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تصور مقرتح لتوطني التدريب يف املدارس الثانوية السعودية يف ضوء االجتاهات احلديثة يف
التدريب الرتبوي

د .علي بن محود احلرب
أستاذ أصول تربية املساعد بقسم العلوم الرتبوية
كلية الرتبية جبامعة اجملمعة
امللخص:

هددد ا الدرا ددة معر ددة أهددا الداي ددديت الدده واج د ددو ا الددددريا د اس دددارو الثانويددة السددعودية ،ووضددع رددور م د
لدو ا الددريا ي ا د ضدو اجتااهدا ايديثدة د الدددريا ال بدوس ،وا ددلدما الدرا دة اسدف الو د اسسداي والدايليلد ،
ولداي يق أهداف الدرا ة اعدمدد اجت ددبانة ددةدال للدرا دة والده ب دا علد عيفدة مد ( )39قائددا و( )1086معلمدا ملسددارو
وجددود ايددديت واج د ددو ا الددددريا د اسدددارو الثانويددة
الثانويددة ايموميددة الف اريددة للبفددا رديفددة ال دريت  ،و و ددلا الفدددائ
السعودية برورل دبريل وم أها لك الدايديت  :عدم و ر البياان واإلحرا ا الدقي ة اله ددم ا دارل اسدر دة حدول دو ا
الددريا ،وضعف اسوارد اسادية للمدارو ،واخن دا ايدوا ا اساديدة أو اسعفويدة الده ددم ا دارل اسدر دة للمددربا واسدددربا ،دمدا
خلرا وجود روق ذا دجتلة حرائية با مدو ط درجا قادل اسدارو واسعلما لدايدديت الده واجد دو ا الدددريا
د اسدارو الثانوية السعودية لراحل اسعلما.
الكلمات املفتاحية :و ا الددريا؛ اجتااها ايديثة؛ الددريا ال بوس؛ اسدارو الثانوية.
A Suggested Perspective for Settlement of Training in Saudi High Schools
in Light of Modern Trends in Educational Training
Dr. Ali H. Alharbi
Assistant Professor of Education, Department of Educational Sciences
Faculty of Education, Majma'a University
Abstract:
The study aimed to identify the most important challenges facing the Settlement of Training in Saudi
High Schools and to develop a Suggested Perspective for Settlement of Training in Light of Modern
Trends in Educational Training, The study based on the descriptive and analytical descriptive approach
and the questionnaire as a tool for study, which was applied to a random sample of (39) managers and
(1086) teachers in secondary schools, The findings of the study concluded there are significant challenges
facing the Settlement of Training in Saudi High Schools, and there are statistically significant differences
between the average grades of school principals and teachers of the challenges facing the Settlement of
Training in Saudi High Schools in favor of teachers.
Keywords: Settlement of Training, Educational Training, High Schools.
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د .عل ب محود ايريب :رور م

لدو ا الددريا د اسدارو الثانوية السعودية د ضو اجتااها ايديثة د الددريا ال بوس.

مقدمة:

يد ق ال بويون عل اعدبار اسعلا أحد أردان العملية الدعليمية وأحد مدخالهتا األ ا ية ،دما يد ون عل
أن ضعف عداده ال بوس والعلم أو عدم دريب برورل جيدل أثفا اخلدمة يؤدس اخن ا د ا مما قد يفد
عف خلل د اسلرجا .
لذلك يعدرب دريا اسعلما أثفا اخلدمة شمال م أشمال الدطوير ال بوس وأدال لر ع الم ا ل الدعليمية،
دما أن ميثل مدخال م ما م مداخل الدفمية اس فية؛ ليس للمعلا ايسا ،ولم لما ة العاملا د اسدر ة،
نظرا لمون العملية الدعليمية وم عل دور اسعلا وعفا ر أخرى جت ل أدوارها أمهية ع دوره؛ داإلدارل اسدر ية

واإلداريا وأمفا مرادر الدعلا ومشرد األنشطة ،وهلذا اعدرب زاميموزس ) )Zamumuzi. P. 2004أن
الددريا أثفا اخلدمة شمل م أشمال الددريا العمل ي دف ايسا اس ارا واسؤهال ويايد م ارا
الدايسا د م فد .
اسعلما غري اسؤهلا ربويت ،وم خالل يفظر اسعلا دمدعلا ذايت يسع
و ظ ر أمهية دريا اسعلما أثفا اخلدمة د العرر ايايل ،لعدل مربرا م أبرزها غيان الدمفولوجيا
عل العملية ال بوية برورل دبريل ،ضا ة اايد اسسدجدا ال بوية بشمل ريع ومدالحق ،واله أل ا عل
اسعلا مسؤولية ضا ية د اديد معار وم ارا بشمل مسدمر لياي ق درجة عالية م الم ا ل ويربح دريب
بشمل مسدمر ضرورل رض ا لك الدطورا الدمفولوجية وال بوية ايديثة د عامل دايما ي نظا الد فيا
ايديثة (اخلويل.)2015 ،
ولذلك اهدما اسملمة العربية السعودية مللددريا ،وبذلا وزارل الدعليا ج ودا دبريل د جمال الددريا
يا ة الدعليا د اسملمة العربية
ال بوس ،وردا عل عايا الدفمية اس فية للمعلما ،انطالقا م وج ا
السعودية وما ورد د اسادل ( )170م أن " دريا اسعلما يعد عملية مسدمرل لر ع مسدواها واديد معلوماهتا
وخرباهتا" ،ود اسادل ( )196م أن جيا عل اجل ا اسلدرة أن عط عفاية دا ية للدورا الددريبية
والدجديدية ودورا الدوعية للمعلا ل يخ اخلربا ودسا اسعلوما واس ارا اجلديدل (وزارل الدعليا.)1995 ،
دما هد ا مبادرا وزارل الدعليا  -اهلدف الثالث  -خبطة الدفمية العاشرل ،ايسا الم ايت اس فية
للعفا ر البشرية الدعليمية م خالل عدل يا يا وم عل ايسا الم ا ل الفوعية للعفا ر البشرية الدعليمية
وال بوية ،حيث ن ذ ا ا يجية و فية لدطوير الدعليا العام م خالل مشروع اسلك عبد هللا لدطوير الدعليا العام
" طوير" ،وخلرا رؤية جديدل للدعليا ،فدرج ايد ا عدل أهداف ا ا يجية مف ا ما يدعلّق بد" طوير نظام
لدم ا وظي ة الدعليا" عرب اويد م فية اسعلما بشمل اح اد (مشروع اسلك عبد هللا لدطوير الدعليا العام
" طوير" ،)21 ،2012 ،وبفا عل ذلك ،أعلفا وزارل الدعليا ( )6 ،2011بد العمل عل و ا الددريا د
- 777 -

جملة جامعة الباحة للعلوم اإلنسانية ،العدد ( ،)29ربيع الثاين 1443ه – ديسمرب 2021م

بعض اسدارو ،لددوا الدوجي ا اله دعا الدوج حنو و ا الددريا ال بوس للمعلما ردارو اسملمة العربية
السعودية.
ود ضو ذلك أ بح و ا الددريا ملسدارو اااها حديثا د دريا اسعلما و عداد دوادر قيادية
شابة؛ لدوجي اجل ود والطاقا حنو ا ا يجية الدفمية اس فية اسسددامة  ،2030وايويل اسدر ة م الفمط
الد ليدس اس درر عل الدعليا مؤ سة ربوية مدعلمة هتيئ بيئة للدعلا سود ي ا ث ا ة الدعاون والدعا اس ين
اسبين عل خربا ربوية علمية عملية.
مشكلة الدراسة:

اسعلّا أبرز مدخال العملية الدعليمية ،ومسدوى جودل اسعلما ميثل أحد و ائل قياو جودل الفظا
الدعليمية ،وهو ما أدده رير مفّظمة اليونسمو لعام " 2014الدعليا والدعلّا :اي يق اجلودل للجميع" (اليونسمو،
.)2014
ودجا م مفظومة الدعليا العاسية ،عاىن الفظام الدعليم د اسملمة العربية السعودية م ايديت عديدل،
عل رأ ا ضعف خمرجا الدعليا العام ،وهو ما أدد ندائ الدايريل الدرا لطلبة الدعليا العام والد ارير اله
نشر هبذا الشةن ،ومف ا الد رير الذس أ دره مردا الدميا البايث د طوير عليا العلوم والريتضيا حول ندائ
مشاردة اسملمة العربية السعودية ودول اخللي د درا ة الدوج ا الدولية د العلوم والريتضيا " Trends in
 "International Mathematics and Science Studyاسعروف اخدرارا ( )TIMSSخالل األعوام
الساب ة ،وأظ ر احدالل اسملمة العربية السعودية مرداا مدةخرا با الدول اسشاردة واله بلغا  57دولة د الدورل
األخريل لعام  ،2015مع مالحظة اجتخن ا الددرجي سرداها مفذ اسشاردة األو (مردا الدميا البايث د طوير
عليا العلوم والريتضيا  ، )2016 ،وألمهية اجتخدبارا الدولية ولموهنا مؤشرا سسدوى األدا وقيا ا جلودل
اسلرجا  ،الداما رؤيةاسملمة )2019( 2030را نر  " :يدمم البفا م حراز ندائ مد ّدمة م ارنة
ردو ط الفدائ الدولية وايرول عل رفيف مد ّدم د اسؤشرا العاسية للدايريل الدعليم " وه خطول نوعية
د جمال الدعليا والدفمية.
وم اسؤدد أن ضعف عداد اسعلا وضعف عمليا دريب د اسراحل الالح ة م األ باب اجلوهرية
لضعف اسلرجا و دين مسدوى الفدائ احمل ة ،ولذلك ربط رير مردا الدميا البايث د طوير عليا العلوم
والريتضيا ( )2016با ندائ مسدوى أدا الطلبة ومشاردة اسعلما د الدطوير اس ين ،وخلص ضرورل ال ديا
عل جودل برام الدطوير اس ين ،لذا دان لااما عل اسملمة دغريها م الدول أن عمل عل طوير أدا معلمي ا
الدايديت اسدجددل هبدف اإل ام د اويد خمرجا الفظام الدعليم  ،وهو ما أدد رؤية
را يدفا ا مع
ّ
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لدو ا الددريا د اسدارو الثانوية السعودية د ضو اجتااها ايديثة د الددريا ال بوس.

اسملمة  2030د حمور "اقدراد مادهر ر

مثمرل" م موا لة ال ديا بشمل أدرب عل أتهيل اسدر ا

الداام ا بدعايا دور اسعلّا ور ع أتهيل  ،ومدابعة مسدوى الد دم د هذا
وال يادا ال بوية و دريب ا ،دما أشار
اجلانا ،ونشر ندائ اسؤشرا اله يس مسدوى خمرجا الدعليا بشمل فوس (رؤية اسملمة العربية
السعودية.)2019 ،2030
ويعدرب مشروع و ا الددريا د اسدارو السعودية دةحد اجتااها ايديثة د الددريا ال بوس أبرز
اسشاريع اله أقرهتا وزارل الدعليا هبدف طوير أدا اسعلما و عايا م اراهتا ،مما ي ا علي ر ع د ا ل الفظام
الدعليم  ،ومللرغا م اجل ود المبريل اله بُذلا لدف يذ اسشروع ،إن عددا م الدايديت أثر علي وح ّد م
اعليد  ،وهو ما أشار ل ندائ الدرا ا العلمية اله فاولد ددرا ة العدييب ( )2013والشثرس ()2016
والف يع ( )2015والش رس واجلعد ( )2017م أن و ا الددريا د اسدارو يواج العديد م الرعومل
واسعوقا د عدد م اجملاجت  ،ولوجود اااها جيابية م قبل اسعلما حنو الددريا و ق ما خلرا لي
درا ة غيث واجلابرس ) (Gheith & Aljaberi, 2018ودرا ة (الفاجا )2017 ،ودرا ة أراين ( Arani,
 ، )2016علي سع الدرا ة ايالية ايديد أها الدايديت اله واج و ا الددريا د اسدارو الثانوية
السعودية ،هبدف وضع رور سواج ة لك الدايديت والسع حنو طوير الددريا ملسدارو الثانوية وذلك د
ضو اجتااها ايديثة د الددريا ال بوس ،مللدايل إن ميم ياغة مشملة الدرا ة د السؤال الدايل :ما
الدرور اس لدو ا الددريا د اسدارو الثانوية السعودية د ضو اجتااها ايديثة د الددريا ال بوس؟
أهداف الدراسة :سد دف الدرا ة ايالية:
 .1الوقوف عل أبرز اجتااها ايديثة د الددريا ال بوس.
 .2ايديد الدايديت اله واج و ا الددريا د اسدارو الثانوية السعودية.
 .3وضع رور م لدو ا الددريا د اسدارو الثانوية السعودية د ضو اجتااها ايديثة د الددريا
ال بوس.
أسئلة الدراسة :عا الدرا ة اإلجابة ع األ ئلة الدالية:
 .1ما اجتااها ايديثة د الددريا ال بوس؟
 .2ما الدايديت اله واج و ا الددريا د اسدارو الثانوية السعودية؟
 .3ما الدرور اس لدو ا الددريا د اسدارو الثانوية السعودية د ضو اجتااها ايديثة د الددريا
ال بوس؟
أمهية الدراسة :أتيت أمهية الدرا ة ايالية م اسفطل ا الدالية:
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 .1أمهية و ا الددريا ال بوس سا ل م أثر د ن ل اخلربل مع رشيد اجتن اق وخ ض المل ة.
لدو ا الددريا و ق

 .2ا دجابة لدو يا عدد م الدرا ا اله أجريا حديثا ،بوضع رور م
اجتااها ايديثة د الددريا ددرا ة الف يع (.)2015
 .3اجت دجابة ال اعلة لالااها ايديثة الداعية اي يق الدفمية اسسددامة للمعلما؛ عيا لدجويد خمرجا
الفظام الدعليم برورل م ل ل اجت دجابة سالمح العوسة ومظاهرها.
 .4اسسامهة د ادل اسسؤولا ع مشروع و ا دريا معلم اسرحلة الثانوية د عمليا ختطيط و ف يذ
ومدابعة الربام الددريبية اسفا بة للمعلما.
حدود الدراسة:
احلدود املوضوعية :درر الدرا ة ايالية عل ايديد الدايديت اله ميم أن واج و ا الددريا د
اسدارو الثانوية السعودية ووضع رور م لدو ا الددريا د اسدارو الثانوية السعودية د ضو اجتااها
ايديثة د الددريا ال بوس.
احلدود البشرية واملكانية :قادل ومعلم اسدارو الثانوية ايمومية الف ارية بفا (عام) رديفة الريت .
احلدود الزمنية :ب ا الدرا ة د ال رل الدرا

األول لعام 1440/1439ه.

مصطلحات الدراسة
توطني التدريب :يُسدلدم م وم الدو ا ا طالحا للدجتلة عل العمليا اله يراد مف ا اي يق اجت د رار
اجتجدماع واجتقدرادس ،وختدلف عوامل عدم اجت د رار م ممان آلخر وغريه ملخدالف البيئة الطبيعية اله يعيش
ي ا السمان (أبو الرب ،)2017 ،و و ا الددريا و ق جوان ون (" )Jonnason, 2014, 65عملية دريبية
ايدث داخل اسدر ة و شمل ورش عمل يدللل ا اعل با اسعلما والطالب واألدوا الددريبية اسداحة د بيئة
العمل اسدر ية".
وميم عريف و ا الددريا جرائيا أبن دريا خمطط ي وم ب معلمون مؤهلون د اسدر ة الثانوية
خالل العام الدرا  ،لداي يق أهداف حمددل وخلق فمية م فية مسددامة سعلم اسدارو الثانوية وذلك م خالل
احداث غيريا د العملية الدعليمية الدعلمية وحل مشمالهتا.
االجتاهات احلديثة يف التدريب الرتبوي:
جا الددريا د اسعاجا رعىن الدعود والدمرن ( لية والاد  ،)2004 ،وعر معجا اسرطلايا ال بوية
والف سية ( )2003أبن رص عليمية مداحة للمعلما لدفمية م اراهتا اس فية والث ا ية واألدادميية ،وايسا أدائ ا
و لود ا ،و فمية اااهاهتا اإلجيابية حنو اس فة ،عل أ او م الدفظيا والدلطيط ،يدال م مع الدغريا اسوادبة
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لدو ا الددريا د اسدارو الثانوية السعودية د ضو اجتااها ايديثة د الددريا ال بوس.

(شايا ة والفجار ،)2003 ،ويعرف الددريا ال بوس ا طالحا أبن " :عملية ويلة األمد وجا م الدعليا
بذلك حدى أها و ائل الدعلا مدى اييال"(

اسسدمر و ليسا جمرد عملية رميا لعيوب الددريا األويل
.)Bayrakci, 2009, 10
اآلليا واجت ا يجيا اسدبعة د دريا اسعلما أثفا
أما اجتااها ايديثة د الددريا ال بوس
اخلدمة ،واله أخذ هبا دول عديدل حىت أ بح دل مف ا ميثل اااها عاسيا مع ف ب (ع يس،2011 ،
 ،)241و عرف اجتااها ايديثة د الددريا ال بوس جرائيا أبهنا الدوج ا اجلديدل د مناذج وأشمال دريا
اسعلما ،وأخذ هبا الدول اسد دمة حىت أ بح دل مف ا ميثل اااها عاسيا مع ف ب .
اإلطار النظري والدراسات السابقة:
احملور األول :توطني التدريب

مفهوم توطني التدريب :عرف ايازم ( )26 ،2002و ا الددريا أبن ايويل اسدر ة مؤ سة
وم بدوجي ن س ا و دريب ا و ومي ا ،برورل شاردية عاونية د ار شبمة مدماملة م اسعلوما ية لإلشراف
ال بوس والددريا ،الذس حي ق د هنايد ر ع الم ا ل اس فية للمديري واإلداريا اآلخري واسعلما ،و طوير آليا
ف يذ اسفاه م أجل ايسا خمرجا اسؤ سة اسدر ية ،و رى الشثرس ( )11 ،2016أن جمموعة م األنشطة
اسفدظمة واهلاد ة ،اسوج ة للمعلما داخل اسدر ة ،م خالل الامال أو الرؤ ا اسؤهلا؛ هبدف حداث غيري
اثبا نسبيًّا د اسعارف ،واس ارا  ،واجتااها  ،والسلوك؛ لداي يق مايد م الم ا ل وال اعلية اس فية اسسددامة.

أهداف توطني التدريب يف املدارس الثانوية :يس ا و ا الددريا د اسدارو الثانوية د اي يق عدد
م األهداف و ق (ايازم :)2002 ،
 .1منا ال درا الذا ية لدى العاملا د اسدر ة الثانوية ،علميا وم فيا ،م خالل مبدأ الدعلا الذايت.
 .2شليص حاجا اإلداريا واسعلما والطالب د اسدر ة الثانوية.
 .3اي يق عملية الد اعل با مجيع العاملا د اسدر ة الثانوية.
 .4مساعدل اإلداريا واسعلما د اسدر ة الثانوية عل فمية معار ا وم اراهتا.
 .5دريا اإلداريا واسعلما عل باع األ لوب العلم د الد مري وحل اسشمال اسدر ية.
 .6العمل مللف الدطويرس للمدر ة الثانوية دوحدل أ ا ية للدطوير.
و ضيف (الغامدس )2016 ،هد ا أخر لدو ا الددريا ملسدارو الثانوية السعودية يدمثل د زيتدل عيل
دور اسدر ة الثانوية لل يام بدايسا نوعية الدعليا م خالل اجت دثمار األمثل لإلممانيا اسادية والبشرية ،وهو ما
يد رع عف عدد م األهداف ،م أمه ا:
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• عطا اسدر ة الثانوية مايدا م اسسؤولية د طوير ذاهتا ،و ملي ا ملل يام بدورها اي ي .
• حداث غريا د عمق البفا ال بوس الدعليم .
• الو ول ملسدر ة الثانوية

اسدر ة اسدعلمة.

• اجت د اللية د عداد و ف يذ و ييا أنشطد ا.
• اعدماد اخلطط الدطويرية عل اياجا الواقعية للمدر ة.
• اجت دثمار األمثل لإلممانيا اسادية والبشرية.
ود ضو ما بق ميم ال ول أبن اهلدف األ ا م و ا الددريا ملسدارو الثانوية السعودية هو
ايويل اسدر ة وحدل دريبية متم العاملا بداخل ا م ايديد احدياجاهتا الددريبية و ضعا برانجما دريبيا
خا ا إلشباع لك اجتحدياجا و ق بعض اسعايري اسوضوعة م وزارل الدعليا السعودية ،وأت يسا عل ذلك يدبا
مدى أمهية و ا الددريا د اسدارو حيث يدا م خالل و ري الوقا واجل د للمعلما د دمي الربام
الددريبية داخل اسدر ة.
أمهية توطني التدريب يف املدارس الثانوية :يعد منوذج و ا الددريا داخل اسدر ة الثانوية م أحدث
أنواع الددريا ،حيث أن يدا رباشرل اسعلما س ام الوظي ة ح ي ية واقعية ،حبيث ير بط الددريا مللواقع ال عل ،
وحيرل عل الددريا م اسشرف ،وم زمالئ  ،و دارل اسدر ة ،وم رص اسمار ة اي ي ية ،ودذلك م
ا فادا العمل وم ام اله ودل لي (ع يس.)2011 ،
وحي ق هذا الفوع م الددريا العديد م اساايت واإلجيابيا دل ض الدمل ة ،ايد م ال اقد د الوقا،
ومرونة جداول الددريا ،وال رب م موقع العمل ،و ولة اإلشراف والرقابة عل الربانم الددرييب ،و عداد الربام
يدا د ضو اجتحدياجا الددريبية ال علية (.(Puntumasen, 2016
ويف ل جوان ون ( )Jonasson, 2014آرا اسعلما اسشاردا د الددريا داخل اسدارو حول قفاعد ا
أبن اسدر ة ه أ ضل ممان للددريا ون ل اسعارف واس ارا للطالب وأن اسدر ة متمف ا م ا دلدام اسفاه
واأل اليا بشمل أدثر عالية ،ويسدطيع اسعلمون اسشاردون د الددريا اجت د ادل م خرباهتا الساب ة م
عمليا الدوا ل داخل اسدر ة و عادل رميا الربام الددريبية اس دمة داخل اسدر ة بشمل أدثر مالئمة مما
يساها د طوير مفظومة الددريا د اسسد بل ،دما أن اسدر ة ه اسمان األدثر مالئمة للربط با الفظرية
والدطبيق يما يدعلق مللعملية الدعليمية.
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لدو ا الددريا د اسدارو الثانوية السعودية د ضو اجتااها ايديثة د الددريا ال بوس.

وقد أدد عدد م الدرا ا احمللية اله أجريا د هذا اجملال عل أمهية و ا الددريا د مدارو
اسملمة العربية السعودية ددرا ة الغامدس ( )2016والشثرس ( )2016ودوره د احداث فمية مسددمية،
و غيريا د عمق العملية الدعليمية ،وحل اسشمال ال بوية والدعليمية بشمل جذرس.
ود ضو العر السابق ميم ال ول أبن أها ما مييا و ا الددريا د اسدارو الثانوية:
 .1اي يق عالية أدرب دعلق بداويد اسعلما ملخلربا واس ارا الددريسية الالزمة م خالل أقراهنا.
 .2الدلطيط للربام الددريبية رشاردة اسددربا أن س ا را يم ل ايديد اجتحدياجا الددريبية اي ي ية
للمددربا ،واسشاردة اجلادل وال اعلة د عملية الدف يذ ،واجتهدمام ملسدابعة والد ومي.
 .3عداد دوادر بشرية م اسعلما اسددربا وال ادري عل قيادل عملية الددريا د اسسد بل.
وعلي يدبا مدى مسامهة و ا الددريا د اويد اسعلما ملخلربا واس ارا واسعلوما الالزمة لدطوير
أدائ ا اس ين متاشيا مع اجتااها ايديثة د الددريا واسدمثلة د الددريا داخل اسدر ة ،والذس يضم مشاردة
عالة م جانا اسعلما وي لل م رص الدللف ع الربام الددريبية.
جتربة اململكة العربية السعودية يف توطني التدريب ابملدارس الثانوية احلكومية:
بدأ مرل و ا الددريا د اسدارو ايمومية م قبل وزارل الدعليا د اسملمة العربية السعودية د العام
الدرا 1433/32هد ،مث بدأ طبيق اسشروع عل مسدوى الوزارل بردور الدعميا رقا ( )34389264بداريخ
1434/2/26هد ،الذس بدأ ملإلدارل العامة للدعليا د مديفة الريت  ،حيث وضعا الوزارل عدد م اإلجرا ا
لدطبيق اسشروع داخل مدارو مديفة الريت  ،بداية م رشيح مشرف للددريا د اسدر ة وهتيئة م ر للددريا
و رشيح معلما دمشرد دريا د اسدارو حىت عداد مدربا مؤهلا ،لددو ع الدجربة د العام الدايل م خالل
و ا الددريا د عيفة م اسدارو د دل مفط ة ،هتيئة لدو ا الددريا بشمل دامل وايويل مدارو الدعليا
العام مرادا للدفمية اس فية ،حيث حر ا الوزارل عل أتهيل اسدربا للف و رسؤولية الددريا د اسدارو،
دما وضعا وزارل الدعليا ( )7 ،2012ارا عاما لدفظيا عملية و ا الددريا د اسدر ة م خالل بعض
اسراحل اخلا ة رشروع و ا الددريا ملسدارو ،وه دالدايل:
التخطيط ،و دضم عملية الدلطيط وضع معايري ل بول اسعلما اسرشايا للمشروع مف ا دير األدا
الوظي  ،واخلربل ومسا شلرية حمددل ،ويدا و ق اخلطوا الدالية:
 .1موي ريق عمل اسشروع و عداد وثي ة اسشروع.
 .2اعدماد اسشروع م ال يادا العليا و عميم عل اسيدان.
 .3قبول اسرشايا م معلم مدارو الدعليا العام و ق معايري دقي ة وواضاية وحمددل.
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التنفيذ ،ويشدمل عل اإلجرا ا الدالية:

أتهيل اسدربا اس يما م خالل أتهيل مدربا لدو ا الددريا د الوحدا الددريبية ،وأتهيل مدربا
م مشرد اإلدارا ومما ا الدعليا ،م خالل ياق ا بربانم عداد اسدرب ،و اويدها ملي ائا الددريبية
اخلا ة ملسشروع ،ووضعا اش ا ا لل ائما عل دريا اسعلما م حيث اإلسام الدام و جادل عمليا
الددريا ،واخلربا اسيدانية د الددريا عل عدد دبري م اسشاريع الوزارية.
التقومي حيث ي وم مدربو اإلدارا بد ومي مدريب الدو ا د اسدارو ومدابعة ف يذ الربام الددريبية ،و ق
اجتحدياج د اسدارو د األيتم اله ل ي ا األعبا الددريسية والوظي ية و ف ذ ي ا الربام حسا خطة معدل،
ليدا ومي اسشروع جتختاذ ال رار اسفا ا بشةن ا دمراره أو ايسيف أو ي ا .
وقد خلرا الر ار ( )2 ،2016أها جرا ا ف يذ مشروع و ا الددريا يما يل :
 .1ايرول عل اسوا ة بدطبيق اسشروع م قبل مدير الدعليا.
 .2شميل ريق اسشروع ب رار م مدير الدعليا.
 .3مليف مشرف دريا دمفسق للمشروع.
 .4اعدماد ريق ف يذ ومدابعة اسشروع د اسدارو.
 .5اويد اسيدان ملألدلة والفماذج اسفظمة للعمل.
 .6الد ييا المم والمي للمشروع م خالل ارير ال ريق الدف يذس.
 .7وضع اآلليا الدطويرية بفا عل الد رير اخلدام سفس ة اسشروع.
 .8مدابعة احدياجا اسدرب ،واسددربا يوميا.
التحدايت اليت تواجه توطني التدريب يف املدارس:
يؤدد راوان ( )Erawan, 2015أن عملية اخديار اسدر ة م أها العفا ر اسؤثرل د جنا الربانم
الددرييب ،حيث أن اسدارو الغري جم ال مللدج ياا الما ية للربانم الددرييب اسسد دف جيا أن سدبعد م
برانم و ا الددريا داخل اسدر ة ،دما يشري  Erawanن طة أخرى دمثل د انساياب بعض اسعلما
م اجتخنراط د عملية ن ل دامل حمدوى اسادل الددريبية واقدرارها عل بعض ا األمر الذس يؤدى ضياع ال ائدل
اسرجول م الربانم الددرييب.
وختدلف الفدائ اله و لا لي ا درا ة الشثرس ( )2016مع اآلرا الساب ة حيث شري أن م أبرز
ايديت و ا الددريا اجتخديار غري اسفا ا لدوقيا الددريا ،وعدم مفا بد جلداول اسعلما اسدر ية ،وضعف
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لدو ا الددريا د اسدارو الثانوية السعودية د ضو اجتااها ايديثة د الددريا ال بوس.

الدعا اسادس واسعفوس اس دم للمعلما ال ائما بدو ا الددريا داخل اسدر ة ،واجت د ار لفظام خيدص بربط نظام
ييا أدا اسعلا ،أو ال قية بربام الدطوير اس ين ،وا د ار الربام اس دمة للجانا الدطبي .
و ضيف العدييب ( )2013أن أبرز ايديت عملية و ا الددريا ملسدارو دمثل د عوبة الدو يق با
الفواح اإلدارية واإلشراف ال ين ،وقلة البياان اس دمة م اإلدارل اسدر ية والالزمة لدو ا الددريا ،وضعف
اهليمل الدفظيم اسشرف عل و ا الددريا د اسدارو ،وحمدودية الرالحيا اإلدارية الما ية لإلدارل
اسدر ية.
ويسدللص مما بق أن م أها الدايديت اله واج و ا الددريا ما يل :
 .1الدلطيط الفظرس البعيد ع الواقع.
 .2ازدواجية ال رارا والدعاميا.
 .3ضعف الدقة د اخديار اسددربا و ق الشروط اسطلوبة.
 .4ضعف ايوا ا اسادية وانعدام ا د أغلا األحيان.
 .5حمدودية وقا الددريا اخلاص رعلم الدو ا.
 .6قلة ال اعا الددريبية اجمل ال د معظا اسدارو.
 .7ضعف وا ر األج ال والو ائل الالزمة للددريا د بعض اسدارو.
 .8اخن ا مسدوى الدا عية واس ارل عفد بعض اسددربا.
 .9اخن ا مسدوى جدية بعض اسددربا د طبيق الدعليما الالزمة أثفا عملية الددريا.
 .10عدم و ر قاعدل بياان مدماملة أو احرا ا ع مشروع و ا الددريا.
احملور الثاين :االجتاهات احلديثة يف توطني التدريب الرتبوي
مع ا دمرار الدطور واجتن جار اسعرد ،واحدياج اسدارو للدايسا والدطوير اسسدمر؛ ظ ر اااها
حديثة لدو ا الددريا ال بوس هبدف ر ع مسدوس أدا اسعلما د دارل روهلا اسدر ية ( )Nana, 2010وم
أها لك اجتااها :
اجتاه تدريب املعلم القائم على تكنولوجيا التعليم :والذس يعين الددريا ع بعد ،و شري عبد الغين
أن مت األخذ هبذا اجتااه حديثا د فمية اسعلما م فيا أثفا اخلدمة ،وايديدا دم
()19 ،2011
الدمفولوجيا ايديثة د عملية فمية اسعلما م فيا سا ل م أتثريا قوية د هتيئة البيئة الدعليمية لدربح أدثر
مال مة لل روق با اسعلما واسدعلما عل حد وا .
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وهذا الفمط م الددريا الذس يدا داخل اسدر ة يدا ع

ريق ايا ا وشبمة اسعلوما

وما عدمد

علي م فيا حديثة ،وما سدلدم م برام و و ورل وقواعد بياان ساعد د دمي الددريا للمعلا
حيثما دان ود أس وقا يريد ،و مون اسادل الددريبية عبارل ع نروص أو ر وم أو ور وأ وا أو مرئيا أو
هذه األشيا جمدمعة ،ويدميا الددريا اجتلم وين للمعلا بد دمي خيارا دريبية مدفوعة م الددريا مسد ال م
اجتحدياجا ال علية للمعلما (.)Kalolema, 2010
التدريب املتمركز على األدوار اجلديدة واملتغرية للمعلم :ويشري هذا اجتااه طوير دريا اسعلما
داخل اسدر ة ،حبيث ير بط ملألدوار اله ي وم هبا اسعلا حاضرا ومسد بال ،إذا دانا أدوار اسعلا فايرر د
اساض د جمرد ل ا اسعلوما للمدعلما م خالل المدا الدرا ية ومللو ائل الد ليدية لم حي ظوها مث ي يا
مسدواها ي ا ،إن هذه األدوار قد غري متاما د ظل الدطورا العلمية والدمفولوجية  ،و دطلا الدطورا
والدجديدا بدورها فمية قدرا وم ارا اسعلما بشمل يساعدها مع هذه الدطورا والدجديدا (ضاياوس
وحسا.)2009 ،
التدريب لتلبية متطلبات جمتمعات التعلم املهنية :ويشري هلل ( )41 ،2014م وم جمدمعا
الدعلا أبهنا ممان يشعر ي اسعلمون أبهنا يدايملون مسؤولية مش دة ،ويش دون د أعمال عاونية ويشاردون د
فع ال رار الدعليم  ،ويدمثل ذلك الفوع م الددريا د نظر نداانم ووجنوانيدش (Intanam and
) Wongwanich, 2014د نشا جمموعة م األشلاص الذي يعملون معا ورش عمل م فية هبدف بادل
اسعلوما و وليد اسعر ة و فمية اس ارا وحل اسشمال  ،دما يش دون د اسمار ا واألنشطة سوضوع معا
ي دا بددريب ا م أجل فميد ا ،ويؤيد " ومبون وأخرون ) (Sompong and others, 2015الرأس السابق
ملعدبار أن جمدمعا الدعلا اس فية ه لك اجملدمعا اله ضا األشلاص الذي يدشاردون ويفاقشون عرب البايث
الف دس وممار ة العمل اليوم  ،والد مر د ممار ة العمل الدعاوين الذس يردا عل الدعلا والد دم اس ين للمعلما.
تدريبات التعلم النشط :وه لس ة ربوية عدمد عل اجيابية اسدعلا د اسوقف الدعليم  ،و شمل مجيع
عيل دور اسدعلا و عظيم حيث يدا الدعلا م خالل
اسمار ا ال بوية واإلجرا ا الددريسية اله هتدف
العمل والبايث والدجريا واعدماد اسدعلا عل ذا د ايرول عل اسعلوما واددساب اس ارا و موي ال يا
واجتااها  ،و جت يردا عل اي ظ والدل ا ،و منا عل فمية الد مري وال درل عل حل اسشمال وعل العمل
اجلماع والدعلا الدعاوين (اسررى وعامر- 2013 ،ب.)48 ،
البحوث اإلجرائية :و عد البايوث اإلجرائية م أبرز الو ائل ايديثة للدفمية اس فية للمعلما ،حيث يعد

اسعلا البايث لم يدغلا عل ما يواج م مشمال وعوائق أثفا الددريس وسعر ة أ باب ال رور اله ع س
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لدو ا الددريا د اسدارو الثانوية السعودية د ضو اجتااها ايديثة د الددريا ال بوس.

ممار ا وأدائ مما يساعد عل ايسا اسمار ة والعمل عل زيتدل جناح ا مل دمرار وهو اهلدف الرئيس اإلجرا
البايوث ،ود الوقا ن س ديح حبوث اسعلما ال ر ة لدعديل األ ر ال مرية ايادمة للفظريت ال بوية و ا سا
أ ر عف ندائ البايوث اله جيري ا اسعلمون د اسيدان مما يساعد عل ربط اسمار ة الفظرية (اس رج وآخرون ،
.)2007
الدراسات السابقة
يدفاول هذا اجلا الدرا ا ذا الرلة روضوع الدرا ة ايالية ،حىت ميم اجت د ادل م األ اليا
واإلجرا ا اله ا بعد ا وندائج ا و و ياهتا لدمون ار مرجع للدرا ة ايالية ،وذلك يما يل :
درا ة حداد ( )2019وهد ا للدعرف عل اااها معلم ومعلما اللغة اإلجنلياية د مدارو مديرية
ربية و عليا لوا بين عبيد حنو برام الدفمية اس فية اس دمة هلا ،ولداي يق أهداف الدرا ة ا دلدما الباحثة
اسساي واجت دبانة دةدال للدرا ة اله ب ا عل  110معلما ومعلمة ،حيث أظ ر الفدائ أن
اسف الو
اااها اسعلما واسعلما حنو برام الدفمية اس فية اس دمة هلا دانا مدو طة ،دما وجد الدرا ة روق دالة
حرائيا يما يدعلق ردغريا اجلفس و فوا اخلربل وذلك د بعض اجملاجت .
يما فاولا درا ة غيث واجلابرس ) (Gheith & Aljaberi, 2018هذا اجلانا و عا الدعرف
عل اااها معلم ومعلما اسدارو اخلا ة د العا مة األردنية عمان حنو برام الدفمية اس فية اس دمة هلا،
وعالقد ا ببعض اسدغريا  ،و مونا عيفة الدرا ة م  162معلما ومعلمة ،ا دلدما الباحثدان اسف الو
أن اااها معلم ومعلما اسدارو اخلا ة د
اسساي واجت دبانة دةدال للدرا ة ،حيث خلرا الفدائ
عمان حنو برام الدفمية اس فية اس دمة هلا دانا اجيابية.
أما درا ة الش رس واجلعد ( )2017دفاولا معوقا الدفمية اس فية سعلما اسرحلة الثانوية مل دلدام
اسساي  ،م خالل عداد ا دبانة ب ا عل عيفة م ( )363معلمة د مفط ة الريت  ،وقد
اسف الو
أظ ر الفدائ موا ة أ راد الدرا ة عل وجود معوقا مادية للدفمية اس فية دمثل د عدم رف حوا ا للمعلمة
اسددربة ،ندرل األماد اس يةل ،ووجود معوقا دارية للدفمية دمثل د عدم شراك اسعلمة د اخديار برام الدفمية
اس فية اله ايداج ا ،قلة الدعاون مع دليا ال بية د اخديار برام للدفمية اس فية ،دما بيفا الفدائ اسوا ة
حد ما با أ راد عيفة الدرا ة عل اسعوقا الشلرية للدفمية اس فية مثل ار اع نراب اسعلمة م ايرص
الدرا ية األ بوعية ،ودذلك عدم اي يق رغبة اسعلمة د الف ل.
بيفما عا درا ة الدرايسة ولبابفة وع يل( )2016معر ة واقع الدورا الددريبية اس دمة سعلم العلوم
أثفا اخلدمة و ا سدغري اجلفس واسؤهل األدادمي و فوا اخلدمة ،و مونا عيفة الدرا ة م )  ( 68معلما
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الو

واجت دبانة لداي يق أغرا

الدرا ة ،وقد دش ا الفدائ ع ار اع ديرا

اسدربا ،يما دانا الد ديرا مدو طة للمجال ممان
عيفة الدرا ة جملال حمدوى الربام والدورا الددريبية و ّ
وزم الددريا وجمال ايوا ا اسادية واسعفوية ،وعدم وجود روق ذا دجتلة حرائية سدغريا الدرا ة مل دثفا
مدغري فوا اخلدمة ولراحل فوا خدمة أقل م  5فوا .
وهد ا درا ة أراين ( )Arani, 2016الدعرف عل وج ا نظر اسعلما د الدفمية اس فية ال ائمة
عل الددريا داخل اسدر ة أثفا اخلدمة د اسدارو الياملنية ،وا دلدما مف درا ة ايالة ،وا دلرجا
البياان م اسالحظا واس ابال اله متا مع اسعلما د ال رول الدرا ية د  10مدارو ابددائية عامة،
اعدماد دريا اسعلما أثفا اخلدمة د اسدارو عل ختطيط و ف يذ أنشطة البايوث الدعاونية
و و لا الفدائ
با اسعلما ،دما أوضايا الفدائ أن اسعلما الياملنيا يفظرون الدطوير اس ين و عايا م اراهتا الدعليمية داخل
اسدر ة بو ا ممار ة مدى اييال.
و فاولا درا ة الشثرس ( )2016واقع طوير األدا اس ين للمعلا ومعوقا د ضو م وم و ا
اسساي  ،واجت دبانة أدال جلمع
الددريا د مدارو اسرحلة اجتبددائية رديفة الريت  ،وا دلدما اسف الو
البياان  ،اله ب ا عل عيفة م قائدا ومعلما اسدارو بلغا ( )589قائدل ومعلمة ،وخلرا الفدائ
أن واقع طوير األدا اس ين للمعلمة د مدارو اسرحلة اجتبددائية رديفة الريت ؛ جا بدرجة مدو طة.
أما درا ة الف يع ( )2015سعا لدايديد اسدطلبا اإلدارية وال فية واسادية والبشرية الالزمة لدو ا
الدايليل ،
الددريا د اسدارو الثانوية م وج ة نظر اسديري واسعلما رمة اسمرمة ،مسدلدمة اسف الو
م خالل طبيق ا دبانة عل عيفة ممونة م ( )340قائدا ومعلما م العاملا ملسدارو الثانوية ،و و لا
ندائ الدرا ة ار اع مسدوى دير عيفة الدرا ة سدطلبا و ا الددريا ملسدارو الثانوية وعدم وجود روق
د ا دجاملهتا لد دير مدطلبا و ا الددريا عاس سدغريا الدرا ة.
بيفما ردا درا ة ايروان ( )Erawan, 2015عل وضيح شروط الدفمية اس فية للمعلا د ضو برام
الددريا اله دا داخل اسدر ة ،وا دلدما اسف الو  ،و ب ا اجت دبانة وبطاقا مالحظة وم ابال
عل عيفة ممونة م ( )22معلما ومشر ا ربويت ومديرا د وجتية جتو يجاو أبمريما ،وأ ر الفدائ ع وجود
عدل عوامل داخلية وخارجية ساها د جنا الددريا داخل اسدر ة ،دمثل د اجت دعداد الدام م جانا اسدر ة
لدف يذ لك الربام  ،ملإلضا ة اجت دعداد الف س م جانا عيفة البايث ،و و ري مفاخ عمل جيد قائا عل
اجتح ام والدعاون با اسعلما.
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ودش ا درا ة رايتندا يللو ) (Triantafyllou, 2015ع دور مديرس اسدارو ومدى مسامهاهتا د
ب ا خلرائص ومسا اسدر ة اجتجدماعية والعرقية والث ا ية ،ومت
البد د و فظيا و ف يذ برام الددريا اسدر
ا دلدام اسف الو  ،وجلمع البياان ا دلدما اس ابلة والدايليل المي للمايدوى ،و مونا عيفة الدرا ة
م  15مديرا م مديرس اسدارو اجتبددائية والثانوية د مديفة  Thessaloniki Prefectureاليواننية،
و و لا ندائ الدرا ة أن معلم اسرحلة اجتبددائية نظموا برام الددريا اسدر برورل مدمررل م ارنة
رديرس اسرحلة الثانوية وأن هذه الربام دانا دور حول الدمفولوجيا اجلديدل و رق الددريس وقوانا الدعليا
واإلدارل الدعليمية.
وردا درا ة العدييب ( )2013عل ايديد الرعومل اإلدارية وال فية اسدوقعة م و ا الددريا ال بوس
د اسدارو الثانوية للبفا رديفة الريت  ،وا دلدما الدرا ة اسف الو  ،واجت دبانة دةدال جلمع البياان ،
ومشلا عيفة الدرا ة ( )550م مديرا ومساعدا ومعلما اسدارو الثانوية ايمومية الدابعة سمدا غرب
أن أها الرعومل اله واج و ا الددريا ضعف
الريت اله بّ ا و ا الددريا ،وخلرا الفدائ
اهليمل الدفظيم د اسدارو  ،وقلة الرالحيا اإلدارية لإلدارل اسدر ية ،واهدمام اإلدارل اسدر ية مللما دون
الفوع د الددريا ال بوس ،و مهال اإلدارل اسدر ية الد ومي اسسدمر لعمليا الددريا.
يما ردا درا ة ع يس ( )2011عل الدو ل آليا م حة لد عيل دريا اسعلما داخل اسدر ة
واس ارن با مرر وبعض
ررر د ضو اجت د ادل م اجتااها العاسية اسعا رل ،واعدمد اسف الو
وجود آليا مدفوعة لددريا اسعلما داخل
الدول مثل اسملمة اسدايدل وأمريما وأسانيا ،و و لا الفدائ
اسدر ة د هذه الدول م أبرزها اسشاردة ال عالة با اسدارو واجلامعا د عداد وختطيط و ف يذ و ومي برام
دريا اسعلما داخل اسدر ة ،واإلشراف اسباشر علي ا أبنواع اسلدل ة ،واإلشراف اإلدليفيم  ،ومرادا
اسعلما ،بيفما د مرر جت وجد جت آلية واحدل لددريا اسعلما داخل اسدر ة وه وحدل الددريا واجلودل.
التعقيب العام على الدراسات السابقة:
م خالل ا دعرا الدرا ا الساب ة ،يدضح فاوهلا مجيعا جملال دريا اسعلما وا اق معظم ا عل
أمهية برام دريا اسعلما بشمل عام واجتااها اإلجيابية لدى اسعلما بشةن الدفمية اس فية ودورها د الدطوير
اس ين و عايا اس ارا وهذا ما أظ ر ندائ درا ة غيث واجلابرس ) (Gheith & Aljaberi, 2018والدرايسة
ولبابفة وع يل( )2016وأراين ( )Arani, 2016و رايتندا يللو ) (Triantafyllou, 2015وحداد (،)2019
د اجلانا اآلخر ردا بعض الدرا ا عل مدطلبا الددريا أثفا اخلدمة ومدطلبا و ا الددريا د
اسدارو ،ملعدباره أحد اجتااها ايديثة د الددريا ال بوس ،و فاولا درا ة العوامل الداخلية واخلارجية اله قد
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ساها د جنا الددريا داخل اسدر ة ،ودرجة اجت دعداد اسدر

اإلدارس والبيئ لدف يذ الربام الددريبية ،ضا ة

درجة اجت دعداد الف س للمعلما ،وهو ما أظ ر ندائ درا ة ع يس( ،)2011ودرا ة ايروان ( Erawan,

 )2015ودرا ة الف يع ( )2015ودرا ة الشثرس ( ،)2016بيفما أخذ بعض الدرا ا مفاي ردا عل
الرعومل واسعوقا اله ميم أن دعر هلا الربام الددريبية داخل اسدر ة دضعف اهليمل الدفظيم د
اسدارو ،وقلة الرالحيا اإلدارية لإلدارل اسدر ية ،و مهال ومي عمليا الددريا ،درا ة العدييب ()2013
ودرا ة الشثرس ( )2016ودرا ة الش رس واجلعد (.)2017
وقد ا د اد الدرا ة م الدرا ا الساب ة د عداد أدال الدرا ة واسف جية اسدبعة ،ضا ة اجت د ادل
م ندائج ا و و ياهتا دإ ار مرجع  ،وقد لوحظ قلة فاول موضوع و ا الددريا والدايديت اله قد واج
ف يذ عملية الدو ا ،نظرا يداثة اسوضوع والبد د مشروع و ا الددريا ملسملمة العربية السعودية مفذ ل
قريبة ،ذلك الذس يوضح مدى أمهية الدرا ة دوهنا ساها د الدعريف رشروع و ا الددريا و ضع أمام
اسسؤولا وال ائما عل ف يذه بعض ايلول للمشمال والدايديت اله قد واج ا  ،دما أهنا ضع رورا
للدغلا عل ن اط الضعف اله يعاين مف ا الواقع ايايل للمشروع.
إجراءات الدراسة:

اسساي  ،والذس يعد م أنسا اسفاه
نظرا لطبيعة الدرا ة ايالية ا دلدما الدرا ة اسف الو
لدرا ة مثل هذا اسوضوع دون ي يد د ر د ظاهرل البايث وايديد اي ائق اسدعل ة مللواقع ايايل وم مث مجع
البياان واسعلوما اله هلا لة مللدرا ة ايالية وايليل اسادل اله مت اميع ا ،جت دلالص الدجتجت اله
و لا لي ا الدرا ة (عدو وآخرون.)235 ،2016 ،
جمتمع الدراسة :مون جمدمع الدرا ة م مجيع قادل ومعلم اسدارو الثانوية ايمومية الف ارية (بفا) د
مديفة الريت البالغ عددها ( )4343قائدا ومعلما د  154مدر ة اثنوية (وزارل الدعليا-خدمة و ري معلوما
حرائية ع الدعليا العام.)2018،
عينة الدراسة :مت اخديار  %25مللطري ة العشوائية لد ( )39مدر ة اثنوية حمومية هنارية للبفا رديفة
الريت  ،نظرا يجا جمدمع الدرا ة وحىت مون ممثلة ،و ب ا الدرا ة عل مجيع قادل ومعلم هذه اسدارو
وعددها ( )1423مف ا ( )39قائدا و( )1384معلما ،ا دجاب مف ا للدرا ة ( )39قائدا و( )1086معلما
ليربح عدد أ راد عيفة الدرا ة  1125قائدا ومعلما.
أداة الدراسة :ا دلدما الدرا ة اجت دبانة دةدال جلمع البياان  ،حيث أعُد
وذلك بعد مراجعة األدب الفظرس والدرا ا ذا العالقة ،واله هد ا معر ة الدايديت اله واج و ا
عل شمل را ،
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الددريا د اسدارو الثانوية السعودية؛ حيث مونا األدال م ( )5حماور وه  :ايديت

دارية ( )11رل،

ايديت فية ( )8را  ،ايديت مالية ومادية ( )13رل ،ايديت بشرية ( )7را  ،ايديت علمية و فية
( )8را  ،حبيث مون اجت دجابة و ق م ياو ليمر الثالث ( موا ق ،موا ق حد ما ،غري موا ق )،
ولدايديد ايدود الدنيا والعليا للم ياو الثالث مت حساب اسدى ( )0.66لدربح موا ق ( )3-2.34وموا ق
حد ما ( )2.33-1.67وغري موا ق ()1.66-1
صدق وثبات األداة :للداي ق م الردق الظاهرس لألدال عرض ا الباحث د ورهتا األولية عل جمموعة
م احملمما ،بلغ عددها ( )15أ داذا د ختررا أ ول ال بية واإلدارل الدعليمية والدلطيط ال بوس واسفاه
ملجلامعا السعودية ،وقد قام الباحث جبمع مالحظا احملمما ،حيث حذف بعض ال را وعدل البعض،
للدربح برورهتا الف ائية  47رل ،دما مت حساب ثبا اجت دبانة مل دلدام معامل أل ا درونباخ وبلغا قيمد ا
 0.85وه درجة مفا بة سثل هذه الدرا ا .
األساليب اإلحصائية:
 .1الدمرارا والفسا اسئوية ( )Percentage & Frequenciesواسدو ط ايسايب اسوزون (اسرجح)
(.)Weighted Mean
 .2اخدبار مربع داس .X2
 .3اخدبار ( ) للعيفا اسسد لة.
 .4معامل الثبا أل ا درونباخ ().)Cronbach’s Alpha(α
حتليل ومناقشة نتائج الدراسة
أجابا الدرا ة د ارها الفظرس ع السؤال األول ،ود هذا اجلا دا اإلجابة ع السؤال الثاين م
أ ئلة الدرا ة واسدعلق "مللدايديت اله واج و ا الددريا د اسدارو الثانوية السعودية"  ،وخيددا الباحث هذا
اجلا ملإلجابة ع السؤال الثالث اسدعلق بد" :وضع رور م لدو ا الددريا د اسدارو الثانوية السعودية د
ضو اجتااها ايديثة د الددريا ال بوس" ،و يما يل الفدائ اسدعل ة ملإلجابة ع السؤال الثالث" :الدايديت
اله واج و ا الددريا د اسدارو الثانوية السعودية"
النتائج املتعلقة ابحملور األول (التحدايت اإلدارية) :قام الباحث حبساب الدمرارا والفسا اسئوية
واسدو ط الوزين وقيمة دا 2للدايديت اإلدارية م وج ة نظر قادل ومعلم اسدارو الثانوية الف ارية ايمومية بفا
(عام) ،والفدائ يوضاي ا اجلدول اآليت:
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جدول ( )1التكرارات والنسب املئوية للتحدايت اإلدارية من وجهة نظر قادة املدارس واملعلمني (ن=)1125
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809
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33.5
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21.2
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121
395
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10.8

املتوسط الوزىن 2.2
1.9
3
3
2.7
1.9
2.8
1.1
2.3

271
6270
627

266.7 2667
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31.7

231.3 2313 1125

ر 23.71 23.71

497

44.2

----

20.56 20.56 100

1.8
1

69.4
---246.7

مدو ط جمموع الدمرارا

0.01

جمموع الدمرارا

0.01

11

عدم مفح اسدر ة للمعلما اسشاردا ش ادل دريبية

---

10

ضعف اهليمل الدفظيم واإلدارس اسشرف عل ف يذ الربام الددريبية
والدلطيط هلا

كا)2

عدم اختاذ جرا ا

دارية ضد اسدلل ا ع حضور الددريا

828.9 ---- ---- 87.6 341.4

9

عدم مفح اسعلما أثفا

87.6

8

ل الددريا رغ دامل أيتم الددريا

197.6 827.8 472.4

7

زيتدل األعبا الوظي ية اخلا ة مللددريس وعدد ايرص جبانا حضور
الددريا

0.01

6

ال شيح اإللاام سعلم الدو ا م جانا الرئيس اسباشر

---- 0.01

5

قلة ممار ة اسعلما و طبي ا اس ارا اله اددسبوها أثفا الددريا د
جمال عمل ا.

---

4

ضعف معر ة اسعلما ملإلجرا ا الدفظيمية اخلا ة بربام الدو ا

0.01 0.01 0.01

3

حمدودية مشاردة اسعلما د عداد وختطيط برام الدو ا

0.01

اخن ا

مسدوى وع اسعلما أبمهية الدورا الددريبية

%

ك

%

ك

%

0.01

2

عدم وضو

يا ا وأهداف و ا الددريا لدى قادل اسدارو
الثانوية

ك

موافق إىل حد ما

الداللة

م
1

املفردات

موافق

ال

يدضح م اجلدول ( )1أن موا ة عيفة الدرا ة عل وجود الدايديت اإلدارية لدو ا الددريا ملسدارو
الثانوية السعودية جا بدرجة دبريل د أغلا م رداهتا ،حيث بلغا قيمة دا 2احملسوبة ( )246.7وه دالة
عفد مسدوى  ،0.01نظرا ل يام الوزارل ممثلة ملإلدارل العامة للددريا واجتبدعاث مللدلطيط والدرميا للربام
الددريبية اله يدا ف يذها عل معلم الدو ا ملسدارو الثانوية وعدم مفح ال ر ة سشاردة اسعلما د عداد
وختطيط برام الدو ا ،ملإلضا ة اخن ا مسدوى الوع لدى معلم الدو ا ملإلجرا ا الدفظيمية اخلا ة
بربام الدو ا وقلة و ر نشرا أو ارير أو عالان داخل اإلدارا أو اسدارو ،وهو األمر الذس جيعل
) (قيمة "كا  "2الجدولية عند درجات حرية ( )2ومستوى داللة ( ،5.99 = )0.05وقيمة "ت" الجدولية عند درجات حرية ( )2ومستوى داللة (.9.21 = )0.01
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اسددربا جت ي دمون دثريا بدطبيق اس ارا

اله اددسبوها أثفا الددريا د جمال عمل ا ،وشعورها بايتدل أعبا

العمل الوظي ية جانا الددريا ،مما يفد عف ختلف البعض مف ا ع حضور لك الدورا الددريبية ،وقد
يرجع ذلك ضعف مشاردة معلم الدو ا د جرا ا الربام الددريبية ،وشعورها بضآلة دورها د العملية
الددريبية ،وشيوع منط اسرداية م جانا اإلدارل العامة للددريا واجتبدعاث د ف يذ الربام الددريبية للمعلما.
وعل جانا آخر جا موا ة عيفة الدرا ة عل وجود بعض الدايديت اإلدارية لعملية الدو ا بدرجة
مدو طة مثل  :اخن ا مسدوى وع اسعلما أبمهية الدورا الددريبية ،وعدم وضو يا ا وأهداف و ا
الددريا لدى قادل اسدارو الثانوية ،وال شيح اإللاام سعلم الدو ا م جانا الرئيس اسباشر د العمل ،وي سر
ذلك ب لة خربل قادل اسدارو إبجرا ا مشروع و ا الددريا ،وضعف د ا هتا د ف يذه ،وقلة اهدمام اسعلما
ملل وائد اله فجا ع العملية الددريبية د حياهتا اس فية.
و د ق هذه الفديجة مع ما خلرا ل درا ة الش رس واجلعد ( )2017م وجود معوقا دارية دمثل د
عدم شراك اسعلما د اخديار الربام وزيتدل أعبا اسعلما و دين مسدوى الرضا الوظي  ،دما د ق مع ما
اهدمام اإلدارل اسدر ية مللما دون الفوع د الددريا
و لا لي درا ة العدييب ( )2013اله اشار
ال بوس ،وعلي أو ا درا ة أراين ( )Arani, 2016بضرورل ختطيط و ف يذ أنشطة البايوث الدعاونية با
اسعلما بعض ا البعض ،دما يد ق ذلك مع و ية رير الدوج ا الدولية د العلوم والريتضيا ملل ديا عل
جودل الربام الددريبية وليس عددها دمطلا ضرورس( .مردا الدميا البايث د طوير عليا العلوم والريتضيا ،
.)2016
النتائج املتعلقة ابحملور الثاين (التحدايت الفنية) :قام الباحث حبساب الدمرارا والفسا اسئوية
واسدو ط الوزين وقيمة دا 2للدايديت ال فية م وج ة نظر قادل ومعلم اسدارو الثانوية الف ارية ايمومية بفا
(عام) ،والفدائ يوضاي ا اجلدول اآليت:
جدول ( )2التكرارات والنسب املئوية للتحدايت الفنية من وجهة نظر قادة املدارس واملعلمني (ن=)1125
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2.5

كا2
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477.0 257.0 198.4 194.1

4

مواعيد الربام الددريبية جت أتخذ د اجتعدبار األوقا
اسفا بة للمعلما

الداللة

3

قلة مفا بة ال اعا الددريبية لدف يذ الربام الددريبية

0.01

2

قلة ا دلدام اسدربا للو ائل الدمفولوجية اسعيفة أثفا
الددريا

0.01

1

قلة مفا بة برام الددريا احدياجا اسعلما

%

ك

%

ك

%

0.01

م

املفردات

ك

موافق إىل حد ما

0.01

موافق

ال
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276
537

47.7

155

24.5

494

38.4

432

43.9

355

31.6
13.9

156

املتوسط الوزين
1.9
2.3

كا2
65.0
206.5

2781

30.90 40.4

475
3809

42.32 42.2

196
2410

26.78 17.4

347.62

30.90

476.12

42.32

301.25

26.78

454

13.8

555

49.3

415

36.9

1.8
2.2
-------

219.7
438.6

متوسط جمموع التكرارات

0.01

جمموع التكرارات

128.8

8

ضعف ار باط الربام الددريبية اس دمة مللواقع اسدر

الداللة

7

دين مسدوى اجلدية عفد بعض اسعلما حول طبيق
الدعليما الالزمة أثفا عملية الددريا

0.01

6

دين مسدوى الدلطيط إلدارل العمليا الددريبية

0.01

5

حمدودية وقا الددريا اخلاص بدف يذ الربام الددريبية

%

ك

%

ك

%

0.01

م

املفردات

ك

موافق إىل حد ما

0.01

موافق

ال

يدضح م اجلدول ( )2أن موا ة عيفة الدرا ة عل وجود الدايديت ال فية لدو ا الددريا ملسدارو
الثانوية السعودية م وج ة نظر العيفة جا بدرجة مدو طة د أغلا م رداهتا؛ حيث بلغا قيمة دا 2احملسوبة
( )438.6وه دالة عفد مسدوى  0.01حيث ي وم اسدربا مل دلدام بعض الو ائل الدمفولوجية اسعيفة أثفا
الددريا ،وضعف الدفسيق با اسعلما و دارل اسدر ة د اخديار األوقا اسفا بة لدف يذ برام الدو ا ،ملإلضا ة
دين مسدوى الدلطيط للعمليا اإلدارية ،وضعف ار باط الربام الددريبية مللواقع اسدر الذس يعيش
ضعف الث ا ة الدمفولوجية لدى معلم الدو ا ،واحدياج ا
اسعلمون داخل اسدر ة ،وقد يرجع ذلك
لددريبا معيفة دفا ا مع الواقع الراه للمدر ة واجتحدياجا الددريبية اخلا ة هبا ،واهدمام ا ملجلانا
الدعليم اخلاص مللطالب أدثر م اهدمام ا ملجلانا الددرييب.
و د ق هذه الفديجة مع ما و لا لي درا ة الف يع ( )2015ودرا ة رايتندا يللو (Triantafyllou,
) 2015اله أدد عل ضرورل أن ايدوس برام الددريا داخل اسدر ة موضوعا دور حول الدمفولوجيا
اجلديدل و رق الددريس وقوانا الدعليا واإلدارل الدعليمية.
النتائج املتعلقة ابحملور الثالث (التحدايت املالية واملادية) :قام الباحث حبساب الدمرارا والفسا
اسئوية واسدو ط الوزين وقيمة دا 2للدايديت اسالية واسادية م وج ة نظر قادل ومعلم اسدارو الثانوية الف ارية
ايمومية بفا (عام) ،والفدائ يوضاي ا اجلدول اآليت:
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د .عل ب محود ايريب :رور م

لدو ا الددريا د اسدارو الثانوية السعودية د ضو اجتااها ايديثة د الددريا ال بوس.

جدول ( )3التكرارات والنسب املئوية للتحدايت املالية واملادية من وجهة نظر عينة من قادة املدارس واملعلمني (ن=)1125

156

689
1048
158
1125
729

64.8

355

13.9

655

14

315

54.7

314

27.9

196

158

ر

ر
31.6
58.2
28

652

58
17.4

615

61.2
93.2

80

7.1

887
ر
41
314

14

77

6.8

ر

ر
78.8
ر
3.6
27.9

100

395

35.1

3.6

41

الوزىن

املتوسط

2.6
2.9
1.4
3
2.6
1.9
1.6

197
969
3905
557.86

119

21.2
49.59 13.8
49.59

223.14

197
1562

19.83 17.5
19.83

773
2408
344.00

239

86.1
10.6

236

42.0

473

21.0

770
413

68.4
36.7
30.58 68.7

-----

30.58

1.5

155

17.5

435

7.0

77

6.8

79

38.7

493

43.8

1.7
2.8
1.4
1.8

78.8 642.4 1411.3 131.2
636
650.9

مدو ط جمموع الدمرارا

0.01

جمموع الدمرارا

0.01

13

قلة و ر أاثث مفا ا وداف ألعداد اسعلما يم ل هلا
بل الراحة واجت دمداع بوقا الددريا

0.01

12

قلة عدد ال اعا الددريبية اجمل ال للددريا د معظا اسدارو

0.01

11

ن ص األج ال والو ائل والد فيا الالزمة للددريا ررادا
الددريا واسدارو

0.01

10

عدم وجود فيا لريانة األج ال و الح ا ن لام األمر

0.01

9

ضعف ا يا ال اعا الددريبية مللو ائل الدمفولوجية لفجا
عملية الددريا

2.4

قلة و ر قاعدل بياان

كا2

8

و ا الددريا داخل دارل الددريا
واسدارو

339.8 346.9 632.7 ---- 1056.7 838.1 561.5

7

قلة و ر أدوا الدعلا ع بعد الدمفولوجيا ايديثة واجتن نا
وايا وب

249

6

ضعف اإلممانيا اسادية للمدارو

0.01

5

ضعف الدعا اسادس واسعفوس اس دم للمعلما ال ائما
بدو ا الددريا داخل اسدر ة

0.01

4

عدم رف بدل ف ل للمعلما اسددربا

0.01 ---- 0.01

3

قلة و ر أماد لال احة ووجبا غذائية للمعلما د ل
ما با اجللسا الددريبية

0.01

2

ضعف اجتهدمام بررف حوا ا مادية للمعلما اسلداما
بربانم الددريا

0.01

1

ضعف اسياانية اسالية اسلررة لربام و ا الددريا

0.01

م

املفردات

%

ك

%

ك

%

الداللة

موافق
ك

موافق إىل حد ما

غري موافق

يدضح م اجلدول ( )3أن موا ة عيفة الدرا ة عل الدايديت اسالية واسادية لدو ا الددريا ملسدارو
الثانوية السعودية جا بدرجة دبريل و مدو طة د أغلا م رداهتا ،حيث بلغا قيمة دا 2احملسوبة ()650.9
وه دالة عفد مسدوى  ،0.01وأمجعا العيفة عل قلة و ر قاعدل بياان و ا الددريا داخل دارل الددريا
واسدارو ،وضعف الدعا اسادس واسعفوس اس دم للمعلما ال ائما بدو ا الددريا داخل اسدر ة ،وعدم رف
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اسسؤولا ع مشروع و ا الددريا بررف بدل ف ل للمعلما اسددربا ،وهو ما يشري

ضعف اسياانية

اسالية اسلررة لربام و ا الددريا ،ولعل ما بق يرجع عدم ختريص اسياانيا الما ية سشروع و ا
الددريا ،وقلة دير اسمدلما العامة د اسدر ة مللشمل اسطلوب ،واهدمام اسسؤولا بدف يذ الربام الددريبية
بغض الفظر ع و ري ايوا ا اسادية واسعفوية للمعلما وهو أمر يفبغ للمسئولا اجتهدمام ب ومراعا .
و د ق هذه الفديجة مع ما و لا لي درا ة الدرايسة ولبابفة وع يل( )2016م أمهية ايوا ا اسادية
واسعفوية ،ودرا ة الش رس واجلعد ( )2017م وجود معوقا مادية دمثل د عدم رف حوا ا للمعلمة اسددربة
وقلة عدد ال اعا اسلررة للددريا ،وما خلرا ل درا ة العدييب( )2015ودرا ة العدييب ( )2013م
ضعف ايوا ا اسادية واسعفوية اس دمة للمعلما اسددربا ،وقد يعاى ذلك ا أن و ر ايوا ا اسادية يعاز الدوا ع
لبذل اجل ود د مجيع اجملاجت  ،ون ص احمل اا قد يضعف جانا اجتلداام م اسعلما اسدربا ،وهو ما أدد
ندائ الدرا ا وضرورل ربط الدفمية اس فية مليوا ا والعالوا وال قيا  ،وقلة ايوا ا أو انعدام ا اس دمة
للمعلما اسددربا يعد ايديت دبريا يواج مشروع و ا الددريا د اسدارو.
النتائج املتعلقة ابحملور الرابع (التحدايت البشرية) :قام الباحث حبساب الدمرارا والفسا اسئوية
واسدو ط الوزين وقيمة دا 2للدايديت البشرية م وج ة نظر قادل ومعلم اسدارو الثانوية الف ارية ايمومية بفا
(عام) ،والفدائ يوضاي ا اجلدول اآليت:
جدول ( )4التكرارات والنسب املئوية للتحدايت البشرية من وجهة نظر عينة من قادة املدارس واملعلمني (ن=)1125

436

61.2

436

61.2

395
395

436

17.5

532

47.3
35.1
35.1

436

38.8

530

47.1

159
396
41
41

197

38.8
38.8

530

47.1

159

14.1
14.1
35.2
3.6
3.6

689

38.8

530

47.1

530

47.1

159

14.1

159

14.1

2.2
2.2
2.2
2.2
1.8
2.6
2.6

689

املتوسط

كا2

198.4 198.4 198.4
198.4
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561.5 561.5 151.4

7

ضعف الدقة د اخديار معلم الدو ا و ق معايري
موضوعية

0.01

6

ن ص عدد اسدربا اسؤهلا للددريا م ذوس
الم ا ل لدف يذ الربام الددريبية

0.01

5

ضعف سام اسدرب ملسادل العلمية للموضوع
الددرييب ،واس ارل د دمي

0.01

4

باع اسدرب أل اليا الددريا غري مفا بة
جتحدياجا اسعلما

0.01

3

دين مسدوى متم اسدربا م اسواد العلمية
سوضوعا الددريا

0.01

2

قلة خربل اسدربا د الدعامل مع اسددربا ر فية

0.01

1

ضعف م ارل اسدربا د ا دلدام الو ائل
الدمفولوجية اسعيفة

%

0.01

م

املفردات

ك

%

ك

%

الداللة

موافق
ك

موافق إىل حد ما

غري موافق

د .عل ب محود ايريب :رور م

3319

42.15

3442

43.71

1114

14.15

474.14

42.15

491.71

43.71

159.14

14.15

-----

متوسط جمموع التكرارات

320.8

جمموع التكرارات

0.01

ك

%

ك

%

ك

%

املتوسط

موافق

كا2

موافق إىل حد ما

غري موافق

الداللة

م

املفردات

لدو ا الددريا د اسدارو الثانوية السعودية د ضو اجتااها ايديثة د الددريا ال بوس.

يدضح م اجلدول ( )4أن الدايديت البشرية لدو ا الددريا ملسدارو الثانوية السعودية م وج ة نظر
العيفة جا اسوا ة علي ا بدرجة مدو طة د أغلا م رداهتا ؛ حيث بلغا قيمة دا 2احملسوبة ( )320.8وه
دالة عفد مسدوى  ،0.01وأمجعا العيفة عل قلة م ارل بعض اسدربا د ا دلدام الو ائل الدمفولوجية اسعيفة،
والدعامل مع اسددربا ر فية ،واهدااز مسدوى متم بعض ا م اسواد العلمية سوضوعا الددريا ،وهو ما يس ر
ع باع اسدربا أل اليا دريا غري مفا بة جتحدياجا اسعلما ،وي سر الباحث ذلك بوجود ضعف د
عداد هؤجت اسدربا م قبل اإلدارل العامة للددريا واجتبدعاث ،واخديارها و ق معايري وشروط غري موضوعية.
و د ق هذه الفديجة مع ما و لا لي درا ة الش رس واجلعد ( )2017م أن ضعف أتهيل اسدرمل
أحد اسعوقا لربام الددريا ،دما د ق مع ماخلرا ل درا ة الف يع ( )2015ودرا ة العدييب ()2013
واله أدد عل ضعف عداد و دريا اسدربا الذي ي ومون بد دمي الدعا لإلدارل اسدر ية د عملية
الددريا ،ودرا ة ايروان ( )Erawan, 2015ع وجود عدل عوامل داخلية وخارجية ساها د جنا الددريا
داخل اسدر ة ،دمثل د اجت دعداد الدام م جانا اسدر ة لدف يذ لك الربام  ،وجتشك أن ن ص أتهيل اسعلما
اسدربا والذس قد يعاى زيتدل األعبا الوظي ية عل اسشر ا ال بويا وقادل اسدارو وعدم قدرهتا عل ن ل
الددريا اسعلما اسدربا ،وهو ما قد يؤدس ضعف برام الددريا ومللدايل ميثل أحد العوامل اسؤثرل د
عاقة مشروع و ا الددريا.
النتائج املتعلقة ابحملور اخلامس (التحدايت العلمية والتقنية) :قام الباحث حبساب الدمرارا والفسا
اسئوية واسدو ط الوزين وقيمة دا 2للدايديت العلمية والد فية م وج ة نظر قادل ومعلم اسدارو الثانوية الف ارية
ايمومية بفا (عام) ،والفدائ يوضاي ا اجلدول اآليت:
جدول ( )5التكرارات والنسب املئوية للتحدايت العلمية والتقنية من وجهة نظر عينة من قادة املدارس واملعلمني (ن=)1125

889

79.0

119

10.6

117

10.4

1056.8
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0.01

1

اجتعدماد عل األ اليا الد ليدية د الددريا

%

ك

%

ك

%

الوزىن

2.7

م

املفردات

موافق
ك

موافق إىل حد ما

غري موافق

املتوسط

كا2

الداللة
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24.3

576

51.2

276

24.5

2

1086

96.5

39

3.5

----

----

2.8

272

24.2

774

68.8

79

7.0

2.2

810

72

276

24.5

39

3.5

2.7

831.8
161.6

788
417.63 3341

37.12 37.12 79.0

119
271.00 2168

436.38 3491

24.09 24.09 10.6

117

651

57.9

435

38.7

39

3.5

-----

38.79 38.79 10.4

889

70

298

26.5

39

3.5

2.7
2.5
2.7

1056.8 513.8 771.7
458.7

متوسط جمموع التكرارات

0.01

جمموع التكرارات

0.01

8

اخديار مواد وموضوعا دريبية غري جيدل م قبل
اسدربا

0.01

7

مهال عمليا وندائ ومي الربام الددريبية اس دمة
للمعلما

0.01

6

األ اليا الددريبية اسسدلدمة جت دماش مع
اجتااها ايديثة د الددريا ال بوس

974.4

الددريبية

686.5

5

فاول جماجت وموضوعا هامشية أثفا الدورا

0.01

4

ضعف مشاردة اسعلما د وضع اسادل الددريبية

0.01

3

اجتعدماد عل اجلوانا الفظرية د عملية الددريا
و مهال الدطبيق

%

0.01

2

عدم جرا مسح شامل جتحدياجا اسعلما م
مشروع و ا الددريا

ك

%

ك

%

الوزىن

0.01

م

املفردات

273

موافق
ك

موافق إىل حد ما

غري موافق

املتوسط

كا2

الداللة

يدضح م اجلدول ( )5موا ة عيفة الدرا ة عل الدايديت العلمية والد فية لدو ا الددريا ملسدارو
الثانوية السعودية جا بدرجة دبريل د أغلا م رداهتا؛ حيث بلغا قيمة دا 2احملسوبة ( )458.7وه دالة
عفد مسدوى  ،0.01وأمجعا العيفة عل ضعف مشاردة اسعلما د وضع اسادل الددريبية  ،وهو ما ند عف
اخديار مواد وموضوعا دريبية غري جيدل م قبل اسدربا ملإلضا ة اجتعدماد عل اجت ا يجيا الد ليدية
د الددريا ،وقلة ا دلدام اجت ا يجيا الددريبية اله دماش مع اجتااها ايديثة د الددريا ال بوس،
و مهال عمليا وندائ ومي الربام الددريبية اس دمة للمعلما ،وعدم جرا مسح شامل جتحدياجا اسعلما
م مشروع و ا الددريا ،ويرجع الباحث ذلك اسرداية اله يدمدع هبا نظام الددريا د اسملمة العربية
رميا اسواد الددريبية ،ووضع
السعودية ،حيث لجة اإلدارل العامة للددريا واجتبدعاث د غالا األحيان
األ اليا اله دماش مع ا بدون الرجوع الدايديد الشامل والوا ع جتحدياجا اسعلما الددريبية داخل
اسدر ة.
و د ق هذه الفديجة مع ما و لا ل درا ة حداد ( )2019م اخن ا اااها اسعلما حنو الدفمية
اس فية والددريا ،ودرا ة الش رس واجلعد ( )2017اله رأ أن عدم شراك اسعلمة د اخديار برام الدفمية
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اس فية اله ايداج ا وقلة الدعاون مع دليا ال بية د اخديار برام للدفمية اس فية م معوقا برام الدفمية اس فية،
دما د ا ع مع ما خلرا ل درا ة ع يس ( )2011م عدم وجود آليا مدفوعة لددريا اسعلما داخل
اسدر ة داسشاردة ال عالة با اسدارو واجلامعا د عداد وختطيط و ف يذ و ومي برام دريا اسعلما داخل
اسدر ة ،واإلشراف اسباشر علي ا أبنواع اسلدل ة ،واإلشراف اإلدليفيم  ،ومرادا اسعلما.
الفروق بني استجاابت أفراد العينة للتحدايت املختلفة:

جدول ( )6نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق بني متوسطي درجات قادة املدارس واملعلمني للتحدايت املختلفة وجمموعها الكلى (ن=)1125
املتغريات

قادة املدارس (ن = )39

املعلمني (ن = )1086

داللة الفروق

م

ع

م

ع

قيمة (ت)

مستوى الداللة

حتدايت إدارية

23.41

1.71

24.07

1.89

2.149

0.01

حتدايت فنية

16.36

1.90

17.12

2.34

2.013

0.01

حتدايت مالية ومادية

15.85

3.20

17.41

3.08

3.109

0.01

حتدايت بشرية

15.28

1.32

16.13

1.96

2.676

0.01

حتدايت علمية وتقنية

14.95

1.15

15.68

1.58

2.857

0.01

اجملموع الكلي للتحدايت

85.85

5.22

90.41

5.20

2.215

0.01

يدضح م اجلدول ( )6وجود روق ذا دجتلة حرائية با مدو ط درجا قادل اسدارو واسعلما
للدايديت اله واج و ا الددريا د اسدارو الثانوية السعودية لراحل اسعلما ،حيث بلغا قيمة ( )
احملسوبة ( )2.21وه قيمة دالة حرائيا عفد مسدوى دجتلة ( ،)0.01و دل هذه الفديجة عل أن اسعلما
يواج ون عومل أثفا العملية الددريبية برورل أدرب م ال ادل ،وقد يرجع ذلك دون اسعلما ها اسعفيون
بعملية الددريا ،وي ع عل عا ا ايمل مسؤولياهتا م حضور و اعل ومشاردة جادل د الددريا ،هبدف
اإلعداد اجليد والدةهيل ال عال ليمونوا مدربا د اسسد بل ال ريا ،خبالف ال ادل الذي يضطلعون بعملية الدفظيا
واإلشراف ط ،وهو ما جيعل اسعلما يواج ون العديد م الرعومل د العملية الددريبية ملإلضا ة ضعف
ايوا ا اسادية واسعفوية احملددل سعلم الدو ا ،وختدلف هذه الفديجة مع ما و لا ل درا ة الف يع ()2015
م عدم وجود روق ذا دجتلة حرائية با ا راد العيفة.
ملخص نتائج الدراسة:
أجابا الدرا ة د ارها الفظرس ع السؤال األول اسدعلق ملجتااها ايديثة د و ا الددريا
ال بوس ،مث أجابا ع السؤال الثاين م خالل أدال الدرا ة (اجت دبانة) وه "الدايديت اله واج و ا
الددريا د اسدارو الثانوية السعودية" ،حيث أظ ر الفدائ وجود ايديت واج و ا الددريا د اسدارو
الثانوية السعودية ،أبرزها دان الدايديت اإلدارية والدايديت العلمية والد فية بدرجة دبريل ،أما الدايديت اسالية
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واسادية لدو ا الددريا ملسدارو الثانوية السعودية د جا

بدرجة دبريل و مدو طة ،وبيفا الفدائ أن

الدايديت ال فية والدايديت البشرية لدو ا الددريا ملسدارو الثانوية السعودية جا بدرجة مدو طة.
د اجلانا اآلخر بيفا الفدائ وجود روق ذا دجتلة حرائية با مدو ط درجا قادل اسدارو
واسعلما للدايديت اله واج و ا الددريا د اسدارو الثانوية السعودية لراحل اسعلما ،حيث بلغا قيمة
( ) احملسوبة ( )2.21وه قيمة دالة حرائيا عفد مسدوى دجتلة (.)0.01
توصيات الدراسة:
د ضو ندائ الدرا ة ميم وضع عدد م الدو يا  ،ومف ا:
 .1وضع اآلليا الالزمة اله دعا مسامهة اسعلما د عداد وختطيط و رميا الربام الددريبية الفوعية
اسف ذل د برانم الدو ا ملسدارو الثانوية.
 .2ر ع مسدوى وع قادل اسدارو الثانوية ومعلمي ا يما يدعلق ملإلجرا ا الدفظيمية اخلا ة بربام الدو ا
و يا ا وأهدا واجتااها ايديثة د الددريا ال بوس.
 .3العمل عل وضع خطة لدفمية م ارا قادل اسدارو الثانوية لل يام بعمليا الدلطيط إلدارل العمليا
الددريبية د مدار ا و ف يذها.
 .4مراعال األعبا الوظي ية للمعلما ال ائما واسشاردا بربام الدو ا واألوقا اسالئمة هلا.
 .5ضما برام الدو ا دريا اسعلما عل أ اليا الددريس ايديثة د ا دلدام واجت د ادل م
الدمفولوجيا اجلديدل.
 .6طوير ال درا العلمية للمدربا ال ائما عل مشروع الدو ا و فمية م اراهتا د األ اليا الددريبية
ايديثة وا دلدام الدمفولوجيا د الددريا.
 .7ختريص مياانية خا ة رشروع و ا الددريا ملسدارو الثانوية ،ودعم ا ملسوارد اسالية لداي يا اسعلما
ال ائما واسشاردا د اسشروع.
 .8و ري قاعدل بياان احرائية وضح واقع ومشمال واحدياجا مشروع و ا الددريا والعمل عل
ايديث ا مل دمرار ودعم ا ملسسو اإلحرائية الدقي ة بشمل دورس ،و س يل ممانية الو ول هلا بيسر
و ولة.
 .9عيل جرا ا ومي الربام الددريبية بشمل دورس ووضع آليا ايدد جدوى الربام الددريبية.
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التصور املقرتح:

د ضو اإلجابة ع السؤال األول م أ ئلة الدرا ة ،وما متلضا عف الفدائ م وجود العديد م
الدايديت اله واج و ا دريا اسعلما د اسدارو الثانوية ايمومية الف ارية رديفة الريت  ،ا دوجا األمر
وضع رور م سواج ة لك الدايديت م خالل اجت دعانة ملجتااها ايديثة د و ا الددريا ال بوس
هبدف طوير عملية الدو ا و ال العملية الددريبية اله دا د اسدارو الثانوية السعودية ،وذلك د ضو اآليت:
منطلقات التصور املقرتح:
 .1الدوج العام لدى اسسؤولا ع الددريا د وزارل الدعليا للف و مللعملية الدعليمية ،وأبرزها العمليا اسدعل ة
إبعداد اسعلما و دريب ا أثفا اخلدمة وذلك م خالل مشروع الدطوير اس ين للمعلا.
 .2ا دثمار العالقا والشرادا الدولية للف و ملسعلا و طوير أدائ الوظي .
 .3اي يق ما هتدف لي خطط اإل ال اجتقدرادس الساب ة وايالية ،هبدف حداث ن لة نوعية د عملية الدعليا
بشمل عام ،وأتهيل و طوير األدا اس ين للمعلا بشمل خاص.
 .4اجت د ادل م اجتااها ايديثة د الددريا ال بوس وعل رأ ا اجتااه حنو الددريا داخل اسدر ة د ظل
الدجارب الفاجاية للدول اسد دمة.
 .5اجتهدمام مللبفية الدايدية الدمفولوجية للمدارو الثانوية ملسملمة العربية السعودية ،حىت أهنا قد أ بايا متدلك
ا ياا وأدوا مفولوجية ضلمة ميم اجت د ادل مف ا د ف يذ عمليا الددريا برورل أدثر جناحا م
اب د ا.
أسس التصور املقرتح:
 .1ف يذ يا ة الدعليا واله نرا د اسدادل رقا ( )165عل ويل اجل ا الدعليمية اسلدرة عفايد ا إبعداد
اسعلا اسؤهل علميًّا ومسلميًّا لما ة مراحل الدعليا؛ حىت حي ق اجتدد ا الذايت و ق خطة زمفية خا ة.
 .2اجتهدمام مللدطوير اس ين للمعلا د ضو ما يدطلب الدور اهلام واييوس الذس ي وم ب م خالل بفا جيل
انجح للمسد بل.
 .3اسعلا رد وعفرر أ ا د عملية الدعليا ،و طوير أدا ه م أها اس وما اله يبين علي ا طوير ب ية أردان
العملية الدعليمية وذلك د بيل الف و هبا.
 .4اجتهدمام بد دمي دورا دريبية لدفمية اسعلما م فيا داخل اسدر ة.
 .5اجتااه حنو ايسا ال درل الدفا سية سفظومة الدعليا لدلبية احدياجا وق العمل.
 .6دريا اسعلا عل ا دلدام مفولوجيا الدعليا و وظي ا د عملية الددريس.
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اله واج اسملمة العربية السعودية وم أها لك الدايديت  :ضعف الم ايت

اس فية

لدى بعض اسعلما ،و دين مسدوى الدايريل اسعرد للطالب.
أهداف التصور املقرتح :س
ر ع مسدوى الم ا ل الداخلية للمدر ة الثانوية ،م خالل اي يق األهداف
يسع الدرور اس

الدالية:
 .1براز دور اسدر ة الثانوية د عملية طوير األدا اس ين للمعلا م خالل الددريا داخل اسدر ة.
 .2اجت د ادل م اإلمماان اسادية للمدارو الثانوية د ع د الدورا الددريبية ،واجت د ادل م اخلربا
البشرية اسوجودل هبا.
 .3ر ع اسسدوى ال ين سعلم اسرحلة الثانوية وما يدضمف م ممار ا دريسية و دارية وعالجية.
 .4ايويل اسدر ة الثانوية العامة مفظمة مدعلمة.
 .5عداد دوادر مدر ية مدربة قادرل عل الف و ملسدر ة الثانوية ووضع ايلول للمشمال الطارئة.
آليات تنفيذ التصور املقرتح:
األهداف اخلاصة بربامج توطني التدريب :

 .1عريف اسددربا أببعاد العملية الدعليمية وأخالقيا م فة الدعليا.
 .2الدعرف عل اسفاه الدرا ية وال درل عل ايليل ا و ثرائ ا.
 .3عايا ا ا ا يجيا الددريس ايديثة.
 .4معر ة األ اليا ال بوية د دارل الرف وبرام حل اسشمال اله قد واج اسعلما.
 .5طوير د ايت اسعلما د عمليا الددريس (الدلطيط والدف يذ والد ومي).
 .6سام اسددربا ببعض الدوج ا ال بوية اسعا رل اله فم الدعلا اإلبداع والدعاوين.
حتديد االحتياجات التدريبية:
وذلك م خالل اآليت:
 .1الدايديد الدقيق لالحدياجا الددريبية ع ريق أدوا ذا مرداقية عفد مجع اسعلوما .
 .2ال ايص الدقيق لآلرا اله يبدي ا اسددربون عفد الدعبري ع احدياجاهتا الددريبية.
 .3درا ة اجتحدياجا الددريبية ال علية د اسدارو الثانوية.
 .4اخديار األنشطة الددريبية را يدماش مع اجتحدياجا الددريبية.
تصميم الربامج التدريبية :وذلك و ق ما يل :
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عفد الدلطيط و طبيق برانم الددريا ال عال يؤخذ بعا اجتعدبار ايديد اجتحدياجا  ،ووضع األهداف
لدايديد احملدوى واخديار اسشاردا ،وايديد أ ضل اجلداول الامفية ،واخديار الدس يال اسالئمة ،واخديار اسدربا
اسالئما ،واخديار وا يا الو ائل السمعية والبررية اسالئمة ،و فسيق و ييا الربانم .
ايديد أهداف الربانم  :األهداف ه الغايت اله يؤمل اي ي ا م ورا الربانم الددرييب ،وهذه
األهداف عبارل ع ندائ جيرى رميم ا و قراراها م دما ،و وضح األهداف ما يراد حداث م غيري د مسدوى
أدا اسددربا واااهاهتا و لود ا ود ضوئ ا يدا وضع اسادل الددريبية وأهداف الربانم الددرييب وايديد اسوارد
الددريبية اسداحة لدى اسدر ة.
ايديد نوع اس ارا اله يُددرب علي ا :بعد أن يدا ايديد اجتحدياجا الددريبية دما بق ،أييت دور
رير نوع اس ارل أو اس ارا اسالئمة هلذه اجتحدياجا  ،واله يعمل الربانم الددرييب عل دساهبا أو ل ا
لدى اسددربا ،وهذه اس ارا حيداج ا دا ة اسددربا د مجيع اسسدويت الددريبية والددريسية اسسد بلية.
وضع اسف اج الددرييب :وهو اسوضوعا أو اسواد وم رداهتا اله ددرو أو يدرب علي ا اسددربون ،ويدا
ايديدها د ضو اجتحدياجا الددريبية ،وحىت يمون اسف اج الددرييب جيدا وحي ق األهداف اسطلوبة يجا أن
يمون انبعا م البيئة احمللية ،وأن يدسا بطابع اسع ولية وجيا أجت مون اسعلوما قدمية وممررل ،بل جديدل
ومسدايدثة.
تنفيذ الربانمج التدرييب :يدضم ف يذ برانم الددريا أنشطة م مة دضم وضع اجلدول الامين لدف يذ
الربانم  ،و ر يا ممان وقاعا الددريا ،واسدابعة اليومية لسري الربانم  ،دما جيا مراعال وقيا الربانم  ،و و ري
اسسدلاما والدس يال الددريبية ،وا يا اسدربا واسددربا م خالل ال درل عل اجت دلدام األمثل لدمفولوجيا
الدعليا.
تقومي الربامج التدريبية :وتتضمن ما يلي:

اله يسدلدم ا

 .1ايديد العفا ر اله يراد ييم ا د الربانم الددرييب وهذا يدطلا ايديد نوع ال رارا
الد ييا.
 .2وضع خطة للايرول عل اسعلوما اسطلوبة للد ييا وهذا يدطلا مجع اسعلوما و فظيم ا وايليل ا د
ضو اسعايري اسوضوعية.
 .3اويد مدلذس ال رارا بد رير مللفدائ اله و ل لي ا اسسؤولون ع الددريا إلحداث عديل د
مدخال نظام الددريا أو عمليا .
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املتدربني :وتتمثل أدوارهم يف:

 .1الدعبري ع احدياجاهتا الددريبية د ا دبانة اجتحدياجا جبدية وموضوعية و ق الواقع الدعليم .
 .2العمل عل طبيق ما مت الددريا علي د طبيق الدعلا الفشط ملسدر ة.
 .3زيتدل اجت الع وال را ل اس فية اسر بطة مللدورا الددريبية.
 .4اإل ادل م ايليل اسفاه الدرا ية د ال عاليا الددريبية.
املدربون :وتتمثل أدوارهم يف:
 .1الدمم م اسادل الددريبية.
 .2و ر د ايت الددريا الالزمة لدسيري اجللسة الددريبية.
 .3ربط عاليا الددريا أبمثلة واقعية م اسواقف الر ية.
 .4ا دلدام أ اليا دريبية حديثة.
 .5اتحة ال ر ة أمام اسددربا للمشاردة اإلجيابية.
 .6اإلعداد العلم اجليد للدورا الددريبية و ثرا ال عاليا و دمي الدغذية الراجعة.
 .7وزيع اس ام واألدوار برورل موازنة وعادلة عل اسشاردا.
 .8شاعة جو م اجتح ام والراحة الف سية واسر د اجللسا الددريبية.
املسؤولون عن التدريب وعليهم القيام مبا يلي:
 .1اخديار الدوقيا واسمان اسفا با لدف يذ الددريا.
 .2جرا الدرا ا بشةن حاجا اسعلما الددريبية وأخذ آرا اخلربا واسعلما أن س ا.
 .3مدابعة ف يذ الدورا الددريبية والدةدد م اند ال أثر الددريا.
 .4عايا الددريا مليوا ا اسادية واسعفوية.
 .5اجت دعانة خبربا م اجلامعا السعودية وخا ة أ ا ذل دليا ال بية.
 .6مفح اسددربا ش ادا مللساعا الددريبية.
 .7ع د امداياان ييمية د هناية الدورا الددريبية.
متطلبات تنفيذ التصور املقرتح:
يدطلا ف يذ الدرور اس اختاذ جمموعة م اإلجرا ا دمثل يما يل :
 .1زيتدل اسياانية اسلررة سشروع و ا الددريا ،مع وضع بفد خاص مليوا ا اسادية للمشاردا د
الدورا الددريبية م اسدربا واسددربا.
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 .2وضع شروط ومعايري موضوعية جتخديار معلم الدو ا ،و ق الم ا ل واس ارل الشلرية واسؤهال .
 .3غيري نظرل اسعلما لعملية الددريا ملعدبارها م وم أ ا لداي يق الدفمية اس فية هلا.
 .4مشاردة اسعلما د ختطيط الربام الددريبية م خالل ايديد اجتحدياجا الددريبية الالزمة هلا ،مع األخذ
ملجتعدبار لعملية فظيا و ف يذ الربام الددريبية حبيث جت دعار مع األعمال الددريسية اله ي وم هبا
اسددرب.
 .5دم الدمفولوجيا ايديثة د عمليا الددريا.
 .6اجتهدمام بعمليا الريانة الدورية والطارئة لألج ال الدمفولوجية ،و و ري ال فيا اسلدرا ،مع اخذ
اجتحديا ا الالزمة لألعطال ال فية اله قد ايدث أثفا عملية الددريا.
 .7نشا برو ودول عاون ي ض إبشراف دليا ال بية واسرادا البايثية عل ختطيط و ف يذ برام و ا
دريا اسعلما أثفا اخلدمة.
 .8اجتهدمام ملجلانا الدطبي ضا ة اجلانا الفظرس د عملية الددريا م خالل الدمليف إبعداد
البايوث اجتجرائية م جانا اسعلما ،هبدف زيتدل رص اجت د ادل م لك الربام .
 .9نشا قاعدل بياان معلوما ية خا ة ملإلجرا ا الدفظيمية للعمليا الددريبية س ل عل اسعلما
الدعرف عل قواعد العمل اخلا ة واسفظمة لدلك الربام .
التحدايت اليت قد تواجه تطبيق التصور املقرتح:
قد يواج هذا الدرور بعض الدايديت اله ايول دون اي يق أهدا  ،ومف ا:
 .1انشغال اسعلما اسدوا ل جيعل ا يفرر ون ع ال ديا عل طوير م اراهتا ،مما يفعمس لبا عل قدراهتا
وأدائ ا م ارنة بغريها.
 .2ن ص معر د ا مللددريا وأمهيد  ،وقلة رغبة البعض م اسعلما د اسشاردة بدلك األنشطة الددريبية اعد ادا
مف ا بعدم جدواها.
 .3قلة سام اسعلما رواد وأدوا الددريا نديجة عدم اهدمام اسسؤولا ع الددريا بدعريف اسعلما
ملإلجرا ا الدفظيمية والدف يذية لربام الددريا اس ررل.
 .4ضعف ال درل عل مدابعة الددريا ،م اسعلما م جت يسع وقد جت دممال الددريا واجت دمرار ي
نظرا لايتدل مسؤوليا اسدر ية.
 .5قلة خربل اسعلما د الدعامل مع األج ال والو ائل اجتلم ونية.
 .6عدم وجود شبمة ان نا داخلية عالة ملسدر ة.
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آليات التغلب على حتدايت تطبيق التصور املقرتح:

هفاك جمموعة م اآلليا اله ميم هبا الدغلا عل ايديت طبيق الدرور اس ه :
 .1اسدابعة اسسدمرل م قبل اسسؤولا ع برام الدو ا للدةدد م طبيق اسعلما ما علموه م الدورا
الددريبية د مدار ا.
 .2فظيا دورا دريبية حول دي ية طبيق اجتااها ايديثة د الددريا ال بوس.
 .3و ري اإلمماان اسادية الالزمة لدطبيق برام و ا الددريا.
 .4نشا نظام عال للمعلوما داخل اإلدارا الدعليمية ،يعمل عل و ري اسعلوما والبياان األ ا ية
وايليل ا و و يل ا لل ائما عل الددريا.
 .5الدفسيق با ال يادل الدعليمية العليا وا دانا د وزارل الدعليا أو مرادا البايوث واسدارو بشةن مشروع
و ا الددريا للمعلما بغر الدايسا والدطوير اسسدمر لعملية الدعليا بطري ة وادا الدغريا
والدطورا ايديثة.
 .6اجت د ادل م اخلربا العاسية الساب ة د دا ة الدول واسؤ سا اله بفا اااه الددريا داخل اسدر ة
واله ثبا جناح ا بشمل دبري.
 .7وضع معايري علمية عفد اخديار اسددربا بفا عل موا ا جديدل ر بط بم ايت وخربا علمية.
 .8نشر ث ا ة ا دلدام الدمفولوجيا ايديثة د الدعليا.
 .9و ري شبما ان نا عالية السرعة داخل اسدر ة.
مقرتحات الدراسة:
 .1ال يام بدرا ة ميدانية سعر ة آرا مشرد الددريا د دارا
للمعلما د اسدارو الثانوية الدابعة هلا.

الدعليا حول أثر الدو ا عل الفمو اس ين

اله واج و ا الددريا د اسدراو الثانوية للبفا د اسملمة العربية

 .2جرا درا ة بايث الدايديت
السعودية.
 .3جرا درا ة م ارنة با اسدارو الثانوية (بفا وبفا ) د مسدوى و ا الددريا.
قائمة املراجع:

أوال :املراجع العربية:
أبو الرب ،ال الدي حممد .)2017( .السيا ة اإل المية واإل الم السيا  .عمان :دار اخللي .
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