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 المستخمص: 
 ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى رضا المتدربيف عف البرامج التدريبية والمدربيف والحقائب     

التدريبية والبيئة التدريبية والمقترحات التطويرية التي يمكف أف تسيـ في فعالية أداء الدورات 
اإلدارية التربوية القصيرة المقدمة مف المركز التربوي لمتطوير والتنمية المينية. ولتحقيؽ أىداؼ 

ع االستبانة عمى الدراسة تـ اختيار المنيج الوصفي المسحي واالستبانة كأداة لمدراسة، وتـ توزي
%(. وتوصمت 94( بنسبة )138( وبمغ عدد المستجيبيف )147مجتمع الدراسة كاماًل وعددىـ )

الدراسة إلى عدد مف النتائج، أبرزىا: أف رضا عينة الدراسة عف الدورات اإلدارية التربوية الصيفية 
جة عالية لجميع عبارات أداة القصيرة التي يقدميا المركز التربوي لمتطوير والتنمية المينية كاف بدر 

الدراسة، كما توصمت الدراسة بأنو ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف أفراد عينة الدراسة حوؿ 
المؤىؿ(، ولتطوير الدروات التدريبية اقترحت  -الدورات التدريبية -متغيرات الدراسة )سنوات الخبرة

ر خبرات المتدربيف، ومراعاة الفروؽ الفردية عينة الدراسة عدد مف المقترحات التطويرية كاستثما
بيف المتدربيف، وتدعيـ الجانب النظري بأمثمة عممية. وفي ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث 
بعدد مف التوصيات، أبرزىا: زيادة االىتماـ في بناء الحقائب التدريبية وبنائيا عمى أسس عممية 

لتعميـ، كما يوصي الباحث استثمار خبرات المتدربيف لتمبية احتياجات المتدربيف وتطمعات وزارة ا
في تصميـ وتنفيذ البرامج التدريبية وتحديد االحتياجات التدريبية، باإلضافة إلى توزيع المتدربيف 

 بشكؿ متجانس ومراعاة الفروؽ الفردية بينيـ.
 ب الصيفي.: التطوير الميني، التعميـ، التدريب اإلداري، الرضا، التدريالكممات المفتاحية
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Abstract:  
  The study aimed to identify the satisfaction of the trainees with 

training programs, trainers, training courses, and the training 
environment. Also, it aims to provide development suggestions that could 
contribute to the effectiveness of the performance of the short summer 
educational administrative programs offered by the Educational Center for 
Professional Development. To achieve these goals, the descriptive 
approach and the questionnaire were chosen as a tool for the study. The 
questionnaire was distributed to the entire study community, which were 
(147) and the responses were (138), which account (94%) of the 
respondents. The study reached a number of results such as the average 
satisfaction for all study items were high, there were no statistically 
significant differences between the trainees, and they suggested a 
number of development suggestions such as investing the experiences of 
the trainees, taking into account the differences between the trainees, 
and making a balance  between theoretical and practical sides. From 
these results, the researcher suggests a number of recommendations, 
paying more attentions to build training courses based on scientific 
models to meet the needs of the trainees and the Ministry of Education 
aspirations, investing the trainees' experiences, and distributing the 
trainees based their levels and needs. 
KEY WORDS: professional development, education, management, 
training, satisfaction, summer training. 
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 المقدمة:
ينية لمعامميف مف الركائز األساسية التي تسعى إلييا المنظمات في ُيعدُّ التطوير والتنمية الم      

  سبيؿ تجويد أداء العمؿ ورفع كفاءة العامميف، وليذا يالحظ اىتماـ ىذه المنظمات في برامج
التنمية البشرية مف خالؿ برامج التأىيؿ قبؿ العمؿ أو التدريب أثناء الخدمة. ويؤيد ذلؾ 

Knapper  (2016بأف كثيًرا )  مف الدوؿ المتقدمة وغير المتقدمة لدييا برامج تنمية مينية أو
مراكز خاصة لمتنمية المينية. وأىمية ىذه البرامج التدريبية لدى صناع القرار في ىذه الدوؿ نابعٌة 
مف األثر الذي توصمت إليو الدراسات العممية التي أثبتت أىمية برامج التنمية المينية عمى أداء 

( توصمت إلى أف التدريب ىو الوسيمة 2018نظمات، فدراسة أبو الوفا وحسيف )العامميف والم
( والسعود وحسنيف A2009األكثر فاعميًة لتنمية ميارات القوى البشرية، ويرى ماكسويؿ )

 (  بأنو ضرورة ممحة وأنو طريؽ الكتشاؼ القيادات ورعايتيا. 2017(  ونوري )2016)
( والتفاوت 1431لتحاؽ ببرامج التنمية المينية )العواد، )ومع اختالؼ دوافع المتدربيف لال  

 & Duncan, Rangeبيف مقدمي البرامج التدريبية وتفاوت البرامج المقدمة عف الواقع )
Scherz، 2011 تكمف أىمية اإلعداد الجيد لبناء برامج التنمية المينية واعتبارىا عممية )

 Altuwaijri؛ 2012؛ الشعيبي، 2010ة )معمار مخططة مستمرة وقياس جودة الخدمات التدريبي
(. واإلعداد الجيد لمبرامج التدريبية ال يقؿُّ عف أىمية البرامج التي توصمت ليا الدراسات 2016، 

العممية، ومف ذلؾ أىمية ترجمة المعارؼ المقدمة في البرامج التدريبية إلى ميارات عممية مف 
(، وترجمة المعارؼ يتطمب دراسة الموائح Knapper  ،2016الخبراء الممارسيف في الميداف )

واألنظمة المسيرة لمعمؿ في المنظمة، ودراسة التوصيؼ الوظيفي والمياـ لكؿ وظيفة داخؿ 
( عمى ضرورة مواكبُة التغيرات 1435(، وحداؿ )(Weiler & Cray  2012 المنظمة، وأكد

 الحديثة في تنفيذ البرامج التدريبية. الطارئة والتوجيات الحديثة باستخداـ األساليب والتقنيات
والقيادات اإلدارية تقبع عمى رأس ىـر المنظمة، وسبب مف أسباب نجاح أو إخفاؽ المنظمة.   

(، A2009ومف ىذا المنطمؽ تكمف أىمية إعداد وتأىيؿ القيادات اإلدارية،ويؤيد ذلؾ ماكسويؿ )
جود حاجة عالية لتطوير برامج ( بو 2014(، أرناندر )2016(، والجميوري )2010ومعمار )

تدريب القيادات التربوية، ألف قصور برامج تدريب القيادات التعميمية يؤدي إلى عدـ مواكبة 
(. وألىمية تدريب 2017؛ بيزادي، 2016التغيرات الحديثة )األسدي والمسعودي والتميمي، 

يط ومتابعة وتقييـ ( بإنشاء وحدة متخصصة في تخط2016القيادات اإلدارية يطالب الشمري )
ىذه البرامج عمى جميع المستويات المحمية والمركزية. وىذه المطالبة مبنية عمى الدور الياـ 
والمؤثر الذي يقـو بو اإلداري داخؿ المنظمة، كما أف البرامج التدريبية سبٌب في تحقيؽ التنمية 
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؛ 2014؛ السويري، 1427د، المينية في مجاؿ القيادة وتحسيف األداء لممنظمة والعامميف ) محمو 
(. والبرامج اإلدارية لف تؤتي ثمارىا المرجوة إال بوجود بيئة تدريبية 2017أبو سمرة وطحطوح، 

مارزانو وووترز ( ويضيؼ B2009؛ ماكسويؿ، Northhouse   ،2001جاذبة ومييئة )
والموائح (  بأىمية اإللماـ باألنظمة 2011)  Fuller, Young & Baker( و 2009وماكنمتي )

 المسيرة لمعمؿ والمؤثرات الداخمية والخارجية لممنظمة في تخطيط البرامج التدريبية.
           ونظرًا لتفاوت المنظمات في مراعاة ىذه المؤثرات يوجود نقص وثغرات في برامج

    (، وفي المقابؿ ىناؾ بعض المسببات2017؛ ولد آده، A2009تدريب القيادات )ماكسويؿ، 
         قد تؤثر عمى رضا المتدربيف، ومنيا: اتباع األساليب الحديثة في التدريب، والموازنة التي 

           بيف الجانب النظري والعممي، وتشجيع المتدربيف عمى االلتحاؽ بيذه البرامج التدريبية، 
            ؛2016؛ أبو كريـ، 2015ووقت تنفيذ البرنامج التدريبي، وأساليب التقويـ )موسى، 

           (. وىذه األسباب وغيرىا فرصٌة لمنظمات االعتماد وصناع 2017؛ بيزادي، 2016الفايز، 
             القرار لالستفادة منيا في تطوير برامج التدريب القائمة، وبناء برامج ومعايير جديدة لمتدريب 

(Ni, Hollingworth, Rorrer, & Pounder ،2017.) 
ير الميني في المممكة العربية السعودية باىتماـ بالغ لدى الدولة والمنظمات؛ لما حظي التطو   

(، ومف 1398لو مف أثر في العامميف، فأنشأت لو مراكز ولوائح وأنظمة )وزارة الخدمة المدنية، 
يا ىذه المنظمات وزارُة التعميـ في المممكة العربية السعودية التي تسعى إلى تطوير أداء العامميف في

مف خالؿ برامج التطوير الميني، فأنشأت المركز الوطني لمتطوير الميني التعميمي، وأسندت إليو 
جميع األمور المتعمقة بالتطوير الميني مف حيث ضبط الجودة في اإلعداد والتأىيؿ والتطوير 

ني عدًدا لمعامميف في القطاع التعميمي العاـ والجامعي. ولتحقيؽ ضبط الجودة تبنَّى المركز الوط
 مف األىداؼ، وىي كما نصَّ عمييا في موقع المركز اإللكتروني:

  دعـ تمييف التعميـ، واالرتقاء بمستوى الممارسات المينية التعميمية إلى مستوى االحتراؼ. -
           بناء منظومة لمتطوير الميني التعميمي في قطاع التعميـ ذات كفاءة وفاعمية عالية،  -

 ودعـ تطبيقيا.
ظيـ عمميات التطوير الميني التعميمي وبرامجو، وضبط جودتو بما يضمف كفاءتو وفاعميتو تن -

 في قطاع التعميـ عمى المستوييف العاـ والخاص.
تعزيز التنمية المينية المستدامة في القطاع التعميمي مف خالؿ بناء مسارات مينية وأوعية  -

 تطوير ميني متنوعة.
الؿ الكشؼ عنيـ واستقطابيـ وتأىيميـ )المركز الوطني لمتطوير إعداد القيادات التعميمية مف خ -

 (.1440الميني التعميمي، 
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  تتنوع برامج التطوير الميني التعميمي في المممكة العربية السعودية بيف برامج قصيرة 
          وطويمة، فالبرامج القصيرة تكوف يوًما فأكثر، وتُنفَّذ عف طريؽ إدارات التعميـ والجامعات 

(، وأما 1440؛ التدريب الصيفي، 1439الحكومية وغير الحكومية )إدارة تدريب تعميـ الرياض، 
          البرامج الطويمة )الدبمومات التربوية( فتُنفَّذ خالؿ فصؿ دراسي فأكثر بالتعاوف مع الجامعات 

جامعات عالمية، (، كما يتـ تنفيذ برنامج خبرات بالتعاوف مع 2016؛ الفايز، 2016)أبو كريـ، 
ُيرشح لو مجموعة مف المعمميف وقادة المدارس لمعايشة ومشاىدة الممارسات المينية المميزة في 

(، ما سبؽ يدؿ 1437مدارس مختارة في عدد مف الدوؿ خالؿ سنة دراسية كاممة )وزارة التعميـ، 
نوٌُّع في مقدِمي عمى حرص وزارة التعميـ عمى التطوير الميني لمممارسيف التربوييف، فيناؾ ت

 البرامج المنفَّذة بيف إدارات التعميـ والجامعات المحمية والعالمية.
ُتعدُّ الدورات اإلدارية ركيزًة ىامة في تأىيؿ وتطوير القيادات التعميمية، فيناؾ احتياجات   

ف تـ تدريبية لتطوير وتأىيؿ القيادات في المممكة العربية السعودية، فمف القيادات التعميمية مَ 
ف لـ يكف  التعاقد معو عمى وظيفة معمـ، ولتميزه في تخصصو تـ ترشيحو لمنصب إداري، حتى وا 

(، كما أف شاغمي المناصب اإلدارية في المدارس 1427لديو خبرة إدارية كافية )الغامدي، 
ومكاتب التعميـ تـ التعاقد معيـ عمى وظيفة معمـ، أي أف ىناؾ حاجًة لتأىيؿ المرشحيف مف 

عمميف ليذه المناصب اإلدارية، وىذا ما نصَّ عميو اليدُؼ الخامس مف أىداؼ المركز الوطني الم
لمتطوير الميني التعميمي "إعداد القيادات التعميمية مف خالؿ الكشؼ عنيـ واستقطابيـ وتأىيميـ" 

         (، كما أف بعض الكتب والدراسات الحديثة 1440)المركز الوطني لمتطوير الميني التعميمي، 
؛ الشمري، 2014،  ؛ أرناندرA2009؛ ماكسويؿ، 1427؛ محمود، 1398وزارة الخدمة المدنية، )

( تؤكد 2018؛ السبيعي، 2018؛ أبو الوفا، وحسيف، 2017؛ ولد آده، 2017، بيزادي؛ 2016
ؼ عمى أىمية تطوير القيادات التعميمية عمى رأس العمؿ لمواكبة التطورات الحديثة ومعالجة الضع

لدى البعض. وبناًء عمى ىذه األىمية نجد عدًدا مف برامج التدريب اإلدارية ضمف التدريب 
الصيفي يتبناىا المركز الوطني لمتطوير الميني التعميمي، والتي ُصمِّمت لتأىيؿ الممارسيف 

 (.1440التربوييف لممناصب اإلدارية وتطوير اإلدارييف عمى رأس العمؿ )التدريب الصيفي، 
الجيات التي شاركت في التدريب الصيفي؛ المركز التربوي لمتطوير والتنمية المينية ومف  

جامعة الممؾ سعود الذي ُيعدُّ أحد بيوت الخبرة الرائدة في التطوير التربوي والتنمية  -بكمية التربية
يارات المينية بالمممكة العربية السعودية، ومف األىداؼ التي يسعى ليا المركز تطويُر وتنمية م

المتدربيف لرفع كفاءتيـ، ولتحقيؽ ىذا اليدؼ نفَّذ المركز ستة برامج إدارية خالؿ التدريب الصيفي 
ىػ، بالشراكة مع المركز الوطني لمتطوير الميني 1439الذي نفذتو وزارة التعميـ في صيؼ 

 التعميمي، وىي كالتالي:
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تقاف المعارؼ والكفايات يسعى القائد الناجح إلى اكتساب وا   برنامج قيادة التغيير: -
واالستراتيجيات الالزمة إلجراء التغيير اإليجابي وتطبيقيا في عممو، فالعممية اإلدارية ليست 
مجرد تسيير لألعماؿ، بؿ عممية قيادية شاممة تميـ وتحفز وتبعث الحماس واالنتماء واإلبداع 

ة ميارات المتدربيف التطبيقية في والتفاني في العامميف، وبناًء عمى ذلؾ ىَدَؼ البرنامج إلى تنمي
 (.A1439توظيؼ قيادة التغيير في المؤسسات التربوية عامة والمدارس خاصة )الفايز، 

ييدؼ تقويـ األداء المدرسي إلى رفع كفاءة الممارسيف التربوييف  تقويـ األداء المدرسي:برنامج  -
ى المفاىيـ األساسية لمتقويـ لممارسة تقويـ األداء المدرسي بكؿ أبعاده، مف خالؿ التعرؼ عم

المدرسي وأىدافو ومجاالتو وأدوات تطبيقو ومداخمو ومنيجياتو والممارسات المحمية والدولية في 
تطبيقو عمى البيئة التعميمية، وبناًء عمى ذلؾ ىَدَؼ البرنامج التدريبي إلى رفع الكفاءة المينية 

 (.A1439بكؿ أبعاده )الداود، لشاغمي الوظائؼ التعميمية في ممارسة تقويـ األداء 
          تسيـ تنمية الميارات القيادية في الميداف التعميمي في المينية لمقيادات: التنميةبرنامج  -

اتساع األفؽ لدى قائد المدرسة مف خالؿ تطوير المعارؼ والميارات، وتكويف نظرة شمولية 
ز مف قدرتو عمى رؤية سير العممية لممياـ والواجبات المناط بيا، فتنمية القائد مينيِّا يع زِّ

 التربوية بشكؿ أوضح وفيمو لكؿ جزء فييا بشكؿ أدؽ، وبناًء عمى ذلؾ ىَدَؼ البرنامج 
التدريبي إلى رفع الكفاءة المينية لمقيادات المدرسية في عمميات التنمية المستدامة لكوادر 

 (.B1439المدرسة )الفايز، 
بما أف الميزانية المدرسية تمثؿ عبًئا عمى بعض  ة المدرسة:االستثمار األمثؿ لميزانيبرنامج  -

القيادات المدرسية، ولوجود رغبة لدى البعض في إدارة واستثمار الميزانية بشكؿ أفضؿ؛ ىَدَؼ 
البرنامج التدريبي إلى تعريؼ المتدربيف بكيفية إعداد واستثمار ميزانية المدرسة بشكؿ أفضؿ، 

ذة مختصرة عف اقتصاديات التعميـ مف حيث المفيـو والنشأة وتـ في ىذه الدورة تناوُؿ نب
ومصادر تمويؿ التعميـ، مع التركيز عمى ميزانية المدرسة مف حيث اإلعداد والتطبيؽ والعوامؿ 

 (.A1439المؤثرة والتقويـ، وفي الختاـ نوقشت التحديات التي تواجو تمويؿ التعميـ )التويجري، 
عمماء اإلدارة صنَع القرار بأنو جوىر العمؿ اإلداري ولبُّو، لذا  يعدُّ بعُض  صنع القرار:برنامج  -

في الغالب يعزى نجاح اإلدارة إلى كفاءتيا وقدرتيا عمى صنع القرار، كما أف صنع القرار ىو 
نقطة االنطالؽ لجميع النشاطات والتصرفات التي تتـ داخؿ المنظمة وخارجيا، وبو يتـ تحديد 

وقيمتيما أو التقميؿ منيما، وبناًء عمى ذلؾ ىَدَؼ البرنامج التدريبي  مكانة المنظمات واألفراد
إلى تعريؼ المتدرب بمفيـو صنع القرار، والخطوات العممية لصنع القرار التي تساعد عمى 

 (.B1439صناعة قرار تعميمي مميز بعد تجاوز العوائؽ المؤثرة )التويجري، 
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تعميمية غير تقميدية تنحى إلى اكتساب الميارات التدريب عمميٌة تصميـ البرامج التدريبية:  -
وتطبيقيا، وتحديث المعارؼ وتطويرىا، وتكويف االتجاىات اإليجابية لدى المستفيديف، فالتدريب 
يتميز بأنو عممية مخطَّطة ومنظَّمة وموجية وىادفة، وبناًء عمى ذلؾ ىَدَؼ البرنامج التدريبي 

 (.B1439برنامج تدريبي بمنيجية عممية )الداود،  إلى امتالؾ المتدرب القدرَة عمى تصميـ
التي ىدفت إلى ( 2014دراسة السويري )ومف الدراسات السابقة التي تناولت التطوير الميني؛ 

تحديد مدى إسياـ برامج التدريب اإلداري في تحقيؽ التنمية المينية فيما يتعمؽ بالقيادة والتخطيط 
يرية، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج وتحسيف األداء مع تقديـ مقترحات تطو 

( مديًرا 130الوصفي التحميمي، واالستبانة كأداة لجمع البيانات، وتكونت عينة الدراسة مف )
ومديرة. وتوصمت الدراسة إلى نتائج منيا: مساىمة البرامج التدريبية في تحقيؽ التنمية المينية في 

جة مرتفعة، وبدرجة متوسطة في مجاؿ التخطيط، كما توصمت مجاؿ القيادة وتحسيف األداء بدر 
 الدراسة إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية ُتعزى لمتغيرات الدراسة.

( عمى التعرؼ عمى واقع التدريب اإلداري )أداء المدربيف، 1435وركزت دراسة حداؿ )
بيئة التدريبية المادية، ومواءمة والحقيبة التدريبية، والوسائؿ السمعية والبصرية المستخدمة، وال

الحاجات التدريبية لممتدربات، ومدى مواكبة االتجاىات الحديثة لمتدريب( ومعوقات التدريب 
لمنسوبات التعميـ العاـ اإلداريات في القطاعيف العاـ والخاص، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت 

البيانات، وتكونت عينة الدراسة مف الباحثة المنيج الوصفي المسحي، واالستبانة أداة لجمع 
( متدربة. وتوصمت الدراسة إلى نتائج منيا: أف التدريب اإلداري يتسـ بتقييـ عاٍؿ ورضا 315)

مرتفع، وأف مستوى أداء المدربات كاف عالًيا، وأف البيئة التدريبية المادية مناسبة وجيدة، وأف 
  الحاجات التدريبية لممتدربات. كما توصمتالتدريب يواكب االتجاىات الحديثة بالتدريب ويمبي 

   إلى وجود عدد مف معوقات التدريب كقمة البرامج التدريبية المتاحة، وعدـ تفريغ المتدربات
 لحضور التدريب.

تقويـ البرامج التدريبية المقدمة في مركز  ( إلى التوصؿ إلى2015وسعت دراسة موسى )
ود، وتقديـ تصور مقترح لتطويرىا، ولتحقيؽ أىداؼ التدريب وخدمة المجتمع بجامعة الممؾ سع

الدراسة استخدـ الباحث المنيج الوصفي، واالستبانة كأداة لجمع البيانات، وتكونت عينة الدراسة 
( متدرًبا، وتوصمت الدراسة إلى نتائج منيا: أف البرامج التدريبية المقدمة تمبي احتياجات 204مف )

واىتماماتيـ، وأف بيئة التدريب مناسبة، وأف وقت البرنامج التدريبي المتدربيف وتتناسب مع قدراتيـ 
 مؤثر وىاـ بالنسبة لممتدربيف.
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( بدراسة ىدفت إلى تقويـ برامج الدورات التدريبية التي تعقد في مركز 2016ريـ )وقاـ أبو ك
ف، والتعرؼ تدريب القيادات التربوية في كمية التربية بجامعة الممؾ سعود مف وجية نظر المتدربي

عمى المقترحات الضرورية لتطوير برامج الدورات التدريبية مف خالؿ المقابمة الشخصية، ولتحقيؽ 
أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج المسحي الوصفي، واالستبانة والمقابمة الشخصية كأدوات 

ية التي قدميا مركز لجمع البيانات، وتكوف مجتمع الدراسة مف جميع الممتحقيف في البرامج التدريب
( 77%( بواقع )96,25( متدرًبا، وبمغت نسبة االستجابة )88تدريب القيادات التربوية وعددىـ )

( مف المتدربيف بالبرنامج. وتوصمت الدراسة إلى نتائج منيا: حصوؿ 10استجابة. كما تـ مقابمة )
أيِّ فقرة عمى  ( فقرات عمى مستوى متوسط، وعدـ حصوؿ5( فقرة عمى مستوى عاٍؿ، و)31)

، كما توصمت الدراسة إلى عدد مف المقترحات التطويرية، أىميا: االستمرار بتقديـ  مستوى متدفٍّ
 البرامج التدريبية، وتنويع أساليب التقويـ، ومشاركة المتدربيف لتخطيط البرامج التدريبية.

ة لمقيادات ( دراسة ىدفت إلى تحديد تطوير برامج التنمية الميني2016وأجرى الشمري )
المدرسية مف خالؿ تحديد الرؤية المستقبمية في ضوء االتجاىات العالمية، ولتحقيؽ أىداؼ 
الدراسة استخدـ الباحث المنيج الوصفي، وتحميؿ واستقراء األدبيات السابقة كأدوات لجمع بيانات 

َتي التخطيط الدراسة. وتوصمت الدراسة إلى نتائج منيا: يجب أف تشمؿ الرؤية المستقبمية مرحم
والتنفيذ، وأف االستفادة مف التجارب العالمية ستضفي أثًرا عمى تطوير ىذه برامج التنمية المينية 
لمقيادات المدرسية، كما توصمت الدراسة إلى أىمية إنشاء وحدة متخصصة في تخطيط ومتابعة 

 وتقييـ ىذه البرامج عمى جميع المستويات المحمية والمركزية.

( إلى معرفة درجة رضا المتدربيف عف البرامج التدريبية التي 2016لفايز )وىدفت دراسة ا
قدميا مركز تدريب القيادات التربوية التابع لكمية التربية في جامعة الممؾ سعود مع تقديـ مقترحات 
لتطوير ىذه البرامج، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي، واالستبانة 

( متدرًبا مف الممتحقيف في البرامج التدريبية 130ة لجمع البيانات، وتكونت عينة الدراسة مف )كأدا
التي قدميا مركز تدريب القيادات التربوية. وتوصمت الدراسة إلى نتائج منيا: رضا المتدربيف 

ؿ آرائيـ حوؿ بدرجة عالية عف حمقات النقاش أثناء التدريب والمرونة التي تُنفَّذ فييا البرامج، وتقب
 موضوعات البرنامج وخبرات المدربيف والقاعات التدريب والزمف الالـز لتنفيذ البرنامج.
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( بدراسة ىدفت إلى تطوير برامج تدريب مديري المدارس في 2016) Altuwaijriوقاـ 
المممكة العربية السعودية، واالستفادة مف التجارب الدولية في مجاؿ تدريب القيادات التربوية 
وخصوًصا تجربة الواليات المتحدة األمريكية )والية إلينوي(، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ 
الباحث تحميؿ المحتوى مف خالؿ أربعة محاور رئيسة: متطمبات عامة، والتدريب، والمواد 
الدراسية، وأعضاء ىيئة التدريس. وتوصمت الدراسة إلى نتائج منيا: وجود تشابو كبير بيف برامج 

تدريب في المممكة العربية السعودية والواليات المتحدة األمريكية مف ناحية االىتماـ بتطوير ال
الميارات القيادية لمديري المدارس، في حيف كاف ىناؾ اختالؼ بيف البرامج السعودية واألمريكية 

دية موحدًة، في كوف البرامج السعودية تطويريًة، والبرامج األمريكية تأىيميًة، وأف البرامج السعو 
 والبرامج األمريكية متنوعًة.

( دراسة ىدفت الدراسة إلى دراسة تأثير برامج التدريب عمى اإلبداع 2017وأجرى أصرؼ )
اإلداري وتقديـ رؤية تطويرية، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي، 

( موظًفا. وتوصمت الدراسة إلى 102اسة مف )واالستبانة كأداة لجمع البيانات، وتكونت عينة الدر 
نتائج منيا: وجود مستوى مرتفع مف أداء العمؿ والعمؿ الجماعي ورضا المشاركيف والمعارؼ 

 المكتسبة لدى الموظفيف، كما كاف مستوى اإلبداع اإلداري عند العامميف مرتفًعا.

تدريب القيادات التربوية ( إلى التعرؼ عمى كيفية تطوير برامج 2017وىدفت دراسة بيزادي )
في وزارة التربية بدولة الكويت، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج الوصفي واستقراء 
األدبيات السابقة كأدوات لجمع بيانات الدراسة. وتوصمت الدراسة إلى نتائج مف أبرزىا، ما يمي: 

مواكبة التغيرات الحديثة، وعدـ اتباع  وجود قصور في تدريب القيادات التعميمية مما أدى إلى عدـ
األساليب الحديثة في التدريب القائـ والتركيز عمى الجوانب النظرية بشكؿ أكبر، ووجود نقص في 

 االىتماـ بتدريب القيادات التعميمية وعدـ تشجيعيـ عمى االلتحاؽ بيذه البرامج التدريبية.

لتطوير عممية تدريب القيادات المدرسية ( دراسة ىدفت إلى بناء تصور 2017وأجرى ولد آده )
في مدارس المرحمة الثانوية بدولة موريتانيا وفؽ نظريات الفكر اإلداري المعاصر واحتياجاتيـ 
التدريبية، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج المسحي الوصفي، واالستبانة والمقابمة 

ف مجتم ( مديًرا. وتوصمت الدراسة إلى 30ع الدراسة مف )الشخصية كأدوات لجمع البيانات، وتكوَّ
نتائج منيا: وجود نقص وثغرات في برامج تدريب القيادات المدرسية بسبب أف البرامج لـ تُبَف عمى 
احتياج تدريب صحيح، وأف البرامج التدريبية البد أف تمبي احتياجات المتدربيف اإلدراكية واإلنسانية 

 ليدؼ المنشود منيا.والفنية والخاصة؛ حتى تؤتي ا
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Ni, Hollingworth, Rorrer, & Pounder (2017 )ومف الدراسات األجنبية دراسة 
التي ىدفت إلى تحميؿ األبحاث العممية المحكمة المنشورة في خمسة مجاالت متخصصة في 

، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحثيف تحميؿ 2015- 2007اإلدارة التربوية في الفترة 
( بحثًا. وتوصمت الدراسة إلى نتائج 52وى كأداة لجمع البيانات، وتكونت عينة الدراسة مف )المحت

منيا: أف األبحاث قدمت تغذية راجعة مفيدة لتطوير برامج إعداد القيادات المدرسية، وىذه فرصة 
وبناء لمنظمات االعتماد وصناع القرار لالستفادة منيا في بناء تطوير البرامج ومعايير القائمة، 

 برامج ومعايير جديدة، كما أنيا تقدـ لممستفيديف مف ىذه البرامج معمومات قيمة.
( لمتعرؼ عمى التوجيات االستراتيجية لتدريب القيادات 2018وسعت دراسة أبو الوفا وحسيف )

أىداؼ الدراسة استخدـ الباحثيِف المنيج  التربوية مف خالؿ تنمية الميارات اإلدارية، ولتحقيؽ
في واستقراء األدبيات السابقة كأدوات لجمع البيانات، وتوصمت الدراسة إلى نتائج منيا: الوص

ضرورة مواكبة التشريعات اإلدارية لممستجدات الحديثة والكشؼ عف المواىب الخالقة والطاقات 
 الكامنة، وأف التدريب ىو الوسيمة األكثر فاعميًة لتنمية ميارات القوى البشرية.

االحتياجات التدريبية لمقيادات التعميمية في  ( إلى تحديد2018لسبيعي )وىدفت دراسة ا
مدارس تطوير بمدينة تبوؾ، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج المسحي الوصفي، 

( مديًرا 155واالستبانة والمقابمة الشخصية كأدوات لجمع البيانات، وتكونت عينة الدراسة مف )
دراسة إلى نتائج منيا: موافقة عينة الدراسة عمى جميع مجاالت االحتياجات ووكياًل . وتوصمت ال

        التدريبية بدرجة متوسطة، وموافقتيـ عمى االحتياجات التدريبية في المجاؿ الميني والفني 
بدرجة عالية، وموافقتيـ عمى االحتياجات التدريبية في المجاؿ التقويـ الذاتي والشراكة المجتمعية 

 ة متوسطة.بدرج
 مشكمة الدراسة

لتعدد وتفاوت الجيات المنفذة لبرامج التدريب في المممكة العربية السعودية، وتنوع البرامج 
المقدمة مف ىذه الجيات، وحاجة اإلدارييف الجدد لبرامج تأىيميو نوعية، وحاجة اإلدارييف عمى 

لتقويـ برامج التدريب اإلدارية رأس العمؿ لبرامج نوعية تطويرية لمواكبة المستجدات الحديثة، و 
القائمة لكي تؤتي اليدؼ المنشود منيا وتقـو بالمياـ المناطة بيا عمى الوجو األكمؿ كما أوصى 

(، وتوصمت إليو الدراسات 1398بذلؾ دليؿ التدريب الصادر مف وزارة الخدمة المدنية السعودية )
؛ السعود وحسنيف، 2016كريـ، ؛ أبو 2014؛ السويري،  A2009واألبحاث والكتب )ماكسويؿ،

 (؛ تكونت مشكمة البحث:2018؛ السبيعي، 2016؛ الفايز، 2016
رضا المتدربيف عف الدورات اإلدارية التربوية الصيفية القصيرة التي يقدميا المركز التربوي 

 جامعة الممؾ سعود. –لمتطوير والتنمية المينية بكمية التربية 
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 هدف الدراسة
رئيس إلى تجويد أداء المركز التربوي لمتطوير والتنمية المينية بكمية  تيدؼ الدراسة بشكؿ

جامعة الممؾ سعود، وتحسيف الدورات اإلدارية التربوية القصيرة التي يقدميا المركز مف  -التربية
خالؿ التعرؼ عمى رضا المتدربيف عف البرامج التدريبية والمدربيف والحقائب التدريبية والبيئة 

 المقترحات التطويرية التي يمكف أف تسيـ في فعالية أداء الدورات اإلدارية التربوية. التدريبية و
 أسئمة الدراسة

 لتحقيق هدف الدراسة؛ ِصيغت ثالثة أسئمة لمدراسة، وهي:
ما درجة رضا المتدربيف عف الدورات اإلدارية التربوية الصيفية القصيرة التي يقدميا المركز  -

 جامعة الممؾ سعود؟ -ة المينية بكمية التربيةالتربوي لمتطوير والتنمي
ما مقترحات تطوير الدورات اإلدارية التربوية القصيرة التي يقدميا المركز التربوي لمتطوير  -

 جامعة الممؾ سعود؟ -والتنمية المينية بكمية التربية
 ( في استجابة أفراد عينة0.05ىؿ ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -

 المؤىؿ(؟ -الدورات التدريبية -الدراسة ُتعزى لمتغيرات الدراسة )سنوات الخبرة
 أهمية الدراسة

تكتسب الدراسة أىميتيا مف أىمية إعداد وتأىيؿ وتطوير القيادات في الميداف التربوي، وأثر  
 ىذا عمى العممية التربوية والتعميمية؛ لذا تظير أىمية الدراسة مف عدة جوانب: 

راسة تتناوؿ دراسة إحدى العمميات اإلدارية اليامة في مجاؿ اإلدارة التعميمية، وىي عممية أف الد -
 التأىيؿ والتطوير والتدريب أثناء الخدمة.

 ندرة الدراسات المحمية التي تناولت الدورات اإلدارية التربوية القصيرة. -
ف الدورات اإلدارية التربوية أف الدراسة تقدـ لصنَّاع القرار في التنمية المينية صورة واضحة ع -

ز مف فاعمية البرامج.  الصيفية القصيرة ورضا المتدربيف عنيا، مع تقديـ مقترحات تطويرية تعزِّ
 حدود الدراسة

تقتصر الدراسة عمى التعرؼ عمى رضا المتدربيف عف الدورات اإلدارية التربوية الصيفية  
نمية المينية بجامعة الممؾ سعود بالشراكة مع القصيرة التي قدميا المركز التربوي لمتطوير والت

 ىػ لوزارة التعميـ.1439المركز الوطني لمتطوير الميني التعميمي في التدريب الصيفي 
 المصطمحات األساسية

الدورات التدريبية: "البرنامج الذي ييدؼ إلى رفع كفاية الموظؼ بدرجة تمكنو مف أداء واجبات 
 (.1424لخدمة المدنية، العمؿ عمى أكمؿ وجو" )وزارة ا
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المركز التربوي لمتطوير والتنمية المينية: بيت خبرة رائد في التطوير التربوي والتنمية المينية 
 (.1440)التدريب الصيفي،  1434يتبع لكمية التربية بجامعة الممؾ سعود، تـ إنشائو عاـ 

يًا: بالبرامج اإلدارية التي ويعرؼ الباحث الدورات التدريبية اإلدارية التربوية الصيفية إجرائ
ُصمِّمت لمتأىيؿ والتطوير في الجوانب اإلدارية مف قبؿ أعضاء ىيئة التدريس المتعاونيف مع 

ىػ 1439جامعة الممؾ سعود في صيؼ -المركز التربوي لمتطوير والتنمية المينية بكمية التربية 
ستة برامج: قيادة التغيير/ تقويـ  بالشراكة مع المركز الوطني لمتطوير الميني التعميمي، وعددىا

األداء المدرسي/ التنمية المينية لمقيادات/ االستثمار األمثؿ لميزانية المدرسة/ صنع القرار/ تصميـ 
 البرامج التدريبية.
 منهج الدراسة

  استخدـ الباحث في ىذه الدراسة المنيج الوصفي المسحي الذي يسعى إلى وصؼ الظاىرة
          واب مجتمع الدراسة، وتـ اختيار ىذا المنيج لمالءمتو لطبيعةكما ىي مف خالؿ استج

 الدراسة وأىدافيا.
 مجتمع الدراسة

ف مجتمع الدراسة مف جميع المتدربيف في الدورات اإلدارية التربوية الصيفية القصيرة التي  يتكوَّ
طني لمتطوير الميني قدميا المركز التربوي لمتطوير والتنمية المينية بالشراكة مع المركز الو 

( 138متدرًبا، تـ توزيع استبانة الدراسة عمييـ، وحصؿ الباحث عمى ) 147التعميمي، وعددىـ: 
% مف مجتمع الدراسة، وتظير الجداوؿ التالية توزيع أفراد عينة الدراسة 94استجابة، وىذا يعادؿ 

 حسب متغيرات الدراسة:
 متغير الخبرة التعميميةتوزيع أفراد عينة الدراسة وفًقا ل(. 1جدول )

 النسبة العدد الفئة
 18.1 25 سنوات 5أقؿ مف 

 40.6 56 سنوات 10سنوات إلى أقؿ مف  5مف 
 41.3 57 سنوات فأكثر 10

 100 138 المجموع الكمي

% مف مجتمع الدراسة يمتاز بخبرتو التعميمية التي ال تقؿ 81.9( يتبيَّف أف 1مف الجدوؿ )
مؤشر جيد يستدؿ بو عمى رغبة المتدربيف باختالؼ سنوات الخبرة لدييـ عف خمس سنوات، وىذا 
 عمى تطوير أنفسيـ مينيِّا.
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 (. توزيع أفراد عينة الدراسة وفًقا لمتغير الدورات التدريبية2جدول )

 النسبة العدد الفئة
 36.2 50 دورات فأقؿ 3
 14.5 20 دورات 6إلى  4مف 
 49.3 68 دورات فأكثر 7

 100 138 لكميالمجموع ا

        دورات، بالرغـ  3% مف مجتمع الدراسة التحؽ بأقؿ مف 36.2( يتبيَّف أف 2مف الجدوؿ)
          % مف مجتمع الدراسة، وىنا 18.1مف أف المتدربيف الذيف خبرتيـ تقؿُّ عف خمس سنوات 

ر التحاؽ بعض ال متدربيف في برامج تساؤؿ ميـ لصناع القرار التربوي والباحثيف:ما أسباب تأخُّ
 التطوير الميني؟

 (. توزيع أفراد عينة الدراسة وفًقا لمتغير المؤهل العممي3جدول )

 النسبة العدد الفئة
 69.6 96 بكالوريوس
 30.4 42 دراسات عميا
 100 138 المجموع الكمي

% مف مجتمع الدراسة حاصؿ عمى مؤىؿ أعمى مف المؤىؿ 30.4( يتبيَّف أف 3مف الجدوؿ )
 لمطموب لمينة التعميـ، وىذا يدؿ عمى حرص المتدربيف عمى تطوير أنفسيـ مينيِّا.ا

 (. توزيع أفراد عينة الدراسة وفًقا لمتغير الدورة التدريبية4جدول )

 النسبة العدد الفئة
 13.8 19 قيادة التغيير

 24.6 34 تقويـ األداء المدرسي
 10.9 15 التنمية المينية لمقيادات

 11.6 16 األمثؿ لميزانية المدرسة االستثمار
 13 18 صنع القرار

 26.1 36 تصميـ البرامج التدريبية
 100 138 المجموع الكمي
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( يتبيَّف أف ىناؾ تفاوًتا في عدد المتدربيف في البرامج التدريبية، وىذا يرجع إلى 4مف الجدوؿ )
جي "تقويـ األداء المدرسي" رنامأف جميع البرامج ُنفذت مرة واحدة خالؿ فترة الصيؼ عدا ب

"تصميـ البرامج التدريبية"؛ إذ تـ تكرارىما مرتيف، وعمى ىذا تكوف أعداد المتدربيف في القاعة و
 متدرًبا، وىذا عدد مناسب لممتدربيف داخؿ القاعة التدريبية. 19و  15لجميع البرامج ما بيف 

 أداة الدراسة
اجعة أدبيات الدراسة؛ تـ تصميـ أداة الدراسة، وىي بناًء عمى أىداؼ الدراسة وأسئمتيا، وبعد مر 

 البيانات الشخصية لممتدرب:  يتكوف مفالقسـ األوؿ: عبارة عف استبانة تتضمف قسميف؛ 
 )الجنس، وعدد الدورات التدريبية، والمؤىؿ العممي، والخبرة، والدروة التدريبية(.

 فق أسئمة الدراسة عمى النحو التالي:القسم الثاني: يتكون من محوِري الدراسة، وتم صياغتها و 
        درجة رضا المتدربيف عف الدورات اإلدارية التربوية الصيفية القصيرة المحور األول:

    جامعة الممؾ سعود،  -التي يقدميا المركز التربوي لمتطوير والتنمية المينية بكمية التربية
                    جابات المحتممة التالية: عبارة تتـ اإلجابة عمييا وفؽ االست 22ويشتمؿ عمى 

 غير موافؽ(. -منخفضة -متوسطة -)عالية
مقترحات تطوير الدورات اإلدارية التربوية القصيرة التي يقدميا المركز التربوي  المحور الثاني:

 جامعة الممؾ سعود، ويشتمؿ عمى سؤاؿ مفتوح لمعرفة -لمتطوير والتنمية المينية بكمية التربية
 المقترحات تجاه البرامج التدريبية والمدربيف والبيئة التدريبية.

 أداة الدراسة وثباتها صدق
 الظاهري )صدق المحكمين( الصدق

بعد بناء االستبانة بصورتيا األولية قاـ الباحث بعرضيا عمى عدد مف المحكِّميف ذوي الخبرة 
رحاتيـ التطويرية حوؿ أداة الدراسة األكاديمية والبحثية والميدانية؛ لمعرفة مالحظاتيـ ومقت

مة صياغتيا، وارتباط كؿ عبارة بالمحور، ومدى تحقيؽ وعباراتيا مف حيث وضوح العبارات وسال
ىذه العبارات ألىداؼ الدراسة وأسئمتيا. ثـ بعد تحكيـ االستبانة أجرى الباحث عدًدا مف التعديالت 

 والمقترحات التطويرية التي أشار إلييا المحكِّموف.
 االتساق الداخمي "الثبات" صدق

وف بعد التأكد مف الصدؽ الظاىري ألداة الدراسة، قاـ الباحث بحساب معامؿ االرتباط بيرس
إذ تـ حساب معامؿ االرتباط بيرسوف بيف درجة كؿ عبارة مف عبارات االستبانة بالدرجة الكمية 

  لممحور الذي تنتمي إليو العبارة كما ىو موضح في الجدوؿ التالي:
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درجة رضا المتدربين عن (. معامالت ارتباط بيرسون لعبارات "المحور األول" الخاص ب5جدول )
 الدورات اإلدارية التربوية الصيفية القصيرة التي يقدمها المركز التربوي لمتطوير والتنمية المهنية

 معامؿ االرتباط بالمحور ـ معامؿ االرتباط بالمحور ـ

1 **.098 12 **.102 
2 **.138 13 **.113 
3 **.111 14 **.103 
4 **.065 15 **.104 
5 **.092 16 **.098 
6 **.093 17 **.077 
7 **.075 18 **.097 
8 **.153 19 **.109 
9 **.128 20 **.264 
10 **.139 21 **.084 
11 **.087 22 **.078 

( أف جميع عبارات االستبانة في المحور األوؿ الخاص بدرجة رضا 5يتضح مف الجدوؿ ) 
القصيرة التي يقدميا المركز التربوي لمتطوير  المتدربيف عف الدورات اإلدارية التربوية الصيفية

جامعة الممؾ سعود ترتبط ارتباًطا ذا داللة إحصائية عند مستوى  –والتنمية المينية بكمية التربية 
 (، وبيذه النتيجة فأداة الدراسة ذات صدؽ في االتساؽ الداخمي.0.05الداللة )

 ثبات أداة الدراسة
 Cronbach'aالستبانة( استخدـ الباحث معامؿ ألفا كرونباخ لقياس مدى ثبات أداة الدراسة )ا

Alpha( متدرًبا،40؛ لمتأكد مف ثبات أداة الدراسة مف خالؿ عينة استطالعية مكونة مف )       
       ( مما يشير إلى أف أداة الدراسة ذات 0.849وبمغ معامؿ الثبات ليذه العينة االستطالعية )

 ثبات مناسب.
 أداة الدراسة إجراءات تطبيق

، SPSSبعد إدخاؿ البيانات إلكترونيِّا تـ معالجتيا إحصائيِّا وتحميؿ البيانات باستخداـ برنامج 
 وذلؾ مف خالؿ عدد مف األساليب اإلحصائية: 

دخاؿ البيانات.ترميز  -  وا 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
نىفوبر   –حادي عشرالالعدد  – 63الوجلد  33

 م0202

 رررر

 ( 3.25 – 2.51)متوسطة  (          4 - 3.26تحديد طوؿ خاليا المقياس: )عالية  -
 (.1.75 – 1)غير موافؽ          ( 2.50 – 1.76)منخفضة               

 حساب التكرارات والنسب المئوية. -
 حساب المتوسطات الحسابية واالنحراؼ المعياري. -
 معامؿ ألفا كرونباخ لمتأكد مف ثبات االستبانة. -
 (.One – Way ANOVAتحميؿ التبايف أحادي االتجاه ) -
 .T Test  اختبار -

 ئمة الدراسةالنتائج المتعمقة بأس
 السؤال األول:

ما درجة رضا المتدربيف عف الدورات اإلدارية التربوية الصيفية القصيرة التي يقدميا المركز      
جامعة الممؾ سعود؟ لإلجابة عف ىذا السؤاؿ، قاـ –التربوي لمتطوير والتنمية المينية بكمية التربية 

المتوسطات الحسابية واالنحراؼ المعياري لكؿ الباحث باستخراج عدد التكرارات والنسب المئوية و 
 ( يوضح ذلؾ:6عبارة وترتيبيا تنازليِّا، الجدوؿ رقـ )

(. التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيباتها لعبارات الصفات المكونة 6جدول )
 لنموذج القدوة

 العبارة ـ
المتوسط  درجة الموافقة

 الحسابي
االنحراؼ 
غير  منخفضة متوسطة عالية ترتيبال المعياري

 موافؽ

المدرب متمكف عمميِّا  1
 مف المادة التدريبية.

 0.0 2.2 16.7 81.2 % 7 0.4593 3.790 0 3 23 112 ت

المدرب يمتمؾ ميارات  2
 تدريبية متنوعة.

 0.0 4.3 18.8 76.8 % 11 0.5372 3.725 0 6 26 106 ت

ا المدرب يقدـ أفكارً  3
 إبداعية.

 7. 5.1 24.6 69.6 % 15 0.6170 3.630 1 7 34 96 ت

المدرب يستخدـ  4
 التقنيات الحديثة.

 7. 2.9 20.3 76.1 % 12 0.5535 3.717 1 4 28 105 ت

المدرب يراعي الفروؽ  5
 الفردية بيف المتدربيف.

 0.0 5.1 23.2 71.7 % 13 0.5710 3.667 0 7 32 99 ت

6 
المدرب يربط بيف 
الجانب النظري 

 والعممي.

 0 2 23 111 ت
3.775 0.4836 9 % 80.4 16.7 2.9 0.0 

المدرب يتقبؿ وجيات  7
 النظر.

 0.0 1.4 10.1 88.4 % 4 0.3787 3.870 0 2 14 122 ت
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 العبارة ـ
المتوسط  درجة الموافقة

 الحسابي
االنحراؼ 
غير  منخفضة متوسطة عالية ترتيبال المعياري

 موافؽ

الحقيبة التدريبية  8
 واضحة األىداؼ.

 7. 4.3 22.5 72.5 % 14 0.5960 3.667 1 6 31 100 ت

9 
الحقيبة التدريبية تحتوي 

عمى مادة عممية 
 متكاممة.

 0 5 52 81 ت
3.551 0.5676 18 % 58.7 37.7 3.6 0.0 

الحقيبة التدريبية تشمؿ  10
 أنشطة متنوعة.

 0.0 4.3 34.1 61.6 % 17 0.5780 3.572 0 6 47 85 ت

الحقيبة التدريبية تعزز  11
 التعمـ النشط.

 7. 7.2 31.9 60.1 % 19 0.6644 3.514 1 10 44 83 ت

الحقيبة التدريبية تمبي  12
 احتياجات المتدربيف.

 2.2 5.8 39.1 52.9 % 22 0.7034 3.428 3 8 54 73 ت

13 
الحقيبة التدريبية تواكب 
التطورات التعميمية 

 الحديثة.

 2 5 53 78 ت
3.500 0.6422 20 % 56.5 38.4 3.6 1.4 

14 
الحقيبة التدريبية تساعد 
عمى النمو الميني 

 لممتدربيف.

 1 14 42 81 ت
3.471 0.7065 21 % 58.7 30.4 10.1 .7 

الحقيبة التدريبية  15
 مطبوعة بشكؿ مناسب.

 1.4 1.4 14.5 82.6 % 8 0.5368 3.783 2 2 20 114 ت

 7. 7. 22.5 76.1 % 10 0.5026 3.739 1 1 31 105 ت القاعة التدريبية مناسبة. 16

البيئة التدريبية محفزة  17
 لممشاركة.

 1.4 7. 13.0 84.8 % 6 0.5062 3.812 2 1 18 117 ت

منسوبو المركز  18
 يحترموف المتدربيف.

 0.0 1.4 3.6 94.9 % 1 0.4018 3.920 0 2 5 131 ت

وقت البرنامج التدريبي  19
 .مناسب لممتدربيف

 5.1 6.5 11.6 76.8 % 16 0.8243 3.601 7 9 16 106 ت

20 
أعداد المتدربيف مناسبة 

لحجـ القاعات 
 التدريبية.

 0 3 10 125 ت
3.862 0.5010 5 % 90.6 7.2 2.2 0.0 

21 
المتدربوف يحظوف 
بضيافة خالؿ فترة 

 التدريب.

 2 2 5 129 ت
3.891 0.4630 3 % 93.5 3.6 1.4 1.4 

22 
فترة االستراحة بيف 
الجمسات التدريبية 

 كافية.

 2 1 7 128 ت
3.891 0.4470 2 % 92.8 5.1 .7 1.4 

 3.699 المتوسط الحسابي
 0.556 االنحراؼ المعياري
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يتضح مف الجدوؿ أعاله أف عبارات محور رضا المتدربيف عف الدورات اإلدارية التربوية   
ميا المركز التربوي لمتطوير والتنمية المينية جاءت متفاوتًة ما بيف الصيفية القصيرة التي يقد

(، مما يشير إلى أف 3.70( وبمتوسط عاـ )3.42( ومتوسط حسابي )3.92متوسط حسابي )
درجة رضا المتدربيف عاليٌة عمى جميع عبارات أداة الدراسة، وىذا يتفؽ مع عدد مف الدراسات 

تدربيف بشكؿ عاـ كاف بدرجة عالية كدراسة أبو كريـ التي توصمت إلى أف متوسط رضا الم
 (. 2016(، ودراسة الفايز )2012(، ودراسة الشعيبي )2011(، ودراسة البستنجي )2016)

 وجاءت أعمى ثالث عبارات كالتالي: 
(، ويستنتج مف 3.92يحترموف المتدربيف: بمتوسط حسابي )أعمى عبارة كانت "منسوبو المركز  -

لمركز لدييـ الخبرة الكافية في إدارة الدورات التدريبية، وتقديـ الدعـ والمساندة ذلؾ أف منسوبي ا
( التي توصمت إلى 2018لممتدربيف بطريقة تميؽ بيـ. وىذه النتيجة تتفؽ مع دراسة البابطيف )

وجود احتراـ متبادؿ بيف المتدربيف وأعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية، ودراسة الشعيبي 
ي توصمت إلى اىتماـ إدارة المركز بالمتدربيف وتنظيـ العمؿ وسيولة التواصؿ ( الت2012)

( التي 2016معيـ واالىتماـ بشكاوييـ والعمؿ عمى حميا بصورة سريعة، ودراسة الفايز )
 توصمت إلى تعاوف موظفي المركز مع المتدربيف وسيولة التواصؿ معيـ.

كافية" حصمت عمى أعمى ثاني عبارة بمتوسط  عبارة "فترة االستراحة بيف الجمسات التدريبية -
(، وىذا يدؿ عمى أف فترة استراحة المتدربيف كاف متالئمة مع الجمسات 3.89حسابي )

( 2016التدريبية، ولـ يكف ىناؾ تغميب ألحدىما عمى اآلخر. وىذا يتفؽ مع دراسة الشعيبي )
 التي توصمت إلى تنفيذ البرامج وفؽ المواصفات التدريبية.

رة "المتدربوف يحظوف بضيافة خالؿ فترة التدريب" حصمت عمى ثالث أعمى عبارة بمتوسط عبا -
(، وىذا يعكس اىتماـ منسوبي المركز بتقديـ الخدمات المساندة لممتدربيف، 3.89حسابي )

التي توصمت إلى  (2012)وتييئة البيئة المناسبة والجاذبة ليـ، وىذا يتفؽ مع دراسة الشعيبي 
التي توصمت إلى أف  (2016)يدة ومييأة لالستراحة، وتختمؼ مع دراسة الفايز توفر أماكف ج

رضا المتدربيف عف االستراحة كاف بدرجة متوسطة، وىذا االختالؼ قد يعزى الختالؼ طبيعة 
البرامج التدريبية، فالبرامج في دراسة الفايز قدمت خالؿ فصؿ دراسي، بينما البرامج في ىذه 

 الثة أياـ لكؿ برنامج.الدراسة قدمت خالؿ ث
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 وكانت أقل ثالث عبارات، كالتالي: 
(، وبالرغـ 3.42أقؿ عبارة كانت "الحقيبة التدريبية تمبي احتياجات المتدربيف" بمتوسط حسابي ) -

أنيا ال تزاؿ بدرجة عاليًة، وىذا يدؿ مف أف ىذه العبارة أقؿ عبارات أداة الدراسة في الرضا إال 
قائب التدريبية كاف مناسًبا لالحتياجات التدريبية لممتدربيف،  وىذا عمى أف بناء وتصميـ الح
 ( التي توصمت إلى أف البرامج وأنشطتيا تنسجـ مع أىداؼ2016يتفؽ مع دراسة أبو كريـ )

( التي توصمت إلى مناسبة 2015المتدربيف وتمبي احتياجاتيـ التدريبية، ودراسة يونس )
( ودراسة عوف 2011ربيف، وتختمؼ مع دراسة البستنجي)المحتوى التدريبي الحتياجات المتد

( المتيف توصمتا إلى أف تمبية البرامج لالحتياج التدريب كاف بدرجة متوسطة، وىذا 2016)
االختالؼ قد يعزى الختالؼ معدي الحقائب التدريبية ومحكمييا، فالحقائب التدريبية في ىذه 

 ير الميني التعميمي.الدراسة تـ اعتمادىا مف المركز الوطني لمتطو 
حصمت عبارة "الحقيبة التدريبية تساعد عمى النمو الميني لممتدربيف" عمى ثاني أقؿ عبارة  -

(، وبالرغـ مف أف ىذه العبارة مف أقؿ العبارات إال أنيا ال تزاؿ درجة 3.47بمتوسط حسابي )
ة المقدمة مف المركز رضا المتدربيف عنيا عاليًة، وىذا يدؿ عمى جودة وفاعمية الحقائب التدريب

( التي توصمت إلى أف 2016وتمبيتيا الحتياجات المتدربيف، وىذا يتفؽ مع دراسة أبو كريـ )
محتوى البرنامج يترؾ أثًرا في المتدربيف ويعزز الدور القيادي واإلبداعي لدييـ، ودراسة 

ودراسة ( التي توصمت إلى أف المدرب ينمي الميارات لدى المتدربيف، 2011البستنجي )
( التي 2015( التي توصمت إلى أف البرامج تقدـ بدقة عالية، ودراسة يونس )2012الشعيبي )

 توصمت إلى مساعدة البرامج التدريبية المتدربيف عمى النمو الميني.
وحصمت عبارة "الحقيبة التدريبية تواكب التطورات التعميمية الحديثة" عمى ثالث أقؿ عبارة  -

وبالرغـ مف أف ىذه العبارة مف أقؿ العبارات إال أنيا ال تزاؿ درجة  (،3.50بمتوسط حسابي )
رضا المتدربيف عنيا عاليًة، وىذا يدؿ عمى أف إعداد الحقائب التدريبية يواكب المستجدات في 

( التي توصمت إلى أف البرنامج 1437الميداف التربوي، وىذا يتفؽ مع دراسة أبو كريـ )
ت الحديثة في التخصص، وأف نواتج تعمـ البرنامج مالئمة التدريبي ينسجـ مع االتجاىا

إلى أف المحتوى  ( التي توصمت2011لممواصفات المينية التخصصية، ودراسة البستنجي )
التي توصمت إلى امتالؾ  (2012)التدريبي يتصؼ بالحداثة والتطوير، ودراسة الشعيبي 

( التي توصمت إلى تميز المحتوى 2015المدربيف المعارؼ والميارات الالزمة، ودراسة يونس )
ودراسة  (2016)التدريبي بالحداثة ومالئمتو لمتطمبات العصر، وتختمؼ مع دراسة الفايز 

( المتيف توصمتا إلى أف مواكبة البرامج لممستجدات العممية الحديثة كاف بدرجة 2017الفايز )
سة صممت واعتمدت في نفس متوسطة، وىذا يعزى الختالؼ البرامج التدريبية ففي ىذه الدرا

         العاـ، بينما في الدراسات التي اختمفت معيا صممت واعتمدت مف سنوات ويتـ تحديثيا
 عند الحاجة.
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 السؤال الثاني: 
تطوير الدورات اإلدارية التربوية القصيرة التي يقدميا المركز التربوي لمتطوير  مقترحاتما 

معة الممؾ سعود؟ لإلجابة عف ىذا التساؤؿ تضمنت أداة الدراسة جا -والتنمية المينية بكمية التربية
تكراراتيا سؤااًل مفتوًحا موجًيا لمتدربي المركز، وقاـ الباحث بقراءة تمؾ المقترحات واستخراج 

 .(7وترتيبيا بحسب تكرار ذكرىا، وتمخصت أىـ ىذه المقترحات في الجدوؿ )
سطات الحسابية وترتيباتها لمقترحات تطوير (. التكرارات والنسب المئوية والمتو 7جدول )

 الدورات اإلدارية التربوية القصيرة التي يقدمها المركز التربوي لمتطوير والتنمية المهنية

 عدد التكرارات العبارة ـ
 73 استثمار خبرات المتدربيف 1
 61 مراعاة الفروؽ الفردية بيف المتدربيف 2
 58 ةتدعيـ الجانب النظري بأمثمة عممي 3
 52 تحفيز المتدربيف لممشاركة 4
 47 توزيع الموضوعات بشكؿ متوازف 5
 37 تنويع األساليب واألدوات التدريبية 6

( تنوع مقترحات عينة الدراسة لتطوير الدورات اإلدارية التربوية 7يتضح مف الجدوؿ )     
مينية، ونظًرا لكثرتيا وتنوعيا تـ الصيفية القصيرة التي يقدميا المركز التربوي لمتطوير والتنمية ال
( تكراًرا فأعمى أي ال تقؿ عف 35االقتصار عمى المقترحات التي حصمت عمى أعمى تكرار بواقع )

( مقترحات، تـ ترتيبيا بحسب حصوليا عمى عدد التكرارات، عمى 6%( التي بمغ عددىا )25)
 النحو التالي: 

( 73ار في مقترحات عينة الدراسة بواقع )"استثمار خبرات المتدربيف" حصؿ عمى أعمى تكر  -
%( مف عينة الدراسة، وىذا ىو المقترح الوحيد الذي حصؿ عمى أعمى مف 53تكراًرا، أي )

( التي توصمت 2018%( مف تكرارات عينة الدراسة، ويؤيد ىذا المقترح دراسة البابطيف )50)
( التي 2011اسة البستنجي )إلى أف ربط التنفيذ بالخبرات السابقة كاف بدرجة متوسطة، ودر 

توصمت إلى أف استعانة المدرب بخبرات وتجارب المتدربيف كاف بدرجة متوسطة، ودراسة الفايز 
( التي توصمت إلى األخذ بالخبرات القيادية السابقة لممتدربيف كاف بدرجة متوسطة، 2016)

رات زمالئيـ المتدربيف وىذا المقترح يدؿ عمى رغبة المتدربيف في توظيؼ خبراتيـ المتنوعة وخب
بما يحقؽ أىداؼ البرنامج التدريبي، وتـ اقتراح أكثر مف طريقة لتوظيؼ ىذه الخبرات مف 

 خالؿ األنشطة والتدريبات وتوزيع المتدربيف عمى مجموعات النقاش. 
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( تكراًرا، أي 61"مراعاة الفروؽ الفردية بيف المتدربيف" حصؿ عمى أعمى ثاني مقترح بواقع ) -
( التي توصمت إلى أف 2018مف عينة الدراسة، ويؤيد ىذا المقترح دراسة البابطيف )%( 44)

( 2011التنوع في استخداـ أساليب التقويـ والتدريس كاف بدرجة متوسطة، ودراسة البستنجي )
التي توصمت إلى أف مراعاة الحاجات األساسية لممتدربيف كاف بدرجة متوسطة، ودراسة الفايز 

صمت إلى أف مناسبة البرنامج لقدرات المتدربيف كاف بدرجة متوسطة، ودراسة ( التي تو 2016)
( التي توصمت إلى أف مناسبة عمؽ البرنامج التدريبي لمستويات المتدربيف 2017الفايز )

وقدراتيـ كاف بدرجة متوسطة، وىذا المقترح يدؿ عمى شعور المتدربيف بوجود تفاوت بيف 
ة مف حيث خمفيتيـ السابقة وقدراتيـ، وىذا قد يؤثر عمى الجو العاـ المتدربيف في الدورة التدريبي

لمدروة التدريبية، لحؿ ىذه المشكمة اقترح بعض عينة الدراسة بتوزيع المتدربيف وفؽ معايير 
 واشتراطات مسبقة لضماف تجانس الممتحقيف في البرنامج التدريبي الواحد.

( تكراًرا، أي 58أعمى ثالث مقترح بواقع ) "تدعيـ الجانب النظري بأمثمة عممية" كاف ىو -
( التي توصمت إلى أف 2011%( مف عينة الدراسة، ويؤيد ىذا المقترح دراسة البستنجي )42)

( 2017محتوى البرنامج يركز عمى الجانب النظري في التدريب بدرجة عالية، ودراسة الفايز )
ية كاف بدرجة متوسطة، ويخالؼ ىذا التي توصمت إلى أف تركيز المدربيف عمى الجوانب التطبيق

( التي توصمت إلى أف التدريب النظري والعممي كاف بدرجة 2016المقترح دراسة أبو كريـ )
( يتـ تطبيقيا 2016عالية، وقد يعزى ىذا االختالؼ بسبب أف الدورات في دراسة أبو كريـ )

ة أياـ، وىذا المقترح يبيف خالؿ فصؿ دراسي، والدورات في ىذه الدراسة يتـ تطبيقيا خالؿ ثالث
حرص المتدربيف في تطبيؽ الجانب النظري مف خالؿ ممارسات عممية بشكؿ مباشر وتحت 
إشراؼ مف المدرب؛ لضماف جودة التطبيؽ واالستفسار المباشر عف المشكالت التي قد تنتج 

 أثناء التطبيؽ.

 الثالث:  السؤال -
( في استجابة أفراد عينة 0.05ى الداللة )ىؿ ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستو      

المؤىؿ( حوؿ درجة رضا  -الدورات التدريبية -الدراسة ُتعزى لمتغيرات الدراسة )سنوات الخبرة
المتدربيف عف الدورات اإلدارية التربوية الصيفية القصيرة التي يقدميا المركز التربوي لمتطوير 

 مؾ سعود؟جامعة الم -والتنمية المينية بكمية التربية
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لداللة الفروق بين متوسط أفراد عينة الدراسة  One Way Anova(. نتيجة اختبار  8جدول )
 وفًقا لسنوات الخبرة

 مستوى الداللة قيمة ؼ متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التبايف
 0.219 1.536 73.910 2 147.821 بيف المجموعات
   48.123 135 6496.585 داخؿ المجموعات

    137 6644.406 المجموع

( أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط أفراد عينة الدراسة حوؿ 8يبيِّف الجدوؿ ) 
درجة رضا المتدربيف عف الدورات اإلدارية التربوية الصيفية القصيرة التي يقدميا المركز التربوي 

( وىي أكبر مف 0.219( عند مستوى داللة )1.536ؼ )لمتطوير والتنمية المينية، إذ بمغت قيمة 
(، وىذا يدؿ عمى أف الفرؽ بيف عينة الدراسة العائد لمتغير سنوات الخبرة لـ يؤثر 0.05مستوى )

 عمى إجاباتيـ وأف ىناؾ تشابيو وتوافؽ بينيـ.
ة لداللة الفروق بين متوسط أفراد عينة الدراس One Way Anova(. نتيجة اختبار  9جدول )

 وفًقا لمتغير الدورات التدريبية

 مستوى الداللة قيمة ؼ متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التبايف
 0.191 1.676 80.504 2 161.008 بيف المجموعات
   48.025 135 6483.398 داخؿ المجموعات

    137 6644.406 المجموع

داللة إحصائية بيف متوسط أفراد عينة الدراسة حوؿ  ( أنو ال توجد فروؽ ذات9يبيِّف الجدوؿ )
درجة رضا المتدربيف عف الدورات اإلدارية التربوية الصيفية القصيرة التي يقدميا المركز التربوي 

( وىي أكبر مف 0.191( عند مستوى داللة )1.676لمتطوير والتنمية المينية، إذ بمغت قيمة ؼ )
فرؽ بيف عينة الدراسة العائد لمتغير الدورات التدريبية لـ (، وىذا يدؿ عمى أف ال0.05مستوى )

 يؤثر عمى إجاباتيـ وأف ىناؾ تشابيو وتوافؽ بينيـ.
لداللة الفروق بين متوسط أفراد عينة الدراسة وفًقا  T Test(. نتيجة اختبار  10جدول )

 لمتغير المؤهل العممي

 مستوى الداللة ت قيمة االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي العدد الجنس
 80.326 0.112 7.04820 81.3333 96 بكالوريوس
   6.85116 81.4762 42 دراسات عميا
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( أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط أفراد عينة 10يتضح مف جدوؿ )     
قدميا الدراسة حوؿ درجة رضا المتدربيف عف الدورات اإلدارية التربوية الصيفية القصيرة التي ي

( 0.112المركز التربوي لمتطوير والتنمية المينية وفًقا لمتغير المؤىؿ العممي، إذ بمغت قيمة ت )
(، وىذا يدؿ عمى أف الفرؽ بيف عينة 0.05( وىي أكبر مف مستوى )80.326عند مستوى داللة )

 فؽ بينيـ.الدراسة العائد لمتغير المؤىؿ العممي لـ يؤثر عمى إجاباتيـ وأف ىناؾ تشابيو وتوا
 أبرز النتائج:

 توصمت الدراسة إلى عدد من النتائج، من أبرزها:
حصوؿ جميع عبارات أداة الدراسة عمى رضا المتدربيف عف الدورات اإلدارية التربوية  -

جامعة  -الصيفية القصيرة التي يقدميا المركز التربوي لمتطوير والتنمية المينية بكمية التربية
 ة.الممؾ سعود بدرجة عالي

اقترح المتدربوف عدًدا مف المقترحات لتطوير الدورات اإلدارية التربوية الصيفية القصيرة التي  -
جامعة الممؾ سعود، مف  -يقدميا المركز التربوي لمتطوير والتنمية المينية بكمية التربية

انب أبرزىا: استثمار خبرات المتدربيف، ومراعاة الفروؽ الفردية بيف المتدربيف، وتدعيـ الج
 النظري بأمثمة عممية.

عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط أفراد عينة الدراسة حوؿ متغيرات الدراسة  -
 (.المؤىؿ -الدورات التدريبية -سنوات الخبرة)
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 التوصيات

في ضوء النتائج التي توصمت إليها الدراسة، يوصي الباحث بعدد من التوصيات لزيادة رضا 

 ورات اإلدارية التربوية، وهي:المتدربين عن الد

زيادة االىتماـ بإعداد الحقائب التدريبية، وبنائيا عمى أسس عممية، وتمبيتيا لالحتياجات  -

التدريبية الميدانية، والتأكد مف أنيا تسيـ عمى النمو الميني والمستقبمي لممستفيديف وفؽ رؤية 

 في التخصص.وتطمعات وزارة التعميـ والتغيرات الحديثة  2030المممكة 

تنويع أساليب وأدوات التدريب، وعدـ االقتصار عمى بعضيا؛ ألف ذلؾ قد يقمؿ مف دافعية  -

 المتدربيف.

االىتماـ بالبيئة التدريبية، فالبيئة التدريبية عنصر أساس لراحة المتدرب وعطائو، ومؤثر عمى  -

 تأقممو وتفاعمو مع المدرب والدورة التدريبية والمتدربيف.

ات المتدربيف في تصميـ الدورات التدريبية وتحديد االحتياجات والفجوة التدريبية استثمار خبر  -

 لممتدربيف.

مراعاة الفروؽ الفردية بينيـ، والسعي إلى تجانس المتدربيف وتقديـ دورات تدريبية تسيـ في  -

مكانياتيـ، فبعض المتدربيف لديو خمفية عممي ة تمبية احتياجات المتدربيف عمى حسب قدراتيـ وا 

أو خبرة ميدانية تتطمب عدـ اإلسياـ في التفاصيؿ، والبعض قد يحتاج إلى شرح مفصؿ؛ ألنو 

 ال يحسف أساسيات التخصص.

التأكيد عمى الموازنة بيف الجانب النظري والتطبيؽ العممي، فمكؿ واحد منيما مغزى وىدؼ  -

قد ال يتحقؽ ىدؼ يحسف بالمتدرب إتقانو وفيمو، لكف حينما يطغى أحد الجانبيف عمى اآلخر 

 الدورة التدريبية. 
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 لدراسات مستقبمية: مقترحات

في ضوء الدراسة وأىدافيا والنتائج التي توصمت إلييا، يقترح الباحث إجراء عدد مف الدراسات 

 والبحوث التي قد تسيـ في تطوير برامج التطوير الميني في المممكة العربية السعودية:

ارية التربوية التي يقدميا المركز الوطني لمتطوير الميني رضا المتدربيف عف الدورات اإلد -

 التعميـ ومراكز التدريب في إدارات التعميـ.

تحميؿ كفاءة الدورات اإلدارية التربوية التي يقدميا المركز الوطني لمتطوير الميني التعميمي  -

 ومراكز التدريب في إدارات التعميـ.

يقدميا المركز الوطني لمتطوير الميني التعميمي ومراكز  فاعمية الدورات اإلدارية التربوية التي -

 التدريب في إدارات التعميـ.

 أثر الدورات اإلدارية التربوية التي تقدميا الجامعات السعودية عمى أداء القيادات التعميمية. -

ز عالقة الدورات اإلدارية التربوية التي يقدميا المركز الوطني لمتطوير الميني التعميمي ومراك -

 التدريب في إدارات التعميـ في تحقيؽ النمو الميني لدى القيادات التعميمية.
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 قائمة المصادر والمراجع
 أوال: المراجع العربية:

(. التوجيات االستراتيجية لتدريب 2018أبو الوفا، جماؿ محمد؛ وحسيف، سالمة عبدالعظيـ. )
، التربية ببنيا مجمة كمية القائد التربوي "نظرة عصرية ورؤية تحميمية".

1(114 ،)520-497 . 
(. تقويـ برامج مركز تدريب القيادات التربوية في كمية التربية 2016أبو كريـ، أحمد فتحي. )

 -مجمة العمـو التربويةبجامعة الممؾ سعود مف وجية نظر المتدربيف. 
 . 293-456، 5، جامعة اإلماـ محمد بف سعود اإلسالمية

. البرامج. مف الموقع اإللكتروني (1439). ضتعميـ الرياإدارة تدريب 
https://edu.moe.gov.sa/Riyadh/Departments/AffairsEduc

g/Pages/default.aspxationalAssistant/EducationalTrainin 
 الرياض، السعودية: مكتبة جرير. كمنا قادة.(. 2014أرناندر، فريدريؾ. )

التنمية (. 2016األسدي، سعيد جاسـ؛ المسعودي، محمد حميد؛ التميمي، ىناء عبدالكريـ. )
عماف، األردف: الدار المينية القائمة عمى الكفاءات والكفايات التعميمية. 

 المنيجية.
(. تأثير البرامج التدريبية عمى اإلبداع اإلداري لدى 2017حامد جودت حامد. )أصرؼ، 

الموظفيف في الييئة العامة لممعاشات والتأمينات االجتماعية بدولة اإلمارات 
 . 199-253(، 103)26، اإلمارات -الفكر الشرطي العربية.

سي ألعضاء ىيئة التدريس في كمية (. درجة األداء التدري2018البابطيف، عبدالرحمف بف عبدالوىاب. )
  .17-43، 60 ،مجمة رسالة التربية وعمـ النفسالتربية بجامعة الممؾ سعود. 

 عمى المبني التقويـو  اىجلممن العاـ لإلطار التدريبي البرنامج تقويـ(. 2011البستنجي، محمود محمد. )
 األىداؼ بموغ نموذج حسب األردف - الكرؾ فظةمحا في المعرفي االقتصاد

  .1-76، 19 ،ميةمجمة كمية التربية باإلسماعي. لتايمر
         (. تطوير تدريب القيادات التعميمية في وزارة التربية 2017بيزادي. كمثـو حسيف عوض. )

           ،عالـ التربية بدولة الكويت في ضوء مدخؿ اإلدارة االستراتيجية.
1(60 ،)64-16 . 
روني . مف موقع التدريب االلكتالبرامج التدريبية(. 1440التدريب الصيفي. )

https://str.t4edu.com/#/ 
)حقيبة تدريبية(.  االستثمار األمثؿ لميزانية المدرسة. (.A1439التويجري، أنس بف إبراىيـ. )

، جامعة الممؾ سعود، المممكة المركز التربوي لمتطوير والتنمية المينية
 العربية السعودية.

https://edu.moe.gov.sa/Riyadh/Departments/AffairsEducationalAssistant/EducationalTraining/Pages/default.aspx
https://edu.moe.gov.sa/Riyadh/Departments/AffairsEducationalAssistant/EducationalTraining/Pages/default.aspx
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المركز التربوي لمتطوير )حقيبة تدريبية(.  صنع القرار.(. B1439جري، أنس بف إبراىيـ. )التوي
 ، جامعة الممؾ سعود، المممكة العربية السعودية.والتنمية المينية

االحتياجات التدريبية لمقيادات التربوية في (. 2013الجميوري، شمسة بنت حمد بف عمي. )
)رسالة ماجستير غير  .يـ في سمطنة عمافالمديريات العامة لمتربية والتعم
 منشورة(. جامعة نزوى، عماف.

التدريب اإلداري لمنسوبات التعميـ العاـ في القطاعيف (. 1435حداؿ، آمؿ عبد الرحمف ناصر. )
 .العاـ والخاص دراسة ميدانية عمى الموظفات اإلداريات بمدينة الرياض

عود، المممكة العربية )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة الممؾ س
 السعودية. 

المركز التربوي )حقيبة تدريبية(.  تقويـ األداء المدرسي. (.A1439الداود، إبراىيـ بف داود. )
 ، جامعة الممؾ سعود، المممكة العربية السعودية.لمتطوير والتنمية المينية

المركز التربوي يبية(. )حقيبة تدر  تقويـ األداء المدرسي. (.B1439الداود، إبراىيـ بف داود. )
 ، جامعة الممؾ سعود، المممكة العربية السعودية.لمتطوير والتنمية المينية

(. االحتياجات التدريبية لمقيادات التربوية في مدارس 2018السبيعي. عايض عوضة رميح. )
 . 85-107، 202، مجمة القراءة والمعرفة تطوير بمدينة تبوؾ.

 -التنمية المينية لمقيادات اإلدارية التربوية(. 2016إبراىيـ عمي. )السعود، راتب سالمة؛ حسنيف، 
 عماف، األردف: دار صفاء لمنشر والتوزيع.اتجاىات معاصرة. 

(. مدى إسياـ برامج التدريب اإلداري في التنمية المينية 2014السويري، فالح ضويحي. )
 -والتنمية مجمة الثقافةلمعامميف في اإلدارات المدرسية بدولة الكويت. 

 .21-100(، 81)14، مصر
(. تقييـ جودة الخدمات التدريبية المقدمة في معاىد ومراكز 2012الشعيبي، محمد الصغير. )

مجمة الدراسات التدريب الخاصة بمدينة صنعاء مف وجية نظر المتدربيف. 
 .279-335، 34، اليمف-االجتماعية 

ر برامج التنمية المينية لقادة المدارس (. تطوي2016الشمري. مشعاف بف ضيؼ اهلل مقبؿ. )
 بالمممكة العربية السعودية في ضوء االتجاىات العالمية: دراسة تحميمية.

 .349-387(، 32)3، جامعة أسيوط -مجمة كمية التربية
قياس مستوى جودة الخدمات التدريبية في القطاع األىمي (. 1431العواد، عبد العزيز بف محمد. )

 .ة السعودية دراسة تطبيقية عمى أكاديمية الجزيرة العالميةبالمممكة العربي
)رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة الممؾ عبد العزيز، المممكة العربية 

 السعودية.
 . الرياض، السعودية: مكتبة العبيكاف.اإلشراؼ بيف الواقع والمأموؿ(. 1427الغامدي، عمي. )



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 رررر

ا المتدربيف عف البرامج التدريبية التي يقدميا مركز (. رض2016الفايز. فايز بف عبدالعزيز. )
المجمة الدولية التربوية  تدريب القيادات التربوية بجامعة الممؾ سعود.

 . 32-46(، 9)5، المتخصصة
(. واقع أداء أعضاء ىيئة التدريس بمركز تدريب القيادات 2017الفايز. فايز بف عبدالعزيز. )

 .71-88، 56، سالة التربية وعمـ النفسمجمة ر  التربوية بكمية التربية.
المركز )حقيبة تدريبية(.  التنمية المينية لمقيادات. (.A1439الفايز، فايز بف عبد العزيز. )

، جامعة الممؾ سعود، المممكة العربية التربوي لمتطوير والتنمية المينية
 السعودية.
المركز التربوي لمتطوير يبة تدريبية(. )حق قيادة التغيير. (.B1439الفايز، فايز بف عبد العزيز. )

 ، جامعة الممؾ سعود، المممكة العربية السعودية.والتنمية المينية
 القيادة المدرسية الناجحة.(. 2009مارزانو، روبرت جاي؛ ووترز، تيموثي؛ ماكنمتي، براياف إي. )

 الرياض، السعودية: مكتبة العبيكاف.
 الرياض، السعودية: مكتبة جرير. القيادة.أساسيات (. A2009ماكسويؿ، جوف سي. )
 الرياض، السعودية: مكتبة جرير. أساسيات اإلعداد.(. B2009ماكسويؿ، جوف سي. )
 (. ميارات التدريب. حائؿ، السعودية: دار األندلس لمنشر والتوزيع.1427محمود، حمدي شاكر. )

. مف الموقع اإللكتروني لممركز أىداؼ المركز(. 1440)الوطني لمتطوير الميني التعميمي.المركز 
https://ncepd.moe.gov.sa/ar/About/Pages/Goals.aspx 

عماف، األردف: ديبونو لمطباعة  التدريب: األسس والمبادئ.(. 2010معمار، صالح صالح. )
 والنشر.

(. دراسة تقويمية لمبرامج التدريبية بمركز التدريب وخدمة 2015ونس. )موسى، ىاني محمد ي
مجمة المعرفة المجتمع بجامعة الممؾ سعود مف وجية نظر المتدربيف. 

-391(، 5)3،  مصر-الجمعية المصرية ألصوؿ التربية ببنيا-التربوية
315 . 

/  7/ 28وتاريخ  371335543(. التعميـ الوزاري لبرنامج خبرات برقـ 1437وزارة التعميـ. )
 ىػ.1437

 الرياض: السعودية. الئحة التدريب في الخدمة المدنية.(. 1398وزارة الخدمة المدنية. )
 الرياض: السعودية. دليؿ أحكاـ تدريب موظفي الخدمة المدنية.(. 1424وزارة الخدمة المدنية. )
يـ الثانوي العاـ بموريتانيا (. تطوير عممية تدريب مديري مدارس التعم2017ولد آده، محمدف. )

، 18، مجمة البحث العممي في التربية عمى ضوء احتياجاتيـ التدريبية.
354-327. 

https://ncepd.moe.gov.sa/ar/About/Pages/Goals.aspx
https://ncepd.moe.gov.sa/ar/About/Pages/Goals.aspx
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