م٢٠٠٢. (حسنین،  حسین محمد -
 .دار الخریجي: الریاض). ٢ط. (د النفسي والتربوياإلرشا) م٢٠٠٠. (حسین،  محمد عطا -
مركز : القاھرة. التدریب أثناء الخدمة في المجال التربوي) م١٩٩١. (حمدان،  مجمد زیاد -

 .الكتاب للنشر
 دار الحامد: عّمان. األردن. التدریب الفعال منھجي وتطبیقي) م٢٠٠٩. (الحمیري،  باسم -
مطابع : الریاض. اتجاھات حدیثة في التدریب) ھـ١٤٠٦. (الخطیب،  أحمد و الخطیب،  رداح -

 .الفرزدق
تحدید االحتیاجات التدریبیة لضمان فاعلیة البرامج ) م٢٠١٠. (الخلیفات،  عصام عطا اهللا -

 .دار الصفاء: عّمان. األردن. التدریبیة
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. یةواقع الدورات التدریبیة القصیرة في اإلدارة المدرس) ھـ١٤٢٧. (الداود،  حسن عبد العزیز -
. جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة. قسم التربیة. كلیة العلوم االجتماعیة .رسالة ماجستیر

 .الریاض
 .الریاض. دلیل وزارة التربیة والتعلیم) ھـ١٤١٩. (الدلیل التربوي -
 .الریاض. وزارة التربیة والتعلیم) ھـ١٤٢٧(دلیل المرشد الطالبي  -
 .مطبعة النرجس: الریاض). ٣ط. (یھ واإلرشادالتوج) م٢٠٠٣.(الدنیش،  فیصل محمد -
رسالة . االحتیاجات التدریبیة لمرشدي الطالب) ھـ١٤٢٨. (الدوسري،  محمد راشد -

. جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة. قسم التربیة. كلیة العلوم االجتماعیة.ماجستیر
 .الریاض

المدارس في مجال تقنیة تقویم برامج تدریب مدیري ) ھـ١٤٢٥. (الرشیدي،  حمد عایض -
رسالة . التعلیم في منطقة حائل التعلیمیة ومدى تحقیقھا ألھدافھا من وجھة نظر المتدربین

 .الریاض. جامعة الملك سعود. كلیة التربیة. ماجستیر
تقویم برامج مراكز التدریب التربوي بالرئاسة العامة لتعلیم ) ھـ١٤٢١. (رواس،  فائزة أحمد -

رسالة ماجستیر غیر . كرمة وجدة من وجھة نظر المدربات والمتدرباتالبنات في مكة الم
 .مكة المكرمة. جامعة أم القرى. كلیة التربیة. منشورة

 .عالم الكتب: القاھرة. التوجیھ واإلرشاد النفسي) م١٩٨٨. (زھران،  حامد عبد السالم -
ھارات التدریسیة دور الدورات التدریبیة في تطویر الم) ھـ١٤٣٠. (الزھراني،  بندر سعید -

مكة . جامعة أم القرى. كلیة التربیة. رسالة ماجستیر .لمعلمي التربیة الفنیة من وجھة نظرھم
 .المكرمة

وزارة . مالمح من االتجاھات الحدیثة في تدریب المعلمین) م٢٠٠٢. (السخي،  خالد أحمد -
 .٢٥،  ٤مجلة التربیة،  : البحرین. التربیة والتعلیم

 .دار المسیرة: عّمان. األردن. تصمیم البرامج التدریبیة) ھـ١٤٣٢. (خلفالسكارنة،  بالل  -
الدور المتجدد للقیادات التربویة،  ورقة عمل مقدمة للندوة ) م٢٠٠٢. (السكیتي،  سالم راشد -

 .سلطنة عمان. وزارة التربیة والتعلیم. الوطنیة حول تطویر التعلیم الثانوي
االتجاھات المعاصرة في التدریب ) ھـ١٤٠٣. (یسىشریف،  غانم سعید و سلطان،  حنان ع -

 .دار العلوم: الریاض. أثناء الخدمة التعلیمیة
 .دار غریب: القاھرة. العملیة اإلرشادیة) م١٩٩٥. (الشناوي،  محمد محروس -
.  بناء البرامج التدریبیة وتقویمھا- التدریب مفھومة وفعالیتھ) م٢٠٠٢. (الطعاني،  حسن أحمد -

 .وقدار الشر: عمان
. التدریب مفھومھ وفعالیاتھ وبناء البرامج التدریبیة وتقویمھا) م٢٠٠٩. (الطعاني،  حسن أحمد -

 .دار الشروق: عّمان. األردن
الجمعیة السعودیة للعلوم . مؤھالت ومقومات المرشد) م١٩٨٨. (الطویرقي،  سالم عبد اهللا -

 .التربویة والنفسیة
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مدخل علمي لفاعلیة األفراد :  والتطویرالتدریب) م١٩٨١. (عبد الوھاب،  علي محمد -
 .معھد اإلدارة العامة: الریاض. والمنظمات

تقویم برنامج تدریب مدیري المدارس المتوسطة ) ھـ١٤٢٦. (العتیبي،  ملفي عبد الرحمن -
جامعة . كلیة التربیة. رسالة ماجستیر. والثانویة بكلیات المعلمین في ضوء التدریب المستمر

 .اضالری. الملك سعود
. تدریب المعلمین أثناء الخدمة،  بعض التجارب المعاصرة) م٢٠٠١(عثمان،  محمد صائم  -

 .مكتبة الخبتي: بیشة
مكتبة : الریاض. المدخل إلى البحث في العلوم السلوكیة) ھـ١٤٢٦. (العساف،  صالح حمد -

 .العبیكان
 المدارس دور المرشد الطالبي كما یدركھ مدراء) م٢٠٠٣. (العنزي،  خالد الحمیدي -

. جامعة الملك سعود. كلیة التربیة. رسالة ماجستیر. المتوسطة والثانویة بمنطقة الحدود الشمالیة
 .الریاض

تقویم برامج التدریب أثناء الخدمة لمعلمي القرآن بالمرحلة ) ھـ١٤١٩. (الغامدي،  محمد أحمد -
. میة بمحافظة جدةاالبتدائیة في ضوء احتیاجاتھم من وجھة نظرھم ومشرفي التربیة اإلسال

 .مكة المكرمة. جامعة أم القرى. كلیة التربیة. رسالة ماجستیر
تقویم برنامج التربیة الفنیة بجامعة ) م٢٠٠٦. (كاظم،  علي مھدي و جبر،  صبیح كلش -

 .٣٨١- ٣٥٨،  ١٠٠مجلة رسالة الخلیج،  . السلطان قابوس من وجھة نظر الخریجین
 .دار الفنون: جدة. ة اإلرشادیةالمساعد) م١٩٩٨. (محمد،  جعفر جمل -
مدى قیام المرشد الطالبي بواجباتھ التربویة من وجھة نظر ) م٢٠٠٥. (المزیني،  جابر محمد -

مكة . جامعة أم القرى. كلیة التربیة. رسالة ماجستیر. المشرفین التربویین في مدینة جدة
 .المكرمة

المقدمة لمعلمي العلوم بالصف تقویم البرامج التدریبیة ) ھـ١٤٢٨. (معمار،  صالح صالح -
كلیة . رسالة ماجستیر. الثالث المتوسط في منطقة المدینة المنورة التعلیمیة من وجھة نظرھم

 .مكة المكرمة. جامعة أم القرى. التربیة
 .العزیزیة: مكة المكرمة. التدریب أثناء الخدمة) م١٩٩٧. (موسى،  عبد الحكیم -
الت التي تواجھ المعلمین الملتحقین ببرامج التدریب المشك) ٢٠٠٤. (الھاجري،  فیصل ناصر -

جامعة الملك . كلیة التربیة. رسالة ماجستیر. أثناء الخدمة بمركز التدریب التربوي بالدمام
 .الریاض. سعود

  .الریاض. اللجنة العلیا لسیاسة التعلیم) ھـ١٤٢٢. (وزارة التربیة والتعلیم -
 .یل الشامل للتدریب التربوي بالریاضالدل) ھـ١٤٢٥. (وزارة التربیة والتعلیم -
: الریاض). ٢ط. (دلیل المرشد الطالبي في مدارس التعلیم العام) م٢٠٠١. (وزارة المعارف -

 .اإلدارة العامة للتوجیھ واإلرشاد
 ). ٤ط. (سیاسة التعلیم في المملكة) ھـ١٤١٣. (وزارة المعارف -
 .الریاض. تعاثدلیل التدریب التربوي واالب) ھـ١٤١٥. (وزارة المعارف -
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اإلدارة العامة للتدریب . الریاض. دلیل التدریب التربوي واالبتعاث) م٢٠٠٢. (وزارة المعارف -
 .التربوي واالبتعاث

دار : الریاض. التدریب اإلداري بین النظریة والتطبیق) م١٩٨٦. (یاغي،  محمد عبد الفتاح -
 .الخریجي

ذات : الكویت. ریب العاملین في التربیةدراسات في إعداد وتد) م١٩٨٧. (یوسف،  عبد القادر -
 .السالسل
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