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تقومي الربامج التدريبية لوحدة التدريب بكلية الرتبية  -الأق�سام
الأدبية بجامعة امللك عبد العزيز مبدينة جدة
د .منى عبد املح�سن الف�ضلي
ق�سم الإدارة والتخطيط الإداري
كلية الرتبية – جامعة امللك عبد العزيز

امللخ�ص
هدفت الدرا�سة �إىل التعرف على واقع الربامج التدريبية لوحدة التدريب بكلية
الرتبية الأق�سام الأدبية بجامعة امللك عبد العزيز خالل الفرتة من (الف�صل الدرا�سي
الثاين)1430-1426 ،
ا�ستخدمت الباحثة املنهج الو�صفي ،حيث مت حتليل جميع ا�ستجابات امل�ستفيدات
على ا�ستمارتي تقييم الربامج التدريبية .وبا�ستخدام اختبار  zلتعيني داللة فروق
الن�سب املئوية� .أو�ضحت النتائج ما يلي:
 .1تغطية تدريب كافة الفئات امل�ستهدفة با�ستثناء فئة القيادات الإدارية.
 .2قلة عدد الربامج التدريبية اخلا�صة باملجال التقني.
 .3ر�ضا امل�ستفيدات عن م�ستوى الربامج التدريبية وم�ستوى الأداء التدريبي والبيئة
التدريبية للوحدة
تو�صي الدرا�سة بدعم وحدة التدريب باحتياجاتها املادية والب�رشية الت�شغيلية
والتدريبية .و�ضع خطط وبرامج �سنوية قائمة على �أ�س�س علمية وا�سرتاجتيه للنمو
املهني والأكادميي لأع�ضاء هيئة التدري�س ،امل�شاركة مع جهات ذات خربة يف جمال
التدريب والتطوير.
الكلمات املفتاحية :التقومي ،الربامج التدريبية ،وحدة التدريب ،كلية الرتبية.

* تاريخ ت�سلم البحث2010/9/30 :م

* تاريخ قبوله للن�رش2011/5/23 :م
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Evaluating Training Programs for Training Unit College of
Education – Literary Departments King Abdulaziz University
Dr. Mona A. Alfadly
Educational Management Department
King Abdulaziz University

Abstract
The study aimed at recognizing the factual status of training programs provided by the
Training Unit in the College of Education, Literary Departments, King Abdul Aziz University, during the second semester of academic year 1426-1430 H (2005-2009).
The researcher has employed the descriptive approach. Further, two survey application
forms of training programs evaluation have been analyzed. The study came up with:
(1) Except for the category involving the administrative executive officers, all target
categories have been surveyed and trained. (2) There is a meager number of technical
training programs. (3) the beneficiaries have been satisfied with the level of training
programs, training performance, and environment of the unit. The study recommends.
the Training Unit should be supported with financial, operational human resources and
training requirements, participation with authorities experienced in the training and development fields.
Key words: evaluating, training programs, training unit, college of education.

تقومي الربامج التدريبية لوحدة التدريب بكلية الرتبية

158

د .منى الف�ضلي

املجلد  14العدد  1مار�س 2013

تقومي الربامج التدريبية لوحدة التدريب بكلية الرتبية  -الأق�سام
الأدبية بجامعة امللك عبد العزيز مبدينة جدة
د .منى عبد املح�سن الف�ضلي
ق�سم الإدارة والتخطيط الإداري
كلية الرتبية – جامعة امللك عبد العزيز

املقدمة

ي�شهد الع�رص احلايل الكثري من التغريات والتطورات يف كافة املجاالت وعليه كان لزاما

على الإن�سان مواجهة هذا التزايد والتفاعل معها �إيجابياَ .فامل�ؤهالت التي ح�صل عليها

الفرد لي�ست كافية لال�ستمرار يف مواجهة التجديدات املتالحقة� .إذ عليه �أن يزيد من تنمية

معارفه ومهاراته من خالل الفر�ص املتاحة للتعلم والنمو املهني ومنها التدريب الذي يعمل
على زيادة ما يحمله الأفراد من معلومات ومهارات والذي ي�ؤثر على اجتاهاتهم ويعدل �أفكارهم

و�سلوكياتهم ب�شكل ينعك�س عليهم وعلى العمل ب�شكل ايجابي (اللوزي.)1999 ،

ويهدف التدريب مهما تنوعت �أ�شكاله و�أ�ساليبه وم�ستوياته �إىل زيادة العائد يف جمال

تنمية املوارد الب�رشية من ر�أ�س املال الب�رشي وذلك عن طريق ا�ستثمار طاقات الأفراد الإنتاجية

والإمكانات املتاحة وتنظيم العالقات الإن�سانية القائمة لتحقيق �أف�ضل �إنتاج ممكن ،ومن
ثم ي�صبح تدريب الأفراد على خمتلف م�ستوياتهم ويف جميع القطاعات �رضورة ال حتتاج �إىل

ت�أكيد (علي.)1425 ،

لذا تنفق �إدارات الأفراد يف الدول الغنية والفقرية �أمواال َ كثرية على التدريب ,لرفع كفاءة

العاملني فيها وزيادة �إنتاجيتهم مما ي�ساعد على حتقيق �أهداف املن�ش�أة .ونتج عن االهتمام
بالتدريب ثورة تدريبية تخ�ص�ص لها املوازنات ,حيث �أن�شئت معاهد ومراكز تدريبية كثرية
لتدريب القوى العاملة داخل امل�ؤ�س�سات كذلك مراكز تابعة للقطاع اخلا�ص تقوم بعقد دورات

تدريبية بر�سوم تدفع مقابل التدريب .وتعامل نفقات التدريب من الناحية املحا�سبية على �أنها
نفقات ا�ستثمارية �أو ر�أ�سمالية طويلة الأجل (�شاوي�ش.)2004 ,

وقد نتج عن اهتمام الدول املتقدمة والنامية بالتدريب كرثة امل�ؤمترات واحللقات التي تعقد

يف هذا املجال وما ت�ضيفه من معلومات ومهارات واجتاهات يحتاجها العاملون يف جمال

التعليم .ونتيجة ذلك االهتمام وكذلك نتائج الدرا�سات التي �أجريت فقد �أمكن �صياغة عدد
من املبادئ الأ�سا�سية للتدريب وهي.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
 -التدريب ن�شاط رئي�سي م�ستمر فهو ي�شمل امل�ستويات الوظيفية املختلفة بدءا ً من

زادت م�سئوليات الإن�سان ازدادت حاجاته لإتقان مهارات �إ�ضافية ومن الظواهر ال�سلبية �إن
الفرد يرتقى وي�صعد يف �سلم الوظائف وتزداد م�سئولياته وال يتلقى التدريب املالئم واملنا�سب
(با�سودان.)1425 ،

 -التدريب نظام متكامل :يت�صف التدريب بالرتابط بني �أجزاءه وعنا�رصه ومراحله و�صوال ً �إىل

املح�صلة النهائية للتدريب من خالل:

 .1التكامل يف مدخالت التدريب وهي الأفراد بوظائفهم وخرباتهم و�أمناط ال�سلوك املطلوب

تدريبهم عليه ،والقائمون بالعمل التدريبي من مدربني وم�سئولني ،والأو�ضاع الإدارية
التنظيمية ونقاط القوة وال�ضعف التي تخ�ص كل منظمة.

 .2التكامل يف الأن�شطة التدريبية وت�شمل تو�صيف الأو�ضاع والعمليات و�سلوك الأفراد،

واالحتياجات التدريبية ،ت�صميم الربامج والتجهيزات التدريبية� ,إعداد املدربني وتنفيذ الربامج
ومتابعة تقيمها .فال بد من �أن تتكامل وتتجان�س حتى ال يحدث تعار�ض وتنافر بني م�ستوى
الربامج واملتدربني كمثال وغري ذلك.

 .3التكامل يف نتائج التدريب بحيث ال ينتج عن التدريب عدد اكرب من املتدربني ذوي مهارة

وظيفية و�إهمال اجلانب ال�سلوكي �أو االجتاه نحو تعديل ال�سلوك.

 -التدريب ن�شاط متغري ومتجدد ,يتعامل مع متغريات فال يجوز �أن يتجمد و�إمنا يت�صف

بالتغري حيث �أن جميع العنا�رص التي يتعامل معها التدريب متغرية �سواء الإفراد �أو الوظائف
ومتطلباتها واملنظمات و�سيا�ساتها و�أهدافها وا�سرتاجتيها .وهذا يفر�ض على �أدارة التدريب

م�سئولية جتديده وتطويره .فهو عملية م�ستمرة ولي�س متكررة الهدف منها متابعة التطورات
والتغريات يف املجاالت املختلفة

 -التدريب عملية �إدارية وفنية فينبغي �أن تتوفر له مقومات العمل الإداري الكفء وهي

(الأهداف  -ال�سيا�سات -اخلطط والربامج -املوارد املالية والب�رشية -الرقابة والتوجيه) وهو
عملية فنية حتتاج �إىل خربات متخ�ص�صة يف حتديد االحتياجات التدريبية ومتابعة وتقييم

فعالية التدريب (ال�سلمي.)1985 ،

وللتدريب مقومات �إدارية وتنظيمية �أ�سا�سية وهي :وجود خطة للعمل حتدد الأهداف

والأن�شطة ،توفر الإمكانيات واملعدات الالزمة لتنفيذ الربامج ،توفر القيادة والإ�رشاف ،توفر

الدقة والو�ضوح يف االختبار ال�سليم للعاملني ،توفر نظام م�ستمر لقيا�س �أداء العاملني
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وتقييم كفاءتهم وحتليل م�ؤ�رشات الأداء وتتبع عالقاتهم الوظيفية و�أمناط �سلوكهم حتى ميكن
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ا�ستنتاج االحتياجات التدريبية الالزمة واملو�ضوعية .وتوفري نظام للحوافز املادية واملعنوية يربز

�أهمية التدريب يف نظر العاملني ب�أنه �أداة ت�ساعدهم على حت�سني �أدائهم الوظيفي وو�سيلة

للح�صول على احلوافز الإيجابية ويتحقق للتدريب اجلدية واالحرتام ويقبل علية املتدربون
بقناعه وحتفز (ال�سلمي.)1985 ،

ومتر العملية التدريبية بعدة مراحل:

�أوالً :مرحلة حتديد االحتياجات التدريبية :وتعني االحتياجات التدريبية �أنواع التغري �أو االحتياجات

املطلوب �إدخالها على ال�سلوك الوظيفي للفرد و�أمناط �أدائه ودرجة كفاءته عن طريق التدريب.
فهي �إذا تعني وجود فجوة بني �أداء واقعي و�أداء م�ستهدف يحدث نتيجة نق�ص معارف �أو

مهارات �أو اجتاهات الفرد (�شاوي�ش.)2004 ،

�أن حتديد االحتياجات التدريبية �رشط لفعالية برامج التدريب وميكن معرفة هذه االحتياجات

من خالل �س�ؤال امل�ستهدفني بالتدريب� ،س�ؤال املديرين� ،س�ؤال من له عالقة بالعمل بخ�صو�ص

كيفية الأداء ،االختبارات ،حتليل الأداء الوظيفي ).(Donadl, 1998
ويتطلب حتديد االحتياجات التدريبية بدقة اخلطوات التالية:

 -1حتليل املنظمة وذلك لتحديد �أين )� (whereسيتم تركيز التدريب يف املنظمة .والإدارة

والق�سم الذي تظهر احلاجة فيه �إىل التدريب.

 -2حتليل العمليات( العمل والوظيفة ) وذلك من �أجل حتديد ماذا ) (whatيجب �أن يت�ضمن
التدريب حتى ميكن �أن ي�ؤدي املتدرب عمله ب�أكرب كفاية ممكنة .وحتليل العمليات ي�ساعد على

�صياغة �أهداف تدريبية وحتديد حمتوى الربنامج.

 -3حتليل الفرد ذلك من �أجل حتديد من ) (whoالذي يحتاج �إىل التدريب وما هي املهارات

واملعارف �أو االجتاهات التي يحتاج �إليها �أو يحتاج لتح�سينها (�شاوي�ش.)2004 ،

ومتتد االحتياجات التدريبية من تتبع جوانب الق�صور �إىل االرتقاء بجوانب التطوير مبا يالئم
تطلعات وا�سرتاجتيات املنظمات فتحدد احتياجات املتدربني امل�ستقبلية وتزودهم مبتطلبات

هذه االحتياجات على م�ستوى املعارف واملهارات �أو تنمية االجتاهات .كما �أنها عملية ينبغي �أن
تكون م�ستمرة لأنها تت�أثر بالتغريات اجلارية والتغريات يف ادوار ومهام العاملني.

ثانيـاً :تخطيط (ت�صميم) الربامج التدريبية :وتعني الكيفية التي يتم من خاللها حتويل ما
يظهر من احتياجات تدريبية يف �صورة ق�صور معلومات ومهارات واجتاهات �إىل برامج تدريبية

(هالل� ،2003 ،ص )91ويتم ذلك من خالل:

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
حتديد الأهداف :وهي عبارة عن نتائج متوقعة من الأفراد امل�ستهدفني بالتدريب �أو ما يراد
ويالحظ �أن عمومية كتابة الأهداف ت�سمح باالجتهادات والو�صول �إىل نتائج قد ال تتنا�سب
مع االحتياجات التدريبية للمتدربني لذا يتم يتعامل مع ثالث م�ستويات من الأهداف التدريبية

وهي:

 -1الهدف العام للتدريب وهو يو�ضح عنوان التدريب املطلوب وال يف�صل املطلوب حدوثه

بنهاية الربنامج.

 -2الهدف املرحلي (الأغرا�ض) وتعمل ك�أهداف م�ساعدة من �أجل تب�سيط التعامل مع الهدف

العام.

 -3الأن�شطة املحددة النهائية وتعرب عن النتيجة النهائية التي يجب �أن ن�صل �إليها يف نهاية

الربنامج “الن�شاط” التدريبي ,وتتم �صياغته بال�صورة التالية .بنهاية الربنامج يكون امل�شارك

قادرا ً على تذكر االجنازات املتعلقة باملعرفة ،املهارة ،االجتاهات فهي �أن�شطة حمددة بزمن حمدد
وظروف حمددة ومن ال�رضوري �أن يكون هناك مقايي�س لتقييم النتائج املحققة يف �ضوء

الأهداف املر�سومة وهذا هو الهدف الرئي�س للدرا�سة احلالية.

وتت�ضمن عملية تخطيط (ت�صميم) الربامج التدريبية عدة �إجراءات مهمة هي:

 -1حتديد املو�ضوعات التدريبية :حيث حتدد املعلومات واملعارف واملهارات و الطرق والأ�ساليب

التي ميكن ا�ستخدامها لتطوير الأداء� ,أمناط ال�سلوك الالزمة يف العمل (ال�سلمي،1985 ،
�ص .)367والبد �أن ي�سرت�شد وا�ضع املو�ضوعات بالبيئة الواقعية فال يكون م�ستوردا ً ويت�سم
باملعقولية ،و�أن ال تكون املعلومات قدمية و�أن تتنا�سب مع القدرات العقلية والفنية للمتدرب,

و�أن تكون ترجمة �صادقه الحتياجات املتدربني�( .شاوي�ش� ،2004 ،ص.)239

 -2حتديد درجة العمق وال�شمول يف عر�ض املعلومات :وتتوقف درجة العمق وال�شمول على

عوامل مهمة تتعلق �أ�سا�سا بنوعية املتدربني وطبيعة احتياجاتهم التدريبية ومن حيث
امل�ستوى الوظيفي,امل�ستوى العلمي ,درجة التخ�ص�ص الوظيفي ,متطلبات الوظيفة احلالية,
نوعية امل�شكالت �أو الثغرات التي يعاين منها املتدربون يف العمل .وتزداد درجة العمق وال�شمول

يف عر�ض املو�ضوعات كلما كان املتدرب على م�ستوى وظيفي وتعليمي عايل ,وكلما ازدادت
درجة التخ�ص�ص الوظيفي للمتدرب ومن حيث الوظيفة احلالية �أو امل�ستقبلية (ال�سلمي،

� ،1985ص.)368

� -3إعداد املادة التدريبية :واملق�صود هو جمموعة املعلومات واملفاهيم واحلقائق والأمثلة
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�إحداثه من تغري يف م�ستوى �أداء الأفراد واجتاهاتهم و�سلوكهم (�شاوي�ش � ،2004،ص.)238
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والنماذج العلمية التي ت�رشح وتو�ضح مو�ضوعا ً معيناً ,و�إعداد املادة العلمية يتطلب مهارات
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خا�صة .فمن �أهم امل�شكالت التي تعاين منها �أن�شطة التدريب النق�ص الوا�ضح يف �إعدادً مادة
التدريب .فلي�س من ال�رضوري �أن يتوىل القائم بعملية التدريب �إعداد املادة التدريبية بل يف�ضل

�أن يعهد �إىل خرباء متخ�ص�صني وخ�صو�صا ً التدريب العملي بحيث يراعي التتابع املنطقي

للمو�ضوعات و�صوال ً لتحقيق الأثر املطلوب (ال�سلمي� ،1985 ،ص.)369-368

 -4حتديد �أ�ساليب التدريب :الأ�سلوب التدريبي هو الطريق الذي ي�ستخدم لنقل املادة التدريبية
من املدرب �إىل املتدربني ومن هذه الأ�ساليب �أ�سلوب املحا�رضة� ,أ�سلوب التطبيق العملي,
�أ�سلوب درا�سة احلاالت ,النقا�ش والتخطيط� ,أ�سلوب متثيل الأدوار� ,أ�سلوب املباريات التدريبية-

�أ�سلوب تدريب احل�سا�سية ( ال�سلمي� ،1985 ،ص.)377-370

وتتعدد الأ�ساليب التدريبية �إال �أنها لي�ست بدائل لبع�ضها البع�ض .بل �أن لكل �أ�سلوب

اال�ستخدام اخلا�ص الذي ميكن �أن تتحقق فيه �أف�ضل النتائج ،وميكن ا�ستخدام �أكرث من �أ�سلوب

واحد يف عملية التدريب .ويحكم اختيار الأ�سلوب الهدف التدريبي ،طبيعة عمل املتدربني،

امل�ستوى الوظيفي ،طبيعة املادة التدريبية ،فرتة التدريب ،عدد املتدربني ،م�ستوى العمل
(�شاوي�ش� ،2004 ،ص.)239

 -5اختيار املدربني :وميثل جانب رئي�س يف تخطيط التدريب ويتوقف اختيار املدرب على�،أ�سلوب
التدريب واملادة التدريبية ونوعية املتدربني (�شاوي�ش� ،2004 ،ص .)245فاختيار املدربني جانب

حا�سم يف جناح التدريب ومن �أهم اخل�صائ�ص التي يجب �أن تتوفر يف املدرب :املعرفة مبو�ضوع

التدريب ،الرغبة يف التدريب ،والقدرة على االت�صال ،ومهارات جذب امل�شاركني للم�شاركة
ومقابلة احتياجاتهم .وتقييم م�ستوى الأداء التدريبي احد �أهداف الدرا�سة احلالية.

 -6مكان التدريب :يتم حتديد مكان التدريب يف �ضوء نوع التدريب ،وب�شكل عام يحكم اختيار
مكان التدريب اعتبارات متعددة �أهمها �إمكانات املن�ش�أة املالية واملادية .واملهارات التي يراد

التدريب عليها .وتوافر امل�ستلزمات والتجهيزات التدريبية ,و�سائل الإي�ضاح ال�سمعية والب�رصية
الدوائر التلفزيونية املغلقة�(.شاوي�ش� ،2004 ،ص )246وهذا �أي�ضا احد �أهداف الدرا�سة احلالية.

ثالثاً :تنفيذ الربامج التدريبية :وهذه املرحلة ترتجم االحتياجات التدريبية والتخطيط لتنفيذها

�إىل واقع كما ينعك�س جناح هذه املرحلة على تقييم الربامج التدريبية ولذا يجب مراعاة
عدة �أمور عند تنفيذ الربنامج منها :توقيت الربنامج ،املرافق والت�سهيالت التدريبية ،جتهيز

املطبوعات ،االت�صال باملتدربني يف الوقت املنا�سب وتذكريهم بالربنامج ,توفري امل�ستلزمات التي
يطلبها املدرب ،املحافظة على ح�سن �إدارة وقت اجلل�سات ،والتعرف على وجهات نظر املتدربني،

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
ومراعاة الفروق الفردية بني امل�شاركني ،توزيع ال�شهادات (�شاوي�ش.)2004 ،

ويعرف تقييم الربامج التدريبية ب�أنه «تلك الإجراءات التي تقا�س بها كفاءة الربامج التدريبية

ومدى جناحها يف حتقيق �أهدافها املر�سومة ،كما تقا�س بها كفاءة املتدربني ومدى التغري الذي

جنح التدريب يف �إحداثه فيهم وكذلك تقا�س بها كفاءة املدربني الذين قاموا بتنفيذ العمل

التدريبي (�شاوي�ش .)2004 ،فهو مرحلة مهمة للمنظمات التي تدير التدريب الن م�سئوليتها
ال تقف عند �أداء التدريب بل انعكا�س تلك اجلهود والأموال املبذولة على �أداء املتدربني وبالتايل
ميكن �أن يكون هناك عائد تدريبي من تلك اجلهود والأموال �أو قد تظهر حاجة لتقلي�ص تلك

الربامج �أو تغيريها وبالتايل فهي تقدم للمنظمات معلومات مهمة ميكن �أن ت�ستند عليها يف

اتخاذ القرارات ).(Wend, 2002

ويرى � kirkpatrickأن هناك �أربع م�ستويات لتقومي الربامج التدريبية وهي تقومي ردود فعل املتدربني

 ،Reactionتقييم التعلم  ،Learningتقومي ال�سلوك  ،Behaviorالنتائج .Results

ويرى �أن جميعها مهمة ويجب �أن ال نتجنب ردود فعل املتدربني وان تقا�س بعد كل برنامج
و�أهميتها تظهر من عدة �أ�سباب فهي تعطي تغذية راجعة ت�ساعد على تقييم الربامج

كالتعليقات واالقرتاحات لتطوير الربامج امل�ستقبلية وت�ساعد �أي�ضا على حت�سني �أداء املدربني،
وميكن �أي�ضا اال�ستفادة من ردود �أفعال املتدربني يف بناء مقيا�س �أداء للربامج التدريبية

).(Donadl, 1998

و�إذا كان التدريب يعمل على تلبية االحتياجات التدريبية للأفراد وتطوير كفاءتهم ف�إن جمال

التعليم اجلامعي من املهن املتطورة التي ت�ستند على �أ�س�س تربوية نظرية وعملية حتكم

تطبيقاتها وتوجه طرائقها ،لذا فالعاملني يف ميدان التعليم اجلامعي من القادة و�أع�ضاء
الهيئة التعليمية والإدارية بحاجة �إىل منو مهني وجتديد م�ستمر و�صقل ملعارفهم ومهاراتهم

التي اكت�سبوها خالل برامج الإعداد قبل االلتحاق بهذه املهنة (�سرتاك .)2004 ,وقد �أو�صت
درا�سة غ�سان �رضورة اهتمام �إدارة اجلامعة بتدريب �أع�ضائها و�إِ�رشاكهم يف الدورات وامل�ؤمترات

(احللو .)2003 ،و�أو�صت درا�سة عليان احلويل �إدارة اجلامعة بعقد دورات متخ�ص�صة ،و�رضورة
اجلدية واملتابعة يف حال �ضعف ا�ستجابة الأع�ضاء لفر�ص التطوير والتدريب (احلويل.)2007 ،

كما �أو�صت درا�سة عبد احلكيم �إىل احلاجة �إىل �إن�شاء مركز تطوير وتدريب جامعي (مو�سى،

 .)1418كما دعت درا�سة بركات اجلامعات �إىل �إن�شاء مراكز متخ�ص�صة للتطوير املهني
لأع�ضاء هيئة التدري�سية يتوفر لها اال�ستقاللية التي تكفل حتقيق �أهدافها وامليزانيات الالزمة
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رابعا :تقييم الربامج التدريبية� :إن تقييم الربنامج التدريبي يعترب جزءا ً من ن�شاط التدريب
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لتنفيذ الربامج املختلفة كما دعت �إىل تنظيم برامج �أعداد وتطوير للعاملني باجلامعات من
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غري �أع�ضاء هيئة التدري�س (بركات .)1996 ،كما �أو�صت درا�سة رانية �سليم �إىل �رضورة �إن�شاء
مركز متخ�ص�ص للتدريب يف كليات البنات (�سليم .)1424 ،وحر�صا َ من �إدارة الكلية على

توفري فر�ص النمو املختلفة لأع�ضاء الهيئة الإدارية والتعليمية �أن�شئ مركز التدريب بكلية

الرتبية عام  1426الف�صل الدرا�سي الثاين .وكان يتبع هيكليا لعميدة الكلية .و قد بد�أ عمل

املركز بثالث من ع�ضوات هيئة التدري�س ولكن ا�ستقر عمل املركز يف الفرتة (1430-1426هـ).
بع�ضو واحد غري متفرغ بدرجة �أ�ستاذ م�ساعد تعمل مديرة ملركز التدريب و�سكرترية واحدة
فقط  .ويف ال�سنة الثالثة �أن�ش�أت وكالة التطوير بالكلية ومت تغيري م�سمى مركز التدريب

�إىل وحدة التدريب �أ�ضيفت �سكرترية واحدة للعمل يف املركز و�أ�صبحت الوحدة تتبع هيكليا
لوكيلة الكلية للتطوير الإداري (التقرير ال�سنوي الرابع لوحدة التدريب .)1424 ،وحيث انه

مل يعد مقبوال �أن يكون �ضعف الإمكانات مربرا ل�ضعف �أو عدم جدية الن�شاط التدريبي

وذلك با�ستثمار القدر املتاح من الإمكانات املتوفرة (هالل  .)2003،فقد حر�صت �إدارة الوحدة
منذ �إن�شاءها على حتديد الر�ؤية ،الر�سالة ،الأهداف اخلا�صة لعمل الوحدة ،والأن�شطة التي

�ستنفذها والفئات امل�ستهدفة من الربامج التدريبية للوحدة.
ومتثلت الأهداف اخلا�صة للوحدة يف الآتي:

 تنمية املهارات الإدارية للقيادات الرتبوية والهيئة الإدارية بالكلية. تنمية وتطوير �أ�ساليب التدري�س وا�ستخدام التقنية احلديثة. -تنمية مهارات البحث العلمي وتطوير و�سائل االت�صال.

 -تنمية مهارات التعلم الذاتي لدى جميع امل�ستفيدات.

 توفري الفر�ص التعليمية والتدريبية املختلفة جلميع املن�سوبات لتنمية خرباتهن. -التح�سني امل�ستمر جلودة الأداء التدريبي يف املركز.

وحاولت �إدارة التدريب ح�رص االحتياجات التدريبية وذلك من خالل توزيع ا�ستمارة حتدد

من خاللها امل�ستجيبة املو�ضوعات التي حتتاج احتياجاتها التدريبية ،ورغبة يف التعرف على
الإمكانات التدريبية املتاحة داخل الكلية؛ خ�ص�ص جزءا ً من اال�ستمارة لذكر املو�ضوعات التي

ميكن �أن يقدمها ع�ضو هيئة التدري�س .ويعترب هذا النوع �أحد �أ�ساليب حتديد االحتياجات
التدريبية على م�ستوى الأفراد فلكل موظف حاجات ترتبط بنوع وظيفته وخلفيته العلمية
والثقافية وخربته العملية ومنط �شخ�صيته والرتكيز على هذا النوع من حتديد االحتياجات

التدريبية ي�ساعد على تدريب وتلبية االحتياجات الفعلية للموظفني (ح�سنني .)2005 ،وقد

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
مت الرتكيز يف وحدة التدريب بكلية الرتبية على هذه االحتياجات يف تخطيط برامج التدريب
(هالل � .)2003,إ�ضافة �إىل حتديد واعتماد بع�ض الربامج التدريبية التي ترى الوحدة �أهميهتا
من خالل التغريات املحيطة .وقد نفذت وحدة التدريب بالكلية �سبع خطط تدريبية خالل

�سبع ف�صول درا�سية وانطالقا من �أهمية التقومي باعتباره حلقة الو�صل الذي ت�ستند عليها
اخلطط اجلديدة ل�سد االحتياجات التي مل حتققها اخلطط ال�سابقة و�أحداث التطوير املن�شود

لذلك كان التقومي هدف الدرا�سة احلالية.

�إن تقومي عملية التدريب مو�ضوع مهم للمنظمات التي تدير التدريب فم�سئوليتها ال

تقف عند نقل املعارف واملهارات بل متتد لت�شمل معرفة اثر التدريب وانعكا�سه نتائجه على
تلك املنظمات ) (Wend, 2002وي�شمل تقومي التدريب احل�صول على تقومي ردود الفعل ،من
املتدربني واملدربني وامل�رشفني على التدريب و�أ�ساليب التعلم وال�سلوكيات والنتائج .وجميعها

مهمة ويجب �أن ال نتجنب ردود الفعل وان يقا�س بعد كل برنامج تدريبي (علي.)1425 ،

فقد دعت درا�سة خالد علوي �إىل �رضورة �أن تعمل اجلامعة على تقييم فاعلية براجمها

(العلوي .)2001 ,و�أظهرت درا�سة رانية �أن برامج التنمية املهنية لأ�ستاذ اجلامعة ال تزال
تفتقر �إىل الإعداد اجليد واالنت�شار الوا�سع الذي ينبع من قناعه ب�أهميتها وخا�صة يف ع�رص

املعلوماتية الذي فر�ض ا�سرتاتيجيات جديدة للتعليم اجلامعي يف �إطار اجلامعات املفتوحة
والتعليم عن بعد (�سليم .)1424 ،فالتقومي يعطي نتائج ميكن االعتماد عليها وميكن �أن يقوم
بتقومي التدريب الإدارة العليا واملدرب ومدير التدريب واملتدرب ) .(Wend, 2002كما ذكر

احل�سن �أن تقومي التدريب ن�شاط �رضوري وان فعالية التدريب ال تتحقق بح�سن التخطيط و�إمنا

تعتمد على دقة التنفيذ من قبل امل�سئولني القائمني عن الن�شاط التدريبي (�آل ح�سن.)1422 ،
لذلك حر�صت وحدة التدريب على تقومي الربامج التدريبية التي نفذتها بكلية الرتبية الأق�سام

الأدبية للبنات بجامعة امللك عبد العزيز.مما قد ميكن امل�سئولني من حتديد مدى النجاح يف
حتقيق �أهداف معينة واتخاذ قرارات ب�ش�أنها .ب�إدخال تعديالت على الطرق والو�سائل واملوارد.

فالتقومي لي�س الف�صل اخلتامي للن�شاط يو�صف من خالله بالنجاح �أو الف�شل و�إمنا هو حلقة
للتطوير.

م�شكلة الدرا�سة

يعترب التدريب من �أكرث املوا�ضيع التي القت ومازالت تالقي اهتماما كبريا ب�سبب الدور
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حيث يعترب طلب الفرد نف�سه للتدريب من �أ�ساليب احل�صول على حاجات الفرد التدريبية
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الفعال الذي يلعبه التدريب يف تنمية وتطوير الأداء لكافة فئات القوى العاملة .حيث �أ�صبح
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على ر�أ�س تنمية املوارد الب�رشية (العولقي .)2000 ،فهو ن�شاط رئي�سي م�ستمر يتكرر حدوثه
مدى احلياة الوظيفية للفرد .والزم للتطور الوظيفي.

والتدريب لي�س هدفا يف حد ذاته بل و�سيلة لتحقيق �أهداف حمددة ويحتاج �إىل تخطيط

علمي مدرو�س وبراعة �إدارية فنية وعلمية .من حيث قدرة الإدارة على اختيار الإ�سرتاتيجية
الأف�ضل للتدريب� ،أي انه يحتاج �إىل جهود العديد من القائمني علية واملنفذين له .ويعد تقومي
الربامج التدريبية جزءا َ �أ�سا�سيا من ن�شاط التدريب (�شاوي�ش .)2004 ،فالتقومي يهدف �ضمن
ما يهدف �إليه �إىل مراجعة عامة للخطط التدريبية ملعرفة فعاليتها (ح�سنني .)2002 ,فالر�ؤية

امل�ستقبلية لنظام التدريب الرتبوي تتطلب �إعادة �صياغة نظام التدريب املحلي يف �ضوء

التحوالت املعا�رصة و�صيغ التدريب املعا�رص (الياور.)1423 ،

وتزداد احلاجة �إىل التقومي حيث يعد الق�صور يف البيانات التي ي�ستند �إليها التدريب يف

امل�ؤ�س�سات املختلفة م�شكلة رئي�سة تعوق التحديد الدقيق للحاجات التدريبية مما يلحق

ال�رضر بالربامج التدريبية (�سليم.)1424 ،

كما ان حداثة وحدة التدريب والتطوير بكلية الرتبية بجامعة امللك عبد العزيز ،والتغريات

الهيكلية والإدارية والتنظيمية التي متر بها كلية الرتبية والتي تفر�ض على وحدة التدريب
و�ضوح الر�ؤية وتقومي براجمها التدريبية ال�سابقة للو�صول �إىل نتائج تبنى عليها القرارات
امل�ستقبلية لرباجمها.

�أهداف الدرا�سة

 .1التعرف على واقع الربامج التدريبية التي قدمتها وحدة التدريب بكلية الرتبية الأق�سام

الأدبية بجامعة امللك عبد العزيز خالل الفرتة من (الف�صل الدرا�سي الثاين .)1430-1426

 .2حتديد م�ستوى هذه الربامج التدريبية التي قدمتها وحدة التدريب من حيث �أهداف املو�ضوع،

الوقت املخ�ص�ص ،التمارين والتطبيقات ،تنا�سب املو�ضوع مع احتياجات املتدربة� ،إمكانية
التطبيق.

 .3حتديد م�ستوى الأداء التدريبي لهذه الربامج التدريبية التي قدمتها الوحدة من حيث

ا�ستخدام و�سائل التقنية احلديثة ،التمكن من �إدارة الوقت ،االلتزام بالأهداف املحددة� ،إمكانية
التفاعل وحتفيز امل�شاركات ،تقييم املادة العلمية.

 .4التعرف على واقع البيئة التدريبية التي تنفذ من خاللها الربامج التدريبية لوحدة

التدريب.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
ا�سئلة الدرا�سة

ما واقع الربامج التدريبية التي نفذتها وحدة التدريب بكلية الرتبية الأق�سام الأدبية

بجامعة امللك عبد العزيز ويتفرع منه الت�سا�ؤالت التالية؟

 .1ما الربامج التدريبية املقدمة بوحدة التدريب بكلية الرتبية بجامعة امللك عبد العزيز؟

 .2ما م�ستوى الربامج التدريبية بوحدة التدريب من حيث �أهداف املو�ضوع ،الوقت املخ�ص�ص

للربنامج ،التمارين والتطبيقات ،تنا�سب املو�ضوع مع احتياجات املتدربة� ،إمكانية التطبيق؟

 .3ما م�ستوى الأداء التدريبي للربامج التدريبية التي نفذتها وحدة التدريب من حيث ا�ستخدام

و�سائل التقنية احلديثة ،التمكن من �إدارة الوقت ،االلتزام بالأهداف املحددة� ،إمكانية التفاعل
وحتفيز امل�شاركات ،تقييم املادة العلمية؟

 .4ما واقع البيئة التدريبية التي تنفذ من خاللها الربامج التدريبية التي نفذتها وحدة

التدريب؟

�أهمية الدرا�سة

يعد التدريب من �أف�ضل الو�سائل املتاحة لإك�ساب الأفراد املعارف واملهارات الالزمة للقيام

بالعمل وحت�سني الأداء .وتنبع �أهمية الدرا�سة يف �أنها ت�سهم يف:

 .1تعريف امل�سئولني مب�ستوى الأداء التدريبي الربامج التدريبية التي قدمها الوحدة لأع�ضاء

الهيئة الإدارية والتعليمية بالكلية.

 .2تعريف امل�سئولني مب�ستوى الأداء التدريبي للربامج التدريبية التي تقدمها الوحدة لأع�ضاء

الهيئة الإدارية والتعليمية بالكلية.

 .3الك�شف عن املجاالت التدريبية والفئات امل�ستهدفة التي مل تغطها الربامج التدريبية

للوحدة و�أ�سباب ذلك واحللول املقرتحة.

 .4التعرف على طبيعة البيئة التدريبية للوحدة مما ي�ساعد على تهيئة البيئة املنا�سبة

واالحتياجات املادية والب�رشية الالزمة لالرتقاء مب�ستوى ونوع الربامج التدريبية الالزمة لأع�ضاء
الهيئة الإدارية والتعليمية يف �ضوء احتياجاتهم التدريبية.

� .5إبراز دور الوحدة يف ن�رش ثقافة التدريب من خالل عدد الربامج التدريبية وعدد امل�ستفيدات.

 .6اقرتاح برامج تدريبية منا�سبة وتطويرها يف فرتة التغريات التنظيمية التي متر بها الكلية

تتالئم مع ادخال التغريات التقنية يف التعامالت االدارية والتعليمية بالكلية.
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تربز �أهمية الدرا�سة من �أهمية عملية التقومي باعتباره و�سيلة لقيا�س نتائج الربامج التدريبية
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والتعرف على نقاط ال�ضعف والقوة يف هذه الربامج مما ي�ساعد على التطوير والتح�سني.

حدود الدرا�سة

احلدود الزمانية :تغطي الدرا�سة الفرتة الزمنية من عام  1426الف�صل الدرا�سي الثاين اىل عام
 1430وميثل ذلك  7خطط تدريبية جمموع ما نفذه املركز.

احلدوداملكانية :تقت�رص الدرا�سة على الربامج التدريبية بكلية الرتبية االق�سام االدبية للبنات
بجدة

احلدود املو�ضوعية :تقت�رص الدرا�سة على مو�ضوع تقومي الربامج التدريبية من وجهة نظر
امل�ستفيدات من برامج وحدة التدريب بكلية الرتبية االق�سام االدبية.

م�صطلحات الدرا�سة

تقومي الربامج التدريبية :التقومي :يعرف ب�أنه (التحقق ب�صورة منظمة ومو�ضوعية من مالءمة

الن�شاطات وفعاليتها وكفاءتها وت�أثريها يف �ضوء ما نتوخاه من �أهداف وهو عملية تنظيمية
تهدف �إىل حت�سني الن�شاطات التي ال تزال قيد التنفيذ واىل م�ساعدة الإدارة يف الإطالع ب�أعمال

التخطيط والربامج و�صنع القرار (ح�سنني.)2002 ،

الربامج :الربنامج ويعني «اخلطة املر�سومة لعمل ما» (اني�س واخرون.)1990 ،

التدريب :وهو «عملية منهجية منظمة ،يتم من خاللها اك�ساب الفرد جمموعة من اخلربات

التي متكنه من اداء عمل معني» (جابر.)2001 ،

ويعرف التدريب بانه «تنمية املعرفة واملعلومات وتنمية املهارات والقدرات وتنمية االجتاهات

(ال�سلمي.)1985 ،

ويعرف جوود Good ،الربنامج التدريبي انه جمموعة االن�شطة املنظمة او املخططة التي

تهدف اىل تطوير معارف وخربات واجتاهات املتدربني وت�ساعدهم يف حتديث معلوماتهم ورفع

كفاءتهم االنتاجية ،وحل م�شكالتهم وحت�سني ادائهم وهم يف عملهم.

تقومي الربامج :يعرف جال�رس بيكر )“ )Glaser & Backerالتقومي الرباجمي على انه جهد
منظم ي�شتمل على و�صف نظام اخلدمات وتقومي النتائج املرتتبة على اجراءاته ،وذلك بغية

تقدمي املعلومات والتغذية الراجعة املفيدة التخاذ القرارات املنا�سبة فيما يتعلق بجدوى

الربنامج وحتليل مدى حتققه لالهداف املتوخاه” (العلوي.)2001 ،

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
وتعرف الباحثة تقومي الربامج التدريبية :بانه جهود مبذولة على م�ستوى البحث والدرا�سة

التدريبي ،والبيئة التدريبية ،للربامج التي قدمتها وحدة التدريب بكلية الرتبية بجامعة امللك
عبدالعزيز من وجهة نطر املتدربات ملعرفة مدى حتقيق االهداف وال�سعي للتح�سني والتطوير

القائم على ا�سا�س البحث العلمي.

منهج الدرا�سة واجراءتها:
منهج الدرا�سة

ا�ستخدمت الباحثة املنهج الو�صفي لتحديد وتو�ضيح واقع وحدة التدريب وو�صفها و�صفا

تف�سريياً .حماولة عر�ض وحتليل وتف�سري واقع برامج وحدة التدريب من اجل توجه العمل يف

الوقت احلا�رض وامل�ستقبل القريب (عود ة ،ملكاوي .)1992 ،وقد مت جمع بيانات الدرا�سة بتحليل

ا�ستمارات تقييم الربامج التدريبية اخلا�صة بوحدة التدريب بكلية الرتبية خالل �سبع خطط
تدريبية وا�شتملت على ثالث حماور املحور االول خا�ص بتقومي الربامج التدريبية والثاين باالداء

التدريبي والثالث بالبيئة التدريبية.

جمتمع الدرا�سة

وي�شمل جمتمع الدرا�سة جميع ا�ستمارات تقييم االداء التدريبي التي وزعتها وحدة التدريب

على املتدربات يف نهاية كل برنامج تدريبي.وقد اقت�رصت الدرا�سة على ا�ستمارات تقومي االداء
التدريبي لوحدة التدريب من قبل امل�ستفيدات وذلك الن هذه اال�ستمارات ت�شكل ح�صيلة

�سبع خطط تدريبية ترى الباحثة انها ت�ستحق ان تقف عندها للحكم على م�ستوى هذه
الربامج رغبة يف توجيه العمل ب�شكل اف�ضل .وال�سيما وان الباحثة كانت تت�صل بامل�سفيدات

وتقابلهن وت�سمع اقرتاحاتهن مما اوحى اليها بتقومي اداء وحدة التدريب خالل الفرتة من (-1426

 )1430من وجهة نظر امل�ستفيدات من الربامج التدريبية املنفذة.

�أدوات الدرا�سة

 .1ا�ستمارة تقومي الربنامج التدريبي (للمتدربة) �إعداد الباحثة وقد مت بناء اال�ستمارة ال�سابقة

يف �ضوء عدة خطوات هي:

االطالع على االطر النظرية وادبيات واملجال التدريبي:
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�أ -االطالع على الدرا�سات ال�سابقة يف جمال التدريب والتي ا�ستعانت مبثل هذه االدوات.
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ب -االطالع على ا�ستمارات تقومي الربامج التدريبية لبع�ض مراكز التدريب يف اجلامعات

االخرى �سواء ال�سعودية او غري ال�سعودية.

ومن خالل اخلطوات ال�سابقة �أمكن للباحثة التو�صل �إىل ال�صورة املبدئية لال�ستمارة وهي

ت�شمل ثالثة حماور :املحور االول خا�ص بتقييم الربامج التدريبية والثاين باالداء التدريبي والثالث

بالبيئة التدريبية.

 -2ا�ستمارة تقومي الربنامج التدريبي (املدرب) اعداد الباحثة “ملحق رقم  ”3مت اعداد هذه االداة

باخلطوات ال�سابق ذكرها يف اعداد االداة رقم “.”1

�صدق االداة

مت اعداد ا�ستمارات لتقييم الربامج التدريبية لوحدة التدريب وذلك من خالل االطالع على

االدبيات يف هذا املجال والطالع على اال�ستمارات املعدة لتقييم الربامج التدريبية يف معاهد
ومراكز للتدريب وقد مت عر�ض اال�ستمارة على عدد من اع�ضاء هيئة التدري�س يف تخ�ص�صات
خمتلفة وعملت التعديالت املقرتحة.

اال�ساليب االح�صائية

ا�ستخدمت الباحثة التكرارات ،والن�سب املئوية ،اختبار " "zلتعيني داللة فروق الن�سب املئوية.

عر�ض النتائج ومناق�شتها

يعر�ض هذا اجلزء الإجابة على �أ�سئلة الدرا�سة و�سوف تعر�ض الباحثة كل �س�ؤال وطريقة

الإجابة عليه ،وكذلك النتيجة املتعلقة به ،وذلك تبعا لكل �س�ؤال:

�أوالً :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول

ن�ص هذا ال�س�ؤال على« :ما الربامج التدريبية التي قدمتها وحدة التدريب بكلية الرتبية

بجامعة امللك عبد العزيز مت �إعداد ا�ستمارة لو�صف الربامج التدريبية التي نفذتها وحدة
التدريب يف �ضوء املتغريات التالية :املجال التدريبي� ،أ�ساليب التدريب ،الفئة امل�ستهدفة ،املدة

الزمنية للربنامج»؟.

للإجابة عن هذا ال�س�ؤال نفذت وحدة التدريب بكلية الرتبية  7خطط تدريبية ا�شتملت

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
على  60برناجما ً تدريبياً .وميكن ت�صنيف هذه الربامج يف �ضوء جماالتها كما يظهر من اجلدول

اجلدول رقم ()1
يو�ضح املجال التدريبي للربامج التدريبية التي قدمتها وحدة التدريب
املجموع
املجال الرتبوي املجال الأكادميي املجال الثقايف املجال التقني
املجال التدريبي
60
8
19
14
19
العدد
%100
%13.33
%31.66
%23.33
%31.66
الن�سبة املئوية
يت�ضح من اجلدول رقم ( )1عدد الربامج التدريبية للمجال الرتبوي  19برنامج من جمموع

الربامج التدريبية البالغ عددها  60برناجما ً وبن�سبة  .%31.66وبلغ عدد الربامج التدريبية

الأكادميية  14برناجما ً وبن�سبة  ،%23.33وبلغ عدد الربامج يف املجال الثقايف  19برناجما ً بن�سبة
� %31.67إما الربامج التدريبية يف املجال التقني فقد بلغ عددها  8برامج وبن�سبة .%13.33

ورغم حر�ص الوحدة على تغطية جميع املجاالت التي تهدف �إليها ،وحتتاج �إليها الفئات

امل�ستهدفة فقد ظهر املجال الرتبوي �أوال ثم الأكادميي والثقايف �أكرث من املجال التقني وهو

جمال ظهرت احلاجة �إليه من خالل ا�ستمارة االحتياجات التدريبية التي وزعتها وحدة التدريب

يف بداية العمل ومن خالل اقرتاحات املتدربات بعد ح�ضورهن للربامج التدريبية.

واملجاالت التي ركزت عليها الوحدة مهمة للأ�ستاذ اجلامعي الكفء الذي يعد عامال مهم

يف جناح اجلامعة يف حتقيق �أهدافها التي من اجلها �أن�شئت وعامل مهم يف تنفيذ الربامج
متى ما توفرت فيه الكفايات التعليمية املهمة (مو�سى .)1418 ،حيث �أكدت درا�سة ال�سبيعي

على �أهمية النمو العلمي واملهني للأ�ستاذ اجلامعي من خالل عقد دورات تدريبية يف املجال

الرتبوي (ال�سبيعي .)1427 ،كما �أكد حمود على �أهمية حت�سني �أداء ع�ضو هيئة التدري�س
وتنمية كفايته التدري�سية واملهنية اثنا القيام بعملة وهو ما يعرف ا�صطالحا بالتدريب �أثناء

اخلدمة .وان احلاجة �إىل تدريب �أع�ضاء هيئة التدري�س �أمر فر�ضته احلاجة �إىل املعرفة واملهارة

واالجتاهات يف �ش�أن كل من التدري�س وتطوير املناهج فتدريبه مكمال لإعداده قبل دخول املهنة
فعلى �أي م�ؤ�س�سة للتعليم العايل �أن ت�سعى لتدريب �أع�ضاء هيئة التدري�س وحت�سني التدري�س

و�إن�شاء وحدة للتطوير التعليمي (علي1425 ،هـ).

وقد دعت درا�سة عبد احلكيم �إىل �رضورة �إن�شاء مركز تطوير طرائق التدري�س والتدريب

اجلامعي لتدريب �أع�ضاء هيئة التدري�س .و�أكد ال�شهري �أهمية �إن�شاء مركز متكامل لتدريب

وتطوير �أداء �أع�ضاء هيئة التدري�س (ال�شهري1425 ،هـ) .ويرى حمود �رضورة �أن يكون هناك نهج
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متكامل لتدريب �أع�ضاء هيئة التدري�س حيث ت�ؤخذ جميع فئات �أع�ضاء هيئة التدري�س يف
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االعتبار لدى ت�صميم خطط وبرامج التطوير (علي1425 ،هـ).

يف حني �أن املجال التقني للربامج التدريبية مل يتجاوز ثمانية برامج تدريبية خالل  7خطط

تدريبية رغم رغبة امل�ستفيدات لهذا املجال كما ظهر من ا�ستمارة االحتياجات التدريبية

وكما ظهر من الربامج املقرتحة من قبل املتدربات �إ�ضافة �إىل حر�ص الوحدة على تنفيذ مثل

هذه الربامج رغبة يف ت�أهيل الكوادر التعليمية والإدارية بالكلية الكت�ساب مهارة التعامل مع
التقنية التي �أ�صبحت ت�شكل �رضورة ملحة ولي�ست جماال ً كماليا ميكن جتاهله .حيث �أ�شارت

الياور �أن �أكرث التحوالت املعا�رصة املرتبطة بالتدريب هي التحوالت املعلوماتية والتكنولوجية

واالقت�صادية (الياور1423 ،هـ) .وهذا يتفق مع درا�سة عراد �أن هناك نق�صا ً كبريا ً يف اخلدمات

احلا�سوبية التي تقدم لأع�ضاء هيئة التدري�س �سواء من ناحية الأدوات �أو الدورات و�أو�صى
بالتو�سع يف �إقامة دورات تدريبية منوعة لأع�ضاء هيئة التدري�س ل�صقل مهاراتهم ،والعمل

على �إزالة ال�صعوبات التي ت�ؤثر يف ا�ستخدام التقنية مثل عدم توفر معامل للحا�سوب عدم

وجود دعم فني لل�صيانة والتحديث (�أبو عراد وف�صيل.)1427 ،

كما يرى بدح �أن درجة امتالك �أع�ضاء هيئة التدري�س يف الأق�سام الرتبوية للمهارات

الأ�سا�سية ال�ستخدم تقنيات التعليم االلكرتوين تتم بدرجة متو�سطة ،ويو�صي بعقد دورات
تدريبية متخ�ص�صة لأع�ضاء هيئة التدري�س يف الأق�سام الرتبوية يف جمال تقنيات وا�ستخدام
التعلم االلكرتوين وتوفري �أجهزة حوا�سيب �شخ�صية حممولة لأع�ضاء هيئة التدري�س .ويرى �أن
هناك العديد من املعوقات الإدارية والفنية التي تواجه �أع�ضاء هيئة التدري�س مثل قلة عدد

الدورات تدريبية (بدح1430 ،هـ).

كما �أكدت درا�سة براي�س على �رضورة فتح �آفاق وفر�ص لأع�ضاء هيئة التدري�س لتطوير

�أنف�سهم والتعرف على تقنيات ال�شبكة العنكبوتية العاملية التي تتطور ب�رسعة لغر�ض

التعليم والبحث العلمي والتدريب واللحاق بالركب املتقدم (براي�س .)1425 ،خ�صو�صا �أن

�أ�ساليب التدريب احلديثة ك�أ�ساليب التدريب الذاتي والتدريب املربمج جتعل من املي�سور
لقطاعات التدريب متكني املنظمات من مواكبة التطورات ورفع كفاءة الأداء التدريبي وحت�سني

�أداء املنظمات (با�سودان.)2006 ،

وقلة عدد الربامج التدريبية التقنية يرجع �إىل عدم وجود جتهيزات خا�صة بالوحدة لتنفيذ

الربامج التدريبية املتعلقة بالتقنية� .إ�ضافة �إىل ندرة توافر كوادر ب�رشية بالكلية خا�صة لتنفيذ
مثل هذه الربامج و�ضعف الإمكانات املادية لال�ستعانة بالكوادر الب�رشية من خارج الكلية.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
ورغم ذلك فقد حر�صت الوحدة على ا�ستثمار خربات الكوادر الب�رشية داخل الكلية لتنفيذ
�أع�ضاء هيئة التدري�س والدعم الالزم و�إن�شاء مركز م�ستقل جمهز تقنيا ي�ستخدم لأغرا�ض

التدريب يف جمال ا�ستخدام تقنيات ملعلومات واالت�صاالت يف التعليم وتوفر الدعم الفني
واملادي (ال�شهري.)1425 ،

�أما من حيث الأ�ساليب التي ا�ستخدمت يف تقدمي تلك الربامج فاجلدول رقم ( )2يو�ضح

ذلك املتغري:

اجلدول رقم ()2
يو�ضح �أ�ساليب التدريب للربامج التدريبية لوحدة التدريب
املجموع
الأ�سلوب العملي
الأ�سلوب النظري
�أ�سلوب التدريب
60
12
48
العدد
%100
%20
%80
الن�سبة املئوية
يت�ضح من اجلدول رقم (� )2أن الربامج التدريبية التي اعتمدت �أكرث على الأ�سلوب النظري

 48برناجما ً من جمموع الربامج البالغ عددها  60برناجما ً وبن�سبة  .%80وبلغ عدد الربامج

التدريبية التي اعتمدت الأ�سلوب العملي  12برناجما ً بن�سبة  %20من جمموع الربامج.

ويرجع غلبة الربامج النظرية للوحدة �إما �إىل طبيعة الهدف من الربنامج التدريبي �أو طبيعة

عمل الفئات امل�ستهدفة وان هناك جوانب كثرية من حاجتهن التدريبية ميكن تغطيتها نظريا،

�إ�ضافة �إىل عامل الوقت حيث �أن الوحدة تعتمد يف تنفيذ الربامج التدريبية على �أع�ضاء هيئة
التدري�س غالبا من داخل الكلية وهن �أع�ضاء غري متفرغات للتدريب وكذلك بالن�سبة للمتدربات

حيث �أن التدريب يتم �أثناء �ساعات العمل الر�سمية وبالتايل فقد ي�صعب تفرغ جميع املتدربات
يف وقت واحد ملدة طويلة الرتباطهن ب�إعمالهن داخل الكلية .و�أي�ضا من الأ�سباب التي قد حتد

من تنفيذ الربامج التطبيقية عدم وجود معامل حا�سب �آيل خا�ص بالوحدة مما يجعل الربامج
تنفذ يف معامل الطالبات يف حال توفر وقت ي�سمح بتنفيذ برنامج تدريبي معني .ورغم �أهمية

الربامج التدريبية على اختالف �أنواعها �إال انه يجب �أن ال تقت�رص على اجلانب النظري و�إلقاء

املعلومات مهما بلغت قيمتها و�أهميتها بل يجب �أن يقرتن ذلك باملمار�سة الفعلية لأ�ساليب
الأداء .حتى ميكن �أن يقوم التدريب بدوره يف تغيري �سلوك الأفراد فال بد من املمار�سة والتطبيق

وا�ستخدام طرق و�أ�ساليب خمتلفة يف �أداء �أعمالهم .حيث يرى الغامدي �أن الأع�ضاء يحتاجون
�إىل التدريب وا�ستخدام الور�ش واحللقات التطبيقية (الغامدي.)1424 ،
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و�أكدت درا�سة رانية �سليم على �أهمية تنويع الو�سائل والإجراءات امل�ستخدمة يف التدريب
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مع الرتكيز على الأن�شطة والبعد قدر الإمكان عن املحا�رضات التي ي�سودها �إلقاء املعلومات

(�سليم .)1423 ،ويرى العولقي انه قد يكون مقبوال الرتكيز على اجلانب النظري ولكنه من

غري املقبول الرتكيز عليه دون اجلانب التطبيقي �أو العملي وخ�صو�صا ما يتعلق بطبيعة املادة
العلمية (العولقي .)2000 ،فاملحا�رضة تركز على املعلومات �أكرث من التطبيقات واملهارات

وتتجاهل �أن التعلم احلقيقي يتطلب ع�ضو م�شارك ولي�س م�ستمع متلقي فقط كما �أن
هذا الأ�سلوب يفقد املتدربني احل�صول على تغذية راجعة جيدة.

�أما من حيث الفئات امل�ستهدفة من تلك الربامج فاجلدول رقم ( )3يو�ضح ذلك املتغري:

اجلدول رقم ()3
يو�ضح الفئات امل�ستهدفة من الربامج التدريبية التي نفذتها وحدة التدريب
الإداريات �أخرى جميع
طالبات
�أع�ضاء هيئة
قيادات
الفئة
�سبقما املجموع
درا�سات عليا
تعليمية
�إدارية
امل�ستهدفة
60
26
1
2
3
28
املجموع
%100
%43.33 %1.66 %3.33
%5
%46.66
0
الن�سبة املئوية
الثاين
الرابع اخلام�س
الثالث
الأول
ال�ساد�س
الرتتيب
يت�ضح من اجلدول رقم (� )3أن عدد الربامج التدريبية للفئات التي ا�ستهدفتها الوحدة مرتبة

ترتيبا ً تنازليا ً كما يلي بلغ عدد الربامج التدريبية لأع�ضاء الهيئة التعليمية  28برناجما ً من

�أ�صل  60برناجما ً تدريبيا ً بن�سبة  %46.66وبلغ عدد الربامج العامة جلميع الفئات امل�ستهدفة

 26برناجما ً بن�سبة  %43.3وبلغ عدد الربامج لطالبات الدرا�سات العليا  3برامج وبن�سبة 5
.%وبلغ عدد الربامج لأع�ضاء الهيئة الإدارية  2وبن�سبة  %33.3يف حني مل ينفذ برنامج تدريبي

خا�ص لفئة القيادات الإدارية .ويعد تطوير وتدريب القادة الإداريني احد املرتكزات الأ�سا�سية
لتطوير التعليم اجلامعي .وذلك لرفع كفاياتهم ملواجهة احلاجات اجلديدة للمجتمع (�سرتاك،

 .)2004ويرى بركات �رضورة حث اجلامعات على تنظيم برامج �إعداد وتطوير للعاملني باجلامعات

من غري �أع�ضاء هيئة التدري�س حيث �أنهم ميثلون ركنا �أ�سا�سيا يف العملية التعليمية (بركات،
 .)1996ويرجع ال�سبب �إىل عدم وجود برامج خا�صة بالقيادات الإدارية �إىل �أن هذه الفئة تتاح
له فر�ص احل�صول على دورات ح�سب احتياجاتهن التدريبية لدى جهات �أخرى تقوم بالتدريب
مثل معهد الإدارة �أو الدورات التي تر�شح لها اجلامعة فئات معينة� .إ�ضافة �إىل ما تتطلبه من

جهودا �إدارية لتحديد االحتياجات التدريبية وت�صميم الربامج وتنفيذها ،فقد �أكد ال�سلمي
�أن درجة عمق و�شمول الربامج التدريبية واختيار املدرب يتوقف على امل�ستوى والتخ�ص�ص

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
التعليمي والوظيفي للمتدرب (ال�سلمي .)1985 ،وبالتايل فان �إمكانيات الوحدة التدريبية
وتنفيذها.

وهذا ي�ؤكد �أهمية احلاجة �إىل التكامل يف اجلهود الإدارية والفنية وتطوير العمل وتنظيم

العمل يف الوحدة وتق�سيمه ح�سب الفئات امل�ستهدفة واملجاالت التدريبية وزيادة عدد

الأع�ضاء حتى ميكن �أن يتحقق الهدف من وحدة التدريب.

�أما من حيث عدد ال�ساعات يف كل برنامج تدريبي مقدم فاجلدول رقم ( )4يو�ضح ذلك:

اجلدول رقم ()4
يو�ضح عدد �ساعات الربامج التدريبية التي نفذتها وحدة التدريب
عدد �ساعات الربنامج التدريبي

()6-3

()9-6

()12-9

( -12و�أكرث)

املجموع

 34برنامج

 19برنامج

 5برنامج

 2برنامج

الن�سبة املئوية

%56.69

%31.67

%83.33

%3.33

يت�ضح من اجلدول رقم (� )4أن  34برناجما ً من جمموع الربامج التدريبية البالغ عددها 60

برناجما ً وبن�سبة  %56.67كانت مدتها (� )6-3ساعة تدريبية  19برناجما ً تدريبيا ً بن�سبة %31.67

كانت مدتها (� )9-6ساعة تدريبية  5برامج تدريبية بن�سبة  %8.33كانت مدتها (� )12-9ساعة

تدريبية ،وبرناجمان تدريبيان كانت مدتهما ( -12و�أكرث) �ساعة تدريبية بن�سبة  ،%3.33ونالحظ

مما �سبق غلبة الربامج ق�صرية الأجل ويرى هالل التقليل من الربامج الطويلة التي ت�ؤثر على
العمل نتيجة غياب الأفراد ويف نف�س الوقت قد ت�سبب امللل ،وميكن ا�ستثناء الربامج ذات

الطبيعة اخلا�صة من ذلك (هالل .)2003 ،فالربامج الطويلة املدى عملية م�ستمرة تخطط

لها املن�ش�آت العاملة يف قطاعات تت�أثر ب�صورة دائمة بالتغريات التكنولوجية �أو الآلية� .أما
برامج التدريب ق�صرية الأجل تتمثل يف تلك التي يتطلب الأمر �إعدادها لأهداف حمددة �أو

معروفة (�شاوي�ش.)2004 ،

ثانياً :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين

ن�ص هذا ال�س�ؤال على« :ما م�ستوى الربامج التدريبية التي نفذتها وحدة التدريب بكلية

الرتبية».

للإجابة على هذا ال�س�ؤال مت تعيني التكرارات و الن�سب املئوية ال�ستجابة امل�ستفيدات من
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الربامج التدريبية وعددهن 618م�ستجيبة ملحور تقييم الربنامج .و�إجراء اختبار  zلتعيني داللة
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الفروق بني الن�سب املئوية وفيما يلي عر�ض لعبارات هذا املحور كما يت�ضح من اجلدول رقم

(:)5

اجلدول رقم ()5
يو�ضح التكرارات والن�سب املئوية ال�ستجابة امل�ستفيدات
على حمور تقييم الربنامج ن=()618
تقييم الربنامج

الرتتيب

�أهداف املو�ضوع حمددة ووا�ضحة
ارتباط املادة العلمية بالأهداف
كفاية الوقت املخ�ص�ص
منا�سبة التمارين والتطبيقات
تنا�سب املو�ضوع مع طبيعة العمل
�إمكانية تطبيق ما تعلمته يف الواقع
جمموع التكرارات
الن�سبة املئوية للتكرارات

الأول
الثاين
الثالث
ال�ساد�س
الرابع
اخلام�س

موافق
الن�سبة
التكرار
املئوية
٪88.98
541
٪86.11
527
٪52.35
323
٪66.67
412
٪78.11
464
٪77.72
457
2724
٪74.90

�إىل حد ما
التكرار الن�سبة
املئوية
٪9.38
57
٪11.93
73
٪35.17 217
٪27.02 167
٪20.88 124
٪18.71 110
748
٪20.57

غري موافق
التكرار الن�سبة
املئوية
٪1.64
10
٪1.96
12
٪12.48
77
٪6.31
39
٪1.01
6
٪3.57
21
165
٪4.54

املجموع
608
612
617
618
594
588
3637
٪100.00

يت�ضح من اجلدول رقم ( )5ما يلي:

 -1بلغت تكرارات عبارة �أهداف املو�ضوع حمددة ووا�ضحة بدرجة موافق  541من �إجمايل
ا�ستجابة امل�ستفيدات والبالغ عددها  608بن�سبة  %88.89يف حني بلغ عدد تكرارات ا�ستجابة

امل�ستفيدات بدرجة غري موافق  10بن�سبة .%1.64

 -2بلغت تكرارات عبارة ارتباط املادة العلمية بالأهداف بدرجة موافق  527من �أجمايل 612

ون�سبة  ,%86.11يف حني بلغت تكرار ا�ستجابة امل�ستفيدات بدرجة غري موافق  12وبن�سبة
.%1.96

 -3بلغت تكرارات عبارة كفاية الوقت املخ�ص�ص للربنامج بدرجة موافق  323من �إجمايل
ا�ستجابة امل�ستفيدات البالغ عددها  617وبن�سبة  %52.35يف حني بلغ تكرار ا�ستجابة

امل�ستفيدات بدرجة غري موافق  77وبن�سبة .%12.48

 -4بلغت تكرارات تنا�سب املو�ضوع مع طبيعة العمل  464وبن�سبة  %78.11يف حني بلغت

تكرارات ا�ستجابة امل�ستفيدات بدرجة غري موافق  664بن�سبة .% 1.01

� -5إمكانية تطبيق ما تعلمته يف الواقع بلغت تكرارات ا�ستجابة امل�ستفيدات بدرجة موافق

 457من �إجمايل  588وبن�سبة  %77.72يف حني بلغت تكرارات ا�ستجابة امل�ستفيدات بدرجة

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
غري موافق  21وبن�سبة .%3.57

�إجمايل 618وبن�سبة  %66.67يف حني بلغت تكرارات ا�ستجابة امل�ستفيدات بدرجة غري موافق
 39وبن�سبة .%6.31

ويت�ضح من العر�ض ال�سابق �أن ن�سبة موافقة امل�ستفيدات على عبارات املحور الأول اخلا�ص

بتقييم الربنامج كانت  ،%74.9وبلغت ن�سبة �إجمايل غري املوافقات على بنود هذا املحور %4.54
ولتعيني داللة الفروق بني هذه الن�سب املئوية وعدم االعتماد عليها ك�أرقام فقط ،مت �إجراء
اختبار  zلتعيني داللة الفروق بني الن�سب املئوية وات�ضحت النتائج كما يظهر من اجلدول رقم
(:)6

اجلدول رقم ()6
يو�ضح قيمة اختبار  Zلتعيني داللة الفروق بني الن�سب املئوية ملحور تقييم الربنامج
الداللة
درجة
االنحراف
قيمة Z
ف
تقييم الربنامج قيمة املتو�سط
الإح�صائية
احلرية
املعياري
13.55
74.99
موافق
دال عند م�ستوى
12.32 4.82
10
0.01
4.35
4.495
غري موافق
يت�ضح من اجلدول رقم (� )6أن قيمة  zاملح�سوبة ت�ساوي  12.32وهي ذات داللة �إح�صائية

عند م�ستوى اقل من  0.01ويف�رس الفرق لدرجة موافقة امل�ستفيدات على م�ستوى الربامج

التدريبية التي تقدمها وحدة التدريب بكلية الرتبية .وقد يرجع ال�سبب يف ذلك �إىل حر�ص �إدارة
التدريب على تق�صي االحتياجات التدريبية للم�ستفيدات �أوال قبل طرح الربامج التدريبية.

وقد ذكر  .Kirkpatrickانه حتى تكون الربامج فعالة يجب �أن تقابل احتياجات املتدربني

وهناك طرق لتحديد هذه االحتياجات ومنها �س�ؤال امل�ستفيدين ( (Donadl, 1998وقد
مت طرح ا�ستمارة حتدد من قبلها الفئات امل�ستفيدة الربامج التي يحتاجون �إليها .وهي احد
امل�صادر الأولية لتحديد االحتياجات التدريبية وت�ساعد على حتديد الأهداف الإجرائية للربامج

التدريبية واختيار املدربني (ح�سنني .)2005 ،وحتديد احلاجات التدريبية عند م�ستوى الأفراد

امل�ستفيدين البداية ال�صحيحة لأي برنامج تدريبي فلكل فرد حاجات ومتطلبات مرتبطة
بخرباته العلمية واملهارية والثقافية وال�شخ�صية (�سليم .)1424 ،كما قد يرجع ال�سبب �إىل
احلاجة امللحة للتدريب لدى امل�ستفيدات و�إدراكهن لأهمية التدريب يف تلبية احتياجاتهن

التطويرية ،و�إدراكهن ما للتدريب من اثر يف تقييم حر�صهن على حت�سني �أدائهن ومنوهن املهني،
�إ�ضافة للتغريات امل�ستجدة التي تفر�ض على اجلميع مواكبتها وا�ستيعابها �سواء التغريات

املجلد  14العدد  1مار�س 2013

 -6منا�سبة التمارين والتطبيقات بلغت تكرارات ا�ستجابة امل�ستفيدات برجة موافق  412من
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التقنية وا�ستخدامها يف املجال الإداري والتعليمي �أو التغريات يف �أ�ساليب التدري�س وو�ضع

املجلد  14العدد  1مار�س 2013

االختبارات والتقومي ،كما �أن وجود وحدة التدريب داخل الكلية وجمانية التدريب وحر�ص الوحدة
على تنفيذ الربامج التدريبية مبدربات متخ�ص�صات يف مو�ضوع التدريب �أ�سهم يف حر�ص

ور�ضا امل�ستفيدات عن الربامج التدريبية التي تقدمها الوحدة.

ثالثاً :عر�ض النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث

ن�ص هذا ال�س�ؤال على« :ما م�ستوى الأداء التدريبي للربامج التدريبية لوحدة التدريب بكلية

الرتبية».

للإجابة على هذا ال�س�ؤال مت تعيني التكرارات والن�سب املئوية ال�ستجابة امل�ستفيدات من

الربامج التدريبية ملحور تقييم الأداء التدريبي وفيما يلي عر�ض عبارات هذا املحور مرتبة ترتيبا
تنازليا كما يت�ضح من اجلدول رقم (:)7

اجلدول رقم ()7
يو�ضح التكرارات والن�سب املئوية ال�ستجابة امل�ستفيدات
على حمور م�ستوى الأداء التدريبي ن =697
تقييم الأداء التدريبي
ا�ستخدام و�سائل التقنية ب�شكل منا�سب
التمكن من �إدارة الوقت
االلتزام بالأهداف املحددة
�إمكانية التفاعل وحتفيز امل�شاركات
تقييم املادة العلمية للربنامج
جمموع التكرارات
الن�سبة املئوية

موافق
الرتتيب التكرار الن�سبة
املئوية
٪57.91 333
الثالث
اخلام�س ٪41.61 290
٪57.87 353
الثاين
٪60.00 393
الأول
٪56.99 330
الرابع
1699
٪54.53

غري موافق
�إىل حد ما
التكرار الن�سبة املئوية التكرار الن�سبة
املئوية
٪23.65
136
٪18.43 106
٪38.74
270
٪19.66 137
٪30.49
186
٪11.64
71
٪27.63
181
٪12.37
81
٪32.82
190
٪10.19
59
963
454
٪30.91
٪14.57

املجموع
575
697
610
655
579
3116
٪100.00

يت�ضح من اجلدول رقم ( )7ما يلي:

 .1بلغت تكرارات عبارة �أمكانية التفاعل وحتفيز امل�شاركات بدرجة موافق  393من �إجمايل 655

ا�ستجابة بن�سبة  ،%60يف حني بلغت تكرارات ا�ستجابة امل�ستفيدات بدرجة غري موافق 181
وبن�سبة  %7.23من �إجمايل ا�ستجابة امل�ستفيدات.

 .2االلتزام بالأهداف املحددة بلغت تكرارات ا�ستجابة امل�ستفيدات بدرجة موافق  353من

�إجمايل  610م�ستجيبة وبن�سبة  %57.87وبلغت ا�ستجابة امل�ستفيدات بدرجة غري موافق
186وبن�سبة .30.4 9

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
 .3ا�ستخدام و�سائل التقنية ب�شكل منا�سب بلغت تكرارات ا�ستجابة امل�ستفيدات بدرجة

امل�ستفيدات بدرجة غري موافق  136وبن�سبة .%23.56

 .4تقيم املادة العلمية للربنامج بلغت تكرارات ا�ستجابة امل�ستفيدات بدرجة موافق  330من

�إجمايل امل�ستجيبات البالغ عددهن  579وبن�سبة  %56.99و 190بن�سبة  %32.82من �إجمايل
امل�ستفيدات بدرجة غري موافق.

 .5التمكن من �إدارة الوقت املخ�ص�ص وبلغت تكرارات ا�ستجابة امل�ستفيدات بدرجة موافق

 290من �إجمايل  697وبن�سبة  %41.61وبلغت ا�ستجابة امل�ستفيدات بدرجة غري موافق 270

وبن�سبة .%38.74

يت�ضح من اجلدول رقم (� )7أن متو�سط ن�سبة موافقة امل�ستفيدات على بنود املحور الثاين

اخلا�ص بتقييم الأداء التدريبي كانت  .%53.54وبلغ �إجمايل ن�سبة غري املوافقات على بنود املحور
 .%30.66ولتعيني داللة الفروق بني هذه الن�سب املئوية وعدم االعتماد عليها ك�أرقام فقط،

مت �إجراء اختبار  zلتعيني داللة الفروق بني الن�سب املئوية وات�ضحت النتائج كما يظهر من
اجلدول رقم (:)8

اجلدول رقم ()8
يو�ضح قيمة اختبار  Zلتعيني داللة الفروق بني الن�سب
املئوية ملحور م�ستوى الأداء التدريبي
درجة
االنحراف
قيمة  Zالداللة الإح�صائية
ف
املتو�سط
تقييم الربنامج
احلرية
املعياري
دال عند م�ستوى
5.66
54.87
موافق
5.76
0.22
8
7.49
30.66
غري موافق
0.01
تبني من اجلدول رقم (� )8أن قيمة  zاملح�سوبة ت�ساوي ( )5.76وهي ذات داللة �إح�صائية

عند م�ستوى �أقل من  0.01ويف�رس الفرق ملوافقة امل�ستفيدات على م�ستوى الأداء التدريبي

للربامج التدريبية التي قدمتها وحدة التدريب بكلية الرتبية .ويرجع ال�سبب �إىل حر�ص الوحدة
على تنفيذ الربامج التدريبية من خالل الأع�ضاء املتخ�ص�صات يف املو�ضوعات التدريبية،

�إ�ضافة �إىل �أن جميع الربامج التدريبية قدمتها الأع�ضاء انطالقا ً من حما�سهن وتفاعلهن
وم�شاركتهن ال�شخ�صية دون تكليف ر�سمي .وكذلك قد يرجع ال�سبب �إىل حر�ص الوحدة على

توفري و�سائل التقنية الالزمة لتنفيذ الربامج التدريبية.

املجلد  14العدد  1مار�س 2013

موافق  333من �إجمايل  575م�ستجيبة وبن�سبة  %57.91يف حني بلغ تكرارات ا�ستجابة
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رابعاً :عر�ض النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الرابع

املجلد  14العدد  1مار�س 2013

ن�ص هذا ال�س�ؤال على« :ما واقع البيئة التدريبية التي تنفذ من خاللها الربامج التدريبية

بكلية الرتبية الأق�سام الأدبية»؟.

وللإجابة على هذا ال�س�ؤال مت ح�رص التكرارات و الن�سب املئوية لفقرات هذا املحور وتذكر

الباحثة �أن الفرق الوا�ضح بني عدد اال�ستمارات يف هذا املحور مقارنة مبحور تقييم الربنامج
وحمور م�ستوى الأداء التدريبي يرجع �إىل �أن هذا املحور �أ�ضيف �إىل ا�ستمارات التقومي الحقا،

بعد �أن ت�أكد ا�ستمرار وحدة التدريب يف هذا املقرر .وفيما يلي عر�ض التكرارات والن�سب املئوية

كما يت�ضح من اجلدول رقم (:)9

اجلدول رقم ()9
يو�ضح التكرارات والن�سب املئوية ال�ستجابة امل�ستفيدات
على حمور واقع البيئة التدريبية ن =496
غري موافق
�إىل حد ما
موافق
م�ستوى الأداء
الن�سبة املجموع
الرتتيب
الن�سبة
الن�سبة
التدريبي
التكرار
التكرار
التكرار
املئوية
املئوية
املئوية
493
٪29.41 145 ٪25.35 125 ٪45.23 223
الرابع
الإ�ضاءة والتهوية
482
٪25.10 121 ٪20.95 101 ٪53.94 260
توفر الو�سائل التعليمية الثاين
496
٪25.00 124 ٪22.78 113 ٪52.22 256
ترتيب املكان وتنظيمه الثالث
489
٪25.77 126 ٪6.13
30 ٪68.10 333
تعاون ع�ضوات املركز الأول
1960
516
369
1075
املجموع
٪100.00 ٪26.33
٪18.83
٪54.85
الن�سبة املئوية
يت�ضح ما يلي من اجلدول رقم (:)9

 -1تعاون ع�ضوات املركز بلغت تكرارات ا�ستجابة امل�ستفيدات بدرجة موافق  333ا�ستجابة

من �إجمايل ا�ستجابة امل�ستفيدات والبالغ عددهن  489وبن�سبة  .%68.10يف حني بلغت تكرارات

ا�ستجابة امل�ستفيدات بدرجة غري موافق  126وبن�سبة .%25.77

 -2توفر الو�سائل التعليمية بلغت تكرارات ا�ستجابة امل�ستفيدات بدرجة موافق  26من

�إجمايل ا�ستجابة امل�ستفيدات البالغ عددها  482وبن�سبة  %53.94يف حني بلغت تكرارات
ا�ستجابة امل�ستفيدات بدرجة غري موافق  121وبن�سبة .%25.10

 -3ترتيب املكان وتنظيمه بلغت تكرارات ا�ستجابة امل�ستفيدات بدرجة موافق  259من �إجمايل

اال�ستجابات البالغة  496وبن�سبة  %52.22يف حني بلغت تكرارات ا�ستجابة امل�ستفيدات بدرجة
غري موافق  124بن�سبة .%25.0

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
 -4الإ�ضاءة والتهوية بلغت تكرارات ا�ستجابة امل�ستفيدات بدرجة موافق  223من �إجمايل

امل�ستفيدات بدرجة غري موافق  145بن�سبة .%29.41

ويت�ضح من العر�ض ال�سابق �أن ن�سبة موافقة امل�ستفيدات على بنود املحور الثالث اخلا�ص

بالبيئة التدريبية كانت  .%54.85و بلغ �إجمايل ن�سبة غري املوافقات على بنود املحور .%26.33

ولتعيني داللة الفروق بني هذه الن�سب املئوية وعدم االعتماد عليها ك�أرقام فقط مت �إجراء
اختبار  zلتعيني داللة الفروق بني الن�سب املئوية وات�ضحت النتائج كما يظهر من اجلدول رقم
(:)10

اجلدول رقم ()10
يو�ضح قيمة اختبار  Zلتعيني داللة الفروق بني الن�سب
املئوية ملحور واقع البيئة التدريبية
م�ستوى الداللة الإح�صائية
قيمة z
الن�سبة املئوية
التكرار
تقييم الربنامج
٪54.85
1075
موافق
دال عند م�ستوى 0.01
5.81
٪26.33
516
غري موافق
تبني من اجلدول رقم (� )10أن قيمة  Zاملح�سوبة ت�ساوي ( )5.81وهي ذات داللة �إح�صائية عند

م�ستوى �أقل من  0.01ويف�رس الفرق ملوافقة امل�ستفيدات على منا�سبة البيئة التدريبية لوحدة

التدريب بكلية الرتبية .وت�أتي موافقة امل�ستجيبات على منا�سبة البيئة التدريبية �إىل عوامل
�أخرى قد تكون �أثرت على ا�ستجابة امل�ستفيدات مثل وجود الوحدة داخل الكلية فقد �أكدت
درا�سة (الغامدي� .)1424 ،أن الأع�ضاء يحتاجون �إىل التدريب ويف�ضلون �أن يكون داخل الكلية
وحر�ص �إدارة الوحدة على توفري اجلو املنا�سب من حيث توفري امل�ستلزمات التدريبية امل�ساعدة

للمدربة واملتدربة مثل امللف التدريبي والأوراق والأقالم وت�صوير املادة العلمية وتوزيعها على
املتدربات وتوفري امل�رشوبات الالزمة والوجبات اخلفيفة الالزمة ملثل تلك الربامج قد �أعطى

انطباعا �إيجابيا ً لدى املتدربات بجودة البيئة التدريبية .رغم بع�ض اجلوانب ال�سلبية التي مل
تذكرها املتدربات جماملة للقائمات على �إدارة الوحدة .و �إدراكهن �أن ذلك لي�س يف �إمكانية �إدارة

الوحدة �أو خيارها فك�أن تقييمهن مت يف �ضوء اجلهود املبذولة وا�ستغالل �إدارة الوحدة للإمكانات
املتاحة .مثل وجود قاعة تدريبية واحدة حيث ال ت�ستوعب �أكرث من 18متدربة و�ضعف التهوية
ونق�ص عدد الكفاءات الب�رشية املتخ�ص�صة العاملة يف الوحدة مما ي�شكل �ضغطا كبريا

على القائمات بالعمل .ونق�ص التجهيزات الأ�سا�سية وعدم توفري قاعة تدريبية لتنفيذ دورات
التقنية للم�ستفيدات وقد �أ�شارت عفاف الياور �إىل �أن �أكرث �صيغ التدريب املعا�رص تتمثل يف

املجلد  14العدد  1مار�س 2013

ا�ستجابة امل�ستفيدات البالغ عددها  493وبن�سبة  %45.23يف حني بلغت تكرارات ا�ستجابة

181

تقومي الربامج التدريبية لوحدة التدريب بكلية الرتبية

182

د .منى الف�ضلي

التدريب بالو�سائط املتعددة والتدريب االفرتا�ضي والتدريب املبا�رش باالنرتنت (الياور.)1423 ،

املجلد  14العدد  1مار�س 2013

ومن �أجل ح�سن تنفيذ الربامج التدريبية يلزم �إن�شاء وجتهيز مركز تدريب معتمد بكل جامعة
ولذلك ف�إن اجلامعات تلعب الدور الأعظم نحو �إن�شاء هذه املراكز وجعلها على م�ستوى متميز

(عاملي) و�أن ت�سعى العتمادها من الهيئات العلمية ذات ال�سمعة الدولية (وزارة التعليم

العايل.)2003 ،

اال�ستنتاج

ا�ستطاعت وحدة التدريب بكلية الرتبية من خالل �سبع خطط تدريبية �أن تغطي تدريب

كافة الفئات امل�ستهدفة با�ستثناء فئة القيادات الإدارية .وكذلك تغطية كافة املجاالت
التدريبية مع قلة عدد الربامج التدريبية اخلا�صة باملجال التقني .حيث غلبت الربامج النظرية

على الربامج التطبيقية .كما �أظهرت الدرا�سة ر�ضا امل�ستفيدات عن م�ستوى الربامج التدريبية
املنفذة من خالل الوحدة وم�ستوى الأداء التدريبي والبيئة التدريبية للوحدة.

التو�صيات

 .1توفريالدورات التدريبية يف جمال التقنية الع�ضاء الهيئة التعليمية واالدارية بكلية

الرتبية.

 .2دعم وحدة التدريب باحتياجاتها املادية والب�رشية الت�شغيلية والتدريبية.

 .3و�ضع خطط وبرامج �سنوية قائمة على ا�س�س علمية وا�سرتاتيجة للنمو املهني واالكادميي

الع�ضاء هيئة التدري�س.

 .4اتاحة الفر�صة التعاون مع القطاع اخلا�ص لال�رساع يف توفري برامج تدريبية يحتاجها

االع�ضاء.

املقرتحات

 .1اجراء درا�سة مقارنة حول التدريب املبا�رش والتدريب االلكرتوين.

 .2اجراء درا�سة لتحديد االحتياجات التدريبيةالع�ضاءالهيئة االدارية بالكلية.
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