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 االهداء

 اهلل عميو كسمـإلى معمـ البشرية كمنبع العمـ نبينا محمد صمى 

أىدم ىذا العمؿ مف كؿ قمبي إلى الشمعتاف المتاف تضيئاف حياتي بالمحبة كالحناف      

 )أمي كأبي( في دعمي معنكيا كمف صميـ قمبيما أف أنجز العمؿ كاكممو بدعائيما

 الى اخكتي كاخكاتي األعزاء في الكطف كالشتات 

 فمسطيف  الغالي الى أركاح الشيداء كأبناء كطني

لى زكجتي التي لطالما تمنت لي أف أرقى لمحصكؿ عمى الدرجة العالية في جؿ دراستي  كا 

 دعـ كقدـ كتمنى لي اتماـ ىذه الرسالةإلى  كؿ مف 

ياىـ أجمعيف  كأسأؿ اهلل أف يكفقني كا 
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 الشكر والتقدير

 ؿ كجيؾ كعظيـ سمطانؾ فيا ربي لؾ الحمد كما ينبغي لجال النعـ ـالحمد هلل الذم بشكره تدك 

 كأصمي كأسمـ عمى سيدنا محمد بف عبد اهلل القائؿ: "ال يشكر اهلل مف ال يشكر الناس"   

   و كمنو أتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى جميع أساتذتي الفضالء فبعد شكر اهلل عمى نعم     

كأخص بالذكر  ،جامعة الخميؿبالدراسات العميا عمادة ك  اإلدارةالتمكيؿ ك  كميةالعامميف في 

، كالشكر رسالةال هالذم تكـر بالتكجيو كاإلشراؼ عمى إعداد ىذ الدكتكر محمد الجعبرم

:األستاذ الدكتكر سمير أبك زنيد كاجازة الرسالة  لباقي أعضاء لجنة مناقشة ايضا مكصكؿ

  ممتحنا داخميا، كالدكتكر ياسر شاىيف ممتحنا خارجيا 

الذيف مكظفي كزارة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية ى كما كأتقدـ بالشكر الجزيؿ إل     

 جزاء الفجزاىـ اهلل خير رسالة الالزمة ليذا الجمع البيانات  سيمكا لي ميمة
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 الدراسة ممخص

ىدفت الدراسة إلى فاعمية البرامج التدريبية بعد تطبيؽ النمكذج العاـ لتصميـ التعميـ 

(ADDIEعمى البرامج التدريبية التي تنفذىا كزارة التربية كالتعميـ )   العالي الفمسطينية 

مف القائميف عمى عممية التدريب  قصدية ةعينمع  شبو مييكمة مقابالتقاـ الباحث بإجراء 

ة قاـ الباحث بطرح أسئمحيث  ،االستبانةمف اجؿ تطكير  التربية كالتعميـ العالي في كزارة

  العينة  الدراسة عمى

مككنة مف أبعاد نمكذج  استبانةاستخدـ الباحث المنيج الكصفي مف خالؿ تطبيؽ كقد 

(ADDIE)،  مجاؿ بالدراسة المتمثؿ في العامميف  ـ استيداؼ جميع أفراد مجتمعتحيث

 ـ، فقد كزع الباحث8107/8108راسي التدريب في كزارة التربية كالتعميـ خالؿ العاـ الد

( 351( استبانة صالحة لمتحميؿ، فكاف عدد أفراد العينة )351، كتـ استرداد )( استبانة411)

 مكظفان كمكظفة  

( عمى البرامج التدريبية في كزارة التربية ADDIEف تطبيؽ نمكذج )ألى تكصمت الدراسة إ

 تصميـك تحميؿ االحتياجات التدريبية  يضاأك كالتعميـ العالي في فمسطيف جاء بدرجة متكسطة، 

في كزارة التربية كالتعميـ العالي في فمسطيف جاء بدرجة البرامج التدريبية  كتطكير كتقييـ

في كزارة التربية كالتعميـ العالي في تنفيذ البرامج التدريبية  نتائج أفبينما أظيرت المتكسطة، 

( عمى البرامج التدريبية ADDIEأف معكقات تطبيؽ نمكذج )ك جاء بدرجة مرتفعة،  فمسطيف

تقسـ إلى بعديف األكؿ إدارم مثؿ المراسالت الرسمية كاإلجراءات االدارية، ككقت تنفيذ 

ف الرجكع إلى نحك التدريب، كما يتـ تحديد البرامج التدريبية دك كاالتجاىات السمبية  ،التدريب



 ك
 

تعمؽ بالتعميمات المالية المتجددة باستمرار، كحجـ ، كالبعد اآلخر مالي ياحتياجات المتدربيف

 التمكيؿ يتعارض مع عممية التقييـ 

ة المستمدة ضركرة االىتماـ بالدكرات التدريبيب كصيفإف الباحث ي ،بناءن عمى النتائج السابقة

مف المراكز العالمية في اعداد أعضاء ىيئة التدريس الستيعاب التغيرات كالتقنيات الحديثة في 

عطاء المعمميفك  العممية التعميمية  فرصة لتحديد حاجاتيـ التدريبية بما يتكافؽ مع مياراتيـ  ا 

دريب عمى اداء ، كأف تعمؿ الكزارة عمى متابعة أثر التكخبراتيـ كاالختصاصات التي يؤدكنيا

  العامميف في كزارة التربية كالتعميـ



 ل
 

Abstract 

 

                The study aimed to effective training programs after applying the general model 

for the design of education (ADDIE) on the training programs that Implemented carried 

out   by the Palestinian Ministry of Higher Education. 

     The researcher, conducted semi-structured interviews with Purposive Sample of the 

trainers in the Ministry of Education and Higher Education to develop questionnaire, 

where the researcher asking questions of the study on the sample. 

        The researcher used the descriptive approach, through the applying of the 

Questionnaire Contain of the dimensions of the Model (ADDIE), where the target all 

members of a Population Study of workers in the field of training in the ministry of 

education during the academic year 2017/2018, the researcher distributed (400) 

Questionnaire,  and retrieve (350) Questionnaire valid for analysis, the number of 

members of the sample was (350) employees. 

         The study found that the applying of the (ADDIE) Model to Training programs in 

the Ministry of Education and Higher Education in Palestine was medium degree, as well 

training needs analysis, design, development and evaluation of training programs in the 

Ministry of Education and Higher Education in Palestine was medium degree, while the 

results showed that the implementation of the training programs in the Ministry of 

Education and Higher Education in Palestine was high degree, and that the Obstacles  to 

the application of the (ADDIE) Model on the Training programs divided into two 

dimensions, first is administrative, such as official correspondence management and 

administrative procedures, the time and the implementation of training and negative trends 

toward training, and determined the Training programs  without reference to needs of the 

trainees, the other dimension is financial and relates to renewed financial instructions, and 

the amount of funding required is contradicts with the evaluation process.  

        Based on previous results, the researcher recommends that attention the training 

programs derived from international  centers in the preparation of the members of the 

teaching staff to accommodate the changes and new technologies in the educational 

process. Giving teachers the opportunity to identify training needs in line with their skills, 

experience and competencies performed, and that the ministry is to follow up the impact 

of training on staff performance in the Ministry of Education in Palestine. 
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     المقدمة: 1.1

المنظمػػات إلػػى رعايػػة النشػػاط  دفػػعممػػا فػػي العمميػػة اإلنتاجيػػة ىػػـ األ ىػػك العنصػػر البشػػرميعػػد 

كحػػػدة تنظيميػػػة فػػػي المنظمػػػة أك مػػػف قبػػػؿ كحػػػدة تنظيميػػػة  ام صػػػر مػػػف قبػػػؿالمتعمػػػؽ بيػػػذا العن

متخصصػػة بػػالمكارد البشػػرية تعمػػؿ عمػػى إيجػػاد منػػاخ تنظيمػػي مناسػػب يسػػيـ فػػي تحقيػػؽ رضػػا 

 ( 8101العامميف )أبك شيخة، 

بػػبعض التحػػديات كالتيديػػدات التػػي تسػػتفز الكاقػػع كتسػػتثير  كفلقػػد فاجأنػػا القػػرف الحػػادم كالعشػػر 

فإنػػو بػػنفس الكقػػت قػػد كضػػع تحػػت  ىػػذا الجيػػؿ مػػف العػػامميف فػػي الكظػػائؼ العامػػة،ىمػػة أبنػػاء 

تصػػػػرفيـ كبػػػػيف أيػػػػدييـ حصػػػػيمة التػػػػراكـ البشػػػػرم كالتقػػػػدـ العممػػػػي كالتقنػػػػي المصػػػػاحب لمثػػػػكرات 

( ليصػػبف فػػي مقػػدكرىـ إحػػداث التحػػكالت اإلداريػػة كالمينيػػة كاالتصػػالية)المعرفيػػة كاإللكتركنيػػة 

 منظماتيـ كمؤسساتيـ إدارة فاعمة ككفؤة لتحقيؽ أىدافيا)الكبيسػي،كالسمككية التي  تجعؿ مف 

8101 ) 

اف مثػػػؿ ىػػػذه التحػػػديات تزيػػػد مػػػف أىميػػػة قيػػػاـ المنظمػػػات بػػػإجراء العديػػػد مػػػف البػػػرامج كال شػػػؾ 

حيػػث يحتػػؿ التػػدريب مكانػػة ىامػػة بػػيف األنشػػطة اإلداريػػة اليادفػػة الػػى رفػػع الكفػػاءة  التدريبيػػة،

المكانػػة نابعػػة مػػف االيمػػاف الفعػػاؿ الػػذم يمعبػػو التػػدريب فػػي تطػػكير  كىػػذه اإلنتاجيػػة كالخدميػػة،

 مما يساعد عمى تحقيػؽ أىػداؼ المنظمػة بفاعميػة ككفػاءة )العػزاكم، كتنمية الكفاءات البشرية،

 (  03، ص 8119

يعتبر التدريب في عصرنا الحاضر مكضػكعنا أساسػينا مػف مكضػكعات اإلدارة نظػرنا لمػا لػو مػف 

الصػدارة فػي  قد أصبف التدريب يحتؿ مكػافلرية  ك نتاجية كتنمية المكارد البشارتباط مباشر باإل

كمػا أكلكيات عدد كبير مف دكؿ العالـ، باعتباره أحد السبؿ الميمػة لتكػكيف جيػاز إدارم كفػؤ، 
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كييػػػػدؼ التػػػػدريب اإلدارم إلػػػػى تزكيػػػػد المتػػػػدربيف بالمعمكمػػػػات كالميػػػػارات كاألسػػػػاليب المختمفػػػػة 

أعماليـ المككمة ليـ كتحسيف كتطكير مياراتيـ كقدراتيـ، كمحاكلػة تغييػر المتجددة عف طبيعة 

سػػػمككيـ كاتجػػػاىيـ بشػػػكؿ إيجػػػابي، كبالتػػػالي رفػػػع مسػػػتكم األداء كالكفػػػاءة اإلنتاجيػػػة )الكػػػردم، 

8101      ) 

لـ يعد ىناؾ جدؿ حكؿ أىمية التدريب بالنسية لممنظمػات المعاصػرة، باعتبػاره عمميػة منظمػة ك 

احتياجػػػات  لتمبيػػػةكذلػػػؾ  دؼ الػػػى إحػػػداث تغييػػػر فػػػي المعرفػػػة كالميػػػارة كالسػػػمكؾ،كمسػػػتمرة، تيػػػ

، كالمنظمػػة التػػي يعمػػؿ بيػػا كالكظيفػػة التػػي يؤدييػػا، ،يػػا الفػػردك مسػػتقبمية، يحتاجأمحػػددة حاليػػة 

كيدكر حكار في ىذه المنظمات حكؿ كيفية تصميـ بػرامج تدريبيػة فعالػة لتحسػيف أداء عاممييػا 

شباع رغباتيـ كطم ظػؿ البيئػة  في ،كخدمة اىداؼ المنظمة مف جية أخرل ،كحاتيـ مف جيةكا 

لكنيػػا  فالبيئػػة الخارجيػػة قػػادرة عمػػى تػػكفير الكػػـ المطمػػكب مػػف العمالػػة، ،المحيطػػة شػػديدة التغيػػر

لػػػػذلؾ يجػػػػب عمػػػػى إدارات ىػػػػذه  عػػػػف تزكيػػػػد ىػػػػذه المنظمػػػػات بػػػػالكيؼ المطمػػػػكب منيػػػػا تعجػػػػز

 ( Dessler, 2015ف خالؿ التدريب )م ،ظمات أف تعكض ىذا العجز في الكيؼالمن

كمػػا اف الكػػادر البشػػرم الفمسػػطيني أحػػكج مػػا يكػػكف ل عػػداد كالتػػدريب كالتطػػكير كفػػؽ أسػػاليب 

كأدكات حديثة لمنيكض بالعمؿ الحككمي كاألىمػي كقطاعػات العمػؿ المختمفػة، ألف ىػذا الكػادر 

التقػػدـ كالتطػػكر فػػي  دكف يقػػـك بمكاجيػػة العراقيػػؿ التػػي يصػػنعيا االحػػتالؿ الصػػييكني، لمحيمكلػػة

  (8108)الحديدم كدىمش، جميع المجاالت 

لػػذا ال بػػد مػػف تنظػػيـ بػػرامج التأىيػػؿ كالتػػدريب بطريقػػة تسػػاعد عمػػى تالفػػي جكانػػب القصػػكر فػػي 

مؤسسػات اإلعػداد القبمػي كبعػػد الخدمػة كتحقيػؽ أغػراض العمميػػة التعميميػة بصػكرة أفضػؿ كىػػذا 

 ( 8117العطكم، المعمميف عممية مستمرة ) يتطمب بالضركرة اعتبار مسألة كتدريب
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 مشكمة الدراسة: 0 8  

بحيػث يػزكد المصػمـ لمبػرامج  ،( أسمكب نظامي لعممية تصػميـ التعمػيـADDIE)يعتبر نمكذج 

التدريبيػػة بإطػػار إجرائػػي يضػػمف أف تكػػكف المنتجػػات التعميميػػة ذات فاعميػػة ككفػػاءة فػػي تحقيػػؽ 

كتصػػػميـ  رحمػػة التحميػػؿ لالحتياجػػػات كتقػػديرىا،م األىػػداؼ كالػػذم يشػػػمؿ خمػػس مراحػػؿ كىػػػي:

كاخيػػرا  ،كتنفيػػذ البرنػػامج لمفئػػة المسػػتيدفة كتطػػكير البرنػػامج بشػػكؿ مفصػػؿ، البرنػػامج التػػدريبي،

 مرحمة التقييـ 

زارة التربيػػة الباحػػث الػػذم يعمػػؿ فػػي أحػػد اقسػػاـ التػػدريب التابعػػة إلحػػدل مػػديريات ك  فقػػد الحػػظ

التربيػػػة كزارة البػػػرامج التدريبيػػػة التػػػي تقػػػدميا فػػػي  ان كاضػػػح الن خمػػػ أف ىنػػػاؾ كالتعمػػػيـ الفمسػػػطيني

لمعامميف بيا مف حيث االعداد كالتحميؿ لالحتياجات التدريبية كالتنفيذ كالتطػكير  العالي كالتعميـ

فػي المكازنػات الالزمػة لتنفيػذ ىػذه البػرامج كضػعؼ  كالعجػز تقمػيصالكالتقيػيـ لمبػرامج التدريبيػة ك 

   امتابعتي تقييميا ك في

مػف خػػالؿ المقػػابالت غيػػر المييكمػة التػػي أجرىػػا الباحػػث مػػع العػامميف فػػي أقسػػاـ التػػدريب فػػي ك 

مديريػػػة التربيػػػة كالتعمػػػيـ الحػػػظ اف التػػػدريب بحاجػػػة إلػػػى تطػػػكير كمنيجيػػػة كاضػػػحة مػػػف أجػػػؿ 

أعمػػى درجػػة مػػف الكفػػاءة لػػدل العػػامميف، ككػػذلؾ مػػف خػػالؿ اطػػالع الباحػػث عمػػى الكصػػكؿ إلػػى 

   (ADDIE)رتبط مباشرة بنمكذج األدب النظرم الم

كػػكادر إعػػداد ألم جيػػة أك قطػػاع يرغػػب فػػي  التػػدريب ركػػف اساسػػي كخيػػار اسػػتراتيجي كبمػػا أف  

 يسػتدعي ،بشرية قادرة عمى تمبية متطمبات العمؿ كمكاكبة التطكرات كالتغيػرات فػي بيئػة العمػؿ

كسػػا ،الفمسػػطينية  التربيػػة كالتعمػػيـ كزارةالعػػامميف فػػي تػػدريب  ذلػػؾ بيـ ميػػارات متجػػددة تحسػػف كا 

حتى يككنػكا عناصػر فاعمػة عنػد القيػاـ بكاجبػاتيـ المنكطػة باستمرار مف مستكل ادائيـ كتطكره 
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 بمػػا يتفػػؽ مػػع األىػػداؼ المكضػػكعة لمبػػرامج التدريبيػػةك  ،طبقػػا لوصػػكؿ العمميػػة العالميػػة بيػػـ،

  (8119)السكارنة، 

فاعميػػػة البػػػرامج  مػػػدل معرفػػػة مػػػف خػػػالؿ يمكػػػف تشػػػخيص مشػػػكمة الدراسػػػةمػػػف ىػػػذا المنطمػػػؽ ك 

التي تنفذىا  التدريب برامجعمى  (ADDIEالتدريبية بعد تطبيؽ النمكذج العاـ لتصميـ التعميـ )

  في فمسطيف التربية كالتعميـكزارة 

 أسئمة الدراسة: 3.1

 ( عمىADDIEتطبيق نموذج )مدى  ما:  تمحكرت الدراسة حكؿ السؤاؿ الرئيس التالي

  ؟ وزارة التربية والتعميم العالي في فمسطينفي  برامج التدريب

 : تساؤالت الفرعية التاليةكيتفرع عف ىذا السؤاؿ ال

 ؟حتياجات التدريبيةاالكتحديد ىؿ تقـك كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية بتحميؿ   0

 ؟بتصميـ المحتكل التدريبي كالتعميـ الفمسطينية ىؿ تقـك كزارة التربية  8

 ؟البرامج التدريبيةبتطكير ية كالتعميـ الفمسطينية ىؿ تقـك كزارة الترب  3

بتنفيػػػذ المحتػػػكل التػػػدريبي بمػػػا يحقػػػؽ أىػػػداؼ ىػػػؿ تقػػػـك كزارة التربيػػػة كالتعمػػػيـ الفمسػػػطينية   4

 ؟التدريب

 ؟بتقكيـ مخرجات التدريبىؿ تقـك كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية   5

كالتعمػػػيـ  ي كزارة التربيػػػة(عمػػػى البػػػرامج التدريبيػػػة فػػػADDIEمػػػا معكقػػػات تطبيػػػؽ نمػػػكذج )  6

 ؟الفمسطينية
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 أهداف الدراسة: 4.1

 :التالية مجمكعة مف األىداؼتسعى ىذه الدراسة الى تحقيؽ    

)التحميػػػؿ، التصػػػميـ، التطػػػػكير،  وبمراحمػػػ (ADDIE) تطبيػػػؽ نمػػػػكذج مػػػدلالتعػػػرؼ عمػػػى   0

  ارة التربية كالتعميـ الفمسطينيةكز  فيالتنفيذ، التقكيـ( 

(عمػػى البػػرامج التدريبيػػة فػػي كزارة التربيػػة ADDIEت تطبيػػؽ نمػػكذج )معكقػػا التعػػرؼ عمػػى  8

  كالتعميـ الفمسطينية

 الدراسة: أهمية 5.1

 تنقسـ أىمية ىذه الدراسة الى قسميف :

 األهمية العممية:  1.5.1

بػػػرامج (عمػػػى ADDIEتطبيػػػؽ نمػػػكذج )مػػػدل  تناكلػػػت حيػػػث الدراسػػػة بالحداثػػػة تتمتػػػع ىػػػذه  0

 كالتعميـ العالي الفمسطينية في كزارة التربية  التدريب

في تكجيو انظار البػاحثيف إلجػراء المزيػد مػف الدراسػات مف المأمكؿ أف تسيـ ىذه الدراسة   8

 بما يشكؿ إضافة لودب اإلدارم  الميـالتطبيقية في ىذا المجاؿ 

 خاصة كالمكتبة الفمسطينية كالعربية عامة في حقؿ التدريب  المكتبات العمميةإثراء   3
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 األهمية العممية:  2.5.1

 أال كىػك قطػاع التعمػيـ ،عمػى قطػاع ىػاـ كحيػكم طبػؽمػف ككنيػا تتنبع أىمية ىذه الدراسػة   0

تقػػػػػديـ التعمػػػػػيـ المميػػػػػز لممػػػػػكاطف مسػػػػػتكل كالتػػػػػي قػػػػػد تسػػػػػاىـ فػػػػػي تحسػػػػػيف  ،فػػػػػي فمسػػػػػطيف

  الفمسطيني

اؿ كخاصػػة العػػامميف فػػي مجػػ تنبيػػو المسػػئكليف فػػي كزارة التربيػػة كالتعمػػيـ العػػالي الفمسػػطينية  8

  (ADDIE)التدريب كالتأىيؿ في معرفة كيفية بناء البرامج التدريبية باستخداـ نماذج 

المينيػة لالسػتمرار  الباحػث تستمد ىذه الدراسػة بالنسػبة لمباحػث ككنيػا تتكافػؽ مػع تطمعػات  3

  بالعمؿ في ىذا المجاؿ الياـ

كفاءة عممية التدريب مػف رفع في  الفمسطينية كزارة التربية كالتعميـ العاليتفيد ىذه الدراسة   4

فػػػي بنػػػاء  (ADDIE)ذج اسػػػتخداـ نمػػػك  بػػػالخطك نحػػػك، كذلػػػؾ جػػػؿ تطػػػكير كتنميػػػة عمميػػػاأ

 البرامج التدريبية 

 حدود الدراسة: 6.1

 :عمػػىاقتصػػرت ىػػذه الدراسػػة  الحدددود الموضددوعية ( تطبيػػؽ نمػػكذجADDIE عمػػى)

   فمسطيففي في كزارة التربية كالتعميـ العالي  برامج التدريب

 الفمسػػػطينية  كزارة التربيػػػة كالتعمػػػيـاقتصػػػرت ىػػػذه الدراسػػػة عمػػػى  دود المكانيدددة:الحددد

  الضفة الغربية في ليا كمراكز التدريب التابعة
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 :مػػف الثػػاني كالفصػػؿ األكؿ سػػيتـ تطبيػػؽ ىػػذه الدراسػػة فػػي الفصػػؿ  الحدددود الزمانيددة

  (8108-8107العاـ الجامعي )

 :مف مدير عاـ لقسـ االشػراؼ عامميف اقتصرت ىذه الدراسة عمى ال الحدود البشرية

  تدريبالكالتأىيؿ التربكم كرؤساء اقساـ كمشرفي 

 :وتعريف المصطمحات التعريفات اإلجرائية 7.1

كسػابيـ المعػارؼ كالميػارات  التدريب: .1 ىك العممية المخططة لتغيير االتجاىات السػمككية كا 

ؿ معػػػيف كتطػػػكير قػػػدرات مػػػف خػػػالؿ الخبػػػرة التعميميػػػة لبمػػػكغ أداء فعػػػاؿ فػػػي نشػػػاط أك مجػػػا

)المصػػػدر،  المكظػػؼ كتحقيػػؽ احتياجػػػات المنظمػػة الحاليػػػة كالمسػػتقبمية مػػف القػػػكل العاممػػة

8101 ) 

جمكعػػة مػػف األنشػػطة المنظمػػة كالمعػػد ليػػا مسػػبقان كالتػػي تيػػدؼ إلػػى م التدريبيددة:الدددورات  .2

ر كتطػػكي العػػامميف فػػي التربيػػة كالتعمػػيـصػػقؿ ميػػارات كمعػػارؼ كسػػمكؾ كاتجاىػػات كخبػػرات 

أدائيػػػـ تحػػػت إشػػػراؼ المراكػػػز التدريبيػػػة لمسػػػاعدتيـ عمػػػى ممارسػػػة المينػػػة بشػػػكؿ مسػػػتقؿ  

 ( 8101)القيسي،  مستقبالن 

تصميـ التعميـ لأسمكب بأنو  (ADDIE)يعرؼ الباحث  :(ADDIE) التعريف اإلجرائي لد   .3

فاعمية ككفاءة في يزكد المصمـ بإطار إجرائي يضمف أف تككف المنتجات التعميمية ذات 

عناصر ال عمى تحميؿ عاـ كتصميـ كتطكير كتنفيذ كتقييـكيقكـ  تحقيؽ األىداؼ،

  طبيعة العممية التربكية تقتدييامشتركة ال
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بينما التعمـ ىك نتاج تمؾ العممية فالمعمـ يقكـ بعممية  ،ىك العممية كاإلجراءات التعميم: .4

ىيـ معينة كيكسبيـ العديد حيث ينقؿ لتالميذه المعارؼ كالحقائؽ كيككف لدييـ مفا ،التعميـ

  (1998مف الميكؿ كاالتجاىات كالقيـ كالميارات المختمفة )جامؿ، 
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 الفصل الثاني

 ومراجعة األدبيات السابقة النظري اإلطار 

 :اإلطار النظري  1.2

 :المقدمة 1.1.2

اممة، شك  نساف، كعممية التعمـ بالمعنى التربكم كاسعة لالتعميـ عممية دائمة كمستمرة تحصؿ 

كيتضمف كؿ ما يكتسبو  ،كال تقتصر عمى التعمـ المدرسي المقصكد بؿ يتعدل ذلؾ المعنى

 ،كعادات ،كقدرات ،كميكؿ ،كعكاطؼ ،كاتجاىات ،كأفكار ،كمعاف   ،المرء مف معارؼ

كيعتبر التعمـ ، سكاء كاف ذلؾ بالتعمـ المدرسي المقصكد أك بالتعمـ غير المقصكد ،كميارات

بكية، ككؿ صكر النشاط التربكم إنما ىي مكاقؼ يتعمـ منيا الفرد سمككو لب العممية التر 

اليكمي، كيككف التعمـ مف أجؿ ىدؼ معيف، فقد يككف مف أجؿ اكتساب ميارة أك معرفة، أك 

التفكير، أك  ـ الستخداـ األسمكب العممي فيمفاظ، أك تعمـ لحؿ المشكالت أك تعأفكار، أك أل

 ( 8114ىات معينة )ناصر، تماعية أك تعمـ الكتساب اتجاتعمـ لكسب عادات خمقية كاج

كفقػػان لمفمسػػفة التربكيػػة التػػي تػػنظـ بيػػا المنػػاىج الدراسػػية فػػي دكؿ العػػالـ  التعمػػيـيختمػػؼ مفيػػـك ك 

المختمفة كالتي غالبان مػا ينظػر إلييػا مػف اتجػاىيف أحػدىما يطمػؽ عميػو االتجػاه التقميػدم" مجػرد 

كساب معارؼ لم تمميذ"، كاآلخر التقدمي فقد أصبحت النظرة مف خاللو إلى إعطاء معمكمات كا 

النمػػػك  ـ مػػػف أجػػػؿ مسػػػاعدة التمميػػػذ عمػػػىالتػػػدريس عمػػػى أنػػػو كػػػؿ الجيػػػكد المبذكلػػػة مػػػف المعمػػػ

كفؽ ظركفو كاستعداداتو كقدراتو، إف اىتماـ المربيف بالنظر إلى التػدريس كعمميػة  ؿ  المتكامؿ ك  

قػـك بيػػا المعمػػـ كالتالميػػذ لمسػػاعدتيـ عمػػى تحقيػػؽ ككنظػاـ أك نسػػؽ يتكػػكف مػػف األنشػػطة التػػي ي

 (:2004ى التدريس فيما يمي )محمكد، أىداؼ محددة كيمكف تحديد معن

 عممية نقؿ معمكمات مف المعمـ لمتمميذ  التعميـ 
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 إحداث أك تيسير التعمـ  التعميـ 

 نشاط دينامي ذم ثالثة عناصر )معمـ، متعمـ، منيج(  التعميـ 

 في شركط معينة بيف عناصر التدريس الثالثػة )المعمػـ، التمميػذ، أحداث تتـ  التعميـ

 المادة( 

 عممية اتصاؿ إنساني التعميـ  

 نشاط عممي  التعميـ 

 منظكمة مف العالقات كالتفاعالت الدينامية لعدد مف العناصر كالمككنات  التعميـ 

 عممية صنع قرار  التعميـ 

 مينة يمارسيا مف يعممكف التالميذ  التعميـ 

 مجاؿ معرفي منظـ  تعميـال 

 عمميػػة تشػػكيؿ مقصػػكد لبيئػػة الفػػرد بصػػكرة تمكنػػو مػػف القيػػاـ بسػػمكؾ محمػػكد  التعمػػيـ

ؾ تتعػػػػدد تعريفػػػػات التػػػػدريس كفػػػػؽ نظرياتيػػػػا كفمسػػػػفاتيا شػػػػركط محػػػػددة كبػػػػذلتحػػػػت 

  كأطرىـ الفكرية

 

فمـ  ،البشريةقد شيدت السنكات األخيرة اىتمامان مكثفان مف قبؿ الدكؿ المتقدمة بتنمية المكارد ل

االقتصادية بقدر ما تتحدث عما  الطبيعية أك ثركاتيا تعد ىذه الدكؿ تتحدث عف مكاردىا

تممكو مف ثركة بشرية مؤىمة قادرة عمى تحقيؽ التنمية االقتصادية كالسياسية كاالجتماعية 

د كاالجتماعية ألم دكلة يتكقؼ عمى مدل إعدا ، ذلؾ ألف نجاح الخطط االقتصاديةكالثقافية

لذا تسعى المؤسسات  ،لمكاكبة التطكرات العممية كالتكنكلكجية ،القكل البشرية كتطكيرىا

كالمنظمات الحديثة لمكاكبة ىذه التطكرات مف خالؿ مراجعة سياساتيا كأىدافيا كاستراتيجياتيا 
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كتقنياتيا كنشاطاتيا المتعمقة بالتدريب بيدؼ تمكيف المتدربيف مف اكتساب الكفاءات 

 ،كالخطيب ; الخطيبHuang, 2000ت لمكاجية التحديات العممية كالتكنكلكجية )كالميارا

8118)  

كلذلؾ فاف دكر إدارة المكارد البشرية في تكفير الميارات كالكفاءات البشرية كتدريبيا كتطكيرىا 

كما أف تحقيؽ النجاح اليادؼ  ،كتحفيزىا مف أىـ الركائز التي تحقؽ لممؤسسة أىدافيا

بدءان بعممية االختيار كالتعييف كتقييـ األداء  ،س االىتماـ كالعناية الالزمة باألفراديستدعي تكري

كبرامج التدريب كالتطكير كأساليب التحفيز كالسعي إلثبات الفركؽ الذاتية في العمؿ كالمشاركة 

ظيار صكرة العمؿ لغرض تحقيؽ التحسف المستمر في األداء )حمكد   (8115 ،كالتعاكف كا 

 ،الكبرل المسائؿ الى االىتماـ كتكجيو ،االفراد في اليقظة إثارة في ميـ عامؿ لتدريبا اف كما

 ،الصيرفي) عمؿ أم ممارستو عند الفرد ليا يتعرض التي الطفيفة األخطاء عف النظر كغض

 ( 01ص ،8119

 كتعد ،سميمة كعممية عممية كمعايير أسس كفؽ كمدركسا مخططا التدريب يككف فأ كالبد

 كالتصميـ عاـ بشكؿ التعميـ تكنكلكجيا عمـ بيا ييتـ التي العناصر حدأ لتدريبا عمميات

 كتحقيؽ التعميمية المنظكمة مككنات كافة لتطكير استكماال كذلؾ خاص بشكؿ التعميمي

 الكظائؼ مختمؼ في المستمرة التنمية مجاؿ في كحيكية رئيسية عممية يمثؿ فالتدريب" أىدافيا

 كاالرتقاء أدائيـ، معدالت تحسيف عمى كيعمؿ معمكماتيـ يجدد يثح المتنكعة، بتخصصاتيا

 السيد،) "بيا يعممكف التي لممنظمة كالئيـ كتعميؽ اتجاىاتيـ، كصقؿ ،السمككية بقيميـ

8113 ) 

كقد أصبف التدريب في المرحمة المعاصرة ضركرة حياة ألم منظمة مف المنظمات التي 

 ، يمكف ليا أف تستجيب لمتطكرات المتسارعة حكلياألنو ال ،تحرص عمى بقائيا في المستقبؿ
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إال إذا أدركت أىمية التدريب ككظيفتو  ،كبخاصة في المجاالت التكنكلكجية كاإلدارية كالثقافية

حيث يسعى التدريب إلى إمداد العامميف الحالييف أك   (8118 ،األساسية في ذلؾ )عساؼ

(، كما Dessler, 2015) لمقياـ بميماتيـالجدد بالميارات األساسية كالمعارؼ المطمكبة 

 ،ييدؼ التدريب إلى تعديؿ سمكؾ المتدربيف كاتجاىاتيـ عمى نحك يتكافؽ مع متطمبات العمؿ

كيعزز مف ثقتيـ بأنفسيـ كبالتالي يحسف مف  ،عمى أداء كظائفيـ تيـككفاءمما يزيد قدرتيـ 

  (8108 ،أداء منظماتيـ  )الحديدم كدىمش

 :ريبمفهوم التد 2.1.2

 ،الجنسيات متعددة منظمات أكانت سكاء ميّمان  نشاطا البشرية المكارد تدريب يعتبر

 المستشفيات أك ،األكاديمية المؤسسات أك ،الحككمية القطاعات أك ،الصغيرة أكالمشركعات

(Jones, 2006)  نحك عمى كاتجاىاتيـ المتدربيف سمكؾ تعديؿ إلى التدريب ييدؼ كما 

 ثقتيـ مف كيعزز ،كظائفيـ أداء عمى ككفاءتيـ قدرتيـ يزيد مما ،العمؿ متطمبات مع يتكافؽ

  (8108  ،كدىمش الحديدم) منظماتيـ أداء مف يحسف كبالتالي ، بأنفسيـ

تيدؼ إلى تنمية ميارات  ،عممية منظمة كمستمرة( التدريب بأنو 8119كيعرؼ السكارنة )

 تواىو نحك ما يمكنو مف أداء كظيفتجكقدرات الفرد، كزيادة معمكماتو، كتحسيف سمككو كا

  بكفاءة كفعالية

 المتقدمة المجتمعات اعتمدتو كقد الزمف، عبر كتطكر القدـ منذ بدأ إنساني سمكؾ فالتدريب

 كذلؾ البشرية، ككادرىا أداء كتحسيف لتطكير كسيمة فيك ،اكمستقبمي حاضرىا كجعمتو كالنامية

 العالمية التكجيات كفؽ فيو نعيش لذما العصر طبيعة تناسب مختمفة أساليب بتكظيؼ

  (8119 ،)العزاكم المعاصرة
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 يحتاج التي كالخبرات المعارؼ إكساب ىدفيا عممية بأنو التدريب (8117) الكفاني كيعرؼ

 كالسمطة، لمعمؿ الصالحة كاالتجاىات تنقصو، التي المعمكمات كتحصيؿ اإلنساف، إلييا

 في الكفاءة مستكل رفع جؿأ مف الالزمة، كالعادات المالئمة كالميارات السمككية كاألنماط

 مع فاعميتو كظيكر العمؿ إلتقاف المطمكبة الشركط فيو تتحقؽ بحيث إنتاجيتو، كزيادة األداء

  المستيمؾ الكقت فيك  كالجيد التكمفة في كاالقتصاد السرعة

 ىي التربية أف حيث كالتدريب، كالتعميـ التربية بيف عالقة كجكد عمى( 8118كأكد عساؼ )

 في لممعارؼ كتنمية نقؿ عممية كالتعميـ كعممي، عممي سباؽ في القيـ منظكمة بناء عممية

 معرفي سياؽ في لمميارات كتنمية صقؿ عممية فيك التدريب أماك  كتطبيقي، ميني سياؽ

 التنمية كأف البشرية النكعية تطكير ثالكث كالتدريب كالتعميـ التربية كتمثؿ عممي، كمنيجي

 التنمية  ثالكث ىكك  كالتدريب كالتعميـ التربية ثالكث إطاره في يشمؿ كمي ـكمفي

 ( أف لمفيـك التدريب ثالثة أبعاد ىي:8108 ،كيرل )ابف عيشي

 بعد نظرم: كىذا البعد ييدؼ إلى إكساب المتدربيف المعرفة كالمعمكمات كالخبرات   0

كسابيـ  8 دارية  بعد سمككي: كييدؼ إلى تطكير اتجاىات المتدربيف كا  أنماطان سمككية كا 

 فّعالة 

 بعد عممي: كييدؼ إلى تزكيد المتدربيف بطرؽ جديدة أكثر فاعمية   3

 :أهداف التدريب 3.1.2

 استغالؿ مف كالجماعات األفراد يتمكف بمقتضاىا كسيمة أنو عمى التدريب إلى النظر كيمكف

 كحياة حياتيـ تطكير في راتكالقد اإلمكانات ىذه كاستثمار فييـ، الكامنة كاإلمكانات طاقاتيـ

 مراحؿ تككف أف شريطة لممنظمة، الكمية الكفاءة زيادة إلى التدريب يؤدم حيث منظماتيـ،
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ذا بالكامؿ، تحققت قد األخرل اإلدارية التنمية خطة  يساعد الذم المناسب المناخ تكفر كا 

 ( 8117)تكفيؽ،  العمؿ إلى التدريب أثناء خبرتو نقؿ عمى المتدرب

الرئيسي مف التدريب يتمثؿ في تحقيؽ نكع مف التغيير في المعرفة أك الميارات أك  اليدؼف

حيث ييدؼ إلى سد  ،كالذم مف شأنو يعزز كفاءة المكظؼ ،الخبرة أك السمكؾ أك االتجاه

عف طريؽ إكساب األفراد المعرفة كالميارة كالسمكؾ  ،فجكة بيف األداء الحالي كالمتكقعال

  (8116)كشكام، 

 تصميـ البرامج التدريبية لتحقيؽ مجمكعة مف األىداؼ يمكف إجماليا في النقاط اآلتيةكيتـ 

 :(8101 ،)أبك شيخة 

حاطتيـ   0 بالتقنيات الحديثة لتأدية يساعد التدريب األفراد العامميف عمى مكاكبة التطكرات كا 

 عمميـ 

 ماليـ  تنمية المعارؼ كالميارات كالمعمكمات التي تساعد العامميف في أداء أع   8

كالعمؿ ضمف تنمية  ،كذلؾ بدعـ سياسة المنظمة ،تنمية االتجاىات االيجابية في العمؿ   3

 ركح الفريؽ  

مف خالؿ كضع معايير لقياس مدل تقدـ  ،تحسيف مستكيات األداء لمفرد كالجماعة  4

كيعمؿ عمى إزالة المشاكؿ كالمعكقات التي تؤدم إلى  ،المتدرب خالؿ فترة التدريب

 كل األداء  انخفاض مست

تأىيؿ المكارد البشرية الالزمة ألداء الكظائؼ المطمكبة بالمستكل المطمكب كضمف   5

 كبالتالي يسيـ التدريب في تحقيؽ أىداؼ المنظمة    ،مكاصفات الكظيفة

 سكاء لمعامميف الجدد أك الحالييف   ،االرتقاء بمستكل اإلنتاجية أك األداء  6
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الذم يقـك  ،بيعة كمكاصفات تختمؼ عف العمؿ الحاليإعداد األفراد لمقياـ بأعماؿ ذات ط  7

عداد األفراد الجدد لمقياـ بعمميـ الجديد عمى أكمؿ كجو  ،بو الفرد بالنقؿ أك الترقية  كا 
 

كقد صنفت األىداؼ التدريبية في ثالث مجمكعات أساسية مرتبة حسب أىميتيا بحيث يمكف 

 (:8110 ،يف كجراداتأف تتكافؽ مع معظـ االحتياجات التدريبية )المبيض

مف خالؿ تزكيد  ،أىداؼ عادية: كىي األىداؼ التي تختص بالمحافظة عمى كفاءة األداء  0

 المستيدفيف بالمعمكمات كاالتجاىات الضركرية 

أىداؼ حؿ المشكالت: كىي األىداؼ التي تختص بالبحث عف حمكؿ مناسبة لممشكالت   8

 المعارؼ مف خالؿ التزكيد بالميارات ك  ،التي تكاجو العمؿ

أىداؼ إبداعية )ابتكارية(: كىي األىداؼ التي تسعى إلى إحداث تغييرات غير عادية   3

 ،أك التعامؿ مع مشكالتو ،كتزكيد المشاركيف بالميارات اإلبداعية البتكار أساليب العمؿ

 ليجرم العمؿ بيا كتصبف سائدة في كسائؿ العمؿ كسمككيات العامميف كتصرفاتيـ كقيميـ 

 :ة التدريبأهمي 4.1.2

 كالميارات، بالمعارؼ العامميف األفراد بتزكيد ييتـ نشاطا، ككنو في التدريب أىمية تكمف

 المنظمة، في كالجديدة الحالية أدكارىـ تتطمبيا التي كاالتجاىات لمسمكؾ االيجابي كالتغيير

 الفاعمة بيةالتدري البرامج كتحقؽ التكنكلكجي كالتقدـ التطكر ظؿ في المستمر التغيير لمكاكبة

 ,Dessler) ;(8116)عباس،  ;(8117 ،) السيدكضحيا ما حسب  لممنظمة، التالية الفكائد

2015) ; 

 (;8117(; )القكقا، 8117)الطعاني، (8108 ،)ابف عيشي; (8104 ،كأبك سممى عطياني)

 : (8114)أبك بكر،  
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 مما المتكقع، قبميالمست أك الحالي األداء سكاء األداء، في الضعؼ نقاط كمعالجة إزالة  0

 الميارات العامميف إكساب إف حيث التنظيمي، كاألداء اإلنتاجية زيادة إلى يؤدم

 بفاعمية إلييـ المككمة المياـ تنفيذ في يساعدىـبحيث  كظائفيـ ألداء الالزمة كالمعارؼ

  .اإلنتاج في المستخدمة المادية كالمكارد ،الضائع الكقت كتقميص ككفاءة،

 .أكثر بفاعمية قراراتيا كاتخاذ مشاكميا حؿ مف المنظمة يمكف التدريب   8

 كتنفيذ أىدافيا لصياغة المنظمة تحتاجيا التي المعمكمات كتحديث تجديد في يساعد   3

  .المختمفة البيئية المتغيرات مع يتكافؽ بما سياساتيا

  .اإلدارية القرارات كترشيد القيادة أساليب تطكير إلى يؤدم  4

 برامجيا تطكير بيدؼ كذلؾ الخارجي، المجتمع عمى منظمةال انفتاح في يساىـ  5

مكانياتيا   كا 

يعد التدريب مصدران ىامان مف مصادر إعداد الككادر البشرية، كتطكير أدائيـ، كتزكيدىـ   6

كسابيـ الخبرات  كالميارات الجديدة بالمعمكمات الضركرية لتطكيرىـ تجاه كظائفيـ، كا 

   سمككيـ كتغيير

ممية التي يتـ مف خالليا تعميـ األفراد عمى الممارسات المتكقع يعتبر التدريب الع  7

 استخداميا في أداء األعماؿ المككمة إلييـ حاليان، أك التي ستككؿ إلييـ مستقبميان 

يساىـ التدريب في رفع الركح المعنكية لمعامميف كتقميؿ الحاجة إلى اإلشراؼ عمييـ   8

 كتخفيض معدؿ الدكراف الكظيفي 

 .لو المقدمة الخدمات تحسيف خالؿ مف المستيمؾ أك المستفيد شباعإ فرص زيادة  9

 الحديثة التكنكلكجيا الستخداـ األفراد يعد فالتدريب الحديثة، التكنكلكجيا استخداـ  01

 .منيا عائد كبرأ عمى الحصكؿ كبالتالي
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 كالجماعات األفراد كميارات معمكمات تنمية ليشمؿ التدريب يمتد إذ، المجتمع تنمية  00

 .كالتعاكف التصاؿا في
 

 التدريب: أشكال 4.1.2

مكاف  ،لمتدريب صكران كأشكاالن متعددة كيمكف تصنيفيا حسب معايير مختمفة كأىداؼ التدريب

 :عمى النحك التاليالتدريب كفقان لمكظائؼ المختمفة  ،عدد المتدربيف ،كقت التدريب ،التدريب

 : (8101 ،)بف عنتر التدريب من حيث األهداف .1

لتجديد المعمكمات: كيتضمف تقديـ المعمكمات الجديدة لممكظفيف في  التدريب- أ

 كذلؾ بإجراء تغييرات تماشيان مع التقدـ الذم يحدث   ، التخصصات التي يمارسكنيا

التدريب لمترقية: كذلؾ عف طريؽ إعداد الفرد إعدادان جيدان لممارسة الميمات التي  - ب

كذلؾ بإكسابو المعمكمات  ،أعباء إضافيةحيث يتحمؿ المكظؼ ب ،يتطمبيا العمؿ الجديد

 كالميارات كاالتجاىات الالزمة لذلؾ  

التدريب عمى الميارات: كذلؾ نتيجة لمتسارع التكنكلكجي كتغيير أنماط العمؿ لذا يحتاج  - ت

كسابيـ الميارات المعرفية ،المكظفكف إلى تحديث الميارات كالمعارؼ المكجكدة لدييـ  ،كا 

 كتطكيرىا باستمرار  

 التدريب لتككيف االتجاىات: كذلؾ لتنمية االتجاىات السميمة لمفرد نحك عممو   - ث

 :(8104 ،)رضكافالتدريب من حيث مكان التدريب .2

التدريب داخؿ المنظمة: يعد ىذا النكع مف التدريب األكثر انتشاران بسبب انخفاض تكاليفو - أ

يالن، فيك يقكـ عف طريؽ ككذلؾ عدـ استغراقو كقتان طك  ،مقارنة بالتدريب خارج المنظمة
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بحيث تتعاقد معيـ المنظمة إلجراء البرامج  ،مدربيف ينتمكف إلى المنظمة أك مف خارجيا

 أك في مكقع العمؿ   ،التدريبية، كيتـ في قاعات متخصصة أك قاعات داخؿ المنظمة

التدريب خارج المنظمة: كتفضمو بعض المنظمات، كذلؾ لتكفر الكسائؿ كالتجييزات  - ب

 تـ في مؤسسات متخصصة أك حككمية  كات التدريبية بشكؿ أفضؿ، كقد يكاألد

التدريب بكاسطة شركات خاصة: كىك التدريب الذم يتـ بكاسطة شركات خاصة كلكف  - ت

 حقؽ أىداؼ المنظمة  عمى المنظمات التأكد مف جكدة التدريب كأنو ي

ب، كالتركيز عمى التدريب بكاسطة شركات حككمية: تقكـ الحككمة بدعـ برامج التدري - ث

ممكظفيف الميارات التي تخص الدكلة كالقطاع العاـ، كتقكـ ىنا الدكلة بعمؿ تدريب ل

 الحككمييف  

 :(8119)الصيرفي، التدريب من حيث وقت التدريب .3

التدريب قبؿ االلتحاؽ بالعمؿ: حيث يعتبر ىذا النكع مف التدريب بمثابة تكجيو لممكظفيف - أ

عمى مكانو في المنظمة، كحقكقو ككاجباتو، كطبيعة الجدد، بحيث يتعرؼ كؿ مكظؼ 

 العمؿ كظركفو المختمفة، كيجب أف يتـ في األياـ األكلى مف االلتحاؽ بالعمؿ  

التدريب أثناء العمؿ: كىك التدريب الذم يقّدـ لممكظفيف المكجكديف في المنظمة، بيدؼ  - ب

لرفع الكفاءة لدييـ، كتكمف تزكيدىـ بالمعمكمات كالميارات كالخبرات المستجدة في عمميـ 

أىميتو في تجدد كظائؼ العمؿ باستمرار، كيتخذ أشكاال عديدة فقد يككف التدريب فرديان 

 أك جماعيان، داخؿ المنظمة أك خارجيا  

 :(8101)أبك شيخة،  التدريب من حيث عدد المتدربين .4

اد أك التدريب الفردم: كيقصد بو تدريب كؿ فرد عمى حدة، كقد يككف بغرض اإلعد- أ

 تحسيف األداء، كتستخدـ فيو أساليب تدريبية متنكعة، كعادة ما تككف تكاليفو عالية  
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الكقت داخؿ  التدريب الجماعي: كفيو يتـ تدريب مجمكعة مف المتدربيف في نفس - ب

كفيو يسمف بتبادؿ اآلراء كالخبرات، كتستخدـ فيو أساليب تدريبية  المنظمة أك خارجيا،

مكانياتطمب استعدمتنكعة، كيت  مناسبة   مادية اد المدربيف كا 

 :(Dessler, 2015) التدريب وفقًا لموظائف المختمفة .5

تكجيو المكظؼ الجديد: كيضـ مفيكـ التكجيو تغطية المعمكمات األساسية عف المنظمة - أ

كرسالتيا كأىدافيا كسياستيا كىيكميا التنظيمي، كتكضيف حقكؽ المكظؼ ككاجباتو 

مات المقدمة لمعامميف، إلى غير ذلؾ مف األمكر التي تيـ كاألجكر كالدرجات كالخد

 المكظؼ الجديد في بداية عممو في المنظمة  

كمعارؼ متخصصة  النكع مف التدريب التزكيد بخبراتالتدريب التخصصي: يشمؿ ىذا  - ب

 ك عمؿ متخصص كفؽ حاجات المنظمة  لمزاكلة ميف أ

اؿ الحرؼ التي تتطمب تنكعان في التدريب الميني: كىك التدريب الذم يككف في مج - ت

الميارات كالمعارؼ، كفيو تقكـ بعض المنظمات بإنشاء معاىد لمتدريب، كفيو يحصؿ 

 الفنية كالمينية  المتدربكف عمى شيادات فنية، كيشمؿ األعماؿ 

التدريب اإلدارم: يشمؿ ىذا النكع مف التدريب فئات اإلدارييف في المستكيات العميا أك  - ث

امميف في الكظائؼ اإلدارية، كيعتمد ىذا  النمط مف التدريب عمى معالجة الكسطى كالع

دارة األزمات    المشكالت كسبؿ اتخاذ القرارات، كالتخطيط كالتنظيـ كالرقابة، كا 

 فيالتدريب اإلشرافي: كيشمؿ ىذا النمط تدريب المشرفيف لزيادة مياراتيـ كقدراتيـ  - ج

عف  كليتيـ، كغالبان ما يشمؿ معمكماتمسؤ اإلشراؼ عمى األفراد الذيف يقعكف تحت 

 عالية   المياـ المككمة إلييـ بكفاءة كفاعمية إلنجازالقيادة كاتخاذ القرارات، 
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 :مفهوم البرامج التدريبية 5.1.2

كؿ األنشطة التدريبية المخططة التي  كىي(: Training Programsالبرامج التدريبية )

ساسية ميمة مثؿ األىداؼ، كالمكاد التدريبية، كأساليب تقدـ لممكظفيف، كتشتمؿ عمى عناصر أ

التدريب، كتقنيات التدريب، كطرؽ التقكيـ كالمدربيف كالمتدربيف كعددىـ كفترة تنفيذ البرنامج 

كمقره كمدتو كمصادر تمكيمو كالمزايا الممنكحة لممتدربيف كالتي تيدؼ إلى تحسيف معمكماتيـ 

نتاجية كمياراتيـ كاتجاىاتيـ في مجاؿ مين تيـ، لتجعميـ قادريف عمى شغؿ كظائفيـ بكفاءة كا 

  ( 8118، كالعنيزم )الخطيب عالية

سيمة فعالة لتطكير كفاءة ك  "( في دراستو بأف البرامج التدريبية ىي2011صالفكذكر )

 " المكظؼ في العمؿ

 

 مفهوم فاعمية البرامج التدريبية: 6.1.2

البرامج التدريبية في إكساب المتدربيف ميارات  ( بأنيا: "مدل قدرة8101 ا)الخميفات،عرفي

كمعارؼ كقدرات كسمككيات تـ التخطيط ليا مسبقان عند تحديد االحتياجات التدريبية، كتحقيؽ 

أكبر قدر مف االستفادة مف المعمكمات المقدمة في البرنامج التدريبي لممتدربيف أك المنظمة" 

 ديد فاعمية البرنامج التدريبي كىي كاآلتي:كىناؾ مجمكعة مف األسئمة التي تطرح لغرض تح

 مف ىـ األفراد المطمكب تدريبيـ؟ 

 ما ىي االحتياجات التدريبية التي يسعى البرنامج التدريبي إلى تغطيتيا؟ 

 ما ىي المكضكعات كالمجاالت المطمكب تدريبيـ عمييا؟ 

 ما ىي األساليب التدريبية األكثر مناسبة ليؤالء األفراد؟ 

  المناسب لمعممية التدريبية؟ما ىك الكقت 
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 مف ىـ األشخاص المؤىميف لمقياـ بتدريب المتدربيف؟ 

 ما ىي المعايير التي تستخدـ لقياس فاعمية البرامج التدريبية؟ 

 :مقومات نجاح البرامج التدريبية 7.1.2

 : (8100)النجار،  يككف نجاح البرامج التدريبية بتكفر المقكمات التالية

البرنامج التدريبي: كيتـ ذلؾ بتحديد األداء الذم سيتقنو المتدرب  كضكح كتحديد أىداؼ  0

 بعد االنتياء مف البرنامج التدريبي  

تحفيز المتدربيف: إلقناعيـ بأىمية البرامج التدريبية في تمبية حاجاتيـ مف زيادة المعرفة   8

 كتحسيف الميارات  

مرة تبدأ بالتدريب قبؿ العمؿ، استمرارية عممية التدريب: أم أف عممية التدريب عممية مست  3

 كتستمر طكاؿ الحياة المينية، نظران لممستجدات المتغيرة  

أف تتكفر لدل المتدربيف الرغبة كالقناعة بأىمية التغيير كالحاجة إلى التدريب، كالذم   4

 ييدؼ إلى معالجة المشاكؿ التي يكاجييا المتدربكف كيغطي احتياجاتيـ في العمؿ  

لممدربيف كالمتدربيف في البرامج التدريبية: بحيث يككف المدرب مممان االختيار السميـ   5

بالمادة التدريبية كقادران عمى استخداـ أساليب التدريب الحديثة، كاختيار المتدربيف بناء 

 عمى االحتياجات التدريبية ليـ كلممنظمة  

 ممية التدريبية  تكفير البيئة التدريبية المالئمة كتجييزىا بكافة الكسائؿ الالزمة لمع  6

فاعمية  كنظران ألىمية البرامج التدريبية لممنظمات، فقد تـ اعتماد أربعة أبعاد رئيسية لقياس

ىي: اختيار المتدربيف، كأساليب التدريب، كمكاف التدريب، ككقت  تطبيؽ البرامج التدريبية

  البرنامج التدريبي
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 شروط نجاح العممية التدريبية: 8.1.2

 ف الشركط الكاجب تكفرىا لنجاح العممية التدريبية كيمكف إجماليا بما يميىناؾ العديد م

 :(8101)أبك شيخة، 

الدقة في تحديد االحتياجات التدريبية كأف يتناسب مضمكف برنامج التدريب مع الحاجات   0

 العممية لوفراد، كأف يتصدل لمعالجة مشكالت يكاجيكنيا فعميا  

يككف المدرب ممّمان بالمادة التدريبية كقادران عمى استخداـ االختيار السميـ لممدربيف بحيث   8

حتياجات التدريبية ليـ أساليب التدريب الحديثة، كاختيار المتدربيف بناء عمى اال

 كلممنظمة 

قبكؿ اإلدارة لنشاط التدريب عف اقتناع حقيقي فعندما تككف اإلدارة مقتنعة بأىمية التدريب   3

ؿ العقبات أماـ العممية التدريبية كتكفر األدكات زيت فإنيا لمؤسسةافي تطكير  كدكره

 كاإلمكانيات المادية كالبشرية الالزمة لو 

األفراد فجأة يمقى  عميو عتادإا مدريب بالمركنة، فمحاكلة تغيير أف يتصؼ برنامج الت  4

 مقاكمة عنيفة، كليذا يستحسف إتاحة الفرصة لتجربة الطرؽ كالكسائؿ الجديدة 

كضكعات التدريب بطريقة عممية مدركسة، بحيث يتـ الربط بيف تحديد أىداؼ كم  5

الؿ البرنامج األىداؼ كاالحتياجات التدريبية لممتدربيف، كيتـ تحقيؽ ىذه األىداؼ مف خ

 التدريبي  

تكفير البيئة التدريبية المناسبة كتجييزىا بكافة الكسائؿ الالزمة لمعممية التدريبية، كتكفير   6

 العممية التدريبية بفاعمية   جازإلناألجيزة كالمعدات 

إيجاد بيئة مناسبة لممتدرب بحيث يطبؽ األفكار كاألساليب الجديدة التي اكتسبيا في   7

 التدريب  
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 المكونات األساسية لمتدريب: 9.1.2

 ( المكونات األساسية لمتدريب1-2الشكل )

 
في تحقيؽ الميزة التنافسية "دراسة ( أىمية تدريب المكرد البشرم كدكره 8100عائشة، ) المصدر: شتاتحة،

 ، رسالة دكتكراه غير منشكرة، جامعة الجزائر ”حالة مديرية الصيانة

 ( بأف النظاـ التدريبي يتككف مف مجمكعة مف العناصر ىي:0-8يكضف الشكؿ)

كيقصد بيا األجزاء أك العناصر المراد إخضاعيا لعمميات معينة لتحكيميا أك  :المدخالت .1

 (، كتقسـ إلى ثالثة أنكاع: 8100ات كخصائص معينة )شتاتحة، إكسابيا مكاصف

مدخالت مادية: كتتمثؿ في اآلالت كالمعدات كالمكاد كاألجيزة التدريبية كالمباني كرؤكس - أ

 األمكاؿ 

مدخالت بشرية: كتتمثؿ في األفراد المشتركيف في عممية التدريب مف مدراء كمتدربيف  - ب

دارييف كفنييف كمساعديف   كا 
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: كتبدأ ىذه المرحمة بتحديد االحتياجات التدريبية ثـ يمييا كضع األىداؼ، كبناء ياتالعمم .2

عمى ذلؾ يتـ تصميـ البرامج التدريبية المناسبة، كتتضمف ىذه المرحمة فعاليات تنفيذ 

 البرامج كمتابعتيا كتقييميا  

معمكمات أك  : كتتمثؿ في النتائج المتحققة مف التدريب، مثؿ اكتساب المتدربيفالمخرجات .3

 ميارات أك اتجاىات جديدة، مما يؤدم إلى تحسيف كفاءة األداء كرفع مستكياتو  

: كىي مجمكعة الظركؼ التي تحيط بالمنظمة بصكرة عامة )بيئة خارجية(، البيئة .4

كبالعممية التدريبية بصكرة خاصة )بيئة داخمية(، كتتأثر بيا كتؤثر فييا )العزاكم، 

 ى:(، كتقسـ البيئة إل8119

بيئة داخمية: كىي مجمكع القكل التي تؤثر في التدريب كالمدربيف، المتدربيف، اإلدارييف، - أ

  العالقات الرسمية كغير الرسمية، أساليب التدريب كاألجيزة كالمعدات المستخدمة

 بيئة خارجية: كىي مجمكع القكل التي تكجد خارج المنظمة كتؤثر عمى التدريب   - ب

األىداؼ  كبيف التدريبي النظاـ مخرجات بيف مقارنة إجراء مثابةب : كىيالتغذية العكسية .5

 كتحديد ،المستيدفة لمنتائج الفعمية النتائج مطابقة مدل لتحديد كذلؾ مسبقنا; المكضكعة

االنحرافات كعالجيا، كتستخدـ ىذه المعمكمات لمحفاظ عمى مستكيات األداء المخطط ليا 

عديؿ األنشطة كتكييفيا بما يتالءـ مع الظركؼ في المنظمة كمعالجة المشاكؿ كحميا، كت

 المتغيرة مف جية أخرل 

كيتككف التدريب مف مجمكعة مف العناصر المتفاعمة، حيث إف كؿ عنصر يتأثر بالعناصر 

 (:8108)أبك النصر،  عمى النحك التالي األخرل كيؤثر بيا، كىذه العناصر ىي

كمحكرىا، فكجكد المتدرب المقتنع بأىداؼ المتدرب: يعد المتدرب أساس العممية التدريبية   0

 التدريب كأىميتو، يؤدم إلى نجاح التدريب  
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المدرب: مف الميـ اختيار المدرب المناسب القادر عمى استخداـ كسائؿ التدريب كأساليبو   8

  عف اختيار المادة العممية المناسب لتحقيؽ أىداؼ التدريب  المسؤكؿ، فيك المتنكعة

مؿ عمى تطبيقات كتماريف كحاالت تأم محتكل التدريب، حيث تش: التدريبيةالمادة   3

دراسية، فبعضيا يؤديو المتدرب كحده كبعضيا يؤديو بشكؿ جماعي مف خالؿ تقسيـ 

 المتدربيف إلى مجمكعات  

زات كالكسائؿ السمعية كالبصرية كالتجيي قاعاتالالتدريب: كتشمؿ مكاف التدريب ك  بيئة  4

  المستخدمة في عممية التدريب

 أساليب التدريب: 10.1.2

التي تستخدـ لنقؿ المادة التدريبية مف المدرب إلى  الطرؽ نياأب( 8101)حجازم،  ياعرف

المتدربيف، بيدؼ تزكيدىـ بالميارات كالخبرات الجديدة، كمنيا ما يختص بالتدريب الفردم، 

  كمنيا ما يختص بالتدريب الجماعي

 يتعمـ فالبعض المشاركيف تعمـ بنمط تتعمؽ عكامؿ عدة عمى التدريب أساليب اختيار يعتمد

 اآلخر البعض أف حيف في سمعية أك مرئية معينة كسائؿ استخداـ خالؿ مف أفضؿ بشكؿ

 خالؿ مف يراىا البعض كاف الشفيية كالكسائؿ كالتحميؿ المناقشة طريؽ عف ذلؾ يحقؽ

 التدريب طرؽ تعددت اكليذ تطبيقية، أعماال تتضمف التي التماريف أك العممية النشاطات

 جكاز عدـ أك المختمفة األساليب بيف الفصؿ يعني ال كىذا المكضكعة األىداؼ بتعدد

)الطعاني،  يمي ما األساليب ىذه كمف التدريبي البرنامج نفس في أسمكب مف أكثر استخداـ

8117): 

 الكقائع مف سمسمة بتقديـ ،المدرب فيو يقـك رسمي شبو حديث ىي :المحاضرات 

 عمى المتدربيف مشاركة كتقتصر مشكمة باستطالع يقـك أك، كالمفاىيـ حقائؽكال
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 ،الكقت تكفر أنيا مزاياىا كمف ،اإلعالـ ىك المحاضرة مف الرئيسي كاليدؼ االستماع،

 .المتابعة التقكيـ، المناقشة، االىتماـ، إثارة التدرج، المسبؽ، اإلعداد كشركطيا

 بصدد ىـ الذم المكضكع في المتدربيف بمناقشة بالمدر  فييا يقـك :المكجية المناقشة 

 عف الكشؼ بقصد األشخاص مف مجمكعة بيف كتفاعميا كاألفكار اآلراء حيث، دراستو

 الحرة، المناقشة أنماط، ثالثة منياك  الجماعة، أعضاء بدراستو ييتـ مكضكع جكانب

  المضبكطة المناقشة جزئينا، المضبكطة المناقشة

 أك دكريات أك كتب في بالقراءات المتدربيف بتكميؼ المدرب يقـك :التدريبية التماريف 

 في التدريبية المادة مف قدر اكبر تغطية مزاياىا كمف بحث، أك مشركع بإعداد يكمفيـ

 .الدافعية المتدربيف لدل يكف لـ حاؿ في فشميا عيكبيا كمف قصير، كقت

 التدريب مكاف نطاؽ رجخا لمكاف بعناية ليا مخطط جكلة كىي :الميدانية الزيارات 

 في كخاصة كالمباشرة الفعمية لممشاىدة المتدربيف أماـ الفرصة إلتاحة كتيدؼ ،األساسي

 .التدريب مكاف إلى نقميا يمكف ال التي الحاالت

 مجمكعة اساليب إلى األساليب السابقة كىي: ، (8101كأضاؼ حجازم )

 العممية المكاد في كخاصة كاسع نطاؽ عمى ممةعمست كىي :المخبرم التدريب. 

 تعاكني بشكؿ فييا العمؿ يتـ كالتي الصغيرة لممجمكعات اليادفة المناقشات مف نمكذج 

 .عممية تجربة أك معيف مشركع انجاز اجؿ مف

 كىنا فقط، الكممة عمى أك معا كالصكرة الكممة عمى يعتمد التقرير :كالبحكث التقارير 

 البحث أما العمؿ، ذلؾ المدرب يقيـ ثـ مفك  معيف شيء حكؿ تقرير بكتابة المتدرب يكمؼ

 مشكمة حؿ كىدفو دقيؽ منظـ إطار كفؽ جديدة أشياء أك معمكمات الستقصاء يككف

 .معينة
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 بتمثيؿ أكثر أك فرديف بكاسطتيا يقـك لمتدريب طريقة  األدكار تمثيؿ أك األدكار لعب 

 .كالمناقشة بالمالحظة اآلخركف كيقـك المدرب مف بتكجيو تمقائي

 معينة أىداؼ إلى الكصكؿ غايتيا جماعية نقاش أساليب :لمؤتمرا. 

 قادرا يككف أف دربتالم مف بعدىا يتكقع معيف بعمؿ المدرب يقـك حيث :العممي البياف 

 التي الميارات المتدرب يمارس حيث األداء طريقة كتشبييا العمؿ، نفس ممارسة عمى

 .العمؿ ظركؼ تحت أطكؿ لفترة تعمميا

 خطكات عدة في يمر تدريبي برنامج مف تتككف الذاتي لمتعمـ طريقة :برمجالم التعميـ. 

 كما فييا التصرؼ كيفية كتبياف مشكمة أك سؤاؿ: الذىني العصؼ أك األفكار استمطار 

 .ليا المناسبة الحمكؿ ىي

 المناقشة عمى كتقـك المستمعيف كاآلخر المختصيف احدىما جانباف فييا يشترؾ : الندكة 

 .النقاش كمحكر أساس ىي مكضكع أك مشكمة كجكد مأ المعتبرة

 مجاالت التدريب: 11.1.2

 ;(8118)درة كالصباغ، ; (8119يعمؿ التدريب في خمسة مجاالت رئيسية كىي )السكارنة، 

 (:Dessler, 2015); (8100)عدكاف، 

أم مساعدة المتدرب عمى تعمـ كفيـ الحقائؽ كالمعمكمات  (:Knowledgeالمعرفة )  0

ئ مثؿ أىداؼ المنظمة كسياساتيا، كالقكانيف كاألنظمة كالتعميمات كمثاؿ ذلؾ كالمباد

 االطالع عمى أساليب التدريب 

كتتككف مف ميارات العمؿ كميارات االتصاؿ، كالميارات اإلدارية  :Skills)الميارات )  8

ت كالتخطيط كالتنظيـ كالتنسيؽ كاتخاذ القرارات، كمثاؿ ذلؾ إتقاف ميارة جمع االحتياجا

 التدريبية كتشغيؿ الحاسب اآللي  
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كيتضمف تطبيؽ المعرفة كالميارات في مكقؼ عممي كطريقة  (:Techniquesاألساليب )  3

 التفكير كالسمكؾ مثؿ قيادة الطائرة 

كىي االتجاىات التي مف الممكف تعديميا أك تغييرىا فيناؾ  (:Attitudesاالتجاىات )  4

عتقداتو، كليس مف السيؿ تغييرىا، لذا يركز عكامؿ كثيرة تؤثر في اتجاىات الفرد كم

 التدريب عمى السمكؾ الممكف تعديمو 

كيختمؼ ىذا المجاؿ عف المجاالت األخرل بأنو ال يمكف تعمميا  (:Experienceالخبرة )  5

نما ىي ناتج الممارسة كالتطبيؽ العممي لممعرفة كالميارة كاألسمكب  داخؿ قاعة التدريب، كا 

 مة خالؿ فترة زمنية طكي

 :التدريب فاعمية تقييم 12.1.2

 فكجكد و،فعاليت مدل لتحديد يقيـ أف يجب األفراد، إدارة كظائؼ مف ككظيفة التدريب إف

 تسير التدريب عممية أف عمى يدؿ ال عميو، كاإلشراؼ تنفيذه عمى قائمة كىيئة لمتدريب برنامج

 البرامج تقييـ يمكف حيث جالبرنام نياية في ستتحقؽ التدريب أىداؼ كاف المطمكب، بالشكؿ

 : (8116)عباس،  ىي معايير أربعة خالؿ مف التدريبية

 التدريب، برنامج تمقكا الذيف األفراد لدل الفعؿ ردكد استخداـ يمكف : المشاركيف فعؿ رد 

 أسمكب حكؿ أسئمة تتضمف التدريبي البرنامج انتياء بعد استمارة تكزيع خالؿ مف كذلؾ

 المدرب بيف التفاعؿ كدرجة لممتدربيف، فائدتو كمدل لبرنامج،ا كمحتكل التدريب كطرؽ

  التدريبية العممية في المستخدمة كاألدكات التدريب، كمكقع كالمتدربيف،

 التي كالميارات كالحقائؽ كالمبادئ التعمـ مستكل قياس يمكف : التعمـ مستكل قياس 

 أك الكتابية ختباراتاال خالؿ مف ذلؾ كيتـ التدريبي، البرنامج في الفرد اكتسبيا

 المبادئ ليذه الفرد استيعاب مدل عمى خالليا مف التعرؼ يمكف حيث التحريرية،
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 اختبار فيجب الفرد، تعممو لما دقيقة صكرة االختبارات ىذه إعطاء اجؿ كمف كالميارات،

 .البرنامجتنفيذ   كبعد قبؿ المتدرب

 كيمكف كتقييمو، الفرد سمكؾ في رالتغي بقياس المعيار ىذا ييتـ :العمؿ في الفرد سمكؾ 

 أف يمكف الذيف األشخاص كمف التغير، ىذا لقياس كأدكات سمككية قكائـ تستخدـ أف

 أشخاص أم أك نفسو، كالفرد لمفرد، المباشر كالرئيس العمؿ، زمالء بالقياس يقكمكا

  فيو التغير قياس مف تمكنيـ بأدائو معرفة ليـ آخريف

 كالمرغكبة، المرجكة النتائج ضكء في التدريبية البرامج تقكيـ ارالمعي بيذا كيقصد :النتائج 

 المعنكية كالركح ،كالتكمفة العمؿ، دكراف معدؿ عمى التدريبي البرنامج اثر قياس يتـ كأف

 بعكامؿ مقارنة التدريبي لمبرنامج كمرغكبة متكقعة أىدافا بكصفيا كغيرىا، لمعامميف

 أخرل 

 ية:مراحل العممية التدريب 13.1.2

 (:Training needs analysis) مرحمة تحديد االحتياجات التدريبية  0

 معمكمات في إحداثيا المطمكب كالتطكرات التغيرات مجمكعة التدريبية باالحتياجات يقصد

 االحتياجات عمى بناء ككفاياتيـ كاتجاىاتيـ مياراتيـ كتنمية كخبراتيـ، كمعارفيـ، العامميف

 العمؿ سير تعرقؿ التي المشاكؿ عمى كلمتغمب معيف، ىدؼ لتحقيؽ العمؿ يتطمبيا التي

 اإلدارة كحسف الكفاية لتحقيؽ التدريب عميو يقـك الذم الزاكية حجر تعتبر بذلؾ فيي كاإلنتاج،

 بيف الفجكة بأنيا التدريبية االحتياجات كصؼ كيمكف ، كسمككيـ بمياراتيـ كاالرتقاء لمعامميف،

 ما مشكمة كجكد التدريبية االحتياجات كتعكس الحالي، أدائيـ كمستكل لوفراد المتكقع األداء

 عمى كالعمؿ تحديدىا مف بد ال حاجة كجكد بالضركرة يعني المشكمة ىذه ككجكد المنظمة، في

 ( 8101)أبك شيخة،  إشباعيا
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 عمى لمتعرؼ كذلؾ األىمية،في  غاية التدريبية االحتياجات تحديد عمميةتعتبر كما ك         

 األفراد عمى التعرؼ الى إضافة تدريب، إلى تحتاج التي المستكيات كتحديد لضعؼ،ا نقاط

 ككضع التدريبي البرنامج تصميـ يتـ كمو ذلؾ كبعد تدريبيـ، سيتـ مف الى الكصك  كقدراتيـ

 ( 8113)المكزم،  العالية القدرات ذكم المدربيف كاختيار أساليبو،

ياجات ا في جمع البيانات لتحديد ىذه االحتفيما يمي عرضان ألكثر األساليب استخدامك 

 (:8101التدريبية )الخميفات، 

  عطاء معمكمات  المسؤكؿالمالحظة: يستطيع عف التدريب مالحظة سمكؾ المكظؼ كا 

 دقيقة عف الحالة كمدل التزامو بقكاعد العمؿ كىك أسمكب فّعاؿ 

 ياجات التدريبية المقابمة الشخصية: كذلؾ بعمؿ لقاء بيف المسؤكؿ عف تحديد االحت

كالمكظؼ، كيتطمب ىذا األسمكب صياغة األسئمة بشكؿ دقيؽ لتحقيؽ اليدؼ مف 

المقابمة، كيجب مراعاة االستماع الكامؿ لممكظؼ، كيعتبر ىذا األسمكب مف أكثر 

 األساليب فاعمية لمحصكؿ عمى المعمكمات بشكؿ فكرم 

 لحالية كالتعرؼ عمى أكجو القصكر االختبارات: كتستخدـ لقياس أداء األفراد في كظائفيـ ا

 حتى يتـ التركيز عمييا في التدريب 

 كىي مجمكعة مف األسئمة ذات النياية المغمقة أك المفتكحة أك اإلجابات : االستبانة

 المتعددة يتـ كضعيا مف قبؿ متخصصيف لمتعرؼ عمى االحتياجات التدريبية 

 رفة الميارات الالزمة لو لمقياـ آراء المتدربيف: يعتبر المكظؼ أكثر شخص يستطيع مع

بعممو كتحديد نكع التدريب الذم يحتاجو، كذلؾ يحفز المكظفيف مما يؤدم إلى نجاح 

 التدريب 
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  تقييـ األداء: كىي عممية مستمرة كتشمؿ جميع المستكيات في المنظمة كيساعد ىذا

 األسمكب عمى الكشؼ عف االحتياجات التدريبية لممكظؼ 

 كتتككف ىذه المجاف مف خبراء ليـ عالقة كثيقة بالكظيفة المطمكب المجاف االستشارية :

دراستيا، ليحددكا االحتياجات التدريبية بشكؿ دقيؽ كتتككف ىذه المجاف مف أعضاء مف 

 داخؿ المنظمة كخارجيا 

 لمتعرؼ عمى  ،ت كالتقارير كؿ فترةدراسة السجالت كالتقارير: كذلؾ بمراجعة السجال

 مؿ كنقاط الضعؼ التي تحتاج لمعالجتيا عف طريؽ التدريب الفرؽ في انجاز الع

  صندكؽ االقتراحات كالشكاكل: ييدؼ ىذا الصندكؽ إلى بناء االحتياجات التدريبية بناء

عمى ردكد أفعاؿ الزبائف، كبعد تحميؿ االقتراحات كالشكاكل يساعد ذلؾ في تحديد 

 االحتياجات التدريبية لممكظفيف 

 :(Instructional Design)ج التدريبي مرحمة تصميم البرنام .2

كالصباغ،  ان لنجاح البرنامج التدريبي )درةكيعتبر التصميـ الدقيؽ لمبرنامج التدريبي أساس 

 (، حيث تعد العناصر اآلتية مف أىـ عناصر تصميـ البرنامج التدريبي:8118

  :التدريبية التي تـ ترتبط األىداؼ التدريبية باالحتياجات تحديد أهداف البرنامج التدريبي

أم يتـ كضع األىداؼ عمى ضكء االحتياجات التدريبية، كيجب أف  ;تحديدىا مسبقان 

تتصؼ ىذه األىداؼ بالكضكح كالكاقعية، كأف تككف محددة بإطار زمني قابمة لمقياس، 

كأف تنسجـ مع سياسات المنظمة كاستراتيجياتيا كأف يتـ تكصيميا إلى كافة المتدربيف 

 معرفة ما ىك متكقع منيـ أف يقكمكا بأدائو   ليتمكنكا مف

  :ب عمييا كالتي يتـ كىي المكاضيع التي سيتـ التدر تحديد محتويات البرنامج التدريبي

تحديدىا بناء عمى االحتياجات التدريبية، أم مكاضيع المادة التدريبية، كيجب أف تتصؼ 
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منسجمة مع األىداؼ التدريبية،  محتكيات البرنامج التدريبي بالكاقعية كالمركنة، كأف تككف

 األسمكب التدريبي المناسب  بكأف يتـ تقديـ ىذا المحتكل 

  :كقد تـ ذكرىا سابقان بمختمؼ أنكاعيا  ،تتنكع أساليب التدريبتحديد أساليب التدريب

كالمحاضرة، التممذة الصناعية، كالتدريب التكجييي، المؤتمرات، التناكب الكظيفي، 

خبرات، دراسة الحالة، تمثيؿ األدكار، الندكات، المباريات اإلدارية، التحكيؿ الجزئي لم

تدريب الحساسية، التعمـ المبرمج، التدريب باستخداـ التقنيات السمعية كالبصرية، 

كالمحاكاة، كأسمكب النقاش الجماعي، كقد يستخدـ المدرب أسمكبان كاحدان أك العديد مف 

 األساليب معان 

  كىي الطرؽ التي يستخدميا المدرب إليصاؿ المادة التدريبية يبية: اختيار الوسائل التدر

 إلى المتدربيف، كيتـ اختيار الكسيمة التدريبية المالئمة لنكع التدريب 

 :يعتمد نجاح العممية التدريبية عمى كجكد المدرب الكؼء، ألنو الكسيمة  اختيار المدرب

يصاؿ  المعمكمات كالميارات إلى المتدربيف، التي يتـ مف خالليا تحقيؽ أىداؼ التدريب، كا 

 كتغيير اتجاىاتيـ كتشكيؿ سمككيـ، فيك مف أىـ عكامؿ نجاح البرنامج التدريبي  

كيجب أف يتحمى المدرب بمجمكعة مف الخصائص كالخبرة الكاسعة في مجاؿ التدريب، 

بية متنكعة، كالقدرة عمى جذب المتدربيف كتحفيزىـ، كالتحمي بالمركنة، كاستخداـ أساليب تدري

 كالقدرة عمى االستماع الجيد لممتدربيف، كالقدرة عمى إيصاؿ المعمكمات  

 :يعتبر المتدرب أساس العممية التدريبية كمحكرىا، كيتـ تحديد المتدربيف  اختيار المتدربين

بعد تحديد االحتياجات التدريبية، كمف الضركرم اشتراؾ المتدرب في العممية التدريبية 

ىداؼ التدريب كبالحاجة الضركرية إليو، كعمى المدرب أف يقكـ باالستجابة عف قناعة بأ

عطائو ردة فعؿ تصحيحية، كأف يككف لدل المتدرب االستعداد التاـ  السريعة لممتدرب كا 
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لالستفادة مف العممية التدريبية، حيث إف عممية اختيار المتدربيف تأخذ في عيف االعتبار 

 (:8101عامميف أساسيف ىما )ياغي، 

 األساليب التي يتـ بمكجبيا يتـ اختيار المتدربيف  - أ

 الشركط الكاجب تكافرىا في األفراد المطمكب تدريبيـ - ب

 :يختمؼ مكاف التدريب باختالؼ ىدؼ كنكع كطبيعة البرنامج التدريبي،  مكان التدريب

 إما أف يتـ التدريب داخؿ المنظمة أك خارجيا، كيجب أف يككف مكاف التدريب مالئمان ف

لتحقيؽ أىداؼ التدريب مف حيث تكافر المقاعد كاإلضاءة كالتيكية كالنظافة كاليدكء 

  )8119)السكارنة،  كالتجييزات كاألجيزة كالمعدات

 :يجب أف يتـ تقدير المكازنة عند تصميـ البرامج  تقدير الموازنة لمبرنامج التدريبي

كارد تككف عمى شكؿ رسكـ تستكفى التدريبية، حيث تشمؿ المكازنة: النفقات كالمكارد، فالم

مف المتدربيف أك منف أك جزءان مف مكازنة التدريب في المنظمة، كأما النفقات فتشمؿ 

)درة  اإلقامة كأجكر القاعات كاألجيزةأجكر المحاضريف كأجكر االنتقاؿ كالسفر ك 

  (8118كالصباغ، 

 

  :رنامج التدريبي باختالؼ تختمؼ مدة ككقت البتحديد الجدول الزمني لمبرنامج التدريبي

برنامج عمى طبيعتو كأىدافو كنكع المتدربيف كمركزىـ الكظيفي  كيشمؿ الجدكؿ الزمني لم

فييا التدريب، كعدد الساعات التدريبية، ككقت بداية التدريب ككقت  نفذعدد األياـ التي سي

التي يراد  كتختمؼ المدة الزمنية تبعان لممحتكل التدريبي كالميارات ،يكـ لكؿ نيايتو

اكتسابيا، كاألساليب التدريبية المستخدمة كيتضمف الجدكؿ الزمني جميع األنشطة 

  (8100)النجار،  التدريبية التي تحقؽ أىداؼ البرنامج التدريبي
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 :(Validation)مرحمة اختبار مدى صحة محتوى البرنامج التدريبي  .3

مكاد التدريبية، كاختيار المحتكل يتـ في ىذه المرحمة تجميع محتكل البرنامج التدريبي كال

الذم سيستخدـ، كتحديد  الحالي الذم سيقدمو البرنامج، كيتـ اختيار األسمكب التدريبي

أك الكتب أك المحاضرات أك  Power Pointاألدكات التي سيتـ استخداميا مثؿ برنامج 

ؾ بأخذ تطبيقات الحاسكب، كيتـ التأكد مف صحة البرنامج التدريبي أماـ الحضكر كذل

كمراجعات تعديالت مجمكعة صغيرة مف المتدربيف كقياس أثر التدريب عمييـ، كيتـ عمؿ 

  (Dessler, 2015) لضماف فّعالية البرنامج التدريبينيائية عمى أساس نتائج محددة 

 :(Implementation)مرحمة تنفيذ البرنامج التدريبي  .4

بات المكاف كاختيار القاعة المالئمة تتضمف ىذه المرحمة مجمكعة مف األنشطة مثؿ ترتي   

لمتدريب سكاء داخؿ المنظمة أك خارجيا، كتكفير مساعدات اإليضاح السمعية كالبصرية 

لمتمكف مف عرض المادة التدريبية بكضكح، كمف الممكف استخداـ المسجالت السمعية 

  (8100)الديحاني،  أجيزة الحاسب اآللي كعرض األفالـكمسجالت الفيديك ك 

بالغيـ بالتفاصيؿ المتعمقة بالبرنامج ككم ا تشمؿ ىذه المرحمة عمى االتصاؿ بالمدربيف كا 

بالغيـ  التدريبي ككقت البدء كاالنتياء، كمكاف التدريب، كاالتصاؿ أيضان بالمتدربيف كا 

بتفاصيؿ البرنامج التدريبي، كعمى المدرب مراقبة سير العممية التدريبية مف استعراض مكجز 

ية أماـ المتدربيف، كاالىتماـ بكشؼ حضكر المتدربيف، كتجييز نمكذج تقييـ لسيرتو الذات

لنيائي عف سير العممية البرنامج التدريبي، كتكزيع الشيادات عمى المتدربيف، ككتابة التقرير ا

  (8100)شتاتحة،  التدريبية
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 :(Evaluation). مرحمة تقييم البرنامج التدريبي 5

يتـ استخداميا مف أجؿ تقييـ البرامج التدريبية كمف  كىناؾ مجمكعة مف الطرؽ التي

 (:8100أىميا)النجار، 

  االستبانة: كىي مجمكعة مف الفقرات التي يتـ صياغتيا حكؿ كجية نظر المتدربيف

بالمدربيف كبالبرنامج التدريبي كيطمب مف األفراد المتدربيف اإلجابة عنيا حسب آرائيـ ثـ 

 ية  تحمؿ اإلجابات بالطرؽ اإلحصائ

  االختبارات: كتيدؼ إلى التعرؼ عمى مدل استيعاب المتدربيف لمكضكعات البرنامج

 التدريبي 

  المقابمة: كىي لقاء شخصي يككف عمى شكؿ مجمكعة مف األسئمة يتـ طرحيا عمى

المتدربيف لمتعرؼ عمى مدل الفائدة التي حققيا المتدرب مف خالؿ التحاقو بالبرنامج 

 التدريبي  

 جالت كالتقارير: كذلؾ لمتعرؼ عمى معدالت اإلنتاج أك الدكراف الكظيفي مراجعة الس

كمعدؿ غياب المكظفيف، كمف خالؿ ىذه المعمكمات يمكف التعرؼ عمى مدل فاعمية 

 البرامج التدريبية في تحقيؽ أىدافيا  

  المجمكعة الضابطة: كتككف بإحضار مجمكعتيف ليا نفس المكاصفات تقريبان، تخضع

، ثـ يجرل اختبار لقياس لمتدريب دريب بينما ال تخضع المجمكعة األخرلأحدىما لمت

الفرؽ بيف المجمكعتيف كمف خاللو يتـ تحديد أثر التدريب عمى المجمكعة التي خضعت 

 لو  

  قياس التغير في األداء: كذلؾ بمقارنة األداء الحالي بعد التدريب بأداء المكظؼ قبؿ

 في المتدربيف  التدريب لمعرفة األثر الذم تركو 
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 :المدرب أدوار 14.1.2

( ك)أبك 8113 )صالف، حسب المدرب في تكفرىا يجب المكاصفات مف مجمكعة     

 : ( كىي8103شاكيش، 

 كفمسفة كتنظيـ ىيكؿ مع ستتفؽ األجؿ طكيمة خطط يكضف : استراتيجي مخطط 

 .األىداؼ تحقيؽ أجؿ مف كبرامجيا المنشأة

 لمتسمسؿ كفقنا المتتابعة األنشطة كاختيار كالمحتكيات األىداؼ تحديد : برامج مصمـ 

 .البرامج لتنفيذ المطمكب

 في الستخداميا تمييدنا كالمصكرة المكتكبة التدريبية المكاد تصميـ : تدريبية مكاد معد 

 .كالتنمية التدريب برامج تنفيذ

 كالشفافيات كالبصرية السمعية المساعدات إنتاج : تدريبية مساعدات أخصائي 

 .الخ....العممية كالشرائف

 ىذه داخؿ المناقشات كتنظيـ العمؿ مجمكعات إدارة : المجمكعة أعماؿ ميسر 

 .الالزمة الخبرة كيكسبيـ المجمكعات ىذه يفيد بما كتكجيييا الجماعات

 كتحقيؽ الشخصية قدراتو تقييـ عمى المتدرب مساعدة : الفردية التنمية مستشار 

 .الفردية أىدافو

 األفراد تعميـ بيدؼ المحدكدة التعميمية الخبرات كتكجيو المعمكمات يـتقد : معمـ 

رشادىـ  .كا 

 عمميـ في خبرات مف كاكتسبكه معرفة مف تمقكه ما تطبيؽ :كالتطبيؽ النقؿ مساعد 

 . الفعمي

 كالتنظيمية الفردية كالفعالية الكفاءة عمى البرنامج تأثير مدل تحديد : قيـم. 
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 عمى التعرؼ مع الحالي كاألداء األمثؿ األداء بيف فجكةال تحديد : احتياجات محمؿ 

 .الفجكة مسببات

 عداد كالتنمية كالتدريب التعمـ نظريات كاختيار كضع  :باحث  كالبحكث الدراسات كا 

 .كالتقارير

 كمتطمبات البشرية كالمكاد كالفرعية األصمية كالمياـ األنشطة تحديد : مياـ محمؿ 

 .الكظيفة في المحددة ىداؼاأل ىذه لتحقيؽ الالزمة الدعـ

 التدريبي برنامجال لنجاح الالزمة اإلدارية التسييالت تكفير عف يسأؿ : برامج إدارم. 

 : (ADDIE MODEL)العام لتصميم التعميم  نموذجال 15.1.2

( لكف المفاىيـ األساسية لتعميـ تنمية ADDIEىناؾ غمكض في اصؿ تسمية نمكذج )     

ج تـ تطكيره لمقكات المسمحة األمريكية في منتصؼ السبعينيات  كما الميارات تأتي مف نمكذ

( ، عمؿ مركز تكنكلكجيا التعميـ في جامعة كالية فمكريدا مع فرع مف 0978يسرد برانسكف )

لتطكير النظـ  الخدمة المشتركةنمكذج، كالذم تطكر إلى إجراءات الالجيش األمريكي لتطكير 

لمجيش، كالبحرية، سالح الج، كمشاة البحرية  يقدـ ( ، كالمخصصة IPISDالتعميمية )

، كالتي تعرض خمسة عناكيف رئيسية: التحميؿ كالتصميـ IPISDبرانسكف لمحة عامة عف 

كالتطكير كالتنفيذ كالتحكـ  تقريبنا، كؿ المراجعات التاريخية الالحقة لمعرؼ اليكية تشير إلى 

  ADDICشيركف إليو مف خالؿ اختصار ىذا النمكذج كلكف، ال سيما أف المستخدميف ال ي

  0975ألكؿ مرة في عاـ  ADDIEظير ك   IPISDيشير المؤلفكف كالمستخدمكف فقط إلى 

تـ إنشاؤه مف قبؿ مركز تكنكلكجيا التعميـ في جامعة كالية فمكريدا لمقكات المسمحة األمريكية 

(  يتككف النمكذج 0980; كاتسكف، 0975 )برانسكف، راينر، كككس، فكرماف، كينغ، ىانكـ

ا قياسينا  مف الخطكات الخمس التالية: التحميؿ كالتصميـ كالتطكير كالتنفيذ، كقد كاف نمكذجن
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لتطكير الكسائط المتعددة في التعمـ  يحتكم النمكذج عمى بعض الضعؼ المتأصؿ، كأكبرىا 

  (Davis, 2013)أنو ال يتضمف حمقة تكرارية متكررة لتحسيف التصميـ

 أسمكب كىك التعميمي، التصميـ نماذج كؿ أساس ىك التعميـ لتصميـ العاـ النمكذج يعتبرك 

 المنتجات تككف أف يضمف إجرائي بإطار المصمـ يزكد التعميـ تصميـ لعممية نظامي

 التعميـ لتصميـ النماذج مف الكثير كىناؾ األىداؼ، تحقيؽ في ككفاءة فاعمية ذات التعميمية

 مشتركة عناصر مف تتككف فجميعيا ذلؾ كمع، سبؽ كما بسيط، كاآلخر معقد بعضيا

 إلى النماذج ىذه كاضعكا انتماء مف ينشأ بينيا كاالختالؼ التربكية، العممية طبيعة تقتضييا

 مراحؿ في معينة عناصر عمى بتركيزىـ كذلؾ بنائية، أك معرفية أك سمككية نظرية خمفية

  (8100)عبد الخالؽ،  محدد كبترتيب التصميـ

 التخاذ المصمـ يرشد الذم الضكء بمثابة تعد التعميـ تصميـ نماذج فإف كباختصار     

 كاستخدامو كتطكيره التعميمي المنتج تصميـ مراحؿ مف مرحمة كؿ في الصحيحة القرارات

 استخداـ ؿسي فع   فإنو ا تبع لك الذم النمكذجي النظرم اإلطار النماذج ىذه كتشكؿ كتقكيمو،

  (Davis, 2013)منيا المرجكة األىداؼ كيحقؽ ةالتعميمي الكسائؿ

 Analysis, Design, Development) لمكممات اختصار ىك( ADDIE) نمكذجكما أف    

Implementation, Evaluation. )النمكذج، منيا يتألؼ التي الخمس المراحؿ تشكؿ التي 

 :كىي

  التحميلالمرحمة األولى (Analysis) : 

 كاحتياجات الطمبة، كأىداؼ كالمياـ، العمؿ تحميؿ: مثؿ نظاـ،ال احتياجات تحميؿ كىك

 حجر ىي التحميؿ مرحمةك   الطمبة كقدرات كالميزانية كالمكاد كالكقت، كالمكاف المجتمع،

 المشكمة، تحديد مف البد المرحمة ىذه كخالؿ التعميـ، لتصميـ األخرل المرحؿ لجميع األساس
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 الحاجات، تحميؿ مثؿ البحث أساليب المرحمة ىذه تشمؿ كقد ليا، الممكنة كالحمكؿ كمصدرىا،

 في المرحمة ىذه مخرجات كتشمؿ المستيدفة، الفئة كتحميؿ المحتكل، كتحميؿ المياـ، تحميؿ

 بالمشكمة كتعريفان  تعميميا، سيتـ التي المفاىيـ أك بالمياـ كقائمة التدريس، أىداؼ العادة

 المخرجات ىذه كتككف فعمو، يجب ما دكتحدي المتعمـ كخصائص كالمعكقات كالمصادر

 ( Qasim,  H, et el ,8100) التصميـ لمرحمة مدخالت

 كقائمة المتعمميف، كخصائص العامة، األىداؼ العادة في المرحمة ىذه مخرجات كتشمؿ

 كالمصادر بالمشكمة كتعريفان  الكسيمة، خالؿ مف تحقيقيا سيتـ التي المفاىيـ أك بالمياـ

  (Davis, 2013) التصميـ لمرحمة مدخالت المخرجات ىذه كتككف كالمعكقات،

 أف عميؾ المرحمة ىذه كخالؿ ، األخرل المراحؿ لجميع األساس حجر تمثؿ التحميؿ مرحمةك 

 بالعممية المتعمقة الجكانب جميع كتحمؿ ليا، الممكنة كالحمكؿ كمصدرىا، المشكمة، تحدد

  :( Aldoobie, 2015) يمي ما كتتضمف النظاـ مدخالت تمثؿ كالتي التعميمية

 التي اإلمكانات مجمؿ نحك عمى تصؼ التي العامة األىداؼ تحديد يعني: المياـ تحميؿ  0

 التعميمي اليدؼ تحديد أىمية كتكمف  ما كسيمة مع تفاعمو بعد يظيرىا أف المتعمـ بكسع

 كتنظيمو، الكسيمة محتكل اختيار إلى االنطالؽ عمى المصمـ تساعد أنيا في العاـ،

 جيد بأقؿ التعميمية األىداؼ بمكغ عمى يساعده مما المتعمـ خصائص مع تتفؽ بطريقة

 .كقت كأقصر

 التعميمية، المادة نحك كاتجاىاتيـ السابقة كمياراتيـ كمعرفتيـ: المتعمميف تحميؿ  8

 .التعميمية لمكسائؿ المناسب االختيار عممية في ميـ ىذا كؿ النفسية كخصائصيـ

 تحديد في ذلؾ أىمية كتأتي الكسيمة في كبيانيا تكضيحيا أجؿ مف ؾكذل: المحتكل تحميؿ  3

 .التعميمية لمكسيمة العممي المحتكل
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 المادية كاإلمكانات: التعميمية البيئة ك التعمـ بمصادر الخاصة كالقيكد المكارد تحميؿ  4

 .كالبشرية

  :التصميمالمرحمة الثانية (Design) : 

 بالتعميـ عالقة ليا أـ بالعمؿ عالقة ليا تدريبية نتأكا سكاء المشكمة تحديد كيتضمف    

 الضركرية المختمفة التدريبية كاألساليب كاالستراتيجيات، األىداؼ، تحديد ثـ كمف كالتربية،

 عممية لتطكير األكلية كالمسكدات المخططات بكضع المرحمة ىذه كتيتـ .األىداؼ لتحقيؽ

عممية  تنفيذ بكيفية تتعمؽ كالتي كاإلجراءات األساليب كصؼ يتـ المرحمة ىذه كفي ،التدريب

 :(8100، الصالف) يمي ما عمى مخرجاتيا كتشتمؿ ،التدريب

 كمخرجات التدريب التدريب أىداؼ عمى اإلجرائية بناء األىداؼ األداء أىداؼ تحديد  0

 .ىدؼ لكؿ الناجف لوداء كمعايير لمقياس قابمة بعبارات

 ىدؼ  لكؿ المناسب التقكيـ تحديد  8

 ،المتدربيف تعمـ كيفية تحديد يتـ كفييا األىداؼ، عمى بناء التدريب استراتيجيات ديدتح  3

 أك التعاكنية، المجمكعات أك الحالة، دراسة أك المناقشة، خالؿ مف ذلؾ سيككفىؿ 

 غيرىا؟

 تقييـ البرنامج كتحديد التكاليؼ ككذلؾ تحديد الخطكط العريضة لمحتكيات البرنامج   4
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 مرحلة التصميم ذجمنو ( 8-8الشكؿ )

(  برنامج مقترح لتنمية ميارات تصميـ المقررات اإللكتركنية عبر 8103أبك شاكيش، عبد اهلل )المصدر: 

الكيب لدل طالبات تكنكلكجيا التعميـ بجامعة األقصى، رسالة ماجستير غير منشكرة، الجامعة اإلسالمية، 

  غزة

  :التطويرالمرحمة الثالثة (Development:)  

عداد المتكافرة، لممصادر الخطط كضع يتضمفك      مرحمة في كيتـ، التعميمية المكاد كا 

 تعميمية مكاد إلى كسيناريكىات مخططات مف التصميـ عممية مخرجات ترجمة التطكير

نتاج تأليؼ المرحمة ىذه في فيتـ حقيقية،  ىذه كخالؿ التعميمي، المنتج أك المكقؼ مككنات كا 

 داعمة أخرل مكاد كأية فيو، ستستخدـ التي التعميمية الكسائؿ ككؿ يـالتعم تطكير يتـ المرحمة

 ( 8103، أبك شاكيش)

يتـ في مرحمة التطكير ترجمة مخرجات عممية التصميـ مف مخططات كسيناريكىات إلى ك 

نتاج مككنات المكقؼ أك المنتج التعميمي،  مكاد تعميمية حقيقية، فيتـ في ىذه المرحمة تأليؼ كا 

المرحمة ستقكـ بتطكير التدريس ككؿ الكسائؿ التعميمية التي ستستخدـ فيو، كأية كخالؿ ىذه 

 (Software)كالبرامج   (Hardware)مكاد أخرل داعمة، كقد يشمؿ ذلؾ األجيزة 

(Molenda, 2003 ) 
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 مرحلة التطوير منوذج( 3-8الشكؿ )

ت تصميـ المقررات اإللكتركنية عبر (  برنامج مقترح لتنمية ميارا8103أبك شاكيش، عبد اهلل )المصدر: 

الكيب لدل طالبات تكنكلكجيا التعميـ بجامعة األقصى، رسالة ماجستير غير منشكرة، الجامعة اإلسالمية، 

  غزة

  :التطبيقالمرحمة الرابعة (Implementation:)  

 لقياـا المرحمة ىذه في كيتـ، التعميمية كاألدكات المكاد كتكزيع كتنفيذ تسميـ كيتضمف    

 مف أك اإللكتركني، بالتعمـ أك التقميدم، الدراسي الصؼ في ذلؾ كاف سكاء بالتعميـ، الفعمي

 تحقيؽ إلى المرحمة ىذه كتيدؼ  .غيرىا أك التعميمية، الحقائب أك الكمبيكتر، برمجيات خالؿ

 كدعـ الطالب، فيـ تحسيف يتـ أف المرحمة ىذه في كيجب التعميـ، في كالفاعمية الكفاءة

 الميدانية كالتجارب التجريبي االختبار إجراء عمى المرحمة ىذه كتشتمؿ  لوىداؼ إتقانيـ

 أف مف التأكد المرحمة ىذه تشمؿ أف كيجب البعيد، المدل عمى لمتكظيؼ كالتحضير لممكاد

 عمى كقادر مستعد المعمـ كأف الطالب، مع جيد بشكؿ تعمؿ التدريسية كالنشاطات المكاد

 تكفر حيث مف المالئمة الظركؼ تييئة مف التأكد أيضا الميـ كمف مكاد،ال ىذه استخداـ

 .(8100)عبد الخاؽ،  المختمفة األخرل الدعـ كجكانب األجيزة
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 التقكيـ أف كالحقيقة  الكسيمة فاعمية لمدل اإلجمالي التقييـ بيانات جمع يتـ المرحمة ىذه كفي

، التنفيذ كبعد كبينيا المختمفة حؿاالمر  ؿخال أم التعميـ، تصميـ عممية مراحؿ جميع خالؿ يتـ

 ما مراعاة الضركرم مف فإنو لذا فعاؿ، بشكؿ الكاقع في التعميمية الكسيمة تطبيؽ عممية كىي

 :(Bichelmeyer, 2005) يمي

 .الكسيمة لتطبيؽ الدراسية البيئة تنظيـ- أ

 التي الرمكز كشرح منيا اليدؼ تكضيف خالؿ مف الكسيمة الستخداـ التمييد- ب

 .معيا لمتفاعؿ ذىنيان  المتعمميف كتييئة فيميا الطمبة عمى يصعب

 عمييـ تشكش عكامؿ كجكد كعدـ لمكسيمة المتعمميف جميع رؤية مف التأكد- ت

 .لمكسيمة الطمبة بمتابعة كاالىتماـ

  .المتعمميف تفاعؿ ضبط- ث

 
 مرحلة التطبيق منوذج( 4-8الشكؿ )

ج مقترح لتنمية ميارات تصميـ المقررات اإللكتركنية عبر (  برنام8103أبك شاكيش، عبد اهلل )المصدر: 

الكيب لدل طالبات تكنكلكجيا التعميـ بجامعة األقصى، رسالة ماجستير غير منشكرة، الجامعة اإلسالمية، 

  غزة

  :التقويمالمرحمة الخامسة (Evaluation:) 

 ككذلؾ ما، مقرر اك اؽبمس التنظيـ كلكفاية التعميمية، لممكاد التككيني التقكيـ كيتضمف   

  الختامي أك النيائي التقكيـ إجراء ثـ كمف ،توفائد مدل تقكيـ
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في ىذه المرحمة يتـ قياس مدل كفاءة كفاعمية التدريس، كالحقيقة أف التقكيـ يتـ خالؿ جميع ك 

مراحؿ عممية تصميـ التعميـ، أم خالؿ المراحؿ األربعة السابقة كبينيا كبعد التنفيذ، كقد يككف 

 (:8100)الصالف،  ;(Welty, 2007) لتقكيـ تككينيان أك ختاميان ا

كىك تقكيـ مستمر أثناء كؿ مرحمة  Formative Evaluationالتقويم التكويني - أ
كبيف المراحؿ المختمفة، كييدؼ إلى تحسيف إنتاج الكسيمة التعميمية قبؿ كضعيا 

 بصيغتيا النيائية 
يككف في العادة بعد االستخداـ ك  Summative Evaluationالتقويم الختامي - ب

الفعمي لمبرنامج التعميمي أك الكسيمة التعميمية، كيقيـ ىذا النكع الفاعمية الكمية 
لمتدريس، كيستفاد مف التقكيـ النيائي في اتخاذ قرار حكؿ شراء البرنامج التعميمي 

 عمى سبيؿ المثاؿ أك االستمرار في التدريس بيذه الطريقة أك التكقؼ عنو 

 
 يميمرحلة التق منوذج( 5-8لشكؿ )ا

(  برنامج مقترح لتنمية ميارات تصميـ المقررات اإللكتركنية عبر 8103أبك شاكيش، عبد اهلل )المصدر: 

الكيب لدل طالبات تكنكلكجيا التعميـ بجامعة األقصى، رسالة ماجستير غير منشكرة، الجامعة اإلسالمية، 

  غزة
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 (ADDIE)  منوذج( 6-8الشكؿ )

(  برنامج مقترح لتنمية ميارات تصميـ المقررات اإللكتركنية عبر 8103أبك شاكيش، عبد اهلل )لمصدر: ا
الكيب لدل طالبات تكنكلكجيا التعميـ بجامعة األقصى، رسالة ماجستير غير منشكرة، الجامعة اإلسالمية، 

  غزة

 :(ADDIEسمبيات نموذج )

)ضاحي،  ( تمثمت فيما يميADDIEكذج )ىناؾ مجمكعة مف السمبيات تبرز بعد تطبيؽ نم
8101): 

  بالمركنة الكافيةالنمكذج ال يتسـ   0
  ال يناسب الطالب ذكل المستكيات المختمفة  8
كالتي يمكف أف تمثؿ إمكانات ( Decision- Makingر )ال يستخدـ إجراءات اتخاذ القرا  3

  لمبرنامجمتقدمة
سير الدرس كتقديـ جميع ما يريد ال يتيف الفرصة لمصمـ البرنامج التحكـ الكامؿ في   4

  تعميمو لمطالب إذ أف ذلؾ يعتمد عمى نتائج االختبارات القبمية كعمى اختيارات الطالب
يككف في بعض األحياف غير فعاؿ في التعميـ العالجي كال يمكف ضماف تأثيره عمى   5

 .مستكل تحصيؿ الطالب
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 الفصل الثالث

 منهجية الدراسة

كيتضمف كصفا  بإتباعو في ىذه الدراسة، الذم قاـ الباحث تناكؿ ىذا الفصؿ المنيج

الطريقة ك ، مف حيث كصؼ مجتمع الدراسة كعينتيا، في تنفيذ دراستو بيا ل جراءات التي قاـ

كالتأكد مف  ،تباعيا في إعدادىااأدكات الدراسة كالطرؽ التي تـ ك ، التي تـ اختيار العينة بيا

جراءاتيا، كالمعالجة اإلحصائية التي  ،تصميـ الدراسةصدقيا كثباتيا، كخطكات تطبيقيا، ك  كا 

 تـ استخداميا في تحميؿ النتائج 

 منهج الدراسة: 1.3

في  ( عمى برامج التدريبADDIEتطبيؽ نمكذج )المنيج الكصفي لقياس  الباحث استخدـ    

ا ، حيث أف ىذا المنيج ىك األنسب لمثؿ ىذكزارة التربية كالتعميـ العالي في فمسطيف

عمى البرامج التدريبية ككصفيا كما  (ADDIE)ككننا نريد معرفة كاقع تطبيؽ أبعادالمكضكع، 

  ىي

 مجتمع الدراسة:  2.3

مجاؿ التدريب في كزارة التربية كالتعميـ في العامميف  جميع تككف مجتمع الدراسة مف

يعممكف  مدرب كمدربة( 411، كالبالغ عددىـ )ـ8107/8108العاـ الدراسي خالؿ العالي 

كزارة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية كقد شمؿ مجتمع الدراسة جميع محافظات الضفة  في

  الغربية 

 عينة الدراسة: 3.3

استيداؼ جميع تـ تـ استخداـ أسمكب المسف الشامؿ في اختيار عينة الدراسة، حيث 
العالي  ارة التربية كالتعميـالعامميف في مجاؿ التدريب في كز في  أفراد مجتمع الدراسة المتمثؿ
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كتـ  ،( استبانة411) الباحث فقد كزع ،ـ8107/8108خالؿ العاـ الدراسي  الفمسطينية 
 كمكظفة  ان ( مكظف351فكاف عدد أفراد العينة ) متحميؿ،لصالحة  ( استبانة351استرداد )

الباحث  كما قاـ تـ إجراء التحميؿ اإلحصائي ليا، ،كبعد إتماـ عممية جمع البيانات  
 القائميف عمى عممية التدريب في كزارةعينة قصدية مف مع  مييكمة شبو بإجراء مقابالت

حيث  ،مف اجؿ تطكير االستبانة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية كمراكز التدريب التابعة ليا
في ( مقابالت، مقابمتيف تـ اجراءىـ 5بمغ عدد المقابالت التي تمكف الباحث مف إجراءىا )

اإلدارة العامة لمتدريب كالتأىيؿ  المعيد الكطني لمتدريب كثالث مقابالت تـ إجراءىـ في قسـ
حيث قاـ الباحث بطرح أسئمة الدراسة  ،الفمسطينية رة التربية كالتعميـ العالياكز في  التربكم

 ( تكزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة:3 0كيبيف الجدكؿ ) عمى العينة،

 توزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة  :(1.3)جدول رقم 

 النسبة العدد البدائل المتغيرات
 المئوية

 الجنس
 

 54.6 191 ذكر
 45.4 159 أنثى

 المسمى الوظيفي

 0 0 مدير
 13.1 46 رئيس قسـ

 57.7 202 مشرؼ تربكم
 29.2 102 مكظؼ

 المؤهل العممي

 38.6 135 ماجستير فأعمى
 57.4 201 بكالكريكس

 4.0 14 دبمـك
 0 0 ثانكم فأقؿ

 الخبرة العممية

 4.0 14 سنكات(            5قؿ مف )أ
 16.6 58 (            01 -5)  بيف
 20.0 70 (            05 -01)  بيف
 59.4 208 (        سنة 05مف ) أكثر
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 المسػػمى ،الجػػنس غيػػرات:لمت كفقػػان  الديمغرافيػػة العينػػة خصػػائص (3 0) رقػػـ الجػػدكؿ يكضػػف

 يمي: كما كذلؾ العممية الخبرة ،العممي المؤىؿ ،الكظيفي

 الجنس: لمتغير وفقاً  العينة أفراد توزيع 

 مقابػؿ ذكػكر العينػة أفػراد مػف %(6 54) أف (3 0) رقػـ الجػدكؿ في الكاردة المعطيات تشير

 اإلناث  مف منيـ %(4 45)

 الوظيفي المسمى لمتغير وفقاً  العينة أفراد توزيع: 

 أقسػػاـ رؤسػػاء العينػػة أفػػراد مػػف %(03 1) أف (3 0) رقػػـ الجػػدكؿ فػػي الػػكاردة النتػػائج بينػػت

  مكظفيف %(8 89ك) ،تربكييف مشرفيف %(7 57ك)

 العممي: المؤهل لمتغير وفقاً  العينة أفراد توزيع 

 مػػػف العينػػػة أفػػػراد مػػػف %(6 38) أف (3 0) رقػػػـ الجػػػدكؿ فػػػي الػػػكاردة المعطيػػػات مػػػف يتضػػػف

 %(1 4ك) البكػػالكريكس، درجػػة حممػة مػػف مػنيـ %(4 57ك) ،فػػأعمى ماجسػتير درجػػة ةحممػ

  الدبمكـ درجة حممة مف منيـ

 العممية: الخبرة سنوات لمتغير وفقاً  العينة أفراد توزيع 

 تقػػػؿ ممػػػف العينػػػة أفػػػراد مػػػف %(1 4) أف (3 0) رقػػػـ الجػػػدكؿ فػػػي الػػػكاردة المعطيػػػات تشػػػير

 بػيف لدييـ الخبرة سنكات تتراكح مف منيـ %(6 06ك) ات،سنك  (5) عف لدييـ الخبرة سنكات

 ،ةسػػن (05-01) بػيف لػدييـ الخبػػرة سػنكات تتػراكح مػػف مػنيـ %(1 81ك) سػنكات، (5-01)

  ةسن (05) عف الخبرة سنكات تزيد مف منيـ %(4 59ك)

 أداة الدراسة: 4.3

حيث  قصدية، مع عينةشبو مييكمة  قاـ الباحث باستخداـ أداتيف األكلى تعتبر مقابمة

تطبيؽ  مدل لقياسكقد طرح عمييـ أسئمة الدراسة كذلؾ قاـ بمقابمة مجمكعة مف أفراد العينة 
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 قاـكما ك  ،في كزارة التربية كالتعميـ العالي في فمسطيف ( عمى برامج التدريبADDIEنمكذج )

دراسة  كمف العالقة بمكضكع ال اتذ السابقة مى االدبياتع االطالعاستبانة بعد  ببناء الباحث

( فقرة، مقسمة عمى 31كقد اشتممت االستبانة عمى ) ذكم االختصاص،خالؿ االستفادة مف 

خمسة كالمحكر الثاني تككف مف  ،المحكر األكؿ تككف مف المعمكمات األكلية :محكريف

، ات( فقر 5كقد تككف مف ) تحميؿ االحتياجات التدريبية، المجاؿ األكؿ يقيس مجاالت:

يقيس  الثالثكالمجاؿ ، ( فقرة7كتككف مف ) تصميـ البرامج التدريبية،يقيس  كالمجاؿ الثاني

 تنفيذ البرامج التدريبية،يقيس  الرابعكالمجاؿ ات، ( فقر 6كتككف مف ) تطكير البرامج التدريبية،

ات ( فقر 4كتككف مف ) تقييـ البرامج التدريبية،يقيس  الخامسكالمجاؿ ات، ( فقر 8كتككف مف )

 ( 0ؽ رقـ )محكما في الم

   :صدق األداة 5.3

 انظػػرالمحكمػػيف عمػػى مجمكعػػة مػػف  يماالدراسػػة، تػػـ عرضػػ أداتػػالمتحقػػؽ مػػف صػػدؽ 

تـ إعادة صياغة بعض الفقرات،  ،، كعمى ضكء المالحظات التي أشاركا إلييا(8الممحؽ رقـ )

   كتـ حذؼ بعض الفقرات، حتى خرجت االستبانة في شكميا النيائي

   :ثبات األداة  6.3

تػػػـ اسػػػػتخداـ ثبػػػات االتسػػػػاؽ الػػػداخمي لفقػػػػرات األداة  ،لمتحقػػػؽ مػػػػف ثبػػػات أداة الدراسػػػػة    

الدراسػػػة فػػػي كػػػؿ مجػػػاؿ مػػػف مجػػػاالت أداة  عينػػػةباسػػػتخداـ معادلػػػة الثبػػػات كركنبػػػاخ ألفػػػا عمػػػى 

  (3 8باإلضافة إلى الدرجة الكمية كما ىك مكضف في الجدكؿ ) ،الدراسة
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 نباخ ألفا لمجاالت أداة الدراسة(: معامل الثبات كرو 2.3جدول رقم )

عدد  المجال
 الفقرات

قيمة معامل الثبات ألفا 
 كرونباخ

 0.857 5 تحميؿ االحتياجات التدريبية
 0.859 7 تصميـ البرامج التدريبية
 0.873 6 تطكير البرامج التدريبية
 0.884 8 تنفيذ البرامج التدريبية
 0.838 4 تقييـ البرامج التدريبية

 0.948 30 الكمية ألداة الدراسة الدرجة

أف درجػػػػة ثبػػػػات أداة الدراسػػػػة الكمػػػػي مرتفعػػػػة، كالنتػػػػائج  (8  3الجػػػػدكؿ )يالحػػػػظ مػػػػف 

أم في حالة إعادة عمى العينة نفسيا; الحالية فيما لك تـ إعادة استخداميا كتكزيعيا مرة أخرل 

تحميػػػؿ الدالػػػة عمػػػى القيػػػاس، ك بمغػػػت قيمػػػة معامػػػؿ الثبػػػات ألفػػػا كركنبػػػاخ لممؤشػػػرات السػػػمككية 

%، كبمغػػػت قيمػػػة معامػػػؿ الثبػػػات ألفػػػا كركنبػػػاخ لممؤشػػػرات السػػػمككية 85 االحتياجػػػات التدريبيػػػة

ك بمغػػػت قيمػػة معامػػػؿ الثبػػات ألفػػػا كركنبػػػاخ  كمػػػا،%85تصػػميـ البػػػرامج التدريبيػػة الػػة عمػػػى الد

الثبػات  بمغػت قيمػة معامػؿ كقد %،87 تطكير البرامج التدريبيةلممؤشرات السمككية الدالة عمى 

ك بمغػػػت قيمػػػة  %،88تنفيػػػذ البػػػرامج التدريبيػػػة ألفػػػا كركنبػػػاخ لممؤشػػػرات السػػػمككية الدالػػػة عمػػػى 

 د، كتع%83 تقييـ البرامج التدريبيةمعامؿ الثبات ألفا كركنباخ لممؤشرات السمككية الدالة عمى 

 معامالت الثبات المستخرجة ليذا المقياس مناسبة كتفي ألغراض الدراسة  

 : ات الدراسةإجراء 7.3

تطبيؽ نمكذج  مدل بعد االطالع عمى األدبيات السابقة تـ تصميـ االستبانة لمتعرؼ عمى

(ADDIE عمى )كبعد تصميـ في كزارة التربية كالتعميـ العالي في فمسطيف برامج التدريب ،
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بصكرتيا النيائية تـ تكزيعيا عمى أفراد العينة، كعمى ىذا تككف كخركجيا االستبانة 

 سة قد مرت بالمراحؿ اآلتية :الدرا

 جمع المعمكمات كالبيانات التي تساعد في تحديد مشكمة الدراسة   0

تحديد مشكمة الدراسة مف قبؿ الباحث التي أراد معالجتيا، كقاـ بصياغتيا عمى   8

  سؤاؿ رئيسي متعمؽ  بمشكمة الدراسة، كأسئمة فرعية منبثقة عنيا   شكؿ 

ة كاختيار العينة مف ىذا المجتمع، كقاـ بتكضيف قاـ الباحث بتحديد مجتمع الدراس  3

 حجـ العينة كأسمكب اختيارىا 

قاـ الباحث بجمع البيانات كالمعمكمات المطمكبة مف المبحكثيف بكاسطة أداة الدراسة   4

 التي اختارىا كىي االستبانة بطريقة منظمة كدقيقة 

( استبانة، 350بعد جمع البيانات قاـ الباحث بتفريغ االستجابات، كعددىا )  5

( لممعالجة  SPSS كاستخراج النتائج باالستعانة ببرنامج التحميؿ اإلحصائي )

ص التعميمات ئج كالتعميؽ عمييا، كمف ثـ استخماإلحصائية، ثـ قاـ بتفسير النتا

  بناءن عميياالتكصيات قدـ ك  منيا كاالستنتاجات

 المعالجة اإلحصائية:  8.3

كقػد  ،تمييػدا إلدخاليػا إلػى الحاسػكب اباحػث بمراجعتيػبعد جمع بيانات الدراسة، قاـ ال

حسػب  تـ إدخاليا لمحاسػكب بإعطائيػا أرقامػان معينػة، أم بتحكيػؿ اإلجابػات المفظيػة إلػى رقميػة

  5، حيػػػػث أعطيػػػػت اإلجابػػػػة عمػػػػى درجػػػػة الممارسػػػػة )مكافػػػػؽ بشػػػػدة( مقيػػػػاس لكػػػػرت الخماسػػػػي
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جػػػات، اإلجابػػػة )غيػػػر مكافػػػؽ( در  3درجػػػات، اإلجابػػػة )محايػػػد(  4درجػػػات، اإلجابػػػة )مكافػػػؽ( 

 درجتيف كاإلجابة )غير مكافؽ بشدة( فقد أعطيت درجة كاحدة 

كقػػػد تمػػػت المعالجػػػػة اإلحصػػػائية الالزمػػػػة لمبيانػػػات، تػػػـ اسػػػػتخراج األكسػػػاط الحسػػػػابية 

 كاالنحرافػػات المعياريػػة لمفقػػرات كالػػدرجات الكميػػة لممجػػاالت،  كقػػد تػػـ فحػػص الصػػدؽ كالثبػػات

، كذلػػػػؾ باسػػػػتخداـ الحاسػػػػكب (Alpha Cronbachت كركنبػػػػاخ ألفػػػػا)اسػػػػتخداـ معادلػػػػة الثبػػػػاب

  (  SPSS)كبرنامج الرـز اإلحصائية 
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 الرابع الفصلأأاا

 نتائج الدراسةتحميل 

 تمهيد  1.4

عف مكضكع الدراسة  لنتائج الدراسة، التي تكصؿ إليو الباحثتضمف ىذا الفصؿ عرضا     

في وزارة التربية والتعميم العالي في  ريببرامج التد( عمى ADDIEتطبيق نموذج ) "كىك 

كبياف عالقة كؿ مف المتغيرات مف خالؿ استجابة أفراد العينة عمى أداة الدراسة،  "فمسطين

كتحميؿ البيانات اإلحصائية التي تـ الحصكؿ عمييا  كحتى يتـ تحديد درجة متكسطات 

 :اآلتياستجابة أفراد عينة الدراسة تـ اعتماد المقياس الكزني 

 الحسابي متوسطالمدى  الدرجة

 فأقؿ 33 8 منخفضة

 67 3-34 8 متكسطة

 فأعمى 68 3 مرتفعة
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 نتائج أسئمة الدراسة:  2.4

 النتائج المتعمقة بالسؤال الرئيسي:  1.2.4

في وزارة التربية والتعميم العالي في  برامج التدريب( عمى ADDIEتطبيق نموذج )مدى  ما

  ؟فمسطين

كاالنحرافػػػػات  ،بحسػػػػاب المتكسػػػػطات الحسػػػػابية لباحػػػػثقػػػػاـ ا ،عػػػػف ىػػػػذا السػػػػؤاؿ ل جابػػػػة     

مػدل تطبيػؽ  المعيارية الستجابات أفراد عينػة الدراسػة عمػى مجػاالت االسػتبانة التػي تعبػر عػف

كالجػدكؿ  ،في كزارة التربية كالتعميـ العالي فػي فمسػطيف ( عمى برامج التدريبADDIEنمكذج )

 يكضف ذلؾ: (4 0)

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريدة السدتجابات أفدراد عيندة الدراسدة 1.4جدول )
( عمى البرامج التدريبيدة فدي وزارة التربيدة والتعمديم العدالي ADDIEتطبيق نموذج )لمجاالت 

 في فمسطين

المتوسط  المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب الدرجة

 4 متكسطة 0.75 3.26 تحميؿ االحتياجات التدريبية 0

 متكسطة 0.58 3.65 تصميـ البرامج التدريبية 8
8 

 متكسطة 0.61 3.62 تطكير البرامج التدريبية 3
3 

 مرتفعة 0.58 3.76 تنفيذ البرامج التدريبية 4
0 

 متكسطة 0.77 3.16 تقييـ البرامج التدريبية 5
5 

  متوسطة 0.52 3.54 الدرجة الكمية 

( الذم يعبر عػف المتكسػطات الحسػابية كاالنحرافػات المعياريػة 4 0) كيالحظ مف الجدكؿ     

فػػي  بػػرامج التػػدريب( عمػػى ADDIEتطبيػػؽ نمػػكذج )السػػتجابات أفػػراد عينػػة الدراسػػة لمجػػاالت 
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تطبيػػؽ أف المتكسػػط الحسػػابي لمدرجػػة الكميػػة لمجػػاؿ  ،كزارة التربيػػة كالتعمػػيـ العػػالي فػػي فمسػػطيف

بمػػػغ فػػػي كزارة التربيػػػة كالتعمػػػيـ العػػػالي فػػػي فمسػػػطيف  ( عمػػػى بػػػرامج التػػػدريبADDIEنمػػػكذج )

( عمػػػػى ADDIEتطبيػػػؽ نمػػػكذج )كىػػػذا يػػػػدؿ عمػػػى أف  ،(58 1كانحػػػراؼ معيػػػارم )، (54 3)

لجميػػػع  متكسػػػطةجػػػاء بدرجػػػة فػػػي كزارة التربيػػػة كالتعمػػػيـ العػػػالي فػػػي فمسػػػطيف  بػػػرامج التػػػدريب

  فعةماعدا محكر تنفيذ البرامج التدريبية جاء بدرجة مرت ،المحاكر

الفمسطينية بتحميل وتحديدد االحتياجدات  العالي هل تقوم وزارة التربية والتعميمالسؤال األول: 

 التدريبية؟

كاالنحرافػػات المعياريػػة  ،بحسػػاب المتكسػػطات الحسػػابية لباحػػثقػػاـ ا ،ل جابػػة عػػف ىػػذا السػػؤاؿ

 (4 8دكؿ )، كالجػػػتحميػػػؿ االحتياجػػػات التدريبيػػػةمجػػػاؿ السػػػتجابات أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة عمػػػى 

 : يكضف ذلؾ

د عيندة الدراسدة (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريدة السدتجابات أفدرا2.4جدول )
 تحميل االحتياجات التدريبيةمجال ل

رقم 
المتوسط  الفقرات الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 الدرجة المعياري

 0ؼ
المياـ التي يتـ تحديد االحتياجات التدريبية لممكظفيف الجدد بناءن عمى 

 ستككؿ إلييـ 
 متكسطة 0.94 3.56

 متكسطة 0.91 3.33 يتـ تحديد االحتياجات التدريبية بناءن عمى خطة سنكية مطبقة لمتدريب   3ؼ

 4ؼ
يتـ تحديد االحتياجات التدريبية بناءن عمى نتائج تقدير االحتياجات 

 متكسطة 0.87 3.17  التدريبية لممكظؼ

 5ؼ
الحالييف الذيف ىـ بحاجة إلى تدريب عف يتـ تصنيؼ المكظفيف 

 متكسطة 1.01 3.14 المكظفيف الذيف ليسكا بحاجة إلى تدريب 

 8ؼ
يتـ تحديد االحتياجات التدريبية لممكظفيف الحالييف بناءن عمى تقييـ 

 متكسطة 1.01 3.08 أدائيـ السنكم 

 متوسطة 0.75 3.26 الدرجة الكمية 
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كاالنحرافات المعيارية  ،لذم يعبر عف المتكسطات الحسابية( ا4 8كيالحظ مف الجدكؿ )     

أف المتكسػػػط الحسػػػابي  ،تحميػػػؿ االحتياجػػػات التدريبيػػػةلمجػػػاؿ السػػػتجابات أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة 

 ،(75 1كانحػػراؼ معيػػارم ) ،(86 3بمػػغ )تحميػػؿ االحتياجػػات التدريبيػػة لمدرجػػة الكميػػة لمجػػاؿ

يػتـ متكسػطة، حيػث كانػت الفقػرة )جػاء بدرجػة يبيػة تحميػؿ االحتياجػات التدر  كىذا يػدؿ عمػى أف

( أكثر الفقرات اءن عمى المياـ التي ستككؿ إلييـتحديد االحتياجات التدريبية لممكظفيف الجدد بن

يػػتـ تحديػػد (، بينمػػا كانػػت الفقػػرة )94 1كانحػػراؼ معيػػارم ) ،(56 3بمتكسػػط حسػػابي ) ،أىميػػة

 ،( أقػؿ الفقػػرات أىميػػةءن عمػػى تقيػػيـ أدائيػـ السػػنكماالحتياجػات التدريبيػػة لممػكظفيف الحػػالييف بنػا

 ( 10 0كانحراؼ معيارم ) ،(18 3بمتكسط حسابي )

أكد أفراد العينة مػف خػالؿ المقػابالت أنػو ىنػاؾ تحميػؿ لالحتياجػات التدريبيػة ضػمف حػدكد     

ؿ معينة ال تتعدل الركتيف، كلكف تحديد االحتياجات التدريبية يككف معمف مف خالؿ أىػداؼ كػ

عمػػػى  التربيػػػة كالتعمػػػيـ العػػػالي الفمسػػػطينية كزارةتػػػدريب العػػػامميف عميػػػو، كمػػػا تعمػػػؿ  برنػػػامج يػػػتـ

المعػػدة لمتػػدريب كالكفايػػات التربكيػػة مػػف أجػػؿ رفػػع ميػػارات المعممػػيف فػػي المكاءمػػة بػػيف البػػرامج 

ؿ ، كتحميػػػالتربػػػكييف المشػػػرفيفعمػػػى  التدريبيػػػةكتعتمػػػد الػػػكزارة فػػػي تحميػػػؿ االحتياجػػػات التعمػػػيـ، 

الػػػكزارة بػػػإجراء  قامػػػتالمنيػػػاج، كمػػػدل مكاكبػػػة المسػػػتجدات التربكيػػػة كالمشػػػاريع الرياديػػػة، كمػػػا 

( معممػػان كمػػف ثػػـ تػػـ بنػػاء بػػرامج التػػدريب كفػػؽ 86735ـ شػػممت )8105دراسػػات مسػػحية عػػاـ 

 تمؾ االحتياجات 
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ى الفمسدددطينية بتصدددميم المحتدددو العدددالي هدددل تقدددوم وزارة التربيدددة والتعمددديم السدددؤال الثددداني: 

 التدريبي؟

كاالنحرافػػػػات  ،بحسػػػػاب المتكسػػػػطات الحسػػػػابية لباحػػػػثقػػػػاـ ا ،ل جابػػػػة عػػػػف ىػػػػذا السػػػػؤاؿ     

 (4 3، كالجػدكؿ )تصميـ البرامج التدريبيةمجاؿ المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى 

  يكضف ذلؾ

عيندة الدراسدة د (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريدة السدتجابات أفدرا3.4جدول )

 تصميم البرامج التدريبيةمجال ل

رقم 
المتوسط  الفقرات الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 الدرجة المعياري

 مرتفعة 0.71 3.87 يتـ تحديد الخطكط العريضة لمبرامج التدريبية ) عناكيف رئيسية (  8ؼ

 مرتفعة 0.78 3.87  يتـ تحديد طبيعة كأىداؼ البرامج التدريبية 6ؼ

 مرتفعة 0.75 3.81  تحديد طرؽ العرض المناسبة لمبرامج التدريبية يتـ 7ؼ

 مرتفعة 0.76 3.69  يتـ تحديد تكاليؼ البرنامج التدريبي عف طريؽ عمؿ مكازنة لمبرنامج 08ؼ

 متكسطة 0.81 3.57  يتـ تصميـ البرامج التدريبية بناءن عمى االحتياجات التدريبية 9ؼ

 01ؼ
صميـ مف خالؿ التعاكف مع اإلدارة العميا في يتـ التحقؽ كمتابعة الت

 0.84 3.44 الفمسطينية  كزارة التربية كالتعميـ العالي
 متكسطة

 متكسطة 0.88 3.31 يتـ إيجاد بيئة تعميمية محفزة  00ؼ

 متوسطة 0.58 3.65 الدرجة الكمية 
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افات المعيارية كاالنحر  ،( الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية4 3كيالحظ مف الجدكؿ )     

أف المتكسػػط الحسػػابي لمدرجػػة تصػميـ البػػرامج التدريبيػػة السػتجابات أفػػراد عينػػة الدراسػػة لمجػػاؿ 

كىػػذا يػػدؿ  ،(58 1كانحػػراؼ معيػػارم ) ،(65 3بمػػغ )تصػػميـ البػػرامج التدريبيػػة الكميػػة لمجػػاؿ

الخطػكط  يتـ تحديػدمتكسطة، حيث كانت الفقرة )جاء بدرجة تصميـ البرامج التدريبية عمى أف 

( 87 3أكثػر الفقػػرات أىميػة بمتكسػػط حسػػابي ) العريضػة لمبػػرامج التدريبيػة ) عنػػاكيف رئيسػػية (

( أقػػػؿ الفقػػػرات يػػػتـ إيجػػػاد بيئػػة تعميميػػػة محفػػزة(، بينمػػا كانػػػت الفقػػرة )70 1كانحػػراؼ معيػػػارم )

 ( 88 1كانحراؼ معيارم ) ،(30 3أىمية بمتكسط حسابي )

لنتػػػائج أنػػػو يػػػتـ تصػػػميـ محتػػػكل تعميمػػػي بالشػػػراكة مػػػع كمػػػف خػػػالؿ المقػػػابالت أظيػػػرت ا     

في البرنامج التدريبي المخرجػات  كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية المعمميف كالمشرفيف، كتراعي

المتكقعػػة مػػف خػػالؿ المصػػادر التعميميػػة الداعمػػة، كمػػا تقػػـك الػػكزارة بتطػػكير البرنػػامج التػػدريبي 

الكفايػػات الرئيسػػية لممشػػاركيف، كقػػد أكػػدت بعػػض  عمػػى شػػكؿ كحػػدات نمطيػػة تعػػالج كػػؿ منيػػا

المقابالت انو ال يتـ متابعة مدل تطبيؽ البرنامج التعميمي كمػدل مراعاتػو لكفايػات المشػاركيف 

  في عممية التدريب

 

 الفمسطينية بتطوير البرامج التدريبية؟ العالي هل تقوم وزارة التربية والتعميمالسؤال الثالث: 

كاالنحرافػػات المعياريػػة  ،بحسػػاب المتكسػػطات الحسػػابية لباحػػثقػػاـ ا ،ؤاؿل جابػػة عػػف ىػػذا السػػ

يكضػػف  (4 4، كالجػػدكؿ )تطػػكير البػػرامج التدريبيػػةمجػػاؿ السػػتجابات أفػػراد عينػػة الدراسػػة عمػػى 

  ذلؾ
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د عيندة الدراسدة (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريدة السدتجابات أفدرا4.4جدول )
 دريبيةتطوير البرامج التمجال ل

رقم 
المتوسط  الفقرات الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 الدرجة المعياري

 05ؼ
يتـ استخداـ الكسائؿ التكنكلكجية بما يتناسب مع طبيعة البرنامج 

 مرتفعة 0.75 3.78  التدريبي

 04ؼ
يتـ تجييز المادة التدريبية بناءن عمى األىداؼ المكضكعة لمبرنامج 

 مرتفعة 0.76 3.74  التدريبي

 متكسطة 0.77 3.65  يتـ تحديد محتكيات البرامج التدريبية بشكؿ تفصيمي 03ؼ

 07ؼ
يتـ تطكير محتكل البرامج التدريبية بشكؿ يسمف لممتدربيف بالمشاركة 

 0.81 3.56  الفاعمة
 متكسطة

 متكسطة 0.81 3.54  يتـ تطكير البرامج التدريبية في ضكء تصميـ البرامج التدريبية 06ؼ
 متكسطة 0.85 3.46  إشراؾ المدربيف في عممية التطكير لمبرامج التدريبيةيتـ  08ؼ
 متوسطة 0.61 3.62 الدرجة الكمية 

كاالنحرافات المعيارية  ،( الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية4 4كيالحظ مف الجدكؿ )     

الحسػابي لمدرجػة أف المتكسػط  ،تطػكير البػرامج التدريبيػةالستجابات أفراد عينػة الدراسػة لمجػاؿ 

كىػػذا يػػدؿ  ،(60 1كانحػػراؼ معيػػارم ) ،(68 3بمػػغ )تصػػميـ البػػرامج التدريبيػػة الكميػػة لمجػػاؿ

يػػػتـ اسػػػتخداـ متكسػػػطة، حيػػػث كانػػػت الفقػػػرة )جػػػاء بدرجػػػة  تطػػػكير البػػػرامج التدريبيػػػةعمػػػى أف 

سػػط ( أكثػػر الفقػػرات أىميػػة بمتك الكسػػائؿ التكنكلكجيػػة بمػػا يتناسػػب مػػع طبيعػػة البرنػػامج التػػدريبي

يػػػتـ إشػػػراؾ المػػػدربيف فػػػي (، بينمػػػا كانػػػت الفقػػػرة )75 1كانحػػػراؼ معيػػػارم ) ،(78 3حسػػػابي )

( كانحػػػػراؼ 46 3( أقػػػػؿ الفقػػػػرات أىميػػػػة بمتكسػػػػط حسػػػػابي )عمميػػػػة التطػػػػكير لمبػػػػرامج التدريبيػػػػة

 ( 85 1معيارم )
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تددريبي الفمسدطينية بتنفيدذ المحتدوى ال العدالي هل تقدوم وزارة التربيدة والتعمديمالسؤال الرابع: 

  بما يحقق أهداف التدريب؟

كاالنحرافػػات المعياريػػة  ،قػػاـ الباحػػث بحسػػاب المتكسػػطات الحسػػابية ،ل جابػػة عػػف ىػػذا السػػؤاؿ

( يكضػػف 4 5تنفيػػذ البػػرامج التدريبيػػة، كالجػػدكؿ )مجػػاؿ السػػتجابات أفػػراد عينػػة الدراسػػة عمػػى 

  ذلؾ

د عيندة الدراسدة سدتجابات أفدرا(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريدة ال5.4جدول )

 تنفيذ البرامج التدريبيةمجال ل

رقم 
المتوسط  الفقرات الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 الدرجة المعياري

 مرتفعة 0.75 3.88  يتـ تكزيع المحتكل التدريبي عمى المتدربيف 09ؼ

 مرتفعة 0.77 3.84  يقـك قسـ التدريب بمتابعة سير العممية التدريبية 81ؼ

 مرتفعة 0.74 3.82  يتـ تكفير الكسائؿ كاالجيزة الالزمة مف اجؿ التدريب 83ؼ

 مرتفعة 0.76 3.82  يتـ إعداد مكاف مخصص كمناسب لمتدريب 86ؼ

 مرتفعة 0.71 3.81  يتـ عرض المادة التدريبية بطريقة سيمة ككاضحة 84ؼ

 85ؼ
مني يتـ االلتزاـ بمكاعيد كزمف البرنامج التدريبي كفؽ الجدكؿ الز 

 متكسطة 0.84 3.76  المحدد لمفعاليات

 متكسطة 0.83 3.63  المدربكف لدييـ االستعداد لمتابعة مع المتدربيف 88ؼ

 متكسطة 0.81 3.55  يتـ التأكد مف النشاطات بانيا تحقؽ األىداؼ المرجكة مف التدريب 80ؼ

 مرتفعة 0.58 3.76 الدرجة الكمية 
كاالنحرافات المعيارية  ،ذم يعبر عف المتكسطات الحسابية( ال4 5كيالحظ مف الجدكؿ )     

أف المتكسػػط الحسػػػابي لمدرجػػػة تنفيػػذ البػػػرامج التدريبيػػػة السػػتجابات أفػػػراد عينػػة الدراسػػػة لمجػػػاؿ 

كىػذا يػدؿ عمػى  ،(58 1كانحػراؼ معيػارم ) ،(76 3بمػغ )تنفيذ البرامج التدريبية الكمية لمجاؿ
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يػتـ تكزيػع المحتػكل التػدريبي مرتفعة، حيث كانت الفقػرة )رجة جاء بدتنفيذ البرامج التدريبية أف 

(، 75 1كانحػػراؼ معيػػارم ) ،(88 3( أكثػػر الفقػػرات أىميػػة بمتكسػػط حسػػابي )عمػػى المتػػدربيف

( أقػػؿ يػػتـ التأكػػد مػػف النشػػاطات بانيػػا تحقػػؽ األىػػداؼ المرجػػكة مػػف التػػدريببينمػػا كانػػت الفقػػرة )

 ( 80 1حراؼ معيارم )( كان55 3الفقرات أىمية بمتكسط حسابي )

لتحقيػػؽ األىػػداؼ النتاجػػات المشػػاركيف فػػي المقػػابالت أنػػو يػػتـ تنفيػػذ البرنػػامج التػػدريبي  اكػػد   

المتكقعة، كيكػكف ذلػؾ كفػؽ مراحػؿ تعاقبيػة، كمػا يػتـ كضػع رؤيػة كفمسػفة كاضػحة لكػؿ برنػامج 

 تدريبي بحيث يقـك المدربكف بتنفيذ المحتكل التدريبي 

الفمسدددطينية بتقدددويم مخرجدددات  العدددالي قدددوم وزارة التربيدددة والتعمددديمهدددل تالسدددؤال الخدددامس: 
 التدريب؟

كاالنحرافػػات المعياريػػة  ،قػػاـ الباحػػث بحسػػاب المتكسػػطات الحسػػابية ،ل جابػػة عػػف ىػػذا السػػؤاؿ
( يكضػػف 4 6تقيػػيـ البػػرامج التدريبيػػة، كالجػػدكؿ )مجػػاؿ السػػتجابات أفػػراد عينػػة الدراسػػة عمػػى 

  ذلؾ
د عيندة الدراسدة ات الحسابية واالنحرافات المعياريدة السدتجابات أفدرا(: المتوسط6.4جدول )

 البرامج التدريبية تقييممجال ل
رقم 
المتوسط  الفقرات الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 الدرجة المعياري

 87ؼ
يتـ استخداـ أداة تقييـ مناسبة لمعرفة مدل تفاعؿ المتدربيف مع البرنامج 

 0.87 3.48  التدريبي
 متكسطة

 89ؼ
يتـ متابعة المكظفيف في العمؿ بعد تنفيذ البرامج التدريبية كمالحظة 

 0.94 3.12  تغير سمككيـ في العمؿ بما يحقؽ أىداؼ البرنامج
 متكسطة

 31ؼ
يتـ تحميؿ أداء المتدربيف قبؿ كبعد تنفيذ البرامج التدريبية عف طريؽ 

 0.97 3.08  مقارنة تقييـ أداؤىـ
 متكسطة

 88ؼ
بارات لممتدربيف في نياية البرنامج التدريبي لقياس مدل يتـ عمؿ اخت

 0.97 2.97  استفادتيـ مف البرنامج التدريبي
 متكسطة

 متوسطة 0.77 3.16 الدرجة الكمية 
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كاالنحرافات المعيارية  ،( الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية4 6كيالحظ مف الجدكؿ )     

أف المتكسػػط الحسػػػابي لمدرجػػػة البػػرامج التدريبيػػػة  يػػػيـتقالسػػتجابات أفػػػراد عينػػة الدراسػػػة لمجػػاؿ 

كىػذا يػدؿ عمػى  ،(77 1كانحػراؼ معيػارم ) ،(06 3بمػغ )البرامج التدريبية  تقييـالكمية لمجاؿ

يػػتـ اسػػتخداـ أداة تقيػػيـ متكسػػطة، حيػػث كانػػت الفقػػرة )جػػاء بدرجػػة البػػرامج التدريبيػػة  تقيػػيـأف 

( أكثػػػر الفقػػػرات أىميػػػة بمتكسػػػط لبرنػػػامج التػػػدريبيمناسػػبة لمعرفػػػة مػػػدل تفاعػػػؿ المتػػػدربيف مػػػع ا

يتـ عمؿ اختبارات لممتػدربيف (، بينما كانت الفقرة )87 1كانحراؼ معيارم ) ،(48 3حسابي )

( أقػؿ الفقػرات أىميػة في نيايػة البرنػامج التػدريبي لقيػاس مػدل اسػتفادتيـ مػف البرنػامج التػدريبي

  (97 1كانحراؼ معيارم ) ،(97 8بمتكسط حسابي )

كلكػف أكػد  ،كما أظيرت نتائج المقابمة أنػو يػتـ تقػكيـ نتاجػات التػدريب مػف خػالؿ اسػتبيانات   

بعػػض المشػػاركيف أنػػو ال يػػتـ متابعػػة التقيػػيـ مػػف أجػػؿ تفػػادم نقػػاط الضػػعؼ، كيػػتـ التقيػػيـ مػػف 

مػف  خالؿ التقييـ المباشر عف طيؽ مالحظة أداء المتػدربيف، ككػذلؾ يػتـ التقيػيـ بعػد التػدريب 

، كما تتـ عممية التقيػيـ ضػمف نمػاذج مخصصػة اليػدؼ منيػا التعػرؼ اإلشرافيةؿ الزيارات خال

قؽ األىداؼ المرجكة   عمى مدل ت ح 
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فدي وزارة  ( عمدى بدرامج التددريبADDIEما هي معوقات تطبيدق نمدوذج ): السادسالسؤال 

 ؟التربية والتعميم الفمسطينية

تقسـ ( عمى البرامج التدريبية ADDIEمكذج )نأف معكقات تطبيؽ كما أظيرت نتائج المقابمة 

إلى بعديف األكؿ إدارم مثؿ المراسالت الرسمية كاإلجراءات االدارية، ككقت تنفيذ التدريب 

كما يتـ تحديد البرامج التدريبية دكف الرجكع إلى احتياجات  كاالتجاىات السمبية نحك التدريب،

، ككذلؾ افتقار الكزارة إلى التدريبي اء البرنامجال يتـ متابعة المتدربيف بعد انتيك المتدربيف، 

أنو ال يتـ المكاءمة بيف بنكد تعمـ، كما المتدربيف ذكم الكفاءة كعدـ كجكد مجتمع دائـ ال

تعمؽ مالي ي اآلخر البعدك  ،كاألىداؼ التي تعمؿ الكزارة عمى تحقيقيا (ADDIE)نمكذج 

  يتعارض مع عممية التقييـ كيؿبالتعميمات المالية المتجددة باستمرار، كحجـ التم
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 الفصل الخامس

 تواالستنتاجا النتائج

(عمى ADDIEطبيق نموذج )ت مدى التي بحثت في االستنتاجاتتضمف ىذا الفصؿ       

ف م، كما تضمف مجمكعة في فمسطين العالي في وزارة التربية والتعميم برامج التدريب

 ائج الدراسة التكصيات كالمقترحات المنبثقة مف نت

 :االستنتاجاتالنتائج و   1.5

  أظيػػرت نتيجػػة السػػؤاؿ الرئيسػػي( أف تطبيػػؽ نمػػكذجADDIE عمػػى البػػرامج التدريبيػػة فػػي )

كيػػرل الباحػػث أف بػػرامج  ،متكسػػطةكزارة التربيػػة كالتعمػػيـ العػػالي فػػي فمسػػطيف جػػاء بدرجػػة 

نجػػد أف  لػػذا ،كذات خطػػة كاضػػحة ،التػػدريب التػػي يػػتـ تطبيقيػػا تكػػكف ذات أىػػداؼ محػػددة

 حاجػػػة  كلكػػػف قبػػػؿ تطبيػػػؽ ىػػػذه البػػػرامج ال يػػػتـ دراسػػػة  المتػػػدربيف يحتػػػاجكف ىػػػذه البػػػرامج

لذا ظيرت ىذه النتيجة،  ،بطريقة صحيحة كتصنيفيـ حسب االحتياج التدريبي كظفيفالم

 ،أف تطبيػػؽ االحتياجػات التدريبيػػة جػاء بدرجػػة متكسػػطة (8118كأكػدت دراسػػة الدعػدم )

 ،امج تػدريبي  يحتػاج إلػػى بيئػة مناسػبة كأنشػػطة كتقنيػات حديثػػةكذلػؾ ألف تطبيػؽ أم برنػػ

، كمػػا أكػػد ـ بدرجػػة عاليػػة بػػيف العكامػػؿ السػػابقةيكػػكف ىنػػاؾ تالئػػكفػػي أغمػػب األحيػػاف ال 

( أنػػػو عنػػػد تطبيػػػؽ أم برنػػػامج تػػػدريبي لممعممػػػيف يجػػػب عمػػػى المػػػدربيف 8118الجينػػػي )

ء العامميف بدرجة تالئـ الكاقع، كأكػد االلماـ باالتجاىات الحديثة لمتعميـ كأساليب تقكيـ أدا

كبنيػػة أساسػػية  ،( أف فعاليػػة أم برنػػامج تػػدريبي يحتػػاج إلػػى بيئػػة تػػدريب8117العطػػكم )

أظيػرت نتيجػة السػػؤاؿ األكؿ كمػػا   لمتػدريب كاختيػار مػدربيف ذك خبػػرة فػي مجػاؿ التػدريب

مسػطيف جػاء بدرجػة كزارة التربية كالتعمػيـ العػالي فػي ف في أف تحميؿ االحتياجات التدريبية

كيبػػيف الباحػػث تكافػػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػع نتػػائج بعػػض المقػػابالت كاختالفيػػا مػػع  ،متكسػػطة
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أكد أفراد العينة أنو ىناؾ تحميؿ لالحتياجػات التدريبيػة ضػمف حػدكد حيث  البعض اآلخر

معينػػة ال تتعػػدل الػػركتيف، كمػػا تعمػػؿ الػػكزارة عمػػى المكاءمػػة بػػيف البػػرامج المعػػدة لمتػػدريب 

كزارة التربيػػػة يػػػات التربكيػػػة مػػػف أجػػػؿ رفػػػع ميػػػارات المعممػػػيف فػػػي التعمػػػيـ، كتعتمػػػد كالكفا

فػػػي تحميػػػؿ االحتياجػػػات التدريبيػػػة عمػػػى المرشػػػديف، كتحميػػػؿ كالتعمػػػيـ العػػػالي الفمسػػػطينية 

  التعميمي المنياج

بحيػػث يػػتـ  ،التحميػػؿ الحقيقػػي لالحتياجػػات كجػػكدعػػدـ إلػػى ه النتيجػػة كيعػػزك الباحػػث ىػػذ 

 ف دقة كلذلؾ ال يتـ الكصكؿ الى درجة مرتفعة في تطبيؽ تمؾ المرحمة  تحديدىا بدك 

 

  كزارة التربيػة كالتعمػيـ العػالي  فػيتصػميـ البػرامج التدريبيػة أف نتيجة السػؤاؿ الثػاني أظيرت

مع المعمميف كما يتـ تصميـ محتكل تعميمي بالشراكة  ،متكسطةفي فمسطيف جاء بدرجة 

فػػػػػي البرنػػػػػامج التػػػػػدريبي  بيػػػػػة كالتعمػػػػػيـ العػػػػػالي الفمسػػػػػطينيةالتر  كزارةكالمشػػػػػرفيف، كتراعػػػػػي 

المخرجػػات المتكقعػػػة مػػف خػػػالؿ المصػػادر التعميميػػػة الداعمػػة، كمػػػا تقػػـك الػػػكزارة بتطػػػكير 

البرنػػػػػامج التػػػػػدريبي عمػػػػػى شػػػػػكؿ كحػػػػػدات نمطيػػػػػة تعػػػػػالج كػػػػػؿ منيػػػػػا الكفايػػػػػات الرئيسػػػػػية 

دل مراعاتػػػو لكفايػػػػات كمػػػ ،ال يػػػتـ متابعػػػة مػػػدل تطبيػػػؽ البرنػػػامج التعميمػػػيك لممشػػػاركيف، 

، كيػػرل الباحػػث أف تصػػميـ البػػرامج التدريبيػػة يحتػػاج إلػػى المشػػاركيف فػػي عمميػػة التػػدريب

برنػػامج ال  لػػذا نجػػد أف المعممػػيف كالمشػػرفيف عنػػد قيػػاميـ بتصػػميـ أم ،جيػػد ككقػػت كبيػػر

تفػادم سػمبيات ل ،مػدل فعاليتػوأجؿ تجريب البرنامج التدريبي ك يأخذكف الكقت الكافي مف 

نجػػدىـ يصػػممكف البرنػػامج كيعممػػكف عمػػى تطبيقػػو مباشػػرة لػػذلؾ ظيػػرت  بحيػػثامج، البرنػػ

عػدـ تصػميـ المحتػكل التػدريبي بنػاءن عمػى إلػى ه النتيجػة كيعػزك الباحػث ىػذ ،ىذه النتيجة
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كلػيس قبػؿ ، ذلػؾ بعػد اختيػار التصػميـ لمبرنػامجكلكػف يػتـ مناقشػة  ،االحتياجات التدريبيػة

 و بعض المقابالت  يـ كما أكدتبعممية التصم ءالبد

   كزارة التربيػة كالتعمػيـ العػالي  فػي تطكير البػرامج التدريبيػةأف نتيجة السؤاؿ الثالث أظيرت

يػػػتـ تطػػػػكير البػػػػرامج التدريبيػػػػة كلكػػػػف يكػػػػكف  حيػػػػث ،متكسػػػػطةفػػػي فمسػػػػطيف جػػػػاء بدرجػػػػة 

ممحتػػكل مػػف الناحيػػة النظريػػة كالعمميػػة لحيػػث يػػتـ التطػػكير بباالتفػػاؽ مػػع الػػدكؿ المانحػػة، 

باالعتمػػػاد عمػػػى الزيػػػارات الميدانيػػػة لممعممػػػيف، كمػػػا يػػػتـ تطػػػكير البػػػرامج بمػػػا يػػػتالءـ مػػػع 

يػتـ تطػكير بعػض  تستخدـ يرل الباحث أف البرامج التدريبية التي ك  ،المستجدات التربكية

لـ يتـ  وألف البرنامج الذم تـ تطبيق ،النقاط التي يمكف تطكيرىا ضمف امكانيات محدكدة

كال يػػتـ اشػػراؾ المػػدربيف فػػي  ،ادم المشػػكالت التػػي تحػػد مػػف فعاليتػػوتجريبػػو مػػف أجػػؿ تفػػ

  لذلؾ ظيرت ىذه النتيجة عممية التطكير

  كزارة التربيػة كالتعمػيـ العػالي فػي  فػي تنفيذ البرامج التدريبيػةأف نتيجة السؤاؿ الرابع أظيرت

اؼ يػػػػتـ تنفيػػػػذ البرنػػػػامج التػػػػدريبي لتحقيػػػػؽ األىػػػػد بحيػػػػث ،مرتفعػػػػةجػػػػاء بدرجػػػػة  فمسػػػػطيف

كفمسػػػفة  النتاجػػػات المتكقعػػػة، كيكػػػكف ذلػػػؾ كفػػػؽ مراحػػػؿ تعاقبيػػػة، كمػػػا يػػػتـ كضػػػع رؤيػػػةك 

 كيعػػػزك ،بحيػػػث يقػػػـك المػػػدربكف بتنفيػػػذ المحتػػػكل التػػػدريبيكاضػػػحة لكػػػؿ برنػػػامج تػػػدريبي، 

لكػكف المعممػيف عنػدما يػتـ اسػتدعائيـ مػػف  ;الباحػث أف تنفيػذ البػرامج جػاء بدرجػة مرتفعػػة

فػػػػي المكعػػػػد المحػػػػدد كيمتزمػػػػكف بالتػػػػدريب لكػػػػكف الػػػػدكرات أجػػػػؿ التػػػػدريب فػػػػإنيـ يمتزمػػػػكف 

، كمػػا أف الرقابػػة عمػػى البػػرامج التدريبيػػة غالبػػان مػػا تكػػكف عمػػى مػػدل ليػػـالتدريبيػػة إجباريػػة 

   بدرجة مرتفعة االلتزاـ بخطكات التدريب كعدد الحضكر لذلؾ ظيرت ىذه النتيجة

  كزارة التربيػة كالتعمػيـ العػالي  فػي البػرامج التدريبيػة تقيػيـأف نتيجػة السػؤاؿ الخػامس أظيػرت

تاجػػػػات التػػػػدريب مػػػػف خػػػػالؿ يػػػػتـ تقػػػػكيـ نبحيػػػػث ، متكسػػػػطةفػػػػي فمسػػػػطيف جػػػػاء بدرجػػػػة 
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كلكػػف أكػػد بعػػض المشػػاركيف أنػػو ال يػػتـ متابعػػة التقيػػيـ مػػف أجػػؿ تفػػادم نقػػاط ، اسػػتبيانات

يػؽ مالحظػة أداء المتػدربيف، ر يػتـ التقيػيـ مػف خػالؿ التقيػيـ المباشػر عػف طبػؿ الضعؼ، 

الزيػارات اإلشػرافية،  البرامج مػف خػالؿ ليذه كما يتـ تقييـ ،كذلؾ يتـ التقييـ بعد التدريبك 

قػػػؽ لمنيػػا  ،يػػة التقيػػيـ ضػػمف نمػػاذج مخصصػػػة اليػػدؼتػػتـ عمم ك متعػػرؼ عمػػى مػػدل ت ح 

  األىداؼ المرجكة 

نسػبة اف بػ ،كحسب مالحظتو اثناء قيامو بميمة التقييـ لمبرامج التدريبيػة يرل الباحثك    

بيرة مف المتدربيف يتحيزكف في عممية التقييـ كال يقيمكف المدرب اك المادة التدريبية كما ك

، كبعد ذلؾ ال السنكم ـنتيجة تقييـ أدائي مف أف ىذا التقييـ يؤثر عمى خكفا كذلؾ ;يجب

لػػذا نجػػد أف فاعميػػة  كػػاف شػػيء لػػـ يكػػف،ك تػػتـ متابعػػة اثػػر ىػػذا التقيػػيـ فػػي نيايػػة المطػػاؼ 

   كضعيفة بالمستكل المطمكب التقييـ ليست

  أف معكقات تطبيؽ نتيجة السؤاؿ السادس أظيرت( نمكذجADDIE عمى )بػرامج التػدريب 

تقسـ إلى بعديف األكؿ إدارم مثؿ المراسػالت الرسػمية كاإلجػراءات االداريػة، ككقػت تنفيػذ 

ف الرجكع يتـ تحديد البرامج التدريبية دك  حيث التدريب كاالتجاىات السمبية نحك التدريب،

د انتيػاء البرنػامج، ككػػذلؾ إلػى احتياجػات المتػدربيف، كمػا أنػو ال يػتـ متابعػة المتػدربيف بعػ

كعػػدـ كجػػكد التربيػػة كالتعمػػيـ العػػالي الفمسػػطينية إلػػى المتػػدربيف ذكم الكفػػاءة،  كزارةافتقػػار 

كاألىػداؼ التػي  (ADDIE)المكاءمػة بػيف بنػكد نمػكذج  ايضػا ال يػتـك  مجتمع دائػـ الػتعمـ،

تعمػػػؽ بالتعميمػػػات الماليػػػة المتجػػػددة يكالجانػػػب اآلخػػػر مػػػالي ، عمػػػؿ الػػػكزارة عمػػػى تحقيقيػػػات

 باستمرار، كحجـ التمكيؿ يتعارض مع عممية التقييـ  

يػػرل الباحػػث أف التػػدريب الػػذم يػػتـ عقػػده يػػتـ ضػػمف إجػػراءات ركتينيػػة كلػػيس ضػػمف ك   

 التربيػػػة كالتعمػػػيـ كزارة يػػػدعمػػػؿ إدارم مػػػنظـ، لػػػذا نجػػػد أف البػػػرامج التدريبيػػػة التػػػي يػػػتـ تزك 
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يػػػرت ىػػػذه ظلػػذلؾ  ،يػػػا غالبػػان مػػػا تكػػػكف مشػػركطة كمحػػػددة األىػػػداؼب العػػالي الفمسػػػطينية

 النتيجة 

 التوصيات:  2.5

 : كصييعمى النتائج السابقة فإف الباحث  كبناءن 

عمػػى تحميػػػؿ االحتياجػػات التدريبيػػػة  العػػالي الفمسػػػطينية أف تعمػػؿ كزارة التربيػػة كالتعمػػػيـ- أ

تػػػدريبي قبػػػؿ البػػػدء بعمميػػػة التخطػػػيط حسػػػب االحتيػػػاج ال يفممػػػيف كتصػػػنيؼ المعممػػػلممع

عداد البرامج التدريبية   كا 

ي عمػػى تصػػميـ البػػرامج التدريبيػػة التػػالعػػالي الفمسػػطينية أف تعمػػؿ كزارة التربيػػة كالتعمػػيـ - ب

كأثنػػػاء عمميػػػة التصػػػميـ أف تعمػػػؿ عمػػػى تقيػػػيـ ىػػػذه  ،تمبػػػي االحتيػػػاج التػػػدريبي لممعمػػػـ

، كالعمػػؿ ج مػػف خػػالؿ تجريبيػػا عمػػى مجمكعػػة مػػف المعممػػيف كبعػػد ذلػػؾ تعميميػػاالبػػرام

  عمى إيجاد بيئة تعميمية محفزة

عمى اشراؾ المدربيف بشكؿ فعمي في العالي الفمسطينية  اف تعمؿ كزارة التربية كالتعميـ- ت

 بناءن عمى التغذية الراجعة مف عممية التدريب   ،عممية التطكير لمبرامج التدريبية

راحػػؿ معمػػى تقيػػيـ كػػؿ مرحمػػة مػػف  العػػالي الفمسػػطينية ف تعمػػؿ كزارة التربيػػة كالتعمػػيـأ- ث

لقيػػاس  كمتابعتػػو; فػػي نيايػػة كػػؿ برنػػامج تػػدريبي حقيقػػي كعمػػؿ تقيػػيـ ختػػامي ،التػػدريب

  مدل فاعمية البرنامج 

عمػػى بػػرامج التػػدريب فػػي كزارة  (ADDIE)تطبيػػؽ نمػػكذج تضػػمف إعػػداد كرشػػة عمػػؿ - ج

الفمسػػػػطينية، كالعمػػػػؿ عمػػػػى متابعػػػػة اثػػػػر التػػػػدريب عمػػػػى أداء  العػػػػالي التربيػػػػة كالتعمػػػػيـ

 العامميف في الكزارة  
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اف تعمؿ كزارة التربيػة كالتعمػيـ العػالي الفمسػطينية عمػى فصػؿ كحػدة التػدريب عػف قسػـ - ح

 ةمنفصم بييكمية تنظيمية ريات التابعة ليا، بحيث يصبف قسـياالشراؼ في جميع المد

 التربكم   عف قسـ االشراؼ كالتأىيؿ

 

 :توصيات إلى الباحثين  

مػع أداء العػامميف فػي كزارة التربيػة  (ADDIE)نمػكذج عػف عالقػة تطبيػؽ عمؿ دراسة - أ

  كالتعميـ العالي الفمسطينية

  األخرل في الكزارات الفمسطينية (ADDIE)نمكذج  عف تطبيؽعمؿ دراسات - ب

  رلكنماذج التدريب األخ (ADDIE)عمؿ دراسات مقارنة بيف نمكذج - ت
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 المراجع:

 المراجع العربية:

  القرآف الكريـ   

  ،(  اتجاىات التدريب المعاصرة كتقييـ أداء األفراد، الطبعة 8108عمار )ابف عيشي

 الثانية، دار أسامة لمنشر كالتكزيع، عماف 

 ( مراحؿ العممية التدريبية، تخطيط كتنفيذ كتقكيـ البرامج 8108أبك النصر، مدحت ،)

 طبعة األكلى، المجمكعة العربية لمتدريب كالنشر، القاىرة، مصر التدريبية، ال

 ( برنامج مقترح لتنمية ميارات تصميـ المقررات 8103أبك شاكيش، عبد اهلل  )

اإللكتركنية عبر الكيب لدل طالبات تكنكلكجيا التعميـ بجامعة األقصى، رسالة ماجستير 

 غير منشكرة، الجامعة اإلسالمية، غزة 

  ،إطار نظرم كحاالت عممية، الطبعة  -(  إدارة المكارد البشرية8101نادر )أبك شيخة

 األكلى، دار صفاء لمنشر كالتكزيع، عماف 

 إدارة المكارد البشرية: مدخؿ لتحقيؽ الميزات التنافسية، الدار ( 8114) أبكبكر، مصطفى

 .اإلسكندرية، الجامعية

 ( إدارة المكارد البشر 8101بف عنتر، عبد الرحمف  ) ،ية )المفاىيـ كاألسس، األبعاد

 االستراتيجية(، الطبعة األكلى، دار اليازكرم لمنشر، عماف 
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 ( تقييـ التدريب، الطبعة الثانية، مركز الخبرات المينية 8117تكفيؽ، عبد الرحمف ،)

 ل دارة لمنشر، القاىرة 

 ( التدريب اإلدارم لمديرم المدارس في ضكء احتياجاتي8118الجيني، أحمد ،) ـ

 التدريبية، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة أـ القرل، السعكدية 

 ( التدريب في القرف الحادم كالعشريف، دار التعميـ الجامعي، 8101حجازم، كجدم ،)

 اإلسكندرية، مصر 

 ( الحاجات التدريبية لمعممات التربية الرياضية 8108الحديدم، محمكد، دىمش، ليندا ،)

العميا األردنية مف كجية نظرىف، مجمة جامعة النجاح لوبحاث، في المدارس األساسية 

 المجمد السابع كالعشريف، العدد الثالث  

 ( إدارة الجكدة الشاممة، الطبعة الثانية، دار المسيرة لمنشر 8115حمكد، خضير  )

 كالتكزيع، عماف 

  ( تصميـ البرامج التدريبية، ع 8118الخطيب، أحمد كالعنيزم، عبد اهلل  ) الـ الكتب

 الحديثة، اربد 

 ( الحقائب التدريبية، الطبعة الثانية، دار 8118الخطيب، أحمد، الخطيب، رداح ،)

 المستقبؿ لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف 

 ( تحديد االحتياجات التدريبية لتحسيف البرامج التدريبية، دار 8101الخميفات، عصاـ ،)

 صفاء لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف 
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 (، إدارة المكارد البشرية في القرف الحادم 8118، عبد البارم، الصباغ، زىير )درة

 "منحى نظمي"، الطبعة األكلى، دار كائؿ لمنشر، عماف، األردف  كالعشريف

 ( 8118الدعدم، عبد الرحيـ ) درجة مالءمة برامج تػدريب مػديرم المػدارس فػي اإلدارة

التدريبية مف كجية نظرىـ  رسالة ماجستير غير المدرسية بجامعة أـ القرل الحتياجاتيـ 

 منشكرة  جامعة أـ القرل  السعكدية

 ( أثر فاعمية تطبيؽ البرامج التدريبية في أداء العامميف "دراسة 8100الديحاني، محمد ،)

ميدانية عمى الحرس الكطني الككيتي"، رسالة ماجستير منشكرة، جامعة آؿ البيت، 

 األردف 

 ( إدارة الجكدة الشاممة في التدريب، الطبعة األكلى، مركز 8104رضكاف، محمكد  )

 الخبرات المينية ل دارة، القاىرة 

 ( التدريب اإلدارم، الطبعة األكلى، دار كائؿ لمنشر كالتكزيع، 8119السكارنة، بالؿ  )

 عماف 

 ( مستكل االنتماء الميني كالرضا الكظيفي كالعالقة بينيما لدل 8113سالمة، انتصار  )

أعضاء الييئة التدريسية في الجامعات الفمسطينية، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة 

 النجاح الكطنية، نابمس 

 ( إدارة المكارد البشرية، مطابع الدار اليندسية، القاىر8117السيد، أمؿ  ) . 

 ( أىمية تدريب المكرد البشرم كدكره في تحقيؽ الميزة التنافسية 8100شتاتحة، عائشة ،)

 دراسة حالة مديرية الصيانة، رسالة دكتكراه غير منشكرة، جامعة الجزائر "
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 ( مدخؿ التصميـ التعميمي المنظـ في تصميـ البرامج التدريبية 8100الصالف، بدر ،)–

االساليب الحديث في التخطيط كالتدريب عمى الصعيديف النظرم كالعممي في االجيزة 

 معمـك األمنية، أبك ظبي األمنية، رسالة ماجستير، جامعة نايؼ ل

 ( بناء نظاـ لتقديـ المقررات التعميمية عبر شبكة االنترنت كاثره 8113صالف، مصطفى ،)

عمى اتجاىات الطالب نحك التعميـ المبني عمى الشبكات، رسالة دكتكراه، جامعة حمكاف، 

 مصر 

 ( التدريب اإلدارم، تحديد االحتياجات التدريبية كت8119الصيرفي، محمد  ) صميـ

 البرامج التدريبية، الطبعة األكلى، دار المناىج لمنشر كالتكزيع، عماف 

 ( التدريب اإلدارم المعاصر، الطبعة األكلى، دار الميسرة 8117الطعاني، أحمد  )

 لمنشر، عماف 

 ( إدارة المكارد البشرية8116عباس، سييمة ،)- دار كائؿ 8، ط-مدخؿ استراتيجي ،

 لمنشر، عماف 

 (، فاعمية التعميـ المدمج في تنمية ميارات التصميـ التعميمي 8100، دعاء )عبد الخالؽ

 لدل طالب تكنكلكجيا التعميـ بكمية التربية النكعية، رسالة ماجستير، جامعة بنيا 

 ( أثر التدريب عمى تطكير الكادر البشرم الفمسطيني مف كجية 8100عدكاف، شريؼ ،)

اع لوبحاث كالدراسات كالتدريب"، رسالة نظر المتدربيف "دراسة حالة مؤسسة إبد

 ماجستير، الجامعة اإلسالمية، غزة 
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 ( جكدة التدريب اإلدارم كمتطمبات المكاصفة الدكلية اإليزك 8119العزاكم، نجـ  )

 ، دار اليازكرم العممية، عماف 01105

 ( التدريب كتنمية المكارد البشرية8118عساؼ، محمد  )-  األسس كالعمميات، الطبعة

 األكلى، دار زىراف لمنشر كالتكزيع، عماف 

 (أثر أساليب التدريب عمى فاعمية البرامج التدريبية في المؤسسة 8117)العطكم، صالف

،رسالة (دراسة ميدانية)العامة لمتعميـ الفني كالتدريب الميني في المممكة العربية السعكدية

  األردف ماجستير غير منشكرة، جامعة مؤتو،

 ،(، أثر ممارسة أخالقيات عمؿ إدارات المكارد 8104أبك سممى، جميؿ ) عطياني، مراد

البشرية عمى تحقيؽ رضا العامميف)دراسة ميدانية في شركات االتصاالت الخمكية في 

 األردف(، مجمة دراسات الجامعة األردنية، المجمد الحادم كاألربعيف، العدد الثاني 

 ( أثر التدريب عمى 8117القكقا، إبراىيـ ،) أداء المشركعات الصغيرة كالصغيرة جدان في

 قطاع غزة، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية، غزة 

 ( درجة تأثير الدكرات التدريبية في أداء مديرم المدارس لمياميـ 8101القيسي، عبير ،)

في محافظات فمسطيف مف كجية نظرىـ، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الكطنية، 

 فمسطيف 

  ،رؤية معاصرة لمقرف الكاحد كاألمني اإلدارمالتدريب ( 8101) عامرالكبيسي :

 .، الرياضاألمنيةكالعشريف، مركز الدراسات كالبحكث، جامعة نايؼ العربية لمعمـك 
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 ( مبادئ التدريب الفعاؿ في منظمات األعماؿ، نسخة الكتركنية 2010الكردم، أحمد  )

p://kenanaonline.comhtt 

   لمنشر  الفاركؽ البشرية، الطبعة الثالثة، دار المكارد (  إدارة8116(كشكام، بارم

 القاىرة  كالتكزيع،

 الدار ، االستثمار في المكارد البشرية لممنافسة العالمية(8117)محمد جماؿ  ،الكفافي ،

 الثقافية لمنشر 

 ماف: دار كائؿ لمنشرالتطكير التنظيمي، ع(، 8113مكسى ) ،لمكزما . 

 ( التدريب اإلدارم المكجو باألداء، الطبعة 8110المبيضيف، عقمة، جرادات، أسامة ،)

 األكلى، دار المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، القاىرة، مصر 

 ( كاقع عممية تقييـ البرامج التدريبية في الييئات المحمية 8101المصدر، أيمف ،)

 سالة ماجستير، جامعة األزىر، غزة بالمحافظات الجنكبية، ر 

 ( البرامج التدريبية كأثرىا عمى أداء مكظفي كزارة التربية كالتعميـ 8100النجار، عفاؼ ،)

الفمسطينية في محافظة الخميؿ: كاقع كطمكحات، رسالة ماجستير، جامعة الخميؿ، 

 فمسطيف 

 طبعة الثالثة، دار كائؿ (  التدريب اإلدارم بيف النظرية كالتطبيؽ، ال8101) ياغي، محمد

 لمنشر، عماف 

  لمنشر  (، طرؽ التدريس العامة، دار المناىج1998السالـ )جامؿ، عبد الرحمف عبد

  كالتكزيع، عماف

http://kenanaonline.com/
http://kenanaonline.com/
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 ( مقدمة في التربية، دار عمار لمطباعة كالنشر كالتكزيع، عماف 2004ناصر، إبراىيـ ،) 

 ( تعميـ كتعمـ ميارات ا2004محمكد، صالح الديف عرفة ) لتدريس في عصر
 العكلمة، عالـ الكتب، القاىرة 

 ( تصميـ البرمجيات التعميمية كانتاجيا، قسـ تقنيات 2010ضاحي، حناف ،)
 التعميـ، جامعة الممؾ عبد العزيز، السعكدية 
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 :االستبانة( 1ممحق )
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

                                                     الخدددددددددددددددددميلعة ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددجام
 والبحث العممي الدراسات العميا عمادة

 كددمددددددددددددددية التمدددددددددددددددددددددددددددددددددويل واإلدارة
 برنامج ماجستير إدارة األعمدددددددددددددددددددددال

 بعنوان انةستبإ

وزارة التربية والتعميم العالي في  برامج التدريبعمى  *(ADDIE)تطبيق نموذج  "
 "في فمسطين 

 أخي الكريم/ أختي الكريمة
 تحية طيبة كبعد    

 (ADDIE)تطبيددددددددددددق نمددددددددددددوذج )حػػػػػػػػػػػػكؿ دراسػػػػػػػػػػػػة إجراء تتعمػػػػػػػػػػػػؽ بػػػػػػػػػػػػ اسػػػػػػػػػػػػتبانةبػػػػػػػػػػػػيف أيػػػػػػػػػػػػديكـ       
حيػػػػػػػث سػػػػػػػيتـ ، عمدددددددى بدددددددرامج التددددددددريب فدددددددي وزارة التربيدددددددة والتعمددددددديم العدددددددالي فدددددددي فمسدددددددطين(

مػػػػػػػػػف كميػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػات العميػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػي جامعػػػػػػػػػة درجػػػػػػػػػة الماجسػػػػػػػػػتير  تقػػػػػػػػػديـ ىػػػػػػػػػذه الدراسػػػػػػػػػة كمتطمػػػػػػػػػب لنيػػػػػػػػػؿ
  إف اليػػػػػػػػػدؼ مػػػػػػػػػف ىػػػػػػػػػذه الدراسػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػف يتحقػػػػػػػػػؽ إال بالمشػػػػػػػػػاركة الفاعمػػػػػػػػػة كالجػػػػػػػػػادة مػػػػػػػػػف جانػػػػػػػػػب الخميػػػػػػػػػؿ

  يرجػػػػػػػػػى  مػػػػػػػػػى جميػػػػػػػػػع فقػػػػػػػػػرات االسػػػػػػػػػتبانة المرفقػػػػػػػػػة بكػػػػػػػػػؿ صػػػػػػػػػدؽ كمكضػػػػػػػػػكعية اإلجابػػػػػػػػػة عب حضػػػػػػػػػرتكـ
صػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػػذلؾ، عممػػػػػػػػػػػان بػػػػػػػػػػػأف ( أمػػػػػػػػػػػاـ اإلجابػػػػػػػػػػػة المناسػػػػػػػػػػػبة كفػػػػػػػػػػػي الخانػػػػػػػػػػػة المخص x كضػػػػػػػػػػػع عالمػػػػػػػػػػػة )

سػػػػػػػػػػػتدلكف بيػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػتعامؿ بسػػػػػػػػػػػرية تامػػػػػػػػػػػة كلػػػػػػػػػػػف تسػػػػػػػػػػػتخدـ اال ألغػػػػػػػػػػػراض  البيانػػػػػػػػػػػات كالمعمكمػػػػػػػػػػػات التػػػػػػػػػػػي
   فقط البحث العممي

 كتفضمكا بقبكؿ فائؽ االحتراـ كالتقدير
 

 الباحث: نادر عواد                                                                  
 إشراف: د.محمد الجعبري                                                      

 
 

( *ADDIE ) ىػك أسػمكب نظػامي لعمميػة تصػميـ التعمػيـ بحيػث يػزكد " :النمدوذج العدام لتصدميم التعمديم
فػي تحقيػؽ المصمـ لمبػرامج التدريبيػة بإطػار إجرائػي يضػمف أف تكػكف المنتجػات التعميميػة ذات فاعميػة ككفػاءة 

، كتصػػميـ  ((Analysis التدريبيػػة لالحتياجػػاتالتحميػػؿ شػػمؿ خمػػس مراحػػؿ كىػػي: مرحمػػة األىػػداؼ كالػػذم ي
، كتنفيػػػذ البرنػػػامج  (Development) البرنػػػامج بشػػػكؿ مفصػػػؿ كيركتطػػػ ،(Design)البرنػػػامج التػػػدريبي
  " (Evaluation )كاخيرا مرحمة التقييـ ، (Implementation) لمفئة المستيدفة
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 البيانات األولية:القسم األول : 

 : اإلجابة المالئمة( أماـ  x كضع عالمة ) الرجاء   

 : الجنس -0

 أنثى ذكر                             

 

 :المسمى الوظيفي-2

 مكظؼ                مشرؼ تربكم                 رئيس قسـ            مدير عاـ   

 

 : المؤهل العممي-3  

 ثانكم فأقؿ                      دبمكـ                بكالكريكس           فأعمى ماجستير 

 

 : الخبرة العممية -4  

 ( سنكات 01مف ) أكثر                 (   01 -5بيف )         سنكات(   5قؿ مف )أ  
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 : القسم الثاني : فقرات االستبانة

في المكاف الذم  ) x تية بعناية كاإلجابة عمييا بكضع إشارة)آلات اقراءة الفقر  الرجاء
  يناسب رأيؾ

موافق  قرةددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالف الرقم
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
موافق 

 بشدة
 ت التدريبية تحميل االحتياجاالمجال األول: 

       ـيتـ تحديد االحتياجات التدريبية لممكظفيف الجدد بناءن عمى المياـ التي ستككؿ إليي   0
      الحالييف بناءن عمى تقييـ أدائيـ السنكم  يتـ تحديد االحتياجات التدريبية لممكظفيف   8
      في ضكء خطة سنكية مطبقة لمتدريب   االحتياجات التدريبيةيتـ تحديد    3
تقدير االحتياجات التدريبية  جبناءن عمى نتائ االحتياجات التدريبيةيتـ تحديد    4

 لممكظؼ 
     

يتـ تصنيؼ المكظفيف الحالييف الذيف ىـ بحاجة إلى تدريب عف المكظفيف الذيف    5
 ليسكا بحاجة إلى تدريب 

     

                                                                  غير ذلؾ كضف:                                                  
                                                                                                                                    

 
 تصميم البرامج التدريبيةالمجال الثاني: 

      اؼ لمبرامج التدريبية يتـ تحديد األىد   6
      يتـ تحديد طرؽ العرض المناسبة لمبرامج التدريبية    7
      يتـ تحديد الخطكط العريضة لمبرامج التدريبية ) عناكيف رئيسية (    8
      يتـ تصميـ البرامج التدريبية بناءن عمى االحتياجات التدريبية    9

لتعاكف مع اإلدارة العميا في كزارة التربية يتـ التحقؽ كمتابعة التصميـ مف خالؿ ا   01
 كالتعميـ العالي 

     

      يتـ ايجاد بيئة تعميمية محفزة    00
      يتـ تحديد تكاليؼ البرنامج التدريبي عف طريؽ عمؿ مكازنة لمبرنامج    08

                                             غير ذلؾ كضف:                                                                       
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موافق  قدرةالدفدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد الرقم
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
موافق    

 بشدة
 تطوير البرامج التدريبية :الثالثالمجال 

      يتـ تحديد محتكيات البرامج التدريبية بشكؿ تفصيمي    03
      يتـ تجييز المادة التدريبية بناءن عمى األىداؼ المكضكعة لمبرنامج التدريبي    04
      تكنكلكجية بما يتناسب مع طبيعة البرنامج التدريبي يتـ استخداـ الكسائؿ ال   05
      يتـ تطكير البرامج التدريبية في ضكء تصميـ البرامج التدريبية     06
      يتـ تطكير محتكل البرامج التدريبية بشكؿ يسمف لممتدربيف بالمشاركة الفاعمة    07
       ة ممية التطكير لمبرامج التدريبييتـ اشراؾ المدربيف في ع   08

  غير ذلؾ كضف:                                                                                                                 
                                                                                                                                   

 تنفيذ البرامج التدريبية: الرابعالمجال  
      يتـ تكزيع المحتكل التدريبي عمى المتدربيف    09
      يقـك قسـ التدريب بمتابعة سير العممية التدريبية     81
      يتـ التأكد مف النشاطات بانيا تحقؽ األىداؼ المرجكة مف التدريب    80
      متابعة المتدربيف المدربكف لدييـ االستعداد ل   88
      يتـ تكفير الكسائؿ كاالجيزة الالزمة مف اجؿ التدريب    83
      يتـ عرض المادة التدريبية بطريقة سيمة ككاضحة    84
      يتـ االلتزاـ بمكاعيد كزمف البرنامج التدريبي كفؽ الجدكؿ الزمني المحدد لمفعاليات    85
       يتـ إعداد مكاف مخصص كمناسب لمتدريب   86

  غير ذلؾ كضف:                                                                                                                 
                                                                                                                                   

 تقييم البرامج التدريبية : الخامسالمجال  
      يتـ استخداـ اداة تقييـ مناسبة لمعرفة مدل تفاعؿ المتدربيف مع البرنامج التدريبي    87
يتـ عمؿ اختبارات لممتدربيف في نياية البرنامج التدريبي لقياس مدل استفادتيـ مف البرنامج    88

 التدريبي 
     

لمكظفيف في العمؿ بعد تنفيذ البرنامج التدريبي كمالحظة تغير سمككيـ في يتـ متابعة ا   89
 العمؿ بما يحقؽ أىداؼ البرنامج 

     

      يتـ تحميؿ أداء المتدربيف قبؿ كبعد تنفيذ البرامج التدريبية عف طريؽ مقارنة تقييـ أداؤىـ    31
                                                                       غير ذلؾ كضف:                                             
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في وزارة التربية والتعميم  برامج التدريب( عمى ADDIEما هي معوقات تطبيق نموذج )        

 ؟فمسطينالعالي في 
                                                                                              

................................................................................................
................................................................................................

................................................................................................
................................................................................................

................................................................................................
................................................................................................

................................................................................................
................................................................................................

................................................................................................
................................................................................................

................................................................................................
................................. 
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 :( أسماء المحكمين2ممحق )
 

 المسمى الكظيفي اسـ المحكـ الرقـ
 ييئة التدريسية بكمية التربية/ جامعة الخميؿالعضك  د  نبيؿ الجندم   0
 ييئة التدريسية بكمية اإلدارة/ جامعة البكليتكنؾالعضك  د  ديانا حسكنة   8
 / جامعة البكليتكنؾييئة التدريسية بكمية اإلدارةالعضك  غساف شاىيفد     3
 ييئة التدريسية بكمية التربية/ جامعة القدس المفتكحةالعضك  أ  د  فايز الككمي   4
 مشرؼ تربكم/ مديرية التربية كالتعميـ  ـصياأ عبد الشافي    5
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 :العميا الدراسات عمادة من الباحث مهمة لتسهيكتاب ( 3ممحق )
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 :وزارة التربية والتعميم العالي من الباحث مهمة لتسهيتاب ( ك4ممحق )

 


