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في مجمس أبوظبي لمتعميم .
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العىىان والملخص ببللغة اإلوجليزية
Abstract
The effectiveness of professional development programs offered to Heads of
Faculty in kindergardens and primary schools in al Ain by Abu Dhabi
Education Council
The study aimed to investigate and gather perspectives regarding the effectiveness of
the training programs offered by ADEC to the HoFs. The researcher used both
qualitative and quantitative data collection methods in order to answer the research
questions. A survey inclusive of 38 questions was used, and it was divided into four
sections pertaining to professional development. These sections were made up of: the
importance of professional development programs; their goals; specifications; and
evaluation.
The result showed that participants agreed on four areas but using defferent levels of
agreement that descended from first, the importance of professional development
programs; second, the specifications of the program; third, the objectives of the
program, and lastly the evaluation of the program . The findings uncovered that there
was a significant difference in all areas, except for the evaluation of the current
professional development program. This was due to the participants' dissatisfaction
of the program. Recommendations were made in light of the findings and the
following were proposed:
1. ADEC should conduct more studies in order to identify the actual needs of the
HoFs in a more effective manner.
2. ADEC should provide additional support to high HoFs through motivational
incentives by rewarding distinguished and performing HoFs.
3. ADEC should involve HoFs in decision making with particular reference to the
quality of the professional development programs.
4. ADEC should establish and provide a communication channel for HoFs to
communicate with departments within ADEC.
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الوصل الول  -اإل ار العام لمدراسة

ٍّمة
المقد َ
ُ
إن التطور السريع والذي طال المجتمعات وأثدر فدي جميدع ندواحي الحيداة أثدر عمدى الجاندب
التربددوي ووضددع عمددى العدداممين فددي الميدددان التربددوي مس د وليات وأعبدداء كثي درة وجديدددة تضدداف إل ددى
ميدداميم المعتددادة فددي التعمدديم ممددا يقتضددي تطددوير العديددد مددن األدوار ،واضددافة ميددام جديدددة وتعددديل
الكثيدر مدن الميدام والمفدداىيم لمواجيدة كدل ىدذا التحدددي ،ومدن أجدل ىدذا قامددت دولدة اإلمدارات العربيددة
المتحدددة بدنشدداء مجمددس أبددوظبي لمتعمدديم لمعمددل عمددى تجديددد نظددام التعمدديم فددي إمددارة أبددوظبي ليرتقددي
بكفداءة العمدل واألداء وجدودة الدتعمم ونتدا ج التحصدديل الد ارسدي ولمواكبدة التييدر القدادر عمدى أن يددوفر
لسوق العمل الموارد البشرية المؤىمة.
ونظ د اًر ألىميددة دور المعمددم وانعكدداس أثددر تنميتددو ودعمددو و تطددويره عمددى الطددالب و تطددوير
مياراتيم واالرتقاء بأدا يم ،استحدث مجمس أبوظبي لمتعميم وظيفة رؤساء اليي ات التدريسية لممناىج
التددي تدددرس بالميددة العربيددة و بالميددة اإلنجميزيددة فددي المدددارس ليكون دوا سددنداً لممعممددين ويقددودوا فددي
المدرس ددة أفض ددل اس ددتراتيجيات الت دددريس ولي ددوفروا بد درامج التنمي ددة الميني ددة وف ددق احتياج ددات المعمم ددين
ويقدموا كل ما يضمن نجاح عممية التعمم والتحسن في مستوى التحصيل الدراسي لمطمبة.
إضافة لذلك أصبح عمى رؤساء اليي ات التدريسية تحديد شتى صور الدعم والمساعدة التي
قد يحتاجيا معممو القسم وتبني التوجو الجماعي في عممية التدريس وأيضا فدن عمييم العمل بتعاون
داخل المدرسة (مجمس أبوظبي لمتعميم2012 ،أ ؛ مجمس أبوظبي لمتعميم ،بدون تاريخ ج).
لقددد اسددتحدث مجمددس أبددوظبي لمتعمدديم النمددوذج المدرسددي الجديددد ووفددر ب درامج تنميددة مينيددة
لجميع التربويين المنتسبين اليو ،مع التركيز عمى القادة التربويين  ،ومنيم رؤساء اليي دات التدريسدية
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لممندداىج التددي تدددرس بالميددة العربيددة وبالميددة اإلنجميزيددة بالم ددارس وىددي وظيفددو جديدددة ليقددودوا ويددؤدوا
دورىم الميم.
ومددن البدرامج التددي قدددمت لرؤسدداء اليي ددات التدريسددية بدرامج تدددريب عمددى المندداىج و تفعيددل
المصد ددادر  ،و برند ددامج تمكدددين( قيد ددادة الد ددتعمم فد ددي القد ددرن الواح ددد والعش د درين) الد ددذي ييد دددف إلكسد دداب
المش دداركين في ددو المعرف ددة بأىمي ددة اإلب ددداع واالبتك ددار ،وبددرامج إلكتروني ددة خاص ددة بالتحص دديل الطالب ددي
وادخال و تحميل البيانات (مجمس أبوظبي لمتعميم ،بدون تاريخ ذ).
مشاكامة الدراسااااااة
نظ اًر ألىمية التنمية المينية لرؤساء اليي ات التعميمية والتي ينعكس أثرىا عمدى المعممدين ثدم
عمى تحصيل الطالب فال بد أن يتم استكشاف ومعرفة أثدر وفعاليدة التنميدة المينيدة عمدى المسدتفيدين
منيا  ،وقدرتيم عمدى تطبيدق مدا اسدتفادوه منيدا فدي ميددان عمميدم  ،خصوصداً فدي ظدل معرفتندا بدأن
الكثير من برامج التنمية المينية في الوطن العربي ال تبنى عمى دراسات دقيقة لالحتياجات التدريبية
لممستفيدين منيا .وبما أن وظيفة ر يس اليي ة التدريس لممناىج وبرامج التنمية المينيدة المقدمدة ليدم
تعتبر حديثة نسبياً فدنو وعمى حدد عمدم الباحثدة لدم تنفدذ د ارسدات لتقيديم فعاليدة ىدذه البدرامج مدن وجيدة
نظددر المسددتفيدين منيددا  .وقددد أوصددت الد ارسددات المنفددذة حددول التنميددة المينيددة بأىميددة التعددرف عمددى
توجيددات المسددتفيدين مددن التدددريب  ،نحددو محتواىددا ومنفددذييا وأوقددات وطريقددة تنفيددذىا  ،لمددا لددذلك مددن
أثر كبير في تحسينيا وزيادة فعاليتيا وأثرىا عمى الميدان (بركات 2005 ،؛ سعدية .)2005،
ويددرى

 Kirkpatrickو Kirkpatrick

( )2009أن التقيدديم مددن أىددم الشددروط الالزمددة

لمتحسددن المسددتمر فددي الب درامج المقدمددة وبالتددالي األداء المتوقددع .وتددأتي ىددذه الد ارسددة لتكشددف عددن
جوانددب فعاليددة ب درامج التنميددة المينيددة المقدمددة لرؤسدداء اليي ددات التدريسددية لممندداىج مددن قبددل مجمددس
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أبددوظبي لمتعمدديم وذلددك مددن وجيددة نظددرىم فددي مدددارس الحمقددة األولددى فددي مدينددة العددين حيددث أن ىددذه
البرامج وعمى حد عمم الباحثة اقتصر تقييميا عمى مرحمة قياس رد الفعل التي تعقب البرامج مباشدرة
ولددم يتعددداه لقيدداس درجددة اكتسدداب المشدداركين لممعرفددة أو الميددارات أو السددموك المر ددوب وكددذلك أث دره
عمى التحصيل الدراسي لمطالب.
أساائامااااة الادراساااة
تركز ىذه الدراسة عمى األس مة التالية :
 كيددف يقدديم رؤسدداء اليي ددات التدريسددية لممندداىج فددي ريدداض األطفددال ومدددارس الحمقددة األولدى البدرامجالتدريبية المقدمة ليم من مجمس أبوظبي لمتعميم؟
 مددا الممارسددات والخب درات  -إن وجدددت -التددي اسددتفادىا رؤسدداء اليي ددات التدريسددية لممندداىج مددنالبرامج التدريبية المقدمة ليم من قبل مجمس أبوظبي؟
 ماأوجو القصور  -إن وجدت -في البرامج التدريبية المقدمة ليم من قبل مجمس أبدوظبي أبدوظبيلمتعميم ؟
أهاامايااة الاادراسااة
إن ىددذه الد ارسددة تسدديم فددي تسددميط الضددوء عمددى ب درامج التنميددة المينيددة التددي تُطددرح م دن قبددل
مجمس أبوظبي لمتعمديم وتأثيرىدا عمدى رؤسداء اليي دات التدريسدية لممنداىج واكسدابيم الميدارات الالزمدة
وذلك نظ اًر ألىمية ذلك في توفير بيانات ومعمومدات لصدانعي القدرار والميتمدين والمتدابعين والقدا مين
عمى برامج التنمية المينية لمعرفة أثر ىذه البرامج وقدرتيا عمى تحقيق اليدف المنشدود منيدا وكدذلك
تطوير ىذه البرامج أوتصميم برامج تمبي حاجة الميدان في حالة وجود قصور فييا.
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ويزيد من أىمية ىذه الدراسة كون ىذه البرامج الموجية إلى رؤساء اليي دات تعتبدر حديثدة و
من ثم تسيم ىذه الدراسة في المعرفة المتعمقة بيذه البرامج في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
ألدود الدراسة
 حدود بشرية :تناولت ىذه الدراسة رؤساء أقسام المواد في رياض األطفال ومدارس الحمقة األولىمدارس مدينة العين.
 حدود مكانية :رياض األطفال ومدارس الحمقة األولى في مدينة العين. حدود زمانية :يطبق ىذا البحث عمى الفصل الدراسي األول و الثاني من العام الدراسي. 2015– 2014
مواهيم الدراسة
مجماااس أباااوظبي لمتعمااايم  :ىددو مؤسسددة التعمدديم الرسددمية والمس د ولة عددن التعمدديم فددي إمددارة أبددوظبي
ويي دددف إل ددى تط ددوير التعم دديم والمؤسس ددات التعميمي ددة فيي ددا ،وتق ددديم االستش ددارات الفني ددة بش ددأن تط ددوير
السياسددات والخدددمات التربويددة فددي اإلمددارة ،وذلددك وفددق رؤيددة تيدددف إلددى االرتقدداء بددالتعميم فددي إمددارة
أبوظبي إلى أعمى المستويات العالمية (مجمس أبوظبي لمتعميم ،بدون تاريخ أ).
النموذج المدرسي الجديد  :النموذج المدرسي الجديدد ىدو عبدارة عدن مدنيج جديدد لمتعمديم يركدز عمدى
مواجي ددة التح ددديات الموج ددودة ف ددي قط دداع الم دددارس الحكومي ددة ويرك ددز عم ددى مس ددتوى الت دددريس والبي ددة
التعميميددة والقيددادات المدرسددية ومشدداركة أوليدداء األمددور ،وذلددك بيدددف االرتقدداء بمسددتوى الطمبددة لكددي
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يصبحوا مفكرين مستقمين يمتمكون ميارات االبتكار وحل المشكالت (مجمس أبوظبي لمتعميم ،بددون
تاريخ د).
رئاايس الهيئااة التدريسااية لممناااهج  :وظيفددة اسددتحدثيا مجمددس أبددو ظب دي لمتعمدديم فددي العددام الد ارسددي
 ،2011 -2010كجزء أساسي في النموذج المدرسي الجديد  ،و يقوم القادة التربويون من مواطني
دولددة اإلمددارات العربيددة المتحدددة بميددام رؤسدداء اليي ددات التدريسددية لممندداىج التددي تدددرس بالميددة العربيددة
ويقوم القادة التربويون الدوليون بميام رؤساء اليي ات التدريسية لممناىج التي تدرس بالمية االنجميزية
ويعمل الفريقان معا ويتمقيان التدريب الميني الالزم وذلك لرفع مستوى إنجاز الطمبة وتحسدين أدا يدم
بم ددا يتف ددق م ددع متطمب ددات مجم ددس أب ددو ظب ددي لمتعم دديم  ،وق ددد ب دددأت ى ددذه الوظيف ددة ف ددي ري دداض األطف ددال
ومددارس الحمقدة األولدى عمدى أن يدتم تعميميدا عمدى الم ارحدل األخدرى (مجمدس أبدوظبي لمتعمديم ،بدددون
تاريخ ج).
التنمية المهنية  :يتسع المفيوم بحيث يتعدى التددريب المجدرد ليشدمل كدل محاولدة تسديم فدي تحسدن
األداء سواء كانت في المجال المعرفدي والتربدوي واألخالقدي أو يدره بحيدث أن ىدذه المجداالت تكدون
ليددا نفددس األىميددة وأن ىددذه العمميددة ىددي عمميددة مسددتمرة عمددى الدددوام (عبددد الددرحمن .)2009 ،وتشددير
الباحثددة إج ار يداً إلددى بدرامج التنميددة المينيددة بتمددك البدرامج المقدمددة لرؤسدداء اليي ددات التدريسددية مددن قبددل
المجمس من خالل شركات التدريب المعتمدة لديو .
فصول الدراسة  :تكون الدراسة من خمسة فصول  ،الفصل األول تضمن مقدمة عن الموضدوع
مشدكمة الد ارسدة  ،أسد مة الد ارسدة  ،أىميدة الد ارسددة  ،ثدم وضدحت الباحثدة حددود الد ارسدة والمفدداىيم
الميمة التي تناولتيا في الدراسة .
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أمددا الفصددل الثدداني فاشددتمل عمددى األدب النظددري والد ارسددات السددابقة وفيددو ممخددص ل ددبعض
الد ارس ددات والبح ددوث المتعمق ددة بموض ددع التنمي ددة الميني ددة ف ددي المي دددان الترب ددوي  .وف ددي الفص ددل الثال ددث
تناولت الباحثة منيجية البحدث وفيدو تحددثت الباحثدة عدن مجتمدع وعيندة الد ارسدة  ،أدوات الد ارسدة ثدم
خطوات العمل الميداني ثم تحميل أدوات الدراسة واالعتبارات األخالقية  .تناولت الباحثة في الفصدل
الرابع نتا ج الدراسة بأس متيا الثالثة  ،وفي الفصل الخامس ناقشت الباحثة النتا ج ثدم قددمت بعدض
التوصيات المناسبة بناء عمى نتا ج الدراسة .
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الوصل الثاني  -الدب النظري والدراسات السابقة
تي دددف الد ارس ددة الحالي ددة إل ددى التع ددرف عم ددى م دددى فعالي ددة بد درامج الت دددريب المقدم ددة لرؤس دداء
اليي ددات التدريسددية لممندداىج التددي تدددرس بالميددة العربيددة وبالميددة اإلنجميزيددة مددن قبددل مجمددس أبددوظبي
لمتعمدديم مددن وجيددة نظددرىم  ،وذلددك فددي ريدداض األطفددال ومدددارس الحمقددة األولددى بمدينددة العددين  .وىددذا
دداء التعدرف عمدى أىميدة التددريب والمتوقدع مندو  ،والوقدوف عمدى خصدا ص بدرامج التنميدة
يقتضي ابت ً
المينيددة الفعالددة  ،والدددور المطمددوب مددن المتدددربين مددن رؤسدداء اليي ددات التدريسددية  ،وكددذلك التعددرف
عمى طرق تقييم برامج التنمية المينية من حيث الوسا ل واألدوات والنماذج ومستويات التقيديم  ،كمدا
تقتضي ىذه الدراسة أن يتم وصف البرامج التدريبية المقدمة من قبل المجمس .
لددذا قامددت الباحثددة بمراجعددة الد ارسددات السددابقة والبحددوث المتعمقددة بموضددوع التنميددة المينيددة
وقدددمتيا ممخص دةً ومنظم دةً ضددمن المواضدديع التاليددة :أىميددة التنميددة المينيددة فددي الميدددان التربددوي
الفعالددة؛ واالحتياجددات التدريبيددة لمقي ددادات
وأىدددافيا وأثرىددا عمددى األداء؛ ومواصددفات التنمي ددة المينيددة ّ
التربويددة وطددرق تحديدددىا ومحتددوى بدرامج التنميددة المينيددة المقدمددة ليددم مددن خددالل الد ارسددات السددابقة؛
وتقييم برامج التنمية المينية لمقيادات التربوية من حيث المحتوى واألىداف والطرق وأساليب التدريب
والتقييم.
أهمية التنمية المهنية بالميدان التربوي
إن التيييددر فددي التعمدديم وتحسددين المدرسددة قددد أصددبح أولويددة عنددد العديددد مددن الحكومددات فددي
العدالم ،وقدد أخددذ موضدوع القيدادة المدرسددية والتنميدة المينيدة لمقيددادة المدرسدية أىميدة كبيدرة ضدمن ىددذا
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اإلط ددار وذل ددك بس ددبب العالق ددة م ددا بدددين القي ددادة المدرس ددية الفعال ددة والتحس ددن المدرسدددي(، Mertkan
.)2011
إن تطوير التعميم وزيادة التحصيل العممي لمطالب ال يمكن أن يتحقق إال من خالل
التحسين المستمر لمممارسة في كل مستوى في النظام التعميمي ،وىذا يعني أن التنمية المينية
التقتصر عمى المعممين فقط ،وانما تشمل مديري المدارس والقيادات التربوية الذين يحتاجون إلى
رفع مستوى معرفتيم وتحسين ممارساتيم بصورة مستمرة (  ) 2001، Fink & Resnick؛ كما
وتعد التنمية المينية لمقادة التربويين بمن فييم رؤساء األقسام والقيادة الوسطى من أىم العوامل التي
تساعد عمى تحقيق الجودة الشاممة في المؤسسات التعميمية ورفع مستوى األداء وتحسين المخرجات
التعميمية (الشمري.)2005 ،
وتتضح أىمية التنمية المينية لمقادة التربويين من خالل ما يقومون بو من أدوار وما
يمتمكونو من ميارات وسموكيات فقد توصل  Blaseو  )2000( Blaseإلى أن التواصل مع
ا لمعممين وتعزيز التنمية المينية تؤثران بشكل إيجابي عمى ممارسات المعممين داخل الصف،
وتظيران في عدة سموكيات لمقا د منيا تقديم االقتراحات لممعممين ،وتوفير التيذية الراجعة ،ودعم
التعاون وتوفير فرص التطوير الميني وتقديم نماذج لمتعميم الفعال واستطالع اآلراء والثناء عمى
التدريس الفعال مع األخذ بعين االعتبار تنفيذ جميع السموكيات السابقة بطريقة تحترم المعمم وما
لديو من معرفة ،وىذه النتيجة وصل ليا الباحثان بدجراء دراسة شارك فييا أكثر من  800معمم من
الواليات المتحدة األمريكية وأجابوا فييا عمى استبانة احتوت عمى أس مة مفتوحة يحددون ويصفون
فييا صفات المدراء ذوي القيادة التعميمية التي تؤثر عمييم وتحسن من ممارساتيم التعميمية
(.)2000 ، Blase & Blase
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وفي ظل التطور السريع في العالم بشكل عام والتييير في المجتمع المعموماتي بشكل
خاص ،فدن القادة التربويين يحتاجون ألن يمتمكوا السموكيات القيادية الالزمة لتزويد المعممين بما
يمكنيم من االستجابة السريعة الفعالة وذلك إلعداد الطالب ليتمكنوا من المنافسة عمى المستوى
العالمي (  ،)2005 ،Lewandowskiوىذا يزيد من أىمية التنمية المينية لمقيادات التربوية.
وتأييداً لذلك فقد أظيرت دراسة  )2006( Yuenالتي أجريت في مدرستين تابعتين لمحكومة في
سنيافورة أىمية تقديم برامج التطوير الميني لمقادة مما يؤدي الى تحقيق نظام تعميمي أفضل
لمطالب.
أم ددا ف ددي دول ددة اإلم ددارات العربي ددة المتح دددة فق ددد بين ددت الد ارس ددة الت ددي أج ارى ددا Stephenson
و Dadaو )2012( Haroldلمكش د ددف ع د ددن ت د ددأثير التط د ددوير المين د ددي عم د ددى أداء رؤس د دداء اليي د ددات
التدريسية في مدرستين حكومتين أنو بعد مدرور زمدن معدين عمدى تمقدي رؤسداء المدواد لمتددريب الدالزم
ليدم مددن قبددل مجمدس أبددو ظبددي لمتعمديم بدددأت نتددا ج التددريب تظيددر عمددى أداء رؤسداء المعممددين حيددث
استطاعوا بناء عالقة وطيدة مع المعممين تقوم عمى الثقة والتعاون المشترك وأثبتت الدراسة في كمتدا
المدرسددتين أن تددأثير التطددوير المينددي سدديظير بشد ٍ
دكل أكثددر وضددوحاً إذا مددا تددم تسددييل عمددل رؤسدداء
األقسام في المدارس و إيجاد التسييالت الالزمة ليم.
مما سبق تتبين أىمية التنمية المينية لمقادة التربويين والتي تنبع مما يناط ليم من أدوار
ومسؤوليات تقتضي قدرتيم عمى أن يكونوا قادرين عمى تمكين المعممين من االستجابة لممتييرات
المعاصرة بفعالية مما يحقق الجودة الشاممة في المؤسسة التعميمية ويرفع مستوى الطمبة وتحصيميم
ويجعميم قادرين عمى المنافسة عالمياً ومثل ىذه القدرات تحتاج إلثراء مستمر لدى ىؤالء القادة وىذا
ما توفره التنمية المينية الفعالة.
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أهداف التنمية المهنية
ترمي التنمية المينية لتحقيق العديد من األىداف  .ويرى  )a 2002) Guskeyأن اليدف
األساسي لبرامج التنمية المينية يتمحور حول التطوير في األساليب التربوية واإلشرافية لدى القادة
التربويين وذلك باعتبارىا أكثر الوسا ل الواعدة لتحقيق ولزيادة الكفاءة المينية لممشاركين في برامج
التنمية المينية.
أما عبد الرحمن ( )2009فقد ربطت بين أىداف التنمية المينية ونوعيا؛ فالتنمية المينية
التأىيمية تيدف إلى تأىيل المشرفين التربويين الجدد عن طريق عقد دورات وبرامج خاصة لتعريفيم
بوسا ل وأساليب لإلبداع في توصيل المعمومات المرادة ،أما التنمية المينية العالجية فتيدف إلى
إصالح أي نقص أوقصور إما عمى الصعيد الشخصي لممشرف التربوي أو من النواحي الفنية
واالدارية ،وحين نتحدث عن التنمية المينية التجديدية فنجدىا تيدف إلى تمكين المشرفين التربويين
من مواكبة األساليب والنظريات الحديثة في التربية والتعميم ،وأما برامج الترقية فتعقد لممترقين الجدد
أو المتوقع ترقيتيم بيدف تعريفيم بالمسؤوليات واألدوار الجديدة التي تتطمبيا المناصب الجديدة.
و يرى  )a 2002( Guskeyأن جميع أنشطة التنمية المينية يجب أن تصب في اليدف
العام وىو تحسين تعمم الطالب ،حيث تيدف ىذه األنشطة في كثير من األحيان إلى إحداث تييير
في مواقف وتصورات المعممين والقادة حول جوانب معينة من التعميم مثل الر بة في منيج معين أو
التشجيع عمى االبتكار التعميمي وذلك الفتراضيم أن مثل ىذا التييير سوف يؤدي إلى تطوير
وتيييرات خاصة في سموكياتيم وممارساتيم والذي بدوره سيؤدي إلى تحسين تعمم الطالب؛ بالتالي
ال بد من تصميم برامج التنمية المينية عمى أساس الحصول عمى القبول وااللتزام والحماس من
قبل المعممين ومديري المدارس قبل تنفيذ استراتيجيات وممارسات جديدة ،فالنقطة الحاسمة ليست
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في التطوير الميني في حد ذاتو ،ولكن بالتجربة الناجحة في حدوث التيييرات في سموكيات
المعممين ومعتقداتيم.
ولما كانت التنمية المينية لمتربويين ىي مجموعة األنشطة والعمميات التي تعد وتصمم
بيدف تحسين أداء التربويين في عمميم بتزويدىم بالمعارف والميارات والمواقف االحترافية الالزمة
ليتمكنوا من تحسين أداء التالميذ ( )2003 ،Collins & O'brien؛ فدن الباحثة تمخص تعريف
وأىداف التنمية المينية لمقادة التربويين ومنيم رؤساء اليي ات التدريسية لممناىج في أنيا جميع
األنشطة والممارسات المستمرة التي تيدف لزيادة معارفيم وتحسين مياراتيم وتزويدىم بخبرات
جديدة وتييير توجياتيم وتحفيزىم ليتمكنوا من دعم المعممين في ميمتيم التربوية مما ينعكس في
النياية عمى الطالب الذي ىو لب العممية التعميمية ومخرجيا النيا ي في الوقت نفسو.
الوعالة
مواصوات التنمية المهنية ّ
إن أىمية التنمية المينية وانجاز ما يرجى منيا من أىداف ال يتحققان إال بتقديم تنمية مينية فعالة
 ،ليا صفات وميزات تتعمق بمحتواىا وطريقة تنفيذىا وقدرتيا عمى اإليفاء بمتطمبات تعميم الكبار.
وقد تناولت العديد من الدراسات خصا ص إعداد برامج تنمية مينية أكثر فعالية تتمكن من إعداد
وتطوير قيادات تعميمية أفضل قادرة عمى مواجية التحديات الحالية والمستقبمية في القرن 21
وتحسين أداء المعممين  .فقد أوصى  Groganو  )2002( Andrewsبتوفير بعض الخصا ص
في برامج التنمية المينية منيا :تصميم برامج التنمية المينية بصورة تعكس تعاون القا د التربوي ،
ووضع تصور لتطور المدرسة والقيادة التعميمية فييا ،كما وضحا وجوب إنشاء قاعدة بيانات حول
مشاكل الممارسة بالتعاون مع المتمقين لتمك البرامج .و تنظيميا بأسموب يتيح فرص المشاركة
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لممتمقين سواء كانوا مبتد ين أو ذوي خبرة ،وأن تقَيم البرامج ،التنموية المشاركين من المديرين
والمشرفين التربويين عمى أساس مستوى تطورىم.
أما  )1993( Littleفأكد عمى أىمية إشراك المعممين والقادة في أنشطة التنمية المينية من
خالل دفعيم لمسعي وراء األس مة الحقيقية ،وماىية المشاكل ،وايجاد الحمول من خالل التواصل
والبحث المستمرين .وفي نفس السياق فقد بينت  )2012( Baecherأن القيام بالتنمية المينية في
المدرسة من قبل أعضاء المدرسة  ،يؤدي لمتأكد من أن التنمية المينية ترتبط بالسياق المدرسي
ويتم قبوليا دون مقاومة كبيرة وتكون أيضا مستدامة بدالً من أن يقوم بيا طرف خارجي ليس لديو
فكرة واضحة عن سياق وطبيعة المدرسة ولن يتمكن من البقاء في المدرسة لحل المشكالت
أوالحفاظ عمى التركيز.
ويتضح لمباحثة مما سبق أىمية االتساق في بناء برامج التنمية المينية الناجحة ،فتكون
مجموعة متكاممة ومخططة بعناية من الموضوعات والميارات والتصورات بناء عمى تسمسل محدد
من أىداف التدريب  ،وتطوير لية متسقة لمبرامج بما يمكن أن يعزز من دورىا ،ولتحقيق نجاح
أكبر ال بد أن يكون ىناك اتساق في آراء القيادة واإلدارة حيث أنيا جزء ال يتج أز من برامج التنمية
المينية.
وأضاف  )2002( Petersonأن استخدام تكنولوجيا المعمومات كاالعتماد عمى الحاسوب
أثناء التدريب في برامج التنمية واالستفادة من خدمات االنترنت ،ومناقشة األشرطة المسجمة لبعض
الحمقات التدريسية ،يعتبر إضافة ميمة تزيد من فعالية البرامج ،كما يمكن تقديم مناىج جديدة
لمتنمية المينية من خالل االستفادة مما تقدمو تكنولوجيا المعمومات.
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وقد وضع  )1993( Littleست قواعد شاممة لمتنمية المينية تيدف إلى استبدال نماذج
التدريب التقميدية خالل حركات اإلصالح التعميمي ويتم ذلك بأن تقدم التنمية المينية الفرصة
لإلندماج والمشاركة الفكرية واالجتماعية والعاطفية ذات المعنى مع كل من المواد والزمالء داخل
وخارج إطار التعميم ،وىذه القاعدة تدعو إلى استبدال دورات التنمية المينية ذات المحتوى المج أز
والتي ال يقوم المعممون فييا بدور ميني نشط  ،بل يكتفون بالمشاركة السطحية في بعض األنشطة
العممية .ودعا إلى إشراك المعممين في الدورات وفي الحصول عمى المصادر وتشجيع التعاون
والدعم فيما بينيم.
والقاعدة الثانية التي قدميا  )1993( Littleتتمثل في أن تأخذ التنمية المينية بعين
االعتبار سياق التعميم وخبرة المعممين ،وذلك بأن تقدم نماذج التنمية المينية وسا ل لتحديد األفكار
الجديدة بناء عمى ظروف وممارسات المعممين الفردية وتاريخيم المؤسسي ،مثل نماذج مجموعات
التعمم ومجموعات المعممين التعاونية ،والشراكة طويمة األمد أو يرىا من النماذج المشابية.
أما القاعدة الثالثة فتتمثل في أن تدعم التنمية المينية وتأخذ بعين االعتبار االختالفات
والتعارضات ،فمن المعروف أن االختالفات في القيم والمعتقدات من الممكن أن يجعل االتفاق
صعبا و ير دا م ،والقاعدة الرابعة التي وضعيا  )1993( Littleفيي أن تركز التنمية المينية
عمى الممارسات التعميمية داخل الصفوف ضمن السياق المدرسي األكبر بما يخدم مستقبل الطمبة
التعميمي والميني.
والقاعدة الخامسة ىي أن تُعد التنمية المينية كل من المعممين والطمبة وأولياء األمور من
أجل توظيف أساليب وتوجيات التقصي واالكتشاف ،وىذا يشمل التدريب عمى الميارات التقنية،
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وأخي ار فدن القاعدة السادسة التي وضعيا  )1993( Littleتتطمب أن تضمن الجيات المسؤولة عن
التنمية المينية والمحافظة عمى التوازن بين مصالح األفراد ومصالح المؤسسات.
و إن كان  )1993( Littleقد ركز عمى محتوى برامج التنمية المينية وكيفية تطبيقيا في
قواعده الست فدن  Kirkpatrickو  )2009( Kirkpatrickوضعا عدة عوامل متعمقة بتخطيط
وتنفيذ برامج تنمية مينية ناجحة وفعالة وتتمثل بتحديد االحتياجات فمكي يكون برنامج التنمية
المينية ناجحا وفعاالً ،فال بد من أن يال م احتياجات المشاركين .ثم تحديد األىداف بعد تحديد
االحتياجات حيث توضع بناء عمى المخرجات المطموبة سواء أكانت ميارات أم معرفة أم سموكيات
أم يرىا  .ويمي ذلك تحديد المحتوى الذي يتم اختياره ليمبي االحتياجات واألىداف المطموبة ثم يتم
اختيار المشاركين بحيث يستفيدون من التنمية المينية المقدمة ،وبحسب متطمبات الحكومة  ،مع
مراعاة الطريقة التي تقسم بيا مجموعات المشاركين.
وبعد التخطيط الجيد لمبرنامج  ،واختيار المشاركين  ،تبدأ عممية التنفيذ حيث وضح
 Kirkpatrickو  )2009( Kirkpatrickأنيا تبدأ بتحديد الجدول الزمني األفضل والذي ال بد
أن يراعي وقت المشاركين ومديرييم  ،وأفضل الظروف التي تساعد عمى التعمم .وبعد تحديد الزمان
البد من اختيار المكان المناسب وما يشممو من مرافق مريحة ووسا ل سمعية وبصرية مناسبة
وكذلك البد من حسن اختيار المدربين والخبراء الذين يقومون بدعداد وتنفيذ برامج التنمية المينية
حيث ال يكفي فقط أن تكون لدييم معرفة وخبرة واسعة عن الموضوع الذي يقدمونو بل يجب أن
يمتمكوا ميارات التدريب وتوصيل المعارف والميارات ولدييم وسا ل تشد انتباه المشاركين وتحفزىم.
ثم بين  Kirkpatrickو  )2009( Kirkpatrickأىمية عممية تنسيق البرنامج مع كافة األطراف
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ذ ات العالقة وتوفير كل االحتياجات الالزمة لمتطبيق وذلك من أجل ضمان نجاحو ،أما التقييم
فيو من أىم الشروط الالزمة لمتحسن المستمر.
وفي بحث آخر وجد  Desimore, Porter, Garet, Yoonو  )2001( Birmanستة
خصا ص لمتنمية المينية لممعممين تساعد عمى تحسين ممارسات التعميم ،ثالثة منيا تتعمق ببنية
التنمية المينية أي شكل وتنظيم األنشطة وتتضمن أوالً :نوع األنشطة فيما لو كانت تقع ضمن
األنشطة الحديثة والمتجددة مثل مجموعات التعمم ،وشبكة المعممين ،والمشاريع البحثية الفردية
والمجان أو فرق العمل أم أنيا تقع ضمن نطاق ورش العمل والدو ارت والمؤتمرات التقميدية؛ ثانياً:
وقت النشاط ويتضمن الوقت الذي يستيرقو النشاط إضافة إلى الوقت الذي يمضيو المشاركون في
التواصل حول النشاط؛ ثالثاً :درجة تعزيز النشاط لممشاركة الجماعية لمجموعة من المعممين من
نفس المدرسة ،أو من نفس القسم ،أو المرحمة الصفية في مدارس مختمفة.
والخصا ص الثالثة األخرى ىي السمات األساسية لمضمون النشاط وتتضمن تقديم
الفرص لمتعمم النشط حيث يشارك المعممون بشكل فاعل في تحميل التعمم والتعميم و كذلك تعزيز
االتساق والترابط في التنمية المينية بطرح مواضيع وخبرات تتالءم مع المعايير المستخدمة وأىداف
المعممين وبتشجيع التواصل الميني بين المعممين ،و من ثم تركيز المحتوى و يعني إلى أي درجة
يركز النشاط عمى تحسين وتعميق معرفة المعممين لممحتوى (.)2002 ، Desimore et al.
وقد قام ىؤالء الباحثون بعمل دراسة طولية األمد بيدف معرفة تأثير الخصا ص السابقة
عمى ممارسات المعممين التعميمية في مادتي العموم والرياضيات ،وتكونت عينة الدراسة من 207
معممين في  30مدرسة في خمس من الواليات المتحدة األمريكية ،وقد وجدوا أنو عندما تركز
التنمية المينية عمى ممارسات تعميمية محددة (تركيز المحتوى) يؤدي ذلك إلى زيادة استخدام
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المعممين لتمك الممارسات إضافة إلى أن كل من المشاركة الجماعية وفرص المشاركة النشطة
واألنشطة الحديثة والمتجددة جميعيا تؤثر عمى ممارسات المعمم إيجابيا ،بينما لم يكن لعامل الوقت
أي تأثير(.)2002 ، Desimore et al.
وبالر م من عدم تأثير عامل وقت نشاط التدريب الميني عمى ممارسات المشاركين في
التنمية المينية حسب نتا ج الدراسة السابقة ( ،)2002 ، Desimore et al.إال أن األنشطة
المكثفة والمتواصمة تزيد من تأثير برامج التنمية المينية عمى الممارسات التعميمية والثقافة السا دة
في الفصول الدراسية فبناء عمى نتا ج بحث قام بو  Supovitو )2000( Turnerفدن المعممين
الذين قدمت ليم برامج التنمية لمدة أسبوعين فأكثر ىم فقط المذين استفادوا منيا ،كما ظير في
التحميالت أن التييير في ثقافة الفصول الدراسية أكثر صعوبة من تحقيق التييير المراد في
الممارسات التعميمية؛ وجاء التييير الكبير في ممارسة التدريس بعد  80ساعة من تقديم برامج
التنمية المينية ،في حين أن التييير الكبير في الثقافة جاء فقط بعد  160ساعة.
وما سبق يتضح أن برامج التنمية المينية الفعالة البد أن تراعي في تخطيطيا وتصميميا
وتنفيذىا مبادئ تعمم الكبار التي وضعيا  . )1980( Knowlesوتتمخص في أن الكبار يتعممون
حين يدركون الصمة بين ما يتعممونو وخبراتيم كما وأنيم يتعممون حين يشاركون في اكتشاف
المعمومة وسبر أ وارىا وليس بالتمقي المباشر .وأيضا فدن الكبار يتعممون بالتطبيق والممارسة
وليس بالحفظ واالستذكار .وىذا يحدث بالتعمم النشط المبني عمى التطبيق المباشر من خالل
السناريوىات والمحاكاة .وأخي ار فدن من الميم لمكبار لكي يتعمموا أن يكون لدييم الدافع الذاتي لمتعمم
وأن يكونوا محفزين لو.
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االألتياجات التدريبية لمقيادات التربوية
أشددارت العديددد مددن الد ارسددات إلددى الضدديوط والتحددديات التددي تصدداحب دور القا ددد التربددوي،
فمن المتوقع من القا د التربوي أن يقوم بتطوير مجتمعات التعمم في المدرسة ،وبناء القدرات المينيدة
لممعممين ،وأخذ المشدورة مدن أوليداء األمدور ،والمشداركة فدي صدنع القدرار ،وحدل الن ازعدات ،واالنخدراط
فددي القيددادة التعميميددة ،إضددافة إلددى االسددتجابة بشددكل مناسددب وفددوري لمطالددب وحاجددات أوليدداء األمددور
مددن مختمددف البي ددات الثقافيددة واالجتماعيددة واالقتصددادية ممددا يددؤدي لوقددوعيم تحددت ضدديوطات ىا مددة
وذلك إلثبات أن كل طالب يحقق النجاح المطموب (.)2004 ، Shields
وىندداك عالق ددة إيجابي ددة قويددة ب ددين القي ددادة التعميميددة الفعال ددة الت ددي تظيددر ف ددي س ددموكيات ق ددادة
المدددارس والت دزام المعممددين وبددين المشدداركة المينيددة واالبددداع .وشددممت السددموكيات الر يسددية المرتبطددة
بي ددذه اآلث ددار عم ددى المعمم ددين وض ددع األى ددداف المدرس ددية ومش دداركتيا م ددع الك ددادر المدرس ددي ،والتقي دديم
واإلش دراف عمددى التعم دديم ،وتنسدديق المندداىج الد ارس ددية ،ورصددد تقدددم الط ددالب ،والمحافظددة عمددى وق ددت
التدددريس ،والحفدداظ عمددى الرؤيددة واضددحة ،وتددوفير الحدوافز لممعممددين ،ودعددم دورات التطددوير المينددي،
وتوفير حوافز لمتعمم وقد ووجد أن تعزيز التنمية المينية لممعمدم كدان مدن سدموكيات القيدادة التعميميدة
األكثر تأثي اًر عمى صعيدي المدارس االبتدا ية والثانوية عمى حدد سدواء كمدا  ،ويعدد القدادة التعميميدين
سواء المديرين أو المشرفين أصحاب الدور الر يسي في قيادة المددارس ونيجيدا التعميمدي عدن طريدق
اتبدداع المبددادئ التعاونيددة والتربويددة التددي تدددعم دورىددم كقددادة لمكددادر التعميمددي فددي المدرسددة ،حيددث أن
توجيددو انتبدداىيم إلددى بندداء واصددالح العالقددات فددي جميددع أنحدداء المدرسددة يقددود إلددى النمددو األكدداديمي
واالجتماعي لمطمبة (.)1996 ، Sheppard
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وبينت دراسة  Blaseو  )1999( Blaseاالستراتيجيات اليومية التي يقوم بيا مديري
المدارس في ممارسة القيادة التعميمية المثالية ،ومدى تأثيرىا عمى المعممين ،حيث تم جمع
المعمومات بدراسة نوعية باالضافة إلى استبيان ألكثر من  800معمم في الواليات المتحدة الجنوبية
الشرقية وذلك بتحديدىم ووصفيم لخصا ص مديري المدارس التي تعزز التدريس في الفصول
الدراسية وتبيان اآلثار الذي تتركيا ىذه الخصا ص عمييا ،وأظيرت النتا ج أىمية قيام قادة التعميم
بدمج األفكار والتطوير لبناء ثقافة المدرسة ومواجية التحديات التي قد تواجو تطبيق التنمية
المينية؛ مثل رفض المعممين لمتييير.
ويتولى المعممون القادة مجموعة واسعة من األدوار التي تساىم في دعم المدرسة ونجاح
الطمبة سواء تم تعيين ىذه األدوار بشكل رسمي أو ير رسمي ،وقد وضح  HarrisonوJoellen
( )2007مجموعة من أدوار القا د المعمم ووضحا أن قيامو بيذه األدوار يساىم في نجاح المدرسة
وىذه األدوار ىي توفير المصادر سواء أكانت مصادر تعميمية أم مينية ،ومساعدة المعممين عمى
تنفيذ استراتيجيات تعميم فاعمة  ،والفيم الجيد لممحتوى وكيفية ربط المعايير المختمفة مع بعضيا
وكيفية استخداميا لمتخطيط والتقييم وبالتالي مساعدة المعممين في تنفيذ المنياج بشكل متسق وفعال
وداعم داخل الصف حيث يعمل لمساعدة المعممين عمى تنفيذ األفكار الجديدة ويقوم بالمشاىدة
واعطاء التيذية الراجعة ،ويعمل عمى توفير فرص التنمية المينية والتعمم بين المعممين من خالل
تبادل الخبرات والتعاون.
كما أن من أدوار القا د المعمم القيام بتقديم النصا ح لممعممين الجدد فيما يتعمق بالتعميم
والمنياج واإلجراءات والممارسات والسياسات المدرسية ،والعمل في المجان وفي فريق تحسين
المدرسة من أجل دعم المبادرات المدرسية المختمفة وتقديم االقتراحات ونشر رؤية المدرسة ويشارك
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في مسؤولية نجاح المدرسة ككل ،والعمل أيضاً كمدرب عمى البيانات حيث يصل إلى مختمف
البيانات المتعمقة بالمدرسة والصفوف ويقود المعممين والطاقم المدرسي إلى الدخول في نقاشات
لتحميل ىذه البيانات واالستفادة منيا في تقوية التعميم ،وىو محفز عمى التييير والتحسن المستمر،
وىو متعمم يعمل عمى التحسن المستمر والتعمم مدى الحياة ويستخدم ما يتعممو لخدمة تحصيل
وتعمم الطمبة (.)2007 ، Harrison & Joellen
أما  Lawو  )2000( Gloverفوجدا أن قادة المدارس يجمعون بين دوري القا د الميني
والر يس التنفيذي كوحدة واحدة ،ويرى الباحثان أن الدور األىم ىو الدور االستراتيجي لتحديد
التوجيات والمساعدة عمى التطوير،

بينما يتمثل دوره الخارجي في بناء العالقات العامة مع

المساىمين ونشر رسالة المدرسة ،وبالنسبة لدور القا د الميني داخمياً ،فيو يعتمد عمى العمل
كمستشار يقوم بتطوير اآلخرين ويقدم التوجييات المينية ،والنصيحة لكل من الطمبة وأولياء األمور
والكادر التعميمي ؛ وبالتالي فيو ال بد أن يمتاز بالكفاءة الشخصية ويمتمك ميارات التعميم .أما دور
القا د الميني خارجياً فيو ينقسم إلى قسمين ،األول يتعمق بكونو السفير أو الممثل في األنشطة
المينية وىو أيضاً المتحدث باسم المدرسة فيما يتعمق باألمور المينية والتعميمية.
ومما سبق يتضح تعدد الميام والمس وليات التي يجب عمى القادة التربويين أن يقوموا بيا
ويتضح منيا ضرورة أن يمتمكوا المعارف والميارات والخبرات الوافية والسموكيات

والتوجيات

اإليجابية التي تمكنيم من األداء بكفاءة واتقان ،ولمعرفة ما يحتاجو ىؤالء القادة التربويين من تنمية
مينية فالبد من قياس ما يمتمكونو من الميارات والمعارف والسموكيات و ما يفترض بيم امتالكو
لسد الفجوة األدا ية لدييم وىذا يتم عن طريق قياس االحتياجات التدريبية ليم.

20
تألديد االألتياجات التدريبية :
مددن الميددم قبددل البدددء بدعددداد ب درامج التنميددة المينيددة أن يددتم تحديددد االحتياجددات التدريبيددة لممسددتيدفين
منيا وقد أورد  )2006( Brayعدداً من األساليب التي يمكن أن تتبع لتحديد ىذه االحتياجدات مثدل
المقد ددابالت واالسدددتبانات ،والمالحظد ددة ،وشد ددكاوى العم ددالء ،واالختبد ددارات ،والتق ددارير السدددنوية وتقيد دديم
األداء.
وقددد أكددد الدددجني ( )2010عمددى أن عمميددة تقيدديم األداء تعددد مددن المددداخل األساسددية لتحديددد
االحتياجات التدريبية وبالتالي إعداد برامج تدريبية تسيم في تطوير األداء الكمي ألي مؤسسة حيث
وضددح أن تقيدديم األداء مدداىو إال عمميددة يددتم فييددا قيدداس األداء ال دواقعي لممؤسسددة ومقارنتددو بدداألداء
المأمول وفق المعايير الموضوعة أي أنو عممية لتحديد فجوات األداء التي تحتاج إلصالح.
ولكددن  )2006( Brayيضدديف أنددو مددن الضددروري التأكددد مددن أن التنميددة المينيددة ىددي الحددل
لفجوة األداء الموجودة قبل اعتبار ىذه الفجوة دليالً عمى الحاجة التدريبية  .ألن بعدض الفجدوات فدي
األداء ليا أسباب ليست ليا عالقة بالقدرة عمى األداء  ،ولكن قد يكون سببيا عدم الر بة فدي العمدل
أو وجود عوا ق تمنع اإلنجاز.
وفي بعض الدراسات التي أجريت بالوطن العربي لمتعرف عمى الحاجات التدريبية لمقيادات
التربوية و طرق قياسيا تم استخدام االستبانة كوسيمة لجمع البياندات عدن االحتياجدات التدريبيدة مثدل
د ارسددة عيسددان والعدداني ( )2007التددي سددعت إلددى التعددرف عمددى واقددع الممارسددات لإلشدراف التربددوي
فددي سددمطنة عمددان ومعيقددات أدا يددم  ،وقدددمت ىددذه الد ارسددة توصدديات لتطددوير ب درامج التنميددة المينيددة
منيا العمل عمى تطوير مستوى أداء المشرفين التربويين من خدالل تنميدة قددراتيم اإلشدرافية والمينيدة
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في تحمل المسؤولية وتحقيق رؤية المدرسة وانجاحيا وكذلك تنويع أنشطة وفعاليات البرامج التدريبية
المقدمة لممشرفين التربويين لتتوافق مع المتطمبات المتجددة لممناىج الدراسية وحاجات المدرسة .
وي دددعم ذل ددك الد ارس ددة الت ددي أج ارى ددا القب دداطي ( )2011واس ددتخدم فيي ددا أداة االس ددتبانة لتحدي ددد
االحتياجددات التدريبيددة لمددديري المدددارس الثانويددة فددي جميوريددة الدديمن بمنطقددة تعددز وشددممت الد ارسددة
 105إداريداً مدنيم  29مدددي اًر و  76وكديالً  ،وخرجدت الد ارسددة بعددة نتدا ج تددتمخص فدي كدون التدددريب
الميني لممشرفين التربويين واإلداريين في المدرسة متطمباً أساسياً في النجاح ومواكبة التطور إال أنو
من الضروري أن يكون لدى المشتركين في أي برنامج تدريبي مؤىالت مناسبة تمكنيم من استيعابو
كذلك ال بد أن يكون ليم الصفات اإلدارية المناسبة الستكمال العمل وضرورة تطبيق الميارات التدي
يتعممونيددا خددالل التطددوير المينددي وبدددون ىددذه الشددروط مجتمعددة فدددن التدددريب يكددون ىددد ار لممددال و
الوقت معاً.
و بين ددت الد ارس ددة الس ددابقة أن ال دددورات التدريبي ددة المقدم ددة لمم ددديرين ف ددي الم دددارس ال ازل ددت
محدودة وال تصدل لمدرجدة المطموبدة  ،ومدن أىدم التوصديات التدي خرجدت بيدا الد ارسدة ضدرورة تددريب
المديرين عمى مجاالت العمل المدرسي جميعيا والتنسيق مع كميات التربية لتخطيط محتوى الددورات
التدريبيبة وضرورة قيام و ازرة التربيدة والتعمديم بداليمن بدنشداء موقدع إلكتروندي لجميدع المدديرين يدزودىم
بكل ما ىو مستجد في مجال التربية والتعميم من معمومات ومعارف (القباطي.)2011،
ممدا سددبق يتبدين لنددا أىميددة تحديدد االحتياجددات التدريبيدة فددي تخطدديط التنميدة المينيددة لتحقيددق
الم ددأمول مني ددا وى ددو تط ددوير األداء المؤسس ددي  .وأن عممي ددة تحدي ددد االحتياج ددات التريبي ددة ت ددتم بجم ددع
البيانات باستخدام مختمف الوسا ل وذلك لتحديد فجوات األداء والتأكد من أن فجوة األداء ليا عالقدة
بنقص في المعارف والميارات أو السموكيات التي يمكن حميا من خالل التنمية المينية.
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تقييم فعالية برامج التنمية المهنية
لممحافظة عمى جودة التنمية المينية والتأكد من فعاليتيا وأثرىا اإليجابي عمى المشاركين وبالتالي
عمى تعميم الطمبة ال بد من تقييم برامجيا  .حيث يفيد التقييم في اتخاذ ق اررات بخصوص االستمرار
بالبرنامج أو إيقافو ،وفي تبرير وجود ميزانية لمتنمية المينية من خالل إظيار كيفية مساىمة
التنمية المينية في تحقيق أىداف المنظمة ويقود إلى التحسينات في برامج التنمية المينية في
المستقبل (.)2009 ، Kirkpatrick & Kirkpatrick
وقد وضح  )b 2002) Guskeyأنو ليس من الضروري أن تكون عممية تقييم التنمية
المينية مكمفة أو أن تحتاج إلى ميارات فنية معقدة ،ولكنيا تحتاج إلى القدرة عمى طرح األس مة
المناسبة والقدرة عمى الوصول إلى البيانات واإلجابات الصادقة .ولموقوف عمى طرق وأساليب تقييم
فعالية برامج التنمية المينية عموماً وفي المجال التربوي خصوصاً فقد تم االطالع عمى نماذج
ودراسات مختمفة لتقييم فعالية التنمية المينية وذلك بيدف اإللمام بنماذج وأساليب دراسة وتقييم
فعالية برامج التنمية المينية المعمول بيا.
من أقدم ىذه النماذج والتي ما زالت تستخدم حتى اآلن بشكل كبير من قبل العديد من
المنظمات في مختمف المجاالت ىو النموذج المطور من  Kirkpatrickو)2009( Kirkpatrick
وىو مكون من أربع خطوات لمتقييم تبدأ من قياس رد الفعل و إلى أي درجة أحب المشاركين عممية
التعمم ،يمييا خطوة قياس التعمم حيث يتم قياس درجة اكتساب المشاركين لممعرفة والميارات
المطموبة ،ومن ثم تأتي خطوة قياس السموك ورصد التيييرات التي حدثت في أداء المستيدفين
ألعماليم بناء عمى عممية التعمم  ،وأخي اًر خطوة قياس النتا ج الممموسة لعممية التعمم من حيث
تحسين الجودة وزيادة االنتاج و يرىا.
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كما وضع  )b 2002) Guskeyنموذجاً مشابياً إلى حد كبير لمنموذج السابق ويخص
التنمية المينية في مجال التعميم بشكل أكبر .ويتكون ىذا النموذج من خمسة مستويات لمتقييم
يمكن من خالليا تقييم التنمية المينية والعمل عمى تحسينيا .حيث يتم في المستوى األول قياس
ردود فعل المشاركين نحو التنمية المينية ودرجة حبيم واستفادتيم من التجربة التي مروا ليا  .ومن
أدوات جمع المعمومات في ىذا المستوى االستبانة التي يجيب عنيا المشاركون في نياية كل جمسة
أو نشاط.
أما المستوى الثاني كما وضعو  )b 2002) Guskeyفيتعمق بتعمم المشاركين ،ويركز ىذا
المستوى عمى المعارف والميارات التي اكتسبيا المشاركون بالنسبة ألىداف البرنامج أو النشاط
المنفذ.

ويمكن الحصول عمى مثل ىذه المعمومات من خالل تقييم كتابي أو عرض لمميارة

المكتسبة أو ير ذلك من وسا ل جمع المعمومات.
و في المستوى الثالث في نموذج  )b 2002) Guskeyيتم قياس درجة مراعاة التنمية
المينية لمسياق وخصا ص وسمات المنظمة حتى تدعم برامج التنمية المينية تطور المنظمة ،
وتختمف طريقة جمع المعمومات في ىذا المستوى بحسب أىداف البرنامج أو النشاط .فقد يتم عن
طريق تحميل سجالت المدرسة أو االستبيانات أو المقابالت .وفي نفس النموذج يقيس المستوى
الرابع درجة استخدام المشاركين لممعارف والميارات الجديدة المكتسبة لتحديد مدى تأثير الدورات
التدريبية عمى ممارسات المشاركين المينية ومن الميم جمع مثل ىذه المعمومة بعد مرور وقت من
الزمن لمسماح لممشاركين بتطبيق ما تعمموه ،ومن الممكن جمع ىذه المعمومات عن طريق
االستبانات أو مقابالت مع المشاركين والمشرفين عمييم.
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وأخي ار يتم في المستوى الخامس لدى  )b 2002) Guskeyقياس تأثير التنمية المينية
عمى الطمبة وأىداف التعمم .ومن الممكن الحصول عمى ىذه المعمومات من عدة مصادر سواء
من سجالت المدرسة التي تتضمن سجالت الحضور وعالمات االختبارات المعيارية و يرىا من
البيانات ،أو من قياس ومالحظة توجيات الطمبة وسموكياتيم داخل الصف ،أو من خالل استبيانات
الطمبة أو المعممين أو المشرفين أو أولياء األمور أو يرىا.
ومن الدراسات التي تناولت موضوع تقييم واقع التنمية المينية بيدف التطوير ،وأثرىا عمى
أداء القادة المعممين دراسة قام فييا الشمري ( )2005بدراسة نظرية وميدانية تيدف إلى تقييم واقع
التنمية المينية المقدمة لمقيادات التربوية بدولة قطر ووضع تصور مقترح لتطويره ،وذلك باتباع
المنيج الوصفي واستخدم الباحث أسموب دلفي الذي يتم من خاللو استطالع آراء مجموعة من
الخبراء والمختصين حول واقع التنمية المينية واألساليب الممكن اتباعيا لتحسينو ،وأيضاً
االستبانات والمقابالت الشخصية كأدوات لجمع البيانات ،وشممت عينة الدراسة  43فرداً من
القيادات الوسطى في و ازرة التربية والتعميم  .واتضح أن ما يقارب نصف المشاركين لدييم توجيات
إيجابية نحو التنمية المينية المقدمة والنصف اآلخر توجياتيم سمبية  .وكذلك كان الحال بالنسبة
لنتا ج المقابالت التي كشفت وجود العديد من اإليجابيات وكذلك السمبيات في برامج التنمية المقدمة
ووجود مجموعتين مختمفتين في حكميا عمى التنمية المينية ،وعمى ضوء ىذه النتا ج قام الباحث
بوضع تصور مقترح لتطوير برامج التنمية المينية يتضمن محورين وىما التنظيم اإلداري والتنمية
المينية لمقيادات التربوية.
وفي دراسة عبدالرحمن ) )2009تحت عنوان درجدة فعاليدة بدرامج التنميدة المينيدة لممشدرفين
التربويين في و ازرة التربية والتعميم في األردن ؛ والتي استخدمت اسدتبانة وزعدت عمدى ( )279مشدرفاً
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ومش درفة توصددل إلددى أن فعاليددة ب درامج التنميددة المينيددة كانددت متوسددطة  .وأوصددت الد ارسددة بضددرورة
تقددديم الدددعم الددالزم لرؤسدداء األقسددام مددن خددالل الدددورات التدريبيددة التددي تمبددي احتياجددات المعممددين و
تددنعكس عمددى أداء الطمبددة وركددزت الد ارسددة عمددى وجددوب وجددود خطددة مددنِ قبددل و ازرة التربيددة والتعمدديم
لمتطوير الميني لمقادة التربويين تراعي وجود كفاية فدي المدوارد الالزمدة لمتددريب  ،وأن تمبدي حاجدات
المؤسسد ددات التربويد ددة ،وأن تكدددون ذات طد ددابع شد ددمولي يش ددمل الحاجد ددات الفردي ددة لممؤسسد ددات والقد ددادة
التربويين.
واستخدم  )2011( Mertkanمنيجية البحث المخدتمط بحيدث قدام بجمدع البياندات باسدتخدام
اسددتبانة ومقددابالت نوعيددة باإلضددافة لالطددالع عمددى وثددا ق التنميددة المينيددة لمتعددرف عمددى الممارسددات
الحالية لمتنمية المينيدة المقدمدة لممدديرين فدي المدرحمتين األساسدية والثانويدة بقبدرص ومناقشدة إمكانيدة
إعددادة تصددميميا لتدددعم المددديرين بكفدداءة أكبددر لتزيددد مددن فدداعميتيم .وقددد تكونددت عينددة الد ارسددة التددي
أجراىا مدن  43مددي اًر  ،وقدد توصدل الباحدث إلدى عددم وجدود سياسدات لددعم القدادة واعددادىم ،حيدث
داء عمددى افت دراض أن المعمددم الجيددد يسددتطيع أن يكددون قا ددداً ومدددي اًر
يددتم تعيددين القددادة فددي المدددارس بند ً
جيداً .و كشفت نتا ج الدراسة أنو بالر م من وجود فدرص لمتطدوير الميندي لممدديرين إال أنيدا تقتصدر
عمى الندوات والمؤتمرات قصيرة المدة دون وجود آلية واضحة لددعم نقدل المعرفدة والميدارات الجديددة
إلددى مكددان العمددل .ممددا سدداىم فددي عدددم وجددود تددأثير كبيددر لدددورات التنميددة المينيددة عمددى ممارسدداتيم
التدريسية.
و فددي د ارسددة الكثيددري ( )2001التددي ىدددفت إلددى تقيدديم برنددامج مش درفي المندداىج الم دنظم
بكمي ددة التربي ددة بجامع ددة المم ددك س ددعود ف ددي ض ددوء كفاي دداتيم الميني ددة ؛ فق ددد ت ددم تطبي ددق أداة البح ددث ف ددي
نمددوذجيين مختمفيددين حيددث طبددق النمددوذج األول فددي بدايددة الفصددل الد ارسددي األول والنمددوذج الثدداني
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طبق في نياية البرنامج واسدتيدفت األداة ثدالث دفعدات مدن المشدرفين الممتحقدين بالبرندامج باسدتخدام
منيجددين فددي الد ارسددة  ،المددنيج األول كددان منيج داً مسددحياً وصددفياً يصددف احتيدداج المش درفين لمتنميددة
المينيددة وأخددذ أ ار يددم حددول درجددة تحقيددق البدرامج لمتنميددة المينيددة المؤديددة لمكفايددات المينيددة و المددنيج
كمنيج ٍ
ثان ليقيس مدى ارتبداط احتيداج المشدرفين لمتنميدة المينيدة ومددى تحقيدق البرندامج
االرتباطي
ٍ
ليددذه االحتياجددات  ،وناسددبت ىددذه األسدداليب األحصددا ية د ارسددة الفددروق فددي آراء المشدرفين وفقداً لددزمن
التحاقيم بالبرنامج .وخرجت الدراسة بدأن احتيداج المشدرفين لمكفايدات المينيدة بش ٍ
دكل عدام كدان بدرجدة
كبي درة وأن البرنددامج يحقددق كفاياتددو بدرجددة متوسددطة تقتددرب مددن المسددتوى الضددعيف  .ولددذلك أوصددى
الكثيري بضرورة تناسب البرامج التدريبية مع االحتياجدات الفعميدة لممتددربين وكدذلك ضدرورة مراجعدة
تطبيددق الب درامج التدريبيددة لموصددول إلددى درجددة إتقددان عاليددة لمممارسددات العمميددة لممش درفيين ؛ و أخي د اًر
أوصت الدراسة بضرورة إجراء تقويم دوري لفعالية البرامج التدريبية المقدمة لمقادة المعممين.
و في دراسة أجراىا كالً من  Goodallو  Dayو  Lindsayو Muijsو)2005( Harris
ع ددن ت ددأثير ال دددورات التدريبي ددة عم ددى أداء المشد درفين الترب ددويين ف ددي أمريك ددا ظي ددر أن محت ددوى ال دددورات
فعددال أو م درتبط باالحتيدداج الفعمددي لمميدددان حيددث جددرى
التدريبيددة المقدمددة لممش درفيين التربددويين يددر ّ
تقي دديم البد درامج باس ددتخدام مس ددتويات نم ددوذج

 )b 2002( Guskeyوق ددد ل ددوحظ أن ىن دداك بع ددض

دث يعتبددر
المعيقدات التددي تحددد مددن تدأثير الدددورات التدربييددة عمددى األداء وأىميدا الوقددت و التكمفددة ؛ حيد ُ
الوقددت عا ق داً خاصدةً الوقددت الددذي يقضددى فددي التدددريب والوقددت الددذي يقضددى فددي تطبيددق الممارسددات
الجديدددة والخبدرات المكتسددبة مددن التدددريب المينددي وقددد وجددد مددن خددالل المقددابالت مددع القددادة المعممددين
من أصحاب الخبدرات الطويمدة فدي الميددان أن التطدوير الميندي المسدتمر ال ي ارعدى الفروقدات الفرديدة
ٍ
ٍ
مرض.
بشكل
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وفي الدراسة التي أجراىا ك ٌل من عيسان والعاني ( )2007والتدي سدعت إلدى التعدرف عمدى
واقددع الممارسددات لإلش دراف التربددوي فددي سددمطنة عمددان ومعيقددات أداء المش درفين  ،والتددي تددم إجراءىددا
عم ددى عين ددة م ددن المشد درفين التربد دويين يق ددارب ع ددددىم  70مشد درفاً واس ددتخدمت االس ددتبانة ك ددأداة لجم ددع
البيانات؛ أظيرت الد ارسدة بعدض المعيقدات التدي تدؤثر عمدى درجدة تدأثير الددورات التدريبيدة عمدى أداء
ر يس المادة يمكن تمخيصيا في ضعف االتساق ما بين تخصصات المشرفين والميام الموكمة لدييم
وكذلك االنشيال طوال الوقدت بكتابدة تقدارير المعممدين؛ كمدا وبيندت أن عددد سدنوات الخبدرة والمؤىدل
العممي لممشرفين كانت عامالً واضحاً في التأثير عمى أدا يم بحيث كمما ارتفعت ارتفع األداء وقمدت
المشكالت.
أمددا الد ارسددة التددي أج ارىددا كد ٌل مددن  Stephensonو  Dadaو )2012( Haroldلمكشددف
عددن تددأثير التطددوير المينددي عمددى أداء رؤسدداء األقسددام فددي مدرسددتين حكددومتين فددي اإلمددارات العربيددة
المتح دددة فق ددد اسدددتخدم الب دداحثون المقد ددابالت ك ددأداة لمبح ددث وأخ ددذ المالحظد ددات وتحمي ددل النتد ددا ج  ،و
تضمنت الدراسة المشاركة وتبدادل الخبدرات والتحفيدز مدا بدين رؤسداء األقسدام والمدرسدة وثقافدة الدولدة
واألدوار الرس ددمية و ي ددر الرس ددمية لي ددم  ،و ك ددذلك المحت ددوى والط ددرق واألس دداليب المتبع ددة وانعك دداس
الدورات التدريبيدة عمدى ممارسدة القدادة المعممدين ووضدحت أندو مدن العوامدل التدي تظيدر أثدر التددريب
عمى رؤساء األقسام الزمن حيث أنو بمرور زمن معين عمى تمقي التدريب الالزم ليؤالء الرؤساء من
قبددل مجمددس أبددو ظبددي لمتعمدديم بدددأت نتددا ج التدددريب تظيددر عمددى أداء المعممددين وأن تددأثير التطددوير
المينددي سدديظير بشد ٍ
دكل أكثددر وضددوحاً إذا مددا تددم تسددييل عمددل رؤسدداء األقسددام فددي المدددارس و تددوفير
التسييالت الالزمة ليم.
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ويتضح مما سبق أن دراسة فعالية برامج التنمية المينية ليا عدد من المستويات كما اتضح
فدي نمدوذجي  Kirkpatrickو )2009( Kirkpatrickو  )b 2002(Guskeتبددأ بقيداس رد الفعدل
عنددد المسددتيدفين مددن التنميددة المينيددة وىددم ىنددا رؤسدداء األقسددام وتنتيددي عنددد معرفددة األثددر الندداجم عددن
التنمية المينية عند متمقي الخدمة وىم الطمبة ومستواىم التحصيمي.
كمددا وضددحت بعددض الد ارسددات أىميددة مناسددبة التنميددة المينيددة لالحتيدداج التدددريبي والفروقددات
بين المستيدفين ،وأىمية عاممي الوقت والتكمفة في تنفيذ وتطبيق ما تم اكتسدابو و ظيدور أثدر بدرامج
التنمية المينية إضافة إلى طرق ووسا ل التنميدة المينيدة المسدتخدمة .أمدا األدوات المسدتخدمة لجمدع
المعمومددات فتتنددوع بددين اس ددتخدام أدوات االسددتبانة والمقابمددة والمالحظ ددة والتقيدديم التحريددري ومراجع ددة
المستندات المتعمقة بالتنمية المينية وبالمؤسسة وبالطمبة.
استألداث وظيوة رئيس هيئة تدريس مناهج المغة العربية و اإلنجميزية
نظ ار لقمة الدراسات و الكتابات حول رؤساء اليي ات التدريسية في النموذج المدرسي الجديدد  ،قامدت
الباحثددة بجمددع المعمومددات حددول ىددذه الوظيفددة و األدوار التددي يقددوم بيددا رؤسدداء اليي ددات مددن خددالل
إجدراء مقابمددة مددع بعددض المسد ولين فددي المجمددس و فيمددا يمددي آراؤىددم حددول بعددض الموضددوعات ذات
الصمة .
اسددتحدث مجمددس أبددوظبي لمتعمدديم وظيفددة رؤسدداء اليي ددات لممندداىج الد ارسددية العربيددة واإلنجميزيددة عددام
 2010بحيث تكون وظيفية قيادية وأكاديمية في نفس الوقت  ،وكان اليددف ىدو ايجداد حمقدة وصدل
تسيل التواصل بين المعممدين و اإلدارة وتدنظم تواصدل المعممدين ببعضديم الدبعض  .كمدا أن لرؤسداء
اليي ددات دور أساسددي فددي قيددادة التيييددر المصدداحب لمنمددوذج المدرسددي الجديددد وتطبيقددو فددي القاعددات
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الد ارسددية باإلضددافة إلددى تقددديم الدددعم المباشددر لممعمددم و الطالددب وتقيدديم الددتعمم و اإلشدراف عمددى تنفيددذ
الخطة العامة لمتدريس .
يقدوم رؤسدداء اليي ددات بددأدوار مختمفدة منيددا  :المسدداىمة فددي القيدادة التربويددة مددن خددالل وضددع
الخطط والمساىمة في خطة المدرسة  .كذلك قيادة المناىج الدراسية وىي تعني دعم تطبيق المناىج
و االستراتيجيات التي تحقق مخرجات التعمم الخاصة بالنموذج المدرسي الجديد .
إلى جانب ميدام كبيدرة كقيدادة التددريب لتطدوير المعممدين و العمدل بالتعداون مدع ر ديس ىي دة التددريس
اآلخدر لضدمان تنفيدذ الددتعمم ثندا ي الميدة و الددتعمم التكداممي فدي المخرجددات والمنداىج  .باإلضدافة إلددى
كل ىذه األدوار كما ىو الواقع في المدارس يأتي دور رؤساء اليي دات فدي اإلشدراف عمدى المعممدين
ومتددابعتيم  ،ووضددع الخطددط العالجيددة المناسددبة لممشددكالت المدرسددية الخاصددة ب دالمعممين والطمبددة ،
وأيضا عمييم المشاركة في تنظيم األنشطة اإلث ار ية والالصفية في المدرسة .
باإلضافة إلى المشاركة في وضع الخطة االستراتيجية بالمدرسة  ،وضع خطة المناىج
التنفيذية بالتعاون مع المعممين  ،متابعة المعممين وتقييميم  ،وضع البرامج التدريبية وتقديميا
لممعممين  ،متابعة تحصيل الطمبة وتجميعيا وتحميل النتا ج  ،التواصل مع أولياء األمور والمجتمع
المحمي  ،و يعمل ر يس ىي ة التدريس كقا د تعميمي يتابع تطبيق معايير المناىج التي وضعيا
المجمس وتنفيذىا من قبل المعممين وفق أحدث طرق التدريس وأفضل التقنيات والممارسات التربوية
كما يضع الخطط العالجية المناسبة لممشكالت المدرسية الخاصة بالمعممين والطمبة بالتعاون مع
ر يس ىي ة التدريس لمية االنجميزية في خطة عمل مشتركة  ،ويشارك في تبادل الخبرات ،وفي
تنظيم األنشطة اإلث ار ية والالصفية في المدرسة وكذلك لو دور في تقييم معممي المدرسة المذين
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يدرسون المواد التابعة لو  ،ويضع الخطط مع الفرق المدرسية لتحسين التعميم والممارسات التعميمية
في المدرسة .
ولتحقيددق ىددذه األدوار و الميددام قددام مجمددس أبددوظبي لمتعمدديم باالسددتعانة بخدددمات عدددد مددن
المؤسسددات التعميميددة المرموقددة إلددى جانددب االسددتفادة مددن خب درات المختصددين فددي كبددرى الجامعددات
العالمي ددة ف ددي تطبي ددق أفض ددل األنظم ددة التعميمي ددة مث ددل جامع ددة فان دددربيمت وجامع ددة فموري دددا ومؤسس ددة
إديوكالسددتر بفنمندددا وذلددك مددن أجددل تصددميم ب درامج التطددوير المينددي المتمي دزة .باإلضددافة إلددى بعددض
اإلدارت واألقس ددام ف ددي المجم ددس وش ددركات الت دددريب األجنبي ددة .أو االس ددتعانة ب ددبعض رؤس دداء اليي ددات
لتقديم البرامج التدريبية (مجمس أبوظبي لمتعميم 2012 ،ج).
آلية مجمس أبوظبي لمتعميم في تصميم و تنويذ برامج التنمية المهنية و أنواعها
فتح مجمس أبوظبي لمتعمديم المجدال إلدارات المددارس الختيدار المدواد التدريبيدة التدي تال دم احتياجدات
مدارسدديم  ،وتدددعم تحقيددق متطمبددات النمددوذج المدرسددي الجديددد و تعددددت آليددات تنفيددذ ب درامج التنميددة
المينية بحسب البرنامج والجية المسد ولة عدن تقديمدو  ،فمدثال ذكدر أحدد المددربين فدي برندامج تمكدين
أن عمميدة تجييددز و إعددداد مدواد التدددريب تمددر بم ارحددل تدتم كميددا بدشدراف ومتابعدة مددن المجمددس حيددث
يقددوم المدددربون التددابعون لشددركتي (

 Gemsو

 ) Cognitionوىمددا الشددركتان المس د ولتان عددن

تدددريب برنددامج تمكددين فددي مدينددة العددين باالجتمدداع مددع قيددادات المدددارس واختيددار المواضدديع التدريبيددة
المال مة الحتياجات المدرسة وذلك وفقا لتقارير ارتقاء وباتفاق مددراء مجموعدة المددارس ( Cluster
 ، )managersبعدىا يتم كتابة تقرير عن االحتياجات التدريبية لممدرسة ( Training Needs
 . ) Analysis Reportثدم يدتم رفدع ىدذه التقدارير لممجمدس والدذي يقدوم بددوره بتصدنيف احتياجدات

31
المدددارس ثددم إسددناد الميمددة لمشددركات بكتابددة وتجييددز بدرامج التدددريب ويقددوم المختصددون فددي المجمددس
بمراجعة المواد التدريبية التي كتبتيا الشركات وترسل لمترجمة وبعد ذلك يتم اعتمادىا .
ثم يتم تنفيذ التدريب في المدارس حسب الجدول المتفدق عميدو مدع فريدق القيدادة فدي المدرسدة
بمتابعة مستمرة من قبل مددير مجموعدة المددارس  .أمدا الجمسدات التدريبيدة العامدة فتكدون محدددة فدي
جدددول خدداص لكددل ف ددة و يددتم اإلش دراف و المتابعددة م دن قبددل أعضدداء مددن المكتددب التعميمددي  ،ومددن
المواد التدريبية التي طرحت في برنامج تمكين ميارات التعمم في القرن الواحد والعشرين ( اإلبدداع ،
حددل المش ددكالت  ،التواص ددل و التفكي ددر الناق ددد ) التقيدديم  ،ال ددذكاءات والفد دروق الفردي ددة  ،اس ددتراتيجيات
ال ددتعمم الحديث ددة  ،و إدارة س ددموك الط ددالب والعدي ددد م ددن المواض دديع المتنوع ددة الت ددي تخ دددم احتياج ددات
المدارس .
العمميددات المدرسددية ىددي المسددؤولة عددن تقددديم التنميددة المينيددة الخاصددة بالمندداىج والمصددادر
والتقييم لرؤساء ىي ة التدريس ،وتتولى إدارة التددريب الميندي فدي المجمدس وضدع بدرامج تدريبيدة ليدم،
فالبرامج التخصصية يقدميا ليم المعنيون بيدا ،مثدل إدارة المنداىج التدي تددربيم عمدى المنداىج ،وادارة
التقي دديم ت دددربيم عم ددى التقي دديم وعدددن المد دواد التدريبي ددة  ،والبد درامج المتعمق ددة بالمن دداىج مث ددل :أل ددف بد دداء
اإلمدارات ،سددكرابل ،السدجالت الق ار يددة ،ط ار دق تدددريس الحدروف العربيددة  ،التكامدل فددي تددريس المدواد
العربيددة (الميددة – التربيددة اإلسددالمية – التربيددة الوطنيددة) ،التعريددف بددالفنون األدبيددة وطريقددة تدريسدديا
واختيار المصادر المناسبة لكل صف  ،اختيار المعايير واألنشطة المناسبة لكدل فدن أدبدي ،التددريب
عم ددى تنفي ددذ أند دواع القد دراءة المختمف ددة  ،تص ددنيف الكت ددب وتحدي ددد المس ددتوى الق ار ددي لمطال ددب ،توظي ددف
متسمسددمة التحدددث والقدراءة والكتابددة  ،تصددميم وتوظيددف اسددتمارات التقيدديم الددذاتي  ،تصددميم الميمددات
الكتابيددة والمحكددات المناسددبة لي دا  ، Assessmen rubricsجمددع بيانددات الطددالب وتحميميددا ،
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خطوات تنفيدذ المشداريع واسدتخدام اسدتمارات البحدث  ،شدرح أندواع التقيديم المختمفدة ،التخطديط المبندي
عمى المعايير والتخطيط العكسي ،والتخطيط ثنا ي المية .
ويددتم تقيدديم ىددذه الب درامج بأسدداليب متنوعددة تماثددل األسدداليب العالميددة ف دي تقيدديم ب درامج التنميددة
المينيددة منيددا  :مالحظددة جمسددات التدددريب حيددث يتواجددد أعضدداء إدارة التنميددة أثندداء تنفيددذ جمسددات
التدريب ويقومون بالمالحظة والتقيديم مباشدرة واجدراء مقدابالت مباشدرة فرديدة أو جماعيدة مدع قيدادات
المدارس و المعممين لتحديد فعالية الجمسات التدريبية و مدى رضاىم عنيا  ،كما انو يتم التقييم من
خالل استبانات لمعرفة مدى رضاء المتدربين.
ممخص
تمع ددب التنمي ددة الميني ددة ف ددي المي دددان الترب ددوي دو اًر ب ددالف األىمي ددة ف ددي تحقي ددق أى ددداف ال دددول
باالرتقاء بالمستوى التعميمي لطالبيا  ،ولمتنميدة المينيدة الفعالدة مواصدفات البدد مدن أن تدتم مراعاتيدا
حددين تصددميميا واعدددادىا وتنفيددذىا ،وال بددد لمتنميددة المينيددة لتكددون ذات فعاليددة عاليددة أن تكددون فددي
المقام األول ممبية لحاجات تدريبية لدى المستيدفين وىم فدي ىدذه الد ارسدة رؤسداء اليي دات التدريسدية
لممناىج التي تددرس بالميدة العربيدة وبالميدة اإلنجميزيدة ،وأن تحقدق ىدذه البدرامج المدراد منيدا بدأن تندال
ابتداء وأن ينعكس أثرىا عمى معارفيم ومياراتيم وسموكيم  ،وبالنياية
أوالً استحسان ورضا المتدربين
ً
ينعكس عمى أدا يم وقدرتيم عمى دعم وتطوير أداء المعممين في ممارساتيم الصفية ممدا يصدل أثدره
لمطالب وتحصيمو الدراسي.
وفددي ىددذه الد ارسددة فدددن فعاليددة ب درامج التنميددة المينيددة المقدمددة لرؤسدداء المندداىج التددي تدددرس
بالمعة العربية وبالمية اإلنجميزية قيمت من خالل ثالث محاور المحور األول ىو تمبية برامج التنمية
المينية المقدمة لحاجاتيم التدريبية النابعة مما يطمب منيم مدن أدوار ومدا يكمفدون بدو مدن مسدؤوليات
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والمحددور الثدداني بمقارن ددة مواصددفات البد درامج المنفددذة بالصددفات الواج ددب توافرىددا ف ددي التنميددة الميني ددة
الفعال ددة  ،أم ددا المح ددور الثال ددث فق ددد درس أث ددر ى ددذه البد درامج وف ددق نم ددوذج

)b 2002( Guskey

ومسددتوياتو الخمددس وبيددذه اسددتطاعت الد ارسددة تيطيددة فعاليددة التنميددة المينيددة لدديس فقددط عمددى مسددتوى
النتا ج النيا ية بل وعمى مستوى تخطيط البرامج وتنفيذىا أيضاً.
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الوصل الثالث -منهجية الدراسة
تيددف الد ارسدة إلدى التعدرف عمدى مددى فعاليددة بدرامج التددريب المقدمدة مدن قبدل مجمدس أبددوظبي
لمتعميم لرؤساء اليي ات التدريسية لممناىج التي تدرس بالمية العربية و بالميدة اإلنجميزيدة فدي ريداض
األطفال ومدارس الحمقة األولى بمدينة العين من خالل اإلجابة عمى أس مة الدراسة الثالثة وىي:
 كيف يقيم رؤساء اليي دات التدريسدية لممنداىج فدي ريداض األطفدال ومددارس الحمقدة األولدى بدرامجالتنمية المينية المقدمة ليم من قبل مجمس أبوظبي لمتعميم؟
 ما الممارسات والخبرات  -إن وجددت -التدي اسدتفادىا رؤسداء اليي دات التدريسدية لممنداىج مدنالبرامج التدريبية المقدمة من قبل مجمس أبوظبي ؟
 ما أوجو القصور -إن وجدت -في البدرامج التدريبيدة المقدمدة مدن قبدل مجمدس أبدوظبي أبدوظبيلمتعميم ؟
فيوضح المنيج المستخدم ِ
ِ
ويصف
يتناول ىذا الفصل المنيجية العممية المتبعة في الدراسة،
أدوات الدراسة من حيث إعدادىا والتحقق من صدقيا وثباتيا وموثوقيتيا ،كما ويتناول وصف
مجتمع الدراسة الذي اعتبرتو الباحثة عينة الدراسة ونسبة نظ اًر لقمة العدد المستجيبين من المجتمع
ووصفيم.
إضافة لما سبق يتضمن الفصل خطوات تطبيق الدراسة وطرق واجراءات جمع البيانات
وكيفية تحميل البيانات النوعية والكمية لإلجابة عمى أس مة الدراسة الثالث باإلضافة إلى توضيح
جميع االعتبارات األخالقية التي اتخذتيا الباحثة لمحفاظ عمى موثوقية الرسالة وخصوصية
المشاركين في الدراسة.
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منهجية البألث
نظ د ار ألن ىد ددف ى ددذه الد ارس ددة ىددو تقي دديم فعالي ددة التنمي ددة المينيددة المقدم ددة م ددن قب ددل مجم ددس
أبددوظبي لمتعمدديم لرؤسدداء اليي ددات التدريسددية مددن وجيددة نظددرىم و ألن ىددذه الب درامج ىددي ب درامج قا مددة
ومطبقة فعمياً فدي الميددان فددن بحدث فعاليتيدا يحتداج لمعرفدة خبدرات ووجيدات نظدر المسدتفيدين منيدا
لذا فقد وجدت الباحثة أن منيج البحث المختمط والذي يقوم عمى رصدد الظدواىر كمدا ىدي فدي الواقدع
متناسبا مدع طبيعدة د ارسدتيا ،لدذا قامدت بتصدميم وتطبيدق أداة الد ارسدة المناسدبة مدع ىدذا المدنيج وىدي
االسددتبانة  ،لوصددف فعاليددة ىددذه الب درامج م دن خددالل وجيددة نظددر المسددتفيدين منيددا  ،ولموصددول إلددى
تفاصيل أكثر عمقاً ودقةً أضافت الباحثة أسد مة مفتوحدة إلدى االسدتبانة وقامدت بددجراء المقدابالت مدع
ثالث من ر يسات اليي ات.
ونظد د اًر ألن ى ددذا الن ددوع م ددن البح ددوث يعتب ددر نوعد داً ميمد داً ف ددي مج ددال الد ارس ددات اإلنس ددانية،
وخصوصددا حددين اسددتخدامو لمكشددف عددن آراء الندداس ومعتقددداتيم واتجاىدداتيم إزاء موقددف أو قضددية
معين( خضر ،) 2013 ،لذا فقد مكنت ىذه المنيجية الباحثة من التعبير كيفياً وكميداً عدن موضدوع
الد ارسددة و منحتيددا الق دددرة عمددى التع ددرف عددن ق ددرب عمددى الب درامج التدريبي ددة المنفددذة م ددن قبددل مجم ددس
أبوظبي لمتعميم لرؤسداء اليي دات وأىددافيا ومحتوياتيدا التدريبيدة واألسداليب التدي تدتم بيدا ووجيدة نظدر
المستفيدين مدن ىدذه البدرامج فييدا وكيدف اسدتفادوا منيدا فدي تطدوير عمميدم وان كاندت بالفعدل فعالدة
وكذلك مقترحاتيم لتحسين أو تطوير ىذه البرامج في حالة رؤيتيم لجوانب من القصور فييا.
مجتمع الدراسة
يتكون مجتمع الدراسة مدن جميدع رؤسداء اليي دات التدريسدية ( اإلنداث ) فدي ريداض االطفدال
ومدارس الحمقة األولى التابعة لمكتب العين التعميمي وعددىا كما تبين من دراسة دليل المدارس فدي
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موقددع مجمددس أبددوظبي لمتعمدديم ىددو  19روضددة و  46مدرسددة ،وفددي كددل روضددة و مدرسددة يتواجددد
ر يس ددان لميي ددة التدريس ددية أح دددىما لقس ددم المي ددة العربي ددة واألخ ددر لقس ددم المي ددة اإلنجميزي ددة  ،وق ددد قام ددت
الباحثددة بالتواصددل مددع المعنيددين فددي مكتددب العددين التعميمددي لمتوصددل إلددى عدددد رؤسدداء اليي ددات ولكددن
دون نتيجة ثم توصمت الباحثة إلى أن عدد رؤساء اليي ات لمية العربية واإلنجميزية في مدينة العدين
ىددو(  ) 96حسددب الق دوا م الرسددمية الموجددودة فددي مركددز التنميددة المينيددة التددابع لمكتددب العددين والتددي
تضددعيا شددركات التدددريب المينددي وفددق الف ددات المسددتيدفة بالتدددريب ،وحيددث أن ىددذه الق دوا م تتحدددث
باسددتمرار لددذا اعتبددرت الباحثددة أن ىددذا البيددان ىددو األكثددر دقددة فددي التعبيددر عددن عدددد رؤسدداء اليي ددات
التدريسية.
عينة الدراسة
عينددة الد ارسددة ىددي نفسدديا مجتمددع الد ارسددة  ،وعنددد توزيددع االسددتبانة حرصددت الباحثددة عمددى
الحصول عمى نسبة استجابة عالية و التي بميت ( ) 80من أصدل ( ،)96حيدث اسدتجابت  34مدن
ر يسات ىي ات المية العربية و  46من ر يسات ىي ات المية االنجميزية  .أما المواتي تمت مقدابمتين
في دن ثددالث مددن ر يسددات اليي ددات الالتددي كددن مددن أوا ددل المعينددات فددي ىددذه الوظيفددة  ،وقددد فضددمت
الباحثة إجراء المقابالت معين الستقصاء أعمق لموضوع الدراسة  .وقد أجريت المقابالت مع ثالث
من ر يسات اليي ات اثنتين وجيا لوجو وواحدة ىاتفياً .
أدوات الدراسة
أوال  :االستبانة
َسعت الباحثة لمعرفة تقيديم المسدتفيدين مدن بدرامج التنميدة المينيدة ليدذه البدرامج  ،باسدتخدام
االستبانة لما تمتاز بو ىذه األداة من إمكانية جمع بيانات من أكبر عدد ممكن من المستفيدين
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من برامج التنمية المينية كما وضح  Mill ، Gayو . )2009( Airasian
وقد راعت الباحثة عندد تصدميم االسدتبانة عددم اسدتخدام مصدطمحات معقددة فدي كتابدة أسد مة
االستبانة وعددم وضدع أسد مة تدوحي لممشداركين باإلجابدة وعددم وضدع أسد مة محرجدة وأعددت نمدوذج
االستبانة بشكل سيل التطبيق بحيث أنو في حالة تطبيق االسدتبانة بوجودىدا أو عددم وجودىدا يكدون
سدديال عمددى المشددارك التعامددل معيددا واإلجابددة عددن كافددة أسد متيا متبعددة بددذلك اإلرشددادات التددي أوردىددا
 Mill ، Gayو.)2009( Airasian
الباحثة أداة االستبانة بالرجوع إلى التوصيف الوظيفي لميام ر يس ىي دة تددريس
قد صممت َ
المندداىج و االسددتفادة مددن المراجعددة األدبيددة حيددث وظفددت نمددوذج ) ) 2002، Guskeyألنددو مصددمم
لقياس التنمية المينية في مجال الدتعمم ويتكدون مدن خمدس مسدتويات يمكدن مدن خالليدا تقيديم التنميدة
المينية وقد فصمت الباحثة جميع تمك المستويات في فصل اإلطار النظري.
تم تقسيم االستبانة في أربعة محاور لقياس اتجاىات رؤساء اليي ات التدريسية وىي مجدال
أىمية البرامج وعددد فق ارتدو ( ، )10مجدال أىدداف بدرامج التنميدة المينيدة المقدمدة وعددد فق ارتدو ()10
ومجددال مواصددفات التنميددة المينيددة الفعالددة وعدددد فق ارتددو ( ) 11ومجددال تقيدديم ب درامج التنميددة المينيددة
المقدمة وعدد فقراتو ( ، ) 7وكدان مجمدوع فقدرات االسدتبانة ( )38فقدرة موزعدة عمدى المحداور األربعدة
باإلضافة لسؤالين مفتوحين ،كما احتوت االستبانة عمى جزء خاص بالبيانات الشخصية لممشاركين.
وعنددد تطبيددق االسددتبانة عمددى المسددتيدفين طمبددت الباحثددة تقيدديم البنددود وفددق مقيدداس ليكددرت
الخماسي حيث يتدرج المستجيب من صدفر لمداللدة عمدى عددم الموافقدة بشددة إلدى أربعدة لمداللدة عمدى
الموافقة بشدة.
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صدق وثبات االستبانة
يقصد ِ
أن أداة ِّ
بصدق أداة ِّ
الدراسة التأكدد مدن أ
الد ارسدة سدتقيس الندواحي التدي أعددت لقياسديا،
ُ
و قدد تددم التأكددد مددن ِ
صدددق األداة مددن خددالل عددرض المسددودة األولددى عمددى أربعددة مددن المحكمددين مددن
أساتذة كمية التربية بجامعة اإلمارات العربيدة المتحددة ،بيددف التأكدد مدن مالءمدة أداة ِّ
الد ارسدة لميددف
ال ددذي ص ددممت م ددن أجم ددو ،وك ددذلك لمحك ددم عم ددى م دددى دقتي ددا ووض ددوحيا وس ددالمة الص دديا ة الميوي ددة
الخاصة لكل فقرة ،ومدى مالءمتيا أيضاً لميرض الذي وضدعت مدن أجمدو وتدم تعدديل األداة وفدق مدا
رأوه مناسباً .
أما ثبات األداة فيقصد بيا إمكانية الحصدول عمدى النتدا ج نفسديا إذا أعيدد تطبيدق األداة مدرة
أخ ددرى عم ددى األفد دراد أنفس دديم؛ ولمتحق ددق م ددن ثب ددات األداة قام ددت الباحث ددة بتطبي ددق االس ددتبانة أوالً عم ددى
مجموعددة تجريبيددة بميددت عش درين مشدداركة  .ونظ د اًر ألن عينددة الد ارسددة تعتبددر قميمددة اتجيددت الباحثددة
لتطبيدق األدة خدارج مدينددة العدين حيددث تكوندت العينددة التجريبيدة مددن بعدض رؤسدداء اليي دات السدديدات
في أبوظبي و  5من مساعدات المديرات ممن طبق عميين نفس برامج التنمية المينية.
وقد تم حساب ألفا كرونباخ لكل محور ولممحاور جميعيا لمعينة التجرييبة ثم لعينة الد ارسدة
كما ىو موضح في الجدولين التاليين  )1-3(:و ( . ) 2-3
يتضددح م ددن الج دددول ( )3-1ب ددأن قيم ددة الثب ددات جدداءت عالي ددة لك ددل م ددن المح دداور الفرعي ددة
والمحاور ككل لمعينة التجريبية حيث كانت نتيجة المحاور كميا أعمى من . 0.7
أما بالنسبة لمجتمع الدراسة فقد كان معامل الثبات الكمي لالستبانة ( )0.98وتراوحت
معامالت الثبات لكل من محاور االستبانة األربعة بين ( )0.94-0.91وىي معامالت عالية
الثبات وذلك كما ىو موضح في جدول ()3-2

39
جدول  :1-3ثبات أداة الدراسة لفقرات االستبانة في العينة التجريبية
عدد الفقرات

محاور االستبانة
أىمية البرامج

معامل الثبات

10

0.95

أىداف برامج التنمية المينية

10

0.87

مواصفات التنمية المينية الفعالة

11

0.91

تقييم فعالية برامج التنمية المينية المقدمة لرؤساء

7

0.86

اليي ات التدريسية
38

جميع المحاور

0.96

الجدول  :2-3ثبات أداة الدراسة في العينة الفعمية
محاور االستبانة

عدد الفقرات

أىمية البرامج

10

0.94

أىداف برامج التنمية المينية

10

0.94

مواصفات التنمية المينية الفعالة

11

0.93

تقييم فعالية برامج التنمية المينية المقدمة لرؤساء

7

0.91

معامل الثبات

اليي ات التدريسية
جميع المحاور

38

0.98
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المقابمة
تعتبر المقابمة من أكثر الطرق شيوعاً لجمع المعمومات في األبحاث العممية وذلك لما
تمتاز بو ىذه الطريقة من قدرتيا عمى توفير أنواع مختمفة من المعمومات ووجيات النظر
يمكن الباحث من االستقصاء واالستفسار
واالنطباعات كما أن الحوار وجياً لوجو مع المشارك َ
والتأكد من فيمو فيما صحيحاً لممعمومة المقدمة ( )2012 ،Wallace & Atkinsوكذلك فدن
المقابالت تمتاز بقدرتيا عمى توفير معمومات عن الماضي وتوضيحات ال توفرىا طرق جمع
المعمومات األخرى في األبحاث النوعية مثل طريقة المالحظة (،Gay, Mill & Airasian
.)2009
وقد وضحت  )2009( Punchأن المقابالت شبو المنظمة أو ير المنظمة تكون أفضل
في حال كون المشاركات من السيدات ألنيا تمكن الباحثة في المقابالت من التفاعل مع المشاركة
وتمنحيا المرونة الكافية لتييير أو توجيو دفة الحوار بحيث تستطيع الحصول عمى أكبر تفاعل من
المشاركة و إيجاد معمومات معاشة من قبميا بشكل أ نى ،ومع ذلك فدن ىذه الطريقة ال تخمو من
مشكالت في التطبيق حيث أن عممية تحميل المقابالت ليست باألمر اليين.
ولمدا سددبق فقددد قامددت الباحثدة باستقصدداء معمومدات أعمددق عددن موضددوع د ارسددتيا مددن خددالل
مقابمة مع ثالث مدن رؤسداء اليي دات التدريسدية واحددة ىاتفيدة و اثنتدين شخصدية  ،حيدث سدعت مدن
خالل ىذه المقاابالت لمعرفة تجارب المستفيدين من برامج التنمية المينيدة و أوجدو القصدور فييدا إن
وجدت وذلك من خالل سؤالين ر يسيين ىما:
 مددا الممارسددات والخب درات  -إن وجدددت -التددي اسددتفادىا رؤسدداء اليي ددات التدريسددية لممندداىج مددنالبرامج التدريبية المقدمة من قبل مجمس أبوظبي ؟
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 مددا أوجددو القصددور -إن وجدددت -فددي الب درامج التدريبيددة المقدمددة مددن قبددل مجمددس أبددوظبي أبددوظبيلمتعميم ؟
ثددم أضددافت خددالل المقابمددة أسد مة متوافقددة مددع اسددتجابات المشدداركات وذلددك بيدددف الحصددول
عمى معمومات أكبر تساىم في إثراء الدراسة.
صألة و موثوقية المقابمة
من الميم التأكد من صحة ومصداقية البيانات المجمعة من خالل المقابالت ولذلك عمى الباحث أن
يحرص عمى اإلنصات أكثر من الكالم وأال يقاطع المشارك ويحترم صمتو وال يجادلو ويساعد
المشارك في التركيز عمى الموضوع ،كما عميو أن يحرص عمى أال ايستخدم أس مة توحي بدجابة
بناء عمى إجاباتو كما وضح Mill ، Gay
معينة وال يصدر أحكاماً عمى المشارك ً

و

.)2009( Airasian
وحرصت الباحثة عمى توفير بي دة مناسدبة ومريحدة أثنداء المقدابالت مدن خدالل االتصدال فدي
الوقددت المناسددب لممشدداركة وحرص داً عمددى نددى المعمومددات جعمددت الباحثددة وقددت المقابمددة مفتوح داً بمددا
يتالءم مع ر بة المشاركة سدواء فدي مقابمدة واحددة أو أكثدر مدن مقابمدة  .وكاندت الباحثدة تقدوم مباشدرة
بكتابددة االسددتجابات ثددم عرضدديا عمددى المشدداركات و بعددد الطباعددة أرسددمت الباحثددة لكددل واحدددة مددن
المشاركات مقابمتيا عبر البريد اإللكتروني لمتأكد من آ ار ين .
إجراءات و خ وات العمل الميداني
قامت الباحثدة بمخاطبدة قسدم أصدول التربويدة لتدوفير رسدالة تسدييل ميمدة باحدث ليدا لتقددميا
لمجمددس أبددوظبي لمتعمدديم وذلددك لمموافقددة عمددى د ارسددتيا واعطا يددا رسددالة تمكنيددا مددن توزيددع االسددتبانات
عمى مجتمع الد ارسدة سدواء باليدد أو مدن خدالل اإليميدل ثدم تابعدت جمدع البياندات حتدى حصدمت عمدى
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نسبة استجابة عالية مقدارىا  %83وقد تم توزيع االستبانات بالتعاون مدع مركدز التددريب فدي مكتدب
العددين التعميمددي فددي بدايددة جمسددة مددن جمسددات التدددريب التددي عقدددت لر يسددات اليي ددات  .ثددم قامددت
الباحثددة بالتواصددل ىاتفيداً مددع المشدداركات الددثالث الالتددي تطددوعن لممقابمددة فددأجرت مقابمددة ىاتفيددة مددع
أحدددى المشدداركات  ،والتقددت بالمشدداركتين وجي داً لوجددو فددي لقدداء بعددد الدددوام الرسددمي  ،وقددد تددم تدددوين
اإلجابات والمناقشة فورياً أثناء المقابالت.
تألميل البيانات  /االستبانة
الحزمددة اإلحصددا يأة لمعمددوم االجتماعيددة ( )SPSSإلدخددال البيانددات الكميددة
قامددت الباحثددة باسددتخدام ُ
وتحميل البيانات لمتأكد من ثبات أداة االستبانة ثم االجابة عن أس مة الدراسة حيث استخدمت:
األداة (ألفا كرونباخ لقياس معامل الثبات).
 اختبار َثبات َ
 استخراج المتوسطات الحسابيأة واالنحرافات ِ
المعياريأة لمعرفة آراء رؤساء اليي ات حول
ُ
البرامج المقدمة ليم عمى المحاور األربعة لمدراسة.


T-Testعند مستوى الداللة اإلحصا يأة ( )0.05لمعرفة الفروقات في االستجابات بين
رؤساء اليي ات التدريسية لمية العربية ولمية اإلنجميزية.
ت ددم حس دداب المتوس ددطات الحس ددابية واالنح ارف ددات المعياري ددو ل ددلداة كك ددل ( ك ددل الفقد درات ) ث ددم

المتوس ددطات الحس ددابية واالنح ارف ددات المعياري ددة لممج دداالت األربع ددة ( مجم ددوع فقددرات ك ددل مج ددال ) ث ددم
المتوسددطات الحسددابية واالنح ارفددات المعياريددة لفق درات كددل مجددال عمددى حدددة بحيددث تددم التعددرف عمددى
العناصر التي حصمت عمى أكثر درجدة مدن الموافقدة و العناصدر التدي حصدمت عمدى أقدل درجدة مدن
الموافقة.
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و لتوض دديح معن ددى المتوس ددطات قام ددت الباحث ددة بتقس دديم األرب ددع فقد درات ف ددي مقي دداس ليك ددرت
الخماسي عمى خمسة وىدي عددد اإلجابدات بحيدث أخدذت قديم المتوسدطات المعداني التاليدة :المتوسدط
الحسددابي الددذي يت دراوح بددين ( 4إلددى  )3.2يعنددي الموافقددة بشدددة  ،ويشددير المتوسددط الحسددابي (3.19
إلى  )2.4إلى الموافقدة و يشدير المتوسدط الحسدابي بدين (  2.39إلدى )1.6إلدى تسداوي آراء مجتمدع
الدراسة بين الموافقة وعدميا أو اختيار عينة الد ارسدة لخيدار محايدد ،و يشدير المتوسدط بدين (1.59
إلى  )0.8إلى عدم الموافقة عمى الفقرات كما يشير المتوسط الحسابي بين (0.79إلى  )0إلى عددم
الموافقة بشدة .
تألميل السئمة الموتوألة و المقابالت
قامت الباحثة بتحميل األس مة الفتوحة والمقابالت لإلجابة عمى السؤالين الثاني والثالث لمدراسة حيث
اتبعت الباحثة الخطوات التالية :


التعرف عمى البيانات من خالل قراءة متمعنة لإلجابات .

 تحديد إطار لممعمومات واستخالص رموز وكممات أساسية عمى ىامش االستجابات.
 جمع الكممات المتشابيو في المضمون إليجاد أفكار محورية تجيب عمى السؤالين.
ولتأكد من مصداقية النتا ج تم االستعانة بخبير تربوي لفرز اإلجابات و تقسيميا إلى محاور ر يسة
 .وبعد ذلك تم مناقشة التصنيف واألفكار التي توصمت إلييا الباحثة .
وقد رمزت الباحثة إلى المستجيبات من رؤساء اليي ات التدريسية لمواد المية العربية
بالحرف ( ع ) كما رمزت لرؤساء ىي ات المية االنجميزية بالحرف ( أ ) ثم أعطت لكل منين رقما
لمتمييز بينين.

44
االعتبارات الخالقية
تدم التوضديح فدي الصددفحة الر يسدية لالسدتبانة أن الباحثدة حريصددة عمدى المحافظدة عمدى خصوصددية
يعِّرف القراء بيدم ،و حرصدت الباحثدة فدي االسدتبانة و فدي بدايدة المقابمدة
المشاركين وعدم وضع ما َ
عمددى التوضدديح لممشدداركة بأنيدا تسددتطيع االنسددحاب متددى شدداءت  ،وأن تميددي مددا تر ددب بدليا ددو ،كمددا
وأكدت الباحثة عمى أن كل ما يكتدب باالسدتبانة أو يحددث أو يقدال فدي المقابمدة لدن يدؤثر عمدى تقيديم
المشارك أو عممو ولن يستخدم إال أل راض البحث العممدي ،وفدي المقابمدة حرصدت الباحثدة عمدى أن
تكون أس متيا خاليدة مدن أي تمميحدات قدد تثيدر عندد المشداركة إحساسداً بدالتمييز تجاىيدا ألي سدبب
كان سواء ليةً أو شكالً أو جنسيةً أو مرضاً أو عم اًر أو جنساً إلى أخدره مدن أمدور قدد تثيدر حساسدية
المشارك.

45
الوصل  -الرابع نتائج الدراسة
تيدف ىذه الدراسة إلدى التعدرف عمدى مددى فعاليدة بدرامج التددريب المقدمدة لرؤسداء اليي دات
التدريسية لممناىج التي تدرس بالميدة العربيدة وبالميدة اإلنجميزيدة مدن قبدل مجمدس أبدوظبي لمتعمديم مدن
وجيددة نظددر رؤسدداء اليي ددات التدريسددية فددي ريدداض األطفددال ومدددارس الحمقددة األولددى بمدينددة العددين .
وفيما يمي تفصيل لإلجابة عن أس مة الدراسة :
نتائج السؤال الول لمدراسة  :كيف يقيم رؤسااء الهيئاات التدريساية لممنااهج فاي ريااط ال واال
ومدارس الألمقة الول برامج التنمية المهنية المقدمة لهم من مجمس أبوظبي لمتعميم؟
استخدمت الباحثة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريو للداة ككل ( كل الفقرات) ثم
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لممجاالت األربعة وىي  :أىمية برامج التنميدة المينيدة ،
داء بمج ددال تقي دديم البد درامج  ،ث ددم المتوس ددطات الحس ددابية
أى ددداف البد درامج  ،مواص ددفات البد درامج  ،وانتي د ً
واالنحرافات المعيارية لفقرات كل مجال عمى حدة لإلجابة عمى الس}ال األول .
يوضح الجدول رقم (  )1-4أن جميع المجاالت األربعة حصمت عمى درجات متفاوتدة بدين
الموافقددة والمحايدددة وأن درجددة موافقددة عينددة الد ارسددة عمددى مجددال أىميددة برنددامج التنميددة حصددل عمددى
أعمددى درجددة لدددى ر يسددات اليي ددات التدريسددية بمتوسددط حسددابي ( )2.66و حصددمت بدداقي المجدداالت
عمى متوسطات حسابية ضمن مدى المحايدد  ،أمدا مجدال تقديم فعاليدة بدرامج التنميدة المينيدة المقدمدة
فكان المتوسط بدرجة ( )1.98وىو أقل درجة ويقع في مدى المحايدة .
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الجدول :1-4المتوسط الحسابي التراكمي لممجاالت األربع
مألاور االستبانة
أهمية البرامج

المتوس الألسابي

االنألراف المعياري

2.66

.09

أهداف برامج التنمية المهنية

2.25

2.36

مواصوات التنمية المهنية الوعالة

2.32

.23

1.98

.26

2.30

.24

تقييم فعالية برامج التنمية المهنية المقدمة لرؤساء الهيئات
التدريسية
المتوس لجميع المألاور

نتا ج المجال األول  :أىمية برامج التنمية المينية المقدمة لرؤساء اليي ات التدريسية
توضددح المتوسددطات الحسددابية واالنح ارفددات المعياريددة لفق درات مجددال األىميددة أن عينددة الد ارسددة
توافق عمى أىميدة بدرامج التنميدة المينيدة المقدمدة إلدييم  .وحصدمت فقدرة " تسداىم فدي رفدع مسدتوى
أداء المدرسة وفق النمدوذج المدرسدي الجديدد عمدى أعمدى درجدة موافقدة بدين الفقدرات فدي ىدذا المجدال
وىي (  ) 2.79بينما تراوحت قيم المتوسطات الحسابية بين ( )2.56 -2.78لباقي الفقرات وىي :
"تحق ددق لرؤس دداء األقس ددام رف ددع مس ددتواىم المعرف ددي" " ،تحق ددق لرؤس دداء األقس ددام التحس ددن المس ددتمر ف ددي
ممارس ددتيم ألدوارى ددم القيادي ددة ض ددمن النظ ددام التعميم ددي" " ،ي ددنعكس أثرى ددا عم ددى تحس ددن مس ددتوى أداء
المعممين داخل الصف"" ،ينعكس أثرىا عمى قدرة المعممين لالستجابة لممتييرات المعاصدرة" " .تعدزز
السددموكيات القياديددة لدددييم الموجيددة لدددعم األداء التعميمددي" " ،تعددزز لدددييم القدددرة عمددى بندداء عالقددات
وطيدددة مددع المعممددين"" ،تمكددنيم مددن تددوفير فددرص تطددوير مينددي لمتعمدديم الفعددال تتناسددب واحتياجددات
المعممين التدرييبة" " ،تسيم في تطوير المعممين بما ينعكس عمى إعداد طمبة قادرين عمدى المنافسدة
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عمددى المسددتوى العددالمي" .وكددان المتوسددط الحسددابي األقددل بقيمددة ( ) 2.53لفق درة "تعددزز لدددييم القدددرة
عمى تقييم اأداء المعممين" .والجدول  2-4يوضح ذلك.

الجدول  :2-4المتوسط الحسابي لعبارات مجال أىمية برامج التنمية المينية المقدمة ليم
الوقرات

م

المتوس

االنألراف

الألسابي

المعياري

2.70

.91
.94

1

تحقق لرؤساء اليي ات رفع مستواىم المعرفي

تحقق لرؤساء اليي ات التحسن المستمر في أدوارىم القيادة

2.59

3

ينعكس أثرىا عمى تحسن مستوى أداء المعممين داخل الصف

2.74

.91

4

ينعكس أثرىا عمى قدرة المعممين لالستجابة لممتييرات المعاصرة

2.63

.96

5

تعزز السموكيات القيادية لدييم الموصية لدعم األداء التعميمي

2.66

.89

تعزز لدييم القدرة عمى بناء

2.56

1.02

7

تعزز لدييم القدرة عمى تقييم أداء المعممين

2.53

1.04

8

تمكنيم من توفير فرص تطوير ميني لمتعمم الفعال تتناسب

2.78

.87

2.57

.85

2.79

.90

2.66

.90

2

6

9

واحتياجات المعممين التدريبية

تسيم في تطوير المعممين مما ينعكس عمى إعداد طمبة قادرين

عمى المنافسة عمى المستوى العالمي
 10تساىم في رفع مستوى أداء المدرسة وفق النموذج المدرسي الجديد
المتوسط الحسابي التراكمي

نت ددا ج المج ددال الث دداني  :مج ددال أى ددداف بد درامج التنمي ددة الميني ددة المقدم ددة لرؤس دداء اليي ددات
التدريسية  :وافقت عينة الدراسة عمدى أىدداف التنميدة المينيدة الدواردة فدي فقدرتين فقدط ىمدا  :فقدرة "
تعزيز فرص تبادل الخبرات والتجارب بينيم" حيث كانت درجدة الموافقدة ( ) 2.91و( ) 2.42لفقدرة
" تحديث معارفيم في األساليب والنظريات الحديثة في التربية "  ،وحصمت بداقي فقدرات ىدذا المجدال
عمددى درجددة تت دراوح بددين ( )2.39-1.87وىددو رأي بعدددم الموافقددة أو ال درفض وبالتددالي ىددذا يعنددي أن
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العينة اختمفت في الموافقة والرفض بحيث كانت النتا ج محايددة عمدى أىدداف بدرامج التنميدة المدذكورة
في باقي الفقرات وىي ":تعزيز تقديرىم لمعمل التربوي واالنتماء لو"" ،إكساب رؤساء اليي ات ميارات
قيادية يمكن استخداميا في المواقف التربوية " "،معالجة أوجو القصور في النواحي اإلدارية لرؤساء
اليي ددات "" ،معالجددة أوجددو القصددور الذاتيددة او الشخصددية لرؤسدداء اليي ددات" " ،تطددوير قدددرتيم عمددى
توصد دديل المعمومد ددات  ،تطد ددوير األسد دداليب اإلش د درافية لد دددييم"‘ "،تطد ددوير األسد دداليب التربويد ددة لد دددييم"،
"وتعريددف رؤس دداء اليي ددات الج دددد ب ددأدوارىم المتوقعددة م ددنيم" والجدددول ( )3-4المتوس ددطات الحس ددابية
واالنحرافات المعيارية لكل فقرة في ىذا المجال .

الجدول :3-4المتوسط الحسابي لعبارات مجال أىداف التنمية المينية
الفقرات

م

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

11

تعريف رؤساء اليي ات الجدد بأدوارىم المتوقعة منيم.

1.93

1.26

12

تطوير األساليب التربوية لدييم.

2.29

1.11

13

تطوير األساليب اإلشرافية لدييم.

تطوير قدرتيم عمى توصيل المعمومات .

2.05
2.39

1.12

15

معالجة أوجو القصور الذاتية او الشخصية لرؤساء اليي ات.

1.87

1.09

16

معالجة أوجو القصور في النواحي اإلدارية لرؤساء اليي ات.

1.92

1.08

17

تحديث معارفيم في األساليب والنظريات الحديثة في التربية.

2.42

.99

19

تعزيز فرص تبادل الخبرات والتجارب بينيم.

2.91

.93

2.34

1.02

2.25

2.36

14

18
20

تعزيز تقديرىم لمعمل التربوي و اال نتماء لو .

إكساب رؤساء اليي ات ميارات قيادية يمكن استخداميا في
المواقف التربوية
المتوسط الحسابي التراكمي

2.34

.98

.99
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نتا ج المجال الثالث  :مجال مواصفات برامج التنمية المينية المقدمة لرؤساء اليي ات التدريسية
يظير تحميل المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري تقارب آراء عينة الدراسة حيث أن عدد
فقرات ىذا المجال  11فقرة  ،وجاءت اآلراء بالموافقة عمى خمس فقرات والمحايدة عمى ست فقرات
 .وحص ددمت الفقد درة الثامن ددة عم ددى أعم ددى متوس ددط حي ددث واف ددق المش دداركون عم ددى " أن بد درامج التنمي ددة
المينية تنفذ فدي مكدان مناسدب" .أمدا أقدل موافقدة فجداءت بتقددير ( ) 2.44عدن الفقدرة التاسدعة وىدي
تتحدث عن أن برامج التنمية تراعي التوقيت المناسب لممتدربين.
أمددا الموقددف المحايددد فكددان لمفق درات التاليددة " :مكممددة لبعضدديا الددبعض" "،تأخددذ باعتبارىددا
خب د درات المتد دددربين" "،تقد دددم نظريد ددات جديد دددة لممتد دددربين "" ،تمكد ددن المتد دددربين مد ددن وسد ددا ل التقصد ددي
واالكتش دداف"" ،مخطط ددة وف ددق االحتياج ددات التدريبي ددة لممت دددربين"  " ،البد درامج تق دددم م ددن قب ددل م دددربين
متخصصين" و الجدول ( ) 4-4يوضح قيم المتوسطات آلراء عينة الدراسة.

الجدول  :4-4المتوسط الحسابي لعبارات مجال مواصفات برامج التنمية المينية
المتوسط

االنحراف

الفقرات

م

الحسابي

المعياري

21

مكممة لبعضيا البعض

2.21

1.04

22

توفر أنشطة تشجع التعمم النشط.

2.56

.97

23

تأخذ باعتبارىا خبرات المتدربين.

2.02

1.16

24

تقدم نظريات جديدة لممتدربين.

2.09

1.06

25

تقدم بطرق مختمفة مثل المحاضرة ،ورش العمل ،مؤتمرات،

2.51

1.06

26

تمكن المتدربين من وسا ل التقصي واالكتشاف.

2.14

1.03

27

مخططة وفق االحتياجات التدريبية لممتدربين.

2.00

1.06

28

تنفذ في مكان مناسب.

2.73

.81

مجموعات قراءة ،أبحاث ....الخ
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يتبع الجدول  :4-4المتوسط الحسابي لعبارات مجال مواصفات برامج التنمية المينية
الفقرات

م

المتوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري

29

تراعي التوقيت المناسب لممتدربين.

2.44

.90

30

تقدم من قبل مدربين متخصصين.

2.39

.89

31

تعقد بشكل متواصل.

2.46

.91

المتوسط الحسابي التراكمي

2.32

.23

نتا ج المجال الرابع  :تقييم برامج التنمية المينية المقدمة لرؤساء اليي ات التدريسية
تظير قيم المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري فدي ىدذا المجدال أن نسدبة الموافقدة ضد يمة
جددداً ،فالمتوس ددط الحس ددابي لممج ددال كك ددل ىددو ( )2.32وى ددي قيم ددة دون ( )2.4المح ددددة تعبيد د اًر ع ددن
الموافقة كما توضح النتا ج أن الفقرة الوحيدة التي حازت عمى مقدار من الموافقة ىي الفقدرة األولدى
فددي ىددذا المجددال وىددي " :يددتم تقيدديم الب درامج التدريبيددة مباش درة بعددد تقددديميا باسددتخدام اسددتمارة التقيدديم"
حيث كان المتوسط الحسابي ( )2.56وىي قيمة تدل عمى موافقة ليست بالقوية  ،أمدا بداقي الفقدرات
فقددد جدداءت فددي مدددى المحايددد ( )1.77 – 2.04وىددذا يعنددي تبدداين آراء مجتمددع الد ارسددة حددول مجددال
تقيدديم ب درامج التنميددة المينيددة المقدمددة ليددم  .والفق درات التددي جدداءت فددي ىددذا المجددال ىددي" :يددتم قيدداس
درجدة أثدر التنميدة المينيدة لرؤسداء اليي دات التدريسدية عمدى الطمبدة"  " ،يدتم قيداس درجدة أثدر التنميددة
المينيددة لرؤسدداء اليي ددات التدريسددية عمددى المعممددين"" ،يددتم قيدداس درجددة اسددتخدام المتدددربين لممعددارف
والميددارات التددي اكتسددبوىا بعددد مدددة مددن التدددريب" "،يددتم قيدداس االحتياجددات التدريبيددة لممتدددربين قبددل
وضع الخطة التدريبية ،مثالً من خالل االستبانات أو المقابالت أو مالحظة األداء أو التقييم" " ،يتم
قيدداس درجددة دعددم المدرسددة لتطبيددق مددا تددم تعممددو فددي ب درامج التدددريب" " ،يددتم تقيدديم المتدددربين لمعرفددة
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درجددة اسددتفادتيم مددن البرنددامج المقدددم باختبددار كتددابي أو تطبيددق عممددي أو عددرض تقددديمي أو ي دره".
الجدول ( )5-4يوضح القيم التي تعبر عن تقييم برامج التنمية المينية .

الجدول  :5-4المتوسط الحسابي لعبارات مجال تقييم برامج التنمية المينية
الفقرات

م
32

يتم تقييم البرامج التدريبية مباشرة بعد تقديميا

33

يتم تقييم المتدربين لمعرفة درجة استفادتيم من

باستخدام استمارة التقييم.

البرنامج المقدم باختبار كتابي او تطبيق عممي أو

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

2.56

.97

2.04

1.11

عرض تقديمي او يره.
34

يتم قياس درجة دعم المدرسة لتطبيق ما تم تعممو

35

يتم قياس االحتياجات التدريبية لممتدربين قبل وضع

في برامج التدريب.

الخطة التدريبية .مثال من خالل االستبانات أو

1.90
1.80

1.04
1.13

المقابالت أو مالحظة االداء أو التقييم.
36

يتم قياس درجة استخدام المتدربين لممعارف
والميارات التي اكتسبوىا بعد مدة من التدريب.

37

يتم قياس درجة أثر التنمية المينية لرؤساء اليي ات
التدريسية عمى المعممين.

38

يتم قياس درجة أثر التنمية المينية لرؤساء اليي ات
التدريسية عمى الطمبة.
المتوسط الحسابي التراكمي

1.77

1.09

1.77

1.06

2.04

1.08

1.98

.26
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ولمعرفة وجود فروق بين آراء ر يسات اليي ات لممواد العربية واإلنجميزية طبقت الباحثة
اختبار  Tلمتعرف عمى وجود فروقات ذات داللة إحصا ية وكانت النتا ج كالتالي :
بدين اختبدار  Tوجدود فدروق ذات داللدة إحصدا ية بدين اسدتجابات رؤسداء قسدم الميدة العربيدة
ورؤساء قسم المية االنجميزية في اسدتجابتيم لمفقدرات ( ) 9 ،7،8 ،6 ،5 ،4 ، 3الدواردة فدي مجدال
أىمية برامج التنمية المينية حيث كان رؤساء قسم المية العربية أكثر موافقة عمى ىذه العبارات من
رؤساء قسم المية االنجميزية كما ىو موضح في الجدول .6-4
وأظيدرت نتدا ج اختبدار  Tعندد مسددتوى الداللدة (  )0.05 < Pوجدود فروقدات ذات داللددة
احصا ية بين استجابات رؤسداء قسدم الميدة العربيدة ورؤسداء قسدم الميدة االنجميزيدة فدي الفقدرات (،11
 )20 ،18 ،17 ،16 ،15 ،13 ،12حيددث تبددين المتوسددطات الحسددابية موافقددة رؤسدداء أقسددام الميددة
العربيد ددة عمد ددى العبد ددارات ( ) 20 ،18، 17 ،13، 12و كاند ددت اجد ددابتيم ضد ددمن مد دددى المحايد ددد فد ددي
الفقد د درات ( )16 ، 15 ،11أم د ددا رؤس د دداء قس د ددم الميد د دة االنجميزي د ددة فكان د ددت المتوس د ددطات الحس د ددابية
إلجاباتيم عمى جميع الفقرات ضمن المحايدة أقرب إلى عدم الموافقة وذلدك فدي مجدال مدن أىدداف
التنمية المينية كما ىو موضح بالجدول .7-4
وأظيدرت نتدا ج اختبدار  Tعندد مسددتوى الداللدة (  )0.05 < Pوجدود فروقدات ذات داللددة
احصا ية بين استجابات رؤسداء قسدم الميدة العربيدة ورؤسداء قسدم الميدة االنجميزيدة فدي الفقدرات (،11
 )20 ،18 ،17 ،16 ،15 ،13 ،12حيددث تبددين المتوسددطات الحسددابية موافقددة رؤسدداء أقسددام الميددة
العربيد ددة عمد ددى العبد ددارات ( ) 20 ،18، 17 ،13، 12و كاند ددت اجد ددابتيم ضد ددمن مد دددى المحايد ددد فد ددي
الفقد د درات ( )16 ، 15 ،11أم د ددا رؤس د دداء قس د ددم المي د ددة االنجميزي د ددة فكان د ددت المتوس د ددطات الحس د ددابية
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إلجاباتيم عمى جميع الفقرات ضمن المحايدة أقرب إلى عدم الموافقة وذلدك فدي مجدال مدن أىدداف
التنمية المينية كما ىو موضح بالجدول .7-4

الجدول  : 6-4نتا ج اختبار Tلعبارات مجال أىمية برامج التنمية المينية
اختبار ليفين لتساوي التباين

رقم

اختبار  Tلفحص تساوي متوسطي مجموعتين
مستقمتين

الفقرة
قيمة (ف)

مستوى

قيمة (ت)

درجة الحرية

الداللة

)(2-tailed
1.30

78.00

.20

1.34

76.18

.19

1.46

78.00

.15

1.45

69.35

.15

3.12

78.00

.00

3.26

78.00

.00

2.89

74.00

.01

2.98

73.38

.00

2.74

77.00

.01

2.82

74.85

.01

6

افتراض تجانس التباين

2.01

.16

2.95

77.00

.00

7

افتراض تجانس التباين

2.66

.11

4.24

77.00

.00

4.39

75.59

.00

2.46

77.00

.02

2.47

70.690

.02

2.59

78.00

.01

2.66

76.49

.01

1.85

78.00

.07

1.93

77.94

.06

1

2

3

4

5

افتراض تجانس التباين

3.90

.05

مستوى الداللة

عدم افتراض تجانس التباين
افتراض تجانس التباين

.18

.68

عدم افتراض تجانس التباين
افتراض تجانس التباين

6.44

.01

عدم افتراض تجانس التباين
افتراض تجانس التباين

5.75

.02

عدم افتراض تجانس التباين
افتراض تجانس التباين

5.64

.02

عدم افتراض تجانس التباين

عدم افتراض تجانس التباين
8

افتراض تجانس التباين

1.21

.28

عدم افتراض تجانس التباين
9

افتراض تجانس التباين

4.25

.04

عدم افتراض تجانس التباين
10

افتراض تجانس التباين
عدم افتراض تجانس التباين

10.07

.00
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الجدول  :7-4نتا ج اختبار Tلعبارات مجال أىداف التنمية المينية
اختبار ليفين لتساوي التباين

رقم الفقرة

اختبار  Tلفحص تساوي متوسطي مجموعتين
مستقمتين

قيمة (ف)

مستوى

قيمة (ت)

درجة الحرية

الداللة

1

2

افتراض تجانس التباين
عدم افتراض تجانس التباين
افتراض تجانس التباين

.00

.95

عدم افتراض تجانس التباين
افتراض تجانس التباين

10

.44

.51

عدم افتراض تجانس التباين
افتراض تجانس التباين

9

1.8

.18

عدم افتراض تجانس التباين
افتراض تجانس التباين

8

.58

.45

عدم افتراض تجانس التباين
افتراض تجانس التباين

7

1.4

.23

عدم افتراض تجانس التباين
افتراض تجانس التباين

6

.22

.64

عدم افتراض تجانس التباين
افتراض تجانس التباين

5

.19

.66

عدم افتراض تجانس التباين
افتراض تجانس التباين

4

2.23

.14

عدم افتراض تجانس التباين
افتراض تجانس التباين

3

2.00

.16

عدم افتراض تجانس التباين

2.44

.12

مستوى الداللة
)(2-tailed

2.51

78

.01

2.57

75.875

.01

2.59

78.00

.01

2.71

77.99

.01

3.26

78.00

.00

3.32

75.10

.00

1.42

77.00

.16

1.43

71.61

.16

2.95

76.00

.00

2.88

63.95

.01

2.55

76.00

.01

2.51

66.59

.02

2.23

78.00

.03

2.31

77.55

.02

2.47

78.00

.02

2.53

75.88

.01

1.97

78.00

.05

1.99

72.82

.05

2.66

78.00

.01

2.60

64.69

.01
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وأظيدرت نتدا ج اختبدار  Tعندد مسددتوى الداللدة (  )0.05 < Pوجدود فروقدات ذات داللددة
احصا ية بين استجابات رؤسداء قسدم الميدة العربيدة ورؤسداء قسدم الميدة االنجميزيدة فدي الفقدرات (،11
 )20 ،18 ،17 ،16 ،15 ،13 ،12حيددث تبددين المتوسددطات الحسددابية موافقددة رؤسدداء أقسددام الميددة
العربيد ددة عمد ددى العبد ددارات ( ) 20 ،18، 17 ،13، 12و كاند ددت اجد ددابتيم ضد ددمن مد دددى المحايد ددد فد ددي
الفقد د درات ( )16 ، 15 ،11أم د ددا رؤس د دداء قس د ددم المي د ددة االنجميزي د ددة فكان د ددت المتوس د ددطات الحس د ددابية
إلجاباتيم عمى جميع الفقرات ضمن المحايدة أقرب إلى عدم الموافقة وذلدك فدي مجدال مدن أىدداف
التنمية المينية كما ىو موضح بالجدول .7-4
كمددا وضددحت نتددا ج اختبددار

 Tعنددد مسددتوى الداللددة (  )0.05 < Pوجددود فروقددات ذات

داللة احصدا ية بدين اسدتجابات رؤسداء قسدم الميدة العربيدة ورؤسداء قسدم الميدة االنجميزيدة فدي الفقدرات
( )31 ،27 ،25، 24 ،23 ،22 ،21حيث تبين المتوسطات الحسدابية موافقدة رؤسداء أقسدام الميدة
العربية عمى العبارات عمى جميع الفقرات سابقة الذكر ما عدا الفقرة السابعة و العشرون حيث كانت
ضمن مدى المحايد أمدا رؤسداء قسدم الميدة االنجميزيدة فكاندت المتوسدطات الحسدابية إلجابداتيم عمدى
جميدع الفقدرات سددابقة الدذكر ضددمن المحايدددة و أقددرب إلدى عدددم الموافقددة وذلدك فددي مجددال مواصددفات
برامج التنمية المينية كما ىو موضح بالجدول . 8-4
بينمددا أظيددر اختبددار

 Tأنددو ال توجددد فددروق ذات داللددة إحصددا ية بددين اسددتجابات رؤسدداء

ىي ات المية العربية والمية االنجميزية عمى العبارات في مجال تقييم برامج التنمياة المهنياة المقدمدة
لرؤساء اليي ات التدريسية (  )0.05 > Pكما ىو موضح بالجدول .9-4
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الجدول  :8-4نتا ج اختبار Tلعبارات مجال مواصفات برامج التنمية المينية
اختبار ليفين لتساوي التباين

رقم الفقرة

اختبار  Tلفحص تساوي متوسطي مجموعتين
مستقمتين

قيمة (ف)

مستوى

قيمة (ت)

درجة الحرية

الداللة

1

2

افتراض تجانس التباين
عدم افتراض تجانس التباين
افتراض تجانس التباين

11

.00

.95

عدم افتراض تجانس التباين
افتراض تجانس التباين

10

2.45

.12

عدم افتراض تجانس التباين
افتراض تجانس التباين

9

.05

.82

عدم افتراض تجانس التباين
افتراض تجانس التباين

8

.19

.66

عدم افتراض تجانس التباين
افتراض تجانس التباين

7

2.27

.14

عدم افتراض تجانس التباين
افتراض تجانس التباين

6

11.24

.00

عدم افتراض تجانس التباين
افتراض تجانس التباين

5

1.32

.25

عدم افتراض تجانس التباين
افتراض تجانس التباين

4

5.34

.02

عدم افتراض تجانس التباين
افتراض تجانس التباين

3

.32

.57

.15

.70

عدم افتراض تجانس التباين
افتراض تجانس التباين
عدم افتراض تجانس التباين

5.86

.01

مستوى الداللة
)(2-tailed

3.55

76

.00

3.62

75.04

.00

2.12

78.00

.04

2.21

77.88

.03

2.67

78.00

.01

2.73

76.10

.01

3.44

76.00

.00

3.63

74.17

.00

3.32

78.00

.00

3.38

75.61

.00

1.86

78.00

.07

1.87

73.01

.07

2.43

78.00

.01

2.44

72.40

.01

1.50

78.00

.14

1.52

74.01

.13

1.04

78.00

.30

1.04

71.51

.30

.21

78.00

.84

.21

69.13

.84

2.64

78.00

.01

2.72

77.01

.01
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الجدول  :9-4نتا ج اختبار Tلعبارات تقييم برامج التنمية المينية
اختبار ليفين لتساوي التباين

رقم الفقرة

اختبار  Tلفحص تساوي متوسطي مجموعتين
مستقمتين

قيمة(ف)

مستوى

قيمة (ت)

درجة الحرية

الداللة
افتراض تجانس التباين
1

عدم افتراض تجانس التباين
افتراض تجانس التباين

2

.47

.49

عدم افتراض تجانس التباين
افتراض تجانس التباين

7

.08

.79

عدم افتراض تجانس التباين
افتراض تجانس التباين

6

.05

.83

عدم افتراض تجانس التباين
افتراض تجانس التباين

5

.14

.71

عدم افتراض تجانس التباين
افتراض تجانس التباين

4

.07

.79

عدم افتراض تجانس التباين
افتراض تجانس التباين

3

.23

.64

عدم افتراض تجانس التباين

.09

.77

مستوى الداللة
)(2-tailed

.20

78.00

.84

.20

70.051

.84

1.40

76.00

.17

1.39

68.13

.17

.52

76.00

.60

.52

69.04

.60

1.58

78.00

.12

1.56

68.10

.12

1.18

78.00

.24

1.17

70.53

.25

.1

78.00

.32

.1

71.27

.32

-.69-

77.00

.50

-.68-

66.84

.50

نتائج السؤال الثاني  :ما الممارسات والخبرات  -إن وجدت -التي استوادها رؤساء الهيئات
التدريسية لممناهج من البرامج التدريبية المقدمة من قبل مجمس أبوظبي ؟
لإلجابة عن ىذا السؤال تم تحميل إجابات عشرين أستاذةً من ر يسات ىي ات المواد العربية
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ومواد المية اإلنجميزية ممن أجابوا عمى السؤال المفتوح الخاص بيذا الموضوع في االستبانة واتفقن
عمى أربعة جوانب لالستفادة ىي  :تفعيل من المصادر التعميمية واستراتيجيات التعمم  ،تطبيق
ميارات القرن الحادي والعشرين ،مراعاة الفروق الفردية  ،كيفية التقييم .
أوال :توعيل المصادر واسترتيأليات التعمم
ذك ددرت س ددبع م ددن ر يس ددات اليي ددات أني ددن اس ددتفدن م ددن الت دددريب عم ددى تفعي ددل المص ددادر و
اسددتراتيجيات الددتعمم ؛ فددذكرت ع " : 3اسددتفدت  36اسددتراتيجية تعميميددة فددي الق دراءة والكتابددة لطددالب
الحمقة األولى وأيضاً ع 5وضحت قا مةً  " :وذكرت تطبيق أندواع القدراءة والسدجل الق ار دي"  ،وبيندت
ع 6قا مةً  " :بعض االستراتيجيات التعميمية"  .ع " 14المواد والمصادر التي يتم تزويدنا بيا ممتازة
ولكننددا نحتدداج لوقددت لقراءتيددا وفيميددا ثددم تطبيقيددا " و كددذلك ع " : 17الب درامج الخاصددة بمددادة الميددة
العربيددة ىددي الددذي اسددتفدتو  " .وفددي جانددب الميددة اإلنجميزيددة ذكددرت ذلددك كددل مددن  :أ " : 4-التدددريب
عم ددى تطبي ددق كت ددب ( ك ددولينز ) وجمس ددات الت دددريب عم ددى الم ددنيج " كم ددا ذك ددرت أ " : 5-الت دددريب
والتوجيددو خاصددة التدددريب عمددى إصدددارات كددولينز  ،والتدددريب عمددى مندداىج الرياضدديات  ،و القدراءة و
العمددوم كددان مفيدددا ومال مددا " .وقالددت أ 26-كددذلك أن  " :التدددريب المال ددم كددان عمددى الرياضدديات –
القد دراءة م ددع األناش دديد  ،ت دددريب ممت دداز ق دددم ع ددن م ددنيج ك ددولينز" أ " 10-تط ددور عم ددل المجم ددس ف ددي
الممارسات المقدمة الخاصة بالمنياج فقد كانت جيدة " .
ثانياً  :مراعاة الوروق الوردية
ذكرت أربع أستاذات استفادتين من التدريب عمى مراعاة الفروق الفردية .فذكرت ع: 5
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" الفروق الفردية"  ،وأيضاً ع 8اتفقت معيا في االستجابة قا مةً  " :تطبيق الفروق الفردية"  ،وقالت
ع 10-أيضاً  ":التدريب المفيد كان عمى الفروق الفردية" ،وأيضا حول نفس االستفادة ذكرت ع-
 " : 21التدريب الخاص بمراعاة الفروق الفردية" .وأيدت أ 17-نفس الفكرة و كانت إجابتيا "
الممارسات الجيدة كانت عن الفروق الفردية "
ثالثاً :ت بيق مهارات القرن الواألد والعشرين(االبتكار -التواصل -ألل المشكالت– التوكير الناقد)
ذكرت أربع مشاركات أن التدريب عمى ميارات القرن الحادي والعشرين كان مفيدا فذكرت
كددل مددن ع " : 1-تطبيددق ميددارات القددرن الواحددد والعشدرين" وأيضداً ع " :16-ميددارات القددرن الواحددد
والعش درين"  . ،أ " : 15 -أفضددل مددا قدددم لنددا ىددذا العددام كددان عددن التفكيددر الناقددد مددن خددالل أنشددطة
القدراءة " و كددذلك أ 17-التددي كانددت إجابتيددا " الممارسددات الجيدددة كانددت عددن ميددارات القددرن الحددادي
والعشرين "
رابعاً  :كيوية التقييم .
حيث وضحت ثالث مشاركات أنين استفدن من التدريب عمى كيفية التقييم  .فذكرت ع1
 ":اكتساب ميارات التقييم من أجل التعمم"  ،وأيضاً ع" :16التقييم" ،باإلضافة إلى ع 17حيث
وافقت الرأي قا مةً  " :التقييم وبعض االستراتيجيات في طرح األس مة ".
إلى جانب بعض اآلراء المتفرقة حول الجوانب اإليجابية في برامج التنمية المينية المقدمة
من المجمس والتي منيا  :خمق شبكة تواصل لتبادل الخبرات و مناقشة الممارسات المفيدة ،
التدريب في مجال اإلشراف  ،القيادة وتحميل البيانات .
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النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث  :ما أوجه القصور – إن وجدت  -في البرامج التدريبياة المقدماة
من قبل مجمس أبوظبي لمتعميم المقدمة لرؤساء الهيئات التدريسية ؟
تمت االستجابة ليذا السؤال من قبل إحدى وعشرين أستاذةً وكانت جوانب القصور البارزة
التي تحدثن عنيا ىي أربعة جوانب جاءت بالترتيب  :عدم مالءمة البرامج الحتياجاتيم التدريبية ،
ال تقدم تطبيق عممي  ،تكرار بعض المواضيع  ،و قمة الدورات في مجاالت القيادة .
أوالً  :عدم مالءمة البرامج الألتياجاتهم التدريبية
ذكرت اثنتاعشرة أستاذة أن من أىم جوانب القصور عدم مالءمة التدريب الحتياجاتيم
التدريبية .فقالت ع ": 5في كثير من األحيان ال تمبي االحتياجات ،وقمة التطبيق العممي وخاصة
من قبل الشركات"  ،وأيضاً ع ":6ال تعكس احتياجات المستيدفين بسبب عدم التعرف عمييا قبل
تخطيط برنامج التدريب " وذكرت ع " :8رؤساء اليي ات الجدد بحاجة إلى دورات خاصة عن
مياميم"  ،وع ": 15نحتاج المزيد من التدريب في المية العربية و اإلسالمية والخبرات الوطنية".
وكذلك ذكرت  1أ " :الجمسات التدريبية المقدمة ممتازة ولكن ليست مناسبة الحتياجاتنا فيي ال
تخدمنا لدعم احتياجات الطالب " وبنفس وجية النظر جاء رأي أ " :18-ال تتناسب مع احتياجاتنا
فيي ال تسمح بالتقدم الذاتي " وبنفس االتجاه كان رأي أ " : 21-أن التدريب المصمم ال يمبي
االحتياجات الفردية بل يفترضون أن موضوع واحد مال م لمجميع "
ثانيا  :ال تقدم البرامج ت بيق عممي
ذكرت خمس مشاركات أن عدم التطبيق العممي من جوانب القصور  ،حيث ذكرت ذلك
كل من ع " :1عدم اإلعداد الجيد لمتطبيقات في ىذه الدورات" و ع 2فقد قالت  " :عدم التواصل
معنا بعد التدريب حول التطبيق " وكذلك ع" : 17-عدم إعطاء الحرية لتطبيق المادة التدريبية وفق
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وجية نظر إبداعية أو حاجات معمماتنا " وع  " : 19ال يوجد فييا تقييم أو تطبيق لمخبرات " .
وكذلك كان رأي ر يسات ىي ات الميةاإلنجميزية فمثال ذكرت أ " :1-الجمسات التدريبية المقدمة
ممتازة ولكن ال يمكن تطبيقيا في الصفوف الدراسية وليست مناسبة الحتياجاتنا فيي ال تخدمنا
لدعم احتياجات الطالب  ، " :وبنفس وجية النظر جاء ما ذكرتو أ " : 2-ار عة و لكنيا ير
مرتبطة بالتطبيق في سياق التعمم"
ثالثا  :تكرار بعط المواضيع
ذكرت خمس أستاذات أن تكرار بعض المواضيع ىو من جوانب القصور في التدريب المقدم وذلك
حسب رأي كل من ع 12وع ، 15فقد بينت ع 12رأييا قا مةً  " :تكرار بعض مواضيع التنمية
المينية المقدمة"  ،وأيضاً وافقتيا ع 15حول ىذا الشأن فقالت " :أحياناً المواضيع معادة" .وجات
ىذه األفكار من خال ل ما ذكرتو كل من  :أ " 1-لدينا مسبقاً الميارات المطموبة والتي يتم طرحيا
في التدريب " وذكرت أ " 19-المعمومات المقدمة مفيدة لكنيا بالنسبة لممعمة خبرتيا  20سنة ال
يوجد شي جديد " وكذلك أ " : 23 -معظم محتويات التدريب المقدمة معروفة لدى معممات المواد
اإلنجميزية عند إعدادىم في الجامعات " وأ " : 25 -لقد تدربت فعمياً عمى كل ىذه المواد واألفكار
في نواحي التعميم عامة لمدة  30سنة في بمدي فيي بالنبسبة لي تكرار فقط".
رابعاً  :قمة الدورات في مجاالت القيادة
وعبرت بعض المستجيبات عن قمة الدورات في مجال القيادة  ،فذكرت ع " :10قمة الدورات التي
تخص القيادة " وكذلك ع " : 11ال تدعم ميارات ر يس ليي ة " وذكرت ع 17أنو يجب " تدريب
رؤساء األقسام لمقيام بأدوارىم القيادية المطموبة منيم" البرامج التدريبية ليس فييا تدريب عمى
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ميارات القيادة  .ومن مواد المية اإلنجميزية ذكرت أ " : 5-المزيد من التدريب عمى ميارات القيادة
سيكون مفيدا لر يسات ىي ات التدريس" وفي استجابة أ 21-قالت " أن التدريب ال يقدم حموال لنا
كقيادة  ..فال يكفي مجرد المشاركة في األفكار ويفترض أن يقدم التدريب تقييماً وتحكيماً ليذه
األفكار"  .إلى جانب بعض الجوانب التي ذكرت بشكل فردي كأوجو قصور مثل  :عدم مالءمة
الوقت  ،عدم التجييز بشكل كاف  ،لية المدربين  ،طول فترة الجمسة التدريبية .
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الوصل الخامس  -مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات

ىدددفت ىددذه الد ارسددة إلددى التعددرف عمددى مدددى تقيدديم رؤسدداء اليي ددات التدريسددية لمندداىج الميددة
العربية واإلنجميزية لفاعمية برامج التنمية المينية المقدمة ليدم مدن مجمدس أبدوظبي لمتعمديم  ،والوقدوف
عمددى أىددم الممارسددات التددي اسددتفادوىا والتعددرف عمددى المعوقددات أو جوانددب القصددور التددي يرونيددا فددي
ىدذه البدرامج  ،والخددروج بتوصديات إلدى مجمددس أبدوظبي لمتعمديم حددول كيفيدة تحقيدق درجددة أعمدى مددن
الجددودة والفاعميددة لبدرامج التنميددة المينيددة  ،ويتضددمن ىددذا الفصددل مناقشددة النتددا ج التددي توصددمت الييددا
الدراسة والتوصيات .
المناقشة
أجمعددت المشدداركات فددي الد ارسددة عمددى أىميددة بدرامج التنميددة المينيددة المقدمددة مددن المجمددس .
ويمكددن أن يفسددر ذلددك بددأن وظيفددة ر دديس ىي ددة تدددريس مندداىج الميددة عربيددة و اإلنجميزيددة ىددي مددن
الوظددا ف المسددتحدثة فيددي تحتدداج الكثيددر مددن التدددريب حتددى يسددتطيعوا انجدداز الميددام المطموبددة مددنيم
كمددا أن ىددذا التأييددد نددابع فددي األصددل مددن القناعددات التددي تيي درت نحددو األفضددل بددأن التنميددة المينيددة
والتدددريب أساسددية لتحقيددق الجددودة فددي األداء  .باإلضددافة إلددى وجددود عوامددل مددؤثرة فددي تكددوين ىددذه
القناعة منيا حالة التطور والتييير التي تجتاح الوظا ف داخل مجمس أبوظبي لمتعميم  ،ومنيا تييير
معددايير تقيدديم المددوظفين حيددث أصددبح التطددوير المينددي وعدددد سدداعات التدددريب والخب درات المتجددددة
أضحت جزءاً ىاماً لتحقيق درجة عالية في تقييم األداء الميني.
وعن ددد المقارن ددة ب ددين االس ددتجابات نج ددد أن ر يس ددات ىي ددات المد دواد العربي ددة أكث ددر موافق ددة م ددن
ر يسات ىي ات المواد اإلنجميزية وقد يعزى ذلك إلى الفروق بينيما في الخبرة والف ة العمرية فمعظدم
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ر يسات اليي ات األجنبيات في ف ة عمريدة كبيدرة ومدرت عمديين الكثيدر مدن الخبدرات وبدرامج التددريب
المختمفة كما أنين كن معممات لية إنجميزية اوال في مدارسنا وقد تمقين تدريبا سابقا في بدايدة العمدل
بالدولة في فترة الشراكة التي ركزت عمى تدريس المية اإلنجميزية والعموم والرياضيات.
أمددا ر يسددات اليي ددات المواطنددات فتددأتي م دوافقتين أكبددر ربمددا بسددب قمددة الخب درة و عدددم وجددود
بدرامج تددريب سددابقة أثدرت فدديين وبالتدالي تعتبدر ىددذه البدرامج ىددي أسداس ىدام ليددن لتحقيدق متطمبددات
الوظيفة.
واختمف ددت آراء المش دداركات ف ددي الد ارس ددة ح ددول أى ددداف بد درامج التنمي ددة الميني ددة ب ددين المواف ددق
والمحايد  ،حيث جاءت القيمة األعمدى فدي فقدرات ىدذا المجدال لمفقدرة رقدم  19وىدي  " :تعزيدز فدرص
تبددادل الخبدرات والتجددارب فيمددا بيددنيم وكانددت بمتوسددط حسددابي ( ) 2.91وىددي قيمددة تدددل عمددى اتفدداق
عينددة الد ارسددة عمددى أن مددن أىددداف ىددذه البدرامج تعزيددز فددرص تبددادل الخبدرات  ،ويرجددع ذلددك إلددى أن
النمددوذج المدرسددي الجديددد يؤكددد عمددى أنددو يجددب العمددل بتعدداون تددام بددين ر دديس ىي ددة الم دواد العربيددة
واإلنجميزية فيكون التواصل وتبادل الخبرة بينيم يومياً  ،كما أن جمسات التدريب فييا مساحة وقت
كافيددة لممناقشددة  ،فكددل الجمسددات التدريبيددة مصددممة عمددى أن تبدددأ بنشدداط جمدداعي ثددم مناقشددات وبعددد
ذلك أنشطة مجموعات مصيرة فييا أيضا مناقشات ثم عودة ختامية لمناقشدة عامدة وتيذيدة راجعدة .
ِ
كر أو عرض بعض ممارساتيم لكدن المتطدوعين لمقيدام
بل إن بعض الجمسات يطمب من الحضور ذ َ
بذلك ىم نسبة قميمة  ،خوفاً من نقل أفكارىم او العتبارات شخصية كمدا أن بعدض إدارات المددارس
تدرفض نشددر ممارسدداتيا فددي االجتماعددات العامددة فدال يمكددن لر يسددات اليي ددات عددرض بعددض الممفددات
عن الممارسدات التدي تقدوم بيدا فدي المدرسدة ألنيدم يعتبدرون ىدذه الممارسدات مميدزة ليدم .ويمكدن حدل
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ذل ددك بد دأن تعط ددى المدرس ددة ش دديادات تق دددير م ددن المسد د ولين ع ددن بد درامج الت دددريب ف ددي حال ددة ش دداركت
بممارساتيم ويكون ليم ما يميزىم عند تعميم ممارساتيم عمى المدارس األخرى.
و ج دداءت فقد درة " (  )15معالجد ددة أوج ددو القص ددور الذاتيد ددة أو الشخص ددية لرؤس دداء اليي د ددات "
والفقرة( " )16معالجة أوجو القصور في النواحي اإلدارية لرؤسداء اليي دات"  ،بدأدنى متوسدط حسدابي
بالترتي ددب ( )1.92( ، )1.87فم ددم تواف ددق ر يس ددات اليي ددات عم ددى أن بد درامج التنمي ددة كان ددت تي دددف
لمعالجة جوانب القصدور الذاتيدة أواإلداريدة لددييم وتفسدير ذلدك أن البدرامج التدي وضدعت كاندت تركدز
عمددى المندداىج واالسددتراتيجيات واألسدداليب التربويددة  ،ولددم يقدددم برنددامج تدددريبي أو جمسددات أو لقدداءات
خاصددة بددأدوارىم وجوانددب القصددور الذاتيددة أو اإلداريددة التددي لدددييم  ،وقددد يكددون ىددذا الدرأي مقبدوال مددن
ر يسددات اليي ددات حيددث قددد ال تددرى وجددود جوانددب قصددور لدددييا جدداءت التنميددة المينيددة لتحسددينيا .
فدداالعتراف بوجددود جوانددب قصددور أو نقددص يكددون صددعبا عمددى مددن يتقمددد ىددذه الوظيفددة نظ د اًر ألنيددا
باألسدداس تعطددي لمددن لدي ددو ميددارات ومعددارف متقدمددة  .والباحث ددة ال تددرى ضاضددة فددي االعتددراف
بوجود جوانب قصور ومع ذلك فدن ر يسات اليي ات الالتي تمت مقابمتين ذكرن أن بعض مسؤولي
جددودة التطددوير (المددوجيين سددابقاً) قدداموا بالمبددادرة وشددرح ىددذه الميددام وكيفيددة القيددام بيددا إمددا لمعرفددة
شخص ددية برؤس دداء اليي ددات أو معرف ددة بد دبعض إدارات الم دددارس أو بالتنس دديق م ددع ( م دددير مجموع ددة
المدارس) وىذا ما ذكرتو ر يس ىي ة  3حيث قالت  :قامت (مدير مجموعة المدارس) بالتعاون معنا
وتقدديم تددريب بسدديط باالسدتعانة مدع مددوجيي الميدة العربيدة فددي توضديح أدوارندا مددن خدالل التوصدديف
الوظيفي .
وحيددث تشددير الد ارسددات السددابقة فدددن اليددف األساسددي مددن تنفيددذ بدرامج التنميددة المينيددة ىددو
التأىيل و إصالح أي نقص  ،فذكر عبدالرحمن ( )2009أن من أىداف التنمية معالجة أي قصور
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إما عمى الصعيد الشخصي أو النواحي الفنية واإلدارية.
جاءت فقرات مواصفات برامج التنمية المينية في ىذا المجال لتصف برامج التنميدة المينيدة
التددي طبقيددا المجمددس لرؤسدداء اليي ددات .و يتضددح اتفدداق ر يسددات اليي ددات عمددى كددل مددن الفقدرة ()25
وىددي " تقدددم الب درامج بطددرق مختمفددة مثددل المحاض درة ورش العمددل أو مددؤتمرات ...الددخ" والتددي جدداءت
بتق دددير ( )2.51وفقد درة (" : )28تنف ددذ ف ددي مك ددان مناس ددب " بمتوس ددط ( )2.73وفقد درة( " ) 29ت ارعد دي
التوقيددت المناسددب لممتدددربين" بمتوسددط ( )2.44فكددل المعدددالت ىددذه فددي مسددتوى الموافقدة وىددذا يعنددي
أن المجمددس نجددح فددي تنظدديم بدرامج التنميددة المينيددة  .حيددث أن التوقيددت يحدددد فصددميا ويددتم إخطددارىم
بالمواعيددد قبددل التدددريب بفتدرة زمنيددة جيدددة ولدديس فجا يددا  ،مددع تكدرار التددذكير  ،كمددا أن األمدداكن التددي
ينفددذ فييددا التدددريب إمددا أن تكددون فددي قاعددات الجامعددة أو فددي قاعددات كبي درة مثددل القاعددات الفندقيددة
وتكون مزودة بأفضل التقنيات .
في المقابل كاندت فقدرة (" : )27مخططدة ومبنيدة عمدى فيدم االحتياجدات التدريبيدة لممتددربين"
بمتوسط ( )2.00وىو أقل مستوى بين فقرات ىذه المجال وىذا يتسق مع نتا ج فقرة  15وفقدرة 16
الس ددابقة ف ددي مج ددال أى دددف التنمي ددة الميني ددة و الت ددي تتح دددث ع ددن تنمي ددة ند دواحي القص ددور الذاتي ددة أو
القصدور فددي الندواحي اإلداريددة  ،فأشدارت ر يسدات اليي ددات فددي المقابمدة أن ىندداك جوانددب لددم يطرحيددا
المجمددس فددي التنميددة المينيددة ممددا حددال دون ضددمان كفدداءة أدا ي دن فددي العمددل وتحقي دق المسددؤوليات
المطموبة منيم  ،ومدن ذلدك مدا ذكرتدو إحددى ر يسدات اليي دات وىدي تتحددث عدن التددريب الدذي تمقدوه
حيددث ذكددرت أحددداىن " :لددم نسددتفد كثي د ار ألنيددم كددانوا يتندداولون مواضدديع ال تمددت بصددمة لمميدددان أو
الحتياجاتنا " وأضافت أخرى " لم يكن ىناك تدريب خداص بوظيفتندا واحتياجاتندا " وذكدرت األخيدرة "
لددم يكددن مال مددا الحتياجاتنددا فالتدددريب عددام كأنددو لممعممددات ولدديس لنددا "وقددد ذكددر كددل مددن
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( )1993الددذي ركددز عمددى أن محتددوى بدرامج التنميددة المينيددة البددد أن تبنددى عمددى خبدرات المسددتيدفين
واحتياجدداتيم وكددذلك أكددد كددل مددن  Kirkpatrickو  )2009( Kirkpatrickبضددرورة االىتمددام
باالحتياجددات التدريبيددة لمف ددة المسددتدفة و بضددرورة البدددء بتخطدديط وتنفيددذ ب درامج تنميددة مينيددة ناجحددة
وفعالة وتتمثل بتحديدد االحتياجدات فحتدى يكدون برندامج التنميدة المينيدة ناجحداً وفعداالً ،فالبدد مدن أن
يال د ددم احتياجد ددات المشد دداركين .إن اتفد دداق المشد دداركات عمد ددى أن ب د درامج التنميد ددة المينيد ددة لد ددم ت ارعد ددي
االحتياجددات الممح ددة لر يس ددات اليي ددات ال يمك ددن تبريددره  ،فم ددن المعددروف أن المجم ددس يق ددوم بتحدي ددد
االحتياجددات بطريقددة منتظمددة و يرسددل اسددتبانات يقددوم المتدددربون بدكماليددا ومددن ثددم يختددار المجمددس
الموضوعات المتشابية ويطمب من شركات التدريب استيدافيا  .إال أننا يمكن أن ننظر ليذه النتا ج
من جانب المستجيب أو المشارك في الدراسة الذي ينظر دا مدا إلدى احتياجاتدو التدريبيدة الخاصدة بدو
بيددض النظددر عددن كددون ىددذه االحتياجددات عامددة أم ال  .إال أن الباحثددة أيضددا ال تسددتبعد امتعدداض
المشاركات في ىذه البرامج عندما تقدم موضوعات يشعرون أنيدا ليسدت تسدتيدفيم  ،فيكوندون وجيدة
نظددر حددول الب درامج ككددل يصددعب بعددد ذلددك تيييرىددا  .وىنددا تنصددح الباحثددة أن يسددتيدف المجمددس و
بطريقددة عمميددة الموضددوعات األكثددر إلحاحددا فددي الميدددان و يوضددح بخطددة زمنيددة معددروف لر يسددات
اليي ات لماذا تم اختيار ىذه الموضوعات دون يرىا .
جدداء المجددال األخيددر وىددو مجددال تقيدديم بدرامج التنميددة المينيددة بقيمددة متوسددط (  ) 1.98مددن
أصددل ( )4درجددات وىددي القيمددة األقددل فددي كددل المجدداالت فددي مدددى المحايددد ولكنيددا أقددرب لم درفض
ويعزى ذلك إلى أن عممية التقييم الوحيدة التي تطبق في معظم الجمسات التدريبية ىي استبانة تقيديم
تعطددى بعددد الجمسددة مباش درة وال يددتم اسددتخدام أي داً مددن طددرق التقيدديم التددي ذكددرت فددي برنددامج تمكددين
كاالمتحانددات أو التتطبيددق العممددي أو حتددى العددروض التقديميددة لمعرفددة االسددتفادة المعرفيددة أو كيددف
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سيطبقون ما استفادوه في المدارس  .وقد ذكرت الدراسات السابقة أىمية اسدتخدام آليدات متنوعدة فدي
التقيدديم فحسددب النمددوذج الددذي وضددعو  Kirkpatrickو )2009( Kirkpatrickيددتم تقيدديم البرنددامج
بددءاً بقيداس رد الفعدل األول لبدرامج التنميدة وينتيدي بقيدداس النتدا ج الممموسدة لعمميددة الدتعمم مدن حيددث
تحسين الجودة وزيادة االنتاج .
و بناء عمى ميام وظيفة ر يس ىي ة تدريس فددن التقيديم الددقيق يجدب أن ي ارعدي األثدر عمدى
المعمم ددين والط ددالب وال توج ددد آلي ددة ل ددذلك حت ددى اآلن  .ويك ددون ال دددور ىن ددا إلدارات الم دددارس ،فين دداك
بعض اإلدارات المدرسية تمزم الجميع بتقديم تيذية راجعة عن التدريب فيظير األثر في الممارسات
إال أن ى ددذا ي ددتم بطريق ددة تقميدي ددة و روتيني ددة حي ددث تق ددوم ر يس ددة ىي ددة الت دددريس الت ددي تمق ددت الت دددريب
بمشدداركة بعددض األفكددار مددع المعممددات .و لمخددروج مددن ىددذا يجددب أن يكددون ىندداك آليددة لمتقيدديم تقددف
عمددى انتقددال أثددر التدددريب إلددى المدددارس و المعممددين ممددا يعنددي ان التدددريب قددد يضدديع أث دره بعددد فت درة
بسبب ياب المتابعة وتقييم األثر.
ويظير اتفاق ر يسات اليي ات عمى فقرة (  ) 32يتم تقيديم البدرامج التدريبيدة مباشدرة بعدد تقدديميا
باستخدام استمارة التقييم " متوسط حسابي بمف ( ) 2.56وىي الفقرة الوحيدة التي وافق عمييا رؤساء
اليي دات وذلددك ألن بعددد كددل جمسددة تدريبيدة يددتم تقيدديم التدددريب مددن خدالل اسددتمارة تقيدديم ولكددن محتددوى
ىذه االستمارة معظمو عن التنظيم ولية المحاضر وتحتوي عمى بنود بسيطة لتقيديم محتدوى التددريب
والتجييزات ولذلك يتجاىل الكثيرون كتابتيا.
وفددي الفتدرة الحاليددة قددام المجمددس بجيددود فددي تطددوير تقيدديم التدددريب وأجددرى بعددض التيييدرات،
فالتدددريب ي دتم طددرح فددي كددل مدرسددة بددذاتيا  .حيددث يطمددب مددن كددل مدرسددة تحديددد احتايجاتيددا ثددم
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اإلعداد لمتدريب بدعم مدن المددربين و تقدوم معممدات المدرسدة أو مدن ترشدحيم اإلدارة بتنفيدذ التددريب
وقد القى ذلك استحسان الكثيرين .
وفي المقابل كانت القيمة األقل بين كدل الفقدرات بمتوسدط حسدابي ( ) 1.77لفقدرة " 36يدتم
قيدداس درجددة اسددتخدام المتدددربين لممعددارف والميددارات التددي اكتسددبوىا بعددد مدددة مددن التدددريب " وفق درة
 " 37يتم قياس درجة أثر التنمية المينية لرؤساء اليي ات التدريسية عمى المعممين " وىذه القيمة في
مدى المحايد ولكنيا قريبة جدا لعدم الموافقة.
كما أنو ال تتم عممية متابعة لمن كانت لدييا قصور أو حتى تساؤل عدن المدادة المعروضدة
فددي الت دددريب ويكتف ددي مناقش ددتيا ف ددي الت دددريب ال ددذي يقدددم ف ددي المدرس ددة  .وى ددذه نقط ددة الب ددد أن ي ددتم
االىتمددام بيددا فاألفضددل فددي التددريب أن يددتم تزويددد المشدداركين بحدداالت أو أمثمددة ويقومددون بددالتطبيق
عمييا كما سيفعمون في مدارسيم ؛ فالتدريب وضع أساساً ليكون لو أثر عمى المعممين في الصفوف
مما يعزز أداء الطمبة وقد ذكرت ر يسات اليي ات ذلك في جوانب القصور.
ويفسر ذلك أن التنمية المينية التي تقدم من قبل المجمس ال زالت تقاس بالنموذج األولي الدذي
وضددعو المجمددس منددذ سددنوات ولددم يطددور وىددو عبددارة عددن مجموعددة مددن األس د مة ال تتضددمن أي نقدداط
جوىريددة عددن مسددتوى الفا دددة أو الجوانددب التددي سددتطبق فددي المدرسددة أو مال مددة التدددريب لالحتياجددات
التدريبية المطموبة  .وقد ذكرت الدراسات السدابقة أىميدة تقيديم بدرامج التنميدة المينيدة ومدن أقددم ىدذه
النمدداذج والمسددتخدم بكثدرة النمددوذج المطددور ل دد( Kirkpatrickو )2009( Kirkpatrickوىددو مكددون
مددن أربددع خطدوات لمتقيدديم تبدددأ مددن قيدداس رد الفعددل و إلددى أي درجددة أحددب المشدداركين عمميددة الددتعمم،
يمييا خطوة قياس التعمم حيث يتم قياس درجة اكتساب المشاركين لممعرفة والميارات المطموبة ،ومن
ثم تأتي خطوة قياس السموك ورصد التيييرات التدي حددثت فدي أداء المسدتيدفين ألعمداليم بنداء عمدى
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عمميددة الددتعمم وأخي د اًر تكددون خطددوة قيدداس النتددا ج الممموسددة لعمميددة الددتعمم مددن حيددث تحسددين الجددودة
وزيادة االنتاج و يرىا .كما وضع  )b 2002( Guskeyنموذجا يتكون من خمسة مستويات لمتقييم
يمكن من خالليا تقييم التنمية المينية .
إن اسددتخدام نمددوذج لتقيدديم ب درامج التنميددة المينيددة المقدمددة لر يسددات ىي ددات التدددريس مددن قبددل
المجمس موضوع في اية األىمية فال ينبيي أن يترك مجدال التقيديم لمشدركات  ،فاألفضدل أن يكدون
ىناك طرف ثالث لتقييم التدريب عمى ان يراعي ىذا التقييم انتقال أثر التدريب إلى المعممات و إلدى
الطددالب أنفسدديم  .إن تبنددي المجمددس لمثددل ىددذه الخطددوة سدديكون بمثابددة نقمددة كبيدرة فددي طبيعددة ب درامج
التنميددة المينيددة حيددث لددن تكددون ىددذه البدرامج دون جدددوى حيددث يسددتيدف فريددق التقيدديم الوقددوف عمددى
جدواىا ليس فقط لممتدربات و لكن لممعممات و الطالب أيضا .
ويظددل المجددال لمددديرات لمدددارس فددي تحديددد الدددور ال دذي تقددوم بددو ر يسددة ىي ددة التدددريس فددي نقددل
خبدرات التددريب لممعممدات ومددن ثدم يظيدر األثدر عمدى الطدالب  ،وىدذا يشدكل جددزءاً أساسدياً فدي ميددام
ر دديس ىي ددة التدددريس  ،وقددد وضددحت بعددض ر يسددات ىي ددات التدددريس عددن تطبدديقين لمتدددريب الددذي
تتمقدداه عمددى المعممددات والطالبددات  " :الددبعض منيددا فقددط" .وىددذا يعتبددر أمددر محددزن عمددى المجمددس
االنتباه إليو .
تعدددت الممارسدات المسدتفادة التدي ذكرتيدا ر يسددات اليي دات وجداء التكدرار عمدى بعدض منيددا
عمى النحو التالي :
أوال  :التاادريب عم ا اسااتراتيجيات التعماايم  :ومددا يصدداحب ذلددك مددن تيييددر فددي بي ددة الددتعمم
وتطويرىا و تقميص دور المعمم ليكون مشرف وداعم وليس ممقن مما يعني أن يقوم الطالب بتطبيدق
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االس ددتراتيجيات واألنش ددطة لموص ددول إل ددى المعموم ددة ول ددو أن يس ددتخدم ى ددذه االس ددتراتيجيات ف ددي المد دواد
المختمفددة ممددا يخمددق التكامددل المعرفددي والتطبيددق الدددقيق لمميددارات ويرفددع الطالددب مددن االعتمدداد عم دى
المعمم أو حصر تفكيره في منيج دراسي .
ثانيااا  :التاادريب عم ا المناااهج والمصااادر حيددث أن تيييددر المندداىج و طددرح المدواد بالشددكل
الجديددد اسددتمزم تددوفير مصددادر متنوعددة لتحقيددق ال دتعمم المطمددوب  ،وكثيددر مددن ىددذه المصددادر لددم تكددن
موجودة في السابق فجاء التدريب حتى تنفذ بالشكل الصحيح .
ثالثا  :التدريب عم ت بيق مهارات القارن الألاادي والعشارين والتوكيار الناقاد خاصدة أن
المواد العممية بل حتى مناىج المواد األخرى باتت كميدا ممي دة بالمواضديع التدي تمدزم الطالدب بالبحدث
والمناقشة وأحياناً إجراء بعض التجدارب واألنشدطة فدي المجتمدع  ،وال يمكدن أن تطدرح منداىج وأفكدار
بالطريقددة المال مددة حددين يقددوم المعممددون و رؤسدداء اليي ددات بطرحيددا بقالددب تقميدددي يفقدددىا اليدددف و
يشوه النتا ج .
رابعااا  :التاادريب عما التقياايم و مراعاااة الوااروق الورديااة وقددد ُنفددذت جمسددات كثيدرة فددي ىددذا
الموضوع نظ اًر ألىميتو وألن المجمدس يؤكدد أندو يجدب أن يأخدذ كدل طالدب فرصدتو فدي الدتعمم  ،و قدد
شمل التدريب كل جز يات الفروق الفردية بدءأ من إعداد الخطة الدرسية ثم تقييم الطالب ثم تصميم
الددتعمم ليناسددب احتياجدداتيم المتنوعددة س دواء كددانوا متفددوقين أو متدددني التحصدديل و كيددف يقدددم المعمددم
الددعم الصدحيح لكدل ف دة  ،مدع االسدتمرار فددي التقيديم ومتابعدة الطالدب و التنويدع فدي أسداليب القيدداس
والتقييم حسب المخرجات والميارات ال حسب المنياج كالسابق.
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إن الجواند ددب اإليجابيد ددة لب د درامج التنميد ددة المينيد ددة المقدمد ددة مد ددن المجمد ددس لر يسد ددات اليي د ددات
التدريسية يجب أن تستمر وتدعم  ،ويتم التركيز عمييا ألن المشاركات في الدراسة ارتدأين أىميتيدا .
فيذه الموضوعات يجب التوسع والتعمق فييا وليس فقط تكرارىا .
لددم تخمددو الب درامج التدريبيددة المقدمددة لر يسددات اليي ددات مددن جوانددب القصددور ،وقددد أوضددحت
الدراسة بعض ىذه الجوانب :
أوال  :عااادم التركياااز عمااا التااادريب الددذي يخددص المددنيج وخاصددة مندداىج الم دواد العربيددة حيددث أن
التدددريب عمددى مندداىج المدواد التددي تدددرس بالميددة اإلنجيمزيددة كددان أفضددل وان كددان الجميددع يجددزم بعدددم
كفايتو خاصة في مادة العموم حيث يواجو المعممون و الطالب صعوبة في المنيج والميدة واألسدموب
الذي تطرح بو المعمومات .
ثانيا  :عدم مراعاة الألاجات لكل رئايس هيئاة تادريس ومعمام  ،وقدد تدأتي الحاجدات بيدنيم متفاوتدة
حسب الف ة العمرية ومستوى الخبرة والخمفية الثقافية ال سيما أن ىناك تنوع فدي الجنسديات  ،كمدا أن
المؤىالت والتخصصات ليا أيضاً دور في ذلك  ،فقد تم تييير معممي المية العربية سدابقا وأصدبحوا
معممي مجال ( لية عربيدة تتربيدة إسدالمية) وأصدبح المعممدون األجاندب فدي الحمقدة االولدى يدرسدون
( الرياضديات ت العمددوم ت الميدة اإلنجميزيددة) وعميدو تصددبح احتياجدات رؤسدداء اليي دات مختمفددة حسددب
العمر و الخبرة والمعممين الدذين يقومدون باإلشدراف وتقدديم الددعم ليدم ،ولدذلك فبدرامج التنميدة المينيدة
المصددممة لمجمي ددع ال تمبددي ى ددذه االحتياج ددات الفرديددة  .وم ددن ىنددا تب ددرز الحاج ددة إلددى تجاى ددل نم ددط
التدددريب العددام لكددل رؤسدداء اليي ددات حيددث مددن الواضددح أن ىددذا التدددريب ال يمبددي احتياجددات ش دريحة
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كبيدرة مددن العينددة وعميددو يجددب العمدل عمددى تحديددد االحتياجددات عمددى نطدداق أكثددر خصوصددية بالنسددبة
لرؤساء اليي ات .
ثالثا  :التدريب عما مهاارات القياادة حيدث أن ر يسدات اليي دات ذكدرن أن التددريب كدان دا مداً يددور
حول استراتيجيات التعمم والمناىج ولم يقدم التدريب الكافي عدن ميدارات القيدادة ر دم أن عمدييم قيدادة
التييير في الصفوف وعممية التعمم  ،بدءاً من أدق التفاصيل كالتخطيط الدرسدي وفيدم المحتدوى إلدى
تطبيق نماذج أساليب التقييم الحديثة و تزويد المعمم بالمصادر المناسبة وتقديم الدعم الالزم معنوياً
في حال كان يواجو أي صعوبة في المناىج أو التقييم أو حتى اإلدارة الصفية والتعامل مع الطدالب
وحددل المشددكالت المختمفددة  ،ولرؤسدداء اليي ددات دور دقيددق فددي المراجعددة والمتابع دة لممعممددين دون أن
يكوند دوا مقيم ددين وى ددذا يح ددتم أن يكوند دوا عم ددى معرف ددة كافي ددة بأس دداليب اإلشد دراف والتقي دديم و المع ددايير
والمندداىج والمفدداىيم التربويددة وطددرق التعامددل المختمفددة مددع ثقافددات ومسددتويات المعممددين وكيفيددة تقددديم
التعذية الراجعة حتى تكون سبباً في إحراز التقدم لممعمدم ويدنعكس عمدى تطدور أدا دو وتحسدن طالبدو.
كل ىذا يستمزم من القا مين عمى التدريب أن يولوا الجوانب القيادية مزيدداً مدن االىتمدام  ،بمعندى أن
عمى المجمدس و شدركات التددريب العمدل ر يسدات اليي دات التدريسدية لديس عمدى أنيدم معممدون فقدط ،
بددل ىددم قددادة لممعممددين فددي مدارسدديم  ،وعمددييم أن يصددمموا بدرامج تدددريب تمكددنيم مددن القيددام بددادوارىم
القيادية .
وأوضددحت النتددا ج أن رؤسدداء ىي ددات المندداىج العربيددة اختمف دوا عددن رؤسدداء ىي ددات المندداىج
اإلنجميزية في آر يم حول أىمية البرامج و أىدافيا ومواصفاتيا ويعزى ذلك إلى تأثير الجنسية والف ة
العمرية والخبرة حيث أن الفروق دا ماً جاءت لصالح ر يسات ىي ات تدريس المواد العربية و السدبب
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في ذلك الشعور باالنتماء ر م مشقة العمل في الميدان التربوي إلى جانب أن كمين مواطنات يقدمن
الكض٘س حزٔ لْ لن ٗطلت هٌِي هي ثبة الزفبًٖ ّ خدهةخ اجع٘ةبو ّالةْغي فِةٖ ظةزجل هْعةْ ح حزةٔ
رسٓ ًزبئظ رفبًِ٘ب ّئخالصِب .
كوب أى هعزْٓ زظب زئ٘عبد ُ٘ئبد ردزٗط هْا اللغخ اإلًغل٘صٗخ الالرةٖ هةسزى ثزغةبزة
كض٘سح ألل جى ظمف ا لزْلعبد لدِٗي عبو فِي ٗخعي الزغسثخ فةٖ الزةدزٗط ٌُةب ّٗزةْلعي أى ركةْى
ثساهظ الزدزٗت هالئوخ لوعزْٓ الزطْٗس الرٕ ٗسعٍْ الوغلط .

وممب سبق تىصي الببحثة ببلتبلي :
 .1التنسيق مع إدارات المدارس لحصر أوجو القصور لرؤساء األقسام في الجوانب الفنية كميارات
الحاسوب وميارات المية أو الجوانب اإلدارية كتابقة تقارير متابعة أداء المعممين أو تحميل
البيانات والميارات القيادية كاإلشراف و نقل الخبرات وقيادة المعممين.
 .2مراعاة االحتياجات التدريبية المختمفة والفروق بين رؤساء اليي ات في الخبرة والمؤىالت عند
تخطيط و تنفيذ برامج التنمية المينية .
 .3تفعيل وسا ل تقييم فعالية برامج التنمية المينية مثل االستبانات الدقيقة التي تقيس كل عناصر
التدريب المنفذ والمقابالت وورش العمل .
 .4تكثيف التدريب في النواحي والميارات القيادية مثل ميارات حل المشكالت  ،اإلشراف و تقديم
التيذية الراجعة و يرىا .
 .5ضرورة إيجاد آلية تحفز المدارس لتبادل الخبرات بشكل فعال بحيث يتم االستفادة من
الممارسات المتميزة وتعميميا .
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 .6تنظيم جمسات تدريب خاصة بميارات ومخرجات مناىج (العموم و التربية اإلسالمية والتربية
الوطنية) ألن المجمس طور المناىج ولم يتم التدريب عمييا بشكل كاف .
 .7إجراء دراسات أخري حول موضوع أثر التنمية المينية ودراستيا بشكل أوسع في دولة اإلمارات
العربية المتحدة لتشمل جميع مناطق الدولة.
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ممألق أ
جامعة اإلمارات العربية المتحدة
كمية التربية
قسم أصول التربية
ماجيستير التربية
برنامج القيادة التربوية
2015/06/11
التربويون  /التربويات الكرام
ىددذه االسددتبانة جددزء مددن د ارسددة تحددت عندوان "فعاليااة ب ارامج التاادريب المقدمااة لرؤساااء

الهيئااات التدريسااية ماان قباال مجمااس أبااوظبي لمتعماايم ماان وجهااة نظاارهم فااي مدينااة العااين و
تسدعى لإلسديام فدي تطددوير بدرامج التنميدة المينيددة المقدمدة لرؤسداء المدواد و ذلدك بد ارسدة الوضددع
الراىن من وجية نظرىم لتوفير توصيات تسيم في تطوير ىذه البرامج.
و الباحثد د ددة إذ تضد د ددع بد د ددين أيد د ددديكم ىد د ددذه االسد د ددتبانة فدنيد د ددا تقد د دددر مسد د دداىمتكم الفعالد د ددة
باإلجاب ددة ع ددن فقد درات االس ددتبانة بدق ددة وموض ددوعية لم ددا ل ددو م ددن أث ددر ف ددي الحص ددول عم ددى نت ددا ج

دقيق ددة ،عممد داً ب ددأن تعب ددة االس ددتبانة تس ددتيرق م ددن  20-15دقيق ددة .ك ددل م ددا ي ددرد ف ددي اإلجاب ددات
س د دديكون موض د ددع احتد د درام ويعام د ددل بسد د درية تام د ددة ول د ددن يس د ددتخدم إال أل د د دراض البح د ددث العمم د ددي

فقد ددط  ،وعميد ددو ال داعد ددي لكتابد ددة االسد ددم أو أي معمومد ددات تد دددل عمد ددى شخصد ددكم الك د دريم إال فد ددي
حال د ددة الر ب د ددة ف د ددي المش د دداركة ف د ددي المقابم د ددة الياتفي د ددة الت د ددي س د ددتجرييا الباحث د ددة م د ددع م د ددن ير د ددب

فقط من المشاركين مع الحفاظ عمى سرية رقم الياتف.
لالستفسار عن الدراسة بدمكانكم التواصل مع الباحثة عمى الرقم  050أو عبر البريد

االلكترونيram1.kram2@gmail.com

شاكرين لكم تعاونكم و مشاركتكم
الباألثة رممة العامري
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United Arab Emirates University
Education College
Department of Education Foundation
Masters of Education
Education leadership program

6/11/2015
Dear Educators,
This questionnaire is part of a study entitled “The effectiveness of the training
programs offered to Heads of Faculty by ADEC from their point of view in Al
Ain city”. The study aims to contribute in the development of training programs
offered to Heads of faculty (HoF) by Abu Dhabi Education Council (ADEC), and
that is by studying the current situation from the HoF’s point of view in order to
provide recommendations that would help improve these programs.
The researcher puts in your hands this questionnaire while she is appreciating your
effective contribution in answering the questionnaire objectively and precisely. Your
objective contribution will helps her to have accurate results. Please note that this
questionnaire is lasting between 15 -20 minutes to complete it.
Whatever your response to the questionnaire, it will be treated respectfully and
confidentially, and it will be used only for research purposes.
In Addition, there is no need to write down your name or any information that
shows your good self unless you do not mind to have a phone interview which the
researcher will conduct with those who wish.
Your contact numbers also will treat confidential.
For more inquiry, please contact the researcher on the following contacts:
Mobile: 0529299732
Email: ram1.kram2@gmail.com
Thank you for your collaboration and cooperation
Researcher Ramla Al Ameri
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معلىمبت عبمة
General Information
□ ر يس ىي ة المية االنجميزية

□ر يس ىي ة المية العربية

□ Head of English lang.

□ Head of Arabic lang.

□ حمقة أولىCycle One
□54-45

□ رياض أطفالKindergarten

□44-35

34 -25 □

Less than 25
□أقل من

Job الوظيوة
Level المرألمة
Age العمر

هي فعلك لن ثزحدٗد زعخ هْافمزك علٔ اًطجبق العجبزاد الوركْزح أ ًبٍ علٔ ثساهظ الزٌو٘خ الوٌِ٘خ الومدهخ
:ٖلسؤظبء الِ٘ئبد الزدزٗع٘خ هي لجل هغلط أثْظجٖ للزعل٘ن ّفك الوم٘بض الزبل
Please select your level of agreement to the statements listed below on the
professional development programs offered to Head of Faculty by ADEC in
accordance with the following scale:
0 = ( I Strongly disagree , ) ال أّافك ثشدح
1= (I disagree , ) ال أّافك
2 = (Neutral , )هحبٗد
3 = ( I agree , ) أّافك
4 = ( I strongly agree , ) أّافك ثشدح
. أهبم العجبزح، فٖ حبلخ عدم هعسفزك ٗسعٔ كزبثخ ال أعرف:مالحظة
Note: In case you do not know, please write I don’t know, in front of the statement.

أّافك
ثشدح

أّافك

هحبٗد

ال أّافك

ال أّافك
ثشدح

strongly
agree
4

agree

Neutral

disagree

3

2

1

Strongly
disagree
0

العٌبصس
The statements

م

The program importanceأهمية البرامج
رحمك لسؤظبء اجلعبم زفع
.ٖهعزْاُن الوعسف
Raises the knowledge

1
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أّافك
ثشدح

أّافك

هحبٗد

ال أّافك

ال أّافك
ثشدح

strongly
agree
4

agree

Neutral

disagree

3

2

1

Strongly
disagree
0

العٌبصس
The statements
level of Head of
Faculty
رحمك لسؤظبء اجلعبم الزحعي
الوعزوس فٖ هوبزظزِن
ج ّازُن الم٘ب ٗخ ظوي الٌجبم
.ٖالزعل٘و
Help to continuous
improvement in the
exercise of leadership
roles within the
educational system
ٌٗعكط أصسُب علٔ رحعي
هعزْٓ أ اء الوعلو٘ي اخل
.الصف
Improves the teachers’
performance in the
classroom.
ٌٗعكط أصسُب علٔ لدزح
الوعلو٘ي لالظزغبثخ للوزغ٘ساد
الوعبصسح
Improves the teachers’
ability to respond to
the contemporary
variables

م

2

3

4

رعصش العلْك٘بد الم٘ب ٗخ لدِٗن
.ٖالوْعِخ لدعن اج اء الزعل٘و
Promote leadership
behaviors that support
the educational
performance.
رعصش لدِٗن المدزح علٔ ثٌبء
.عاللبد ّغ٘دح هع الوعلو٘ي
Enhance their ability
to build strong
relationships with
teachers

5

6
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أّافك
ثشدح

أّافك

هحبٗد

ال أّافك

ال أّافك
ثشدح

strongly
agree
4

agree

Neutral

disagree

3

2

1

Strongly
disagree
0

العٌبصس
The statements
رعصش لدِٗن المدزح علٔ رم٘٘ن
.ا اء الوعلو٘ي
Enhance the teacher’s
ability to evaluate the
performance of other
teachers
روكٌِن هي رْف٘س فسص
رطْٗس هٌِٖ للزعل٘ن الفعبو
رزٌبظت ّاحز٘بعبد الوعلو٘ي
.الزدزث٘جخ
Enable them to
provide professional
development
opportunities for
effective learning to
suit the training needs
of teachers.

م

7

8

رعِن فٖ رطْٗس الوعلو٘ي ثوب
ٌٗعكط علٔ ئعدا غلجخ
ٔلب زٗي علٔ الوٌبفعخ عل
ٖالوعزْٓ العبلو
Contribute to the
development of
teachers where they
have the ability to
prepare students to
compete on a global
level

9

رعبُن فٖ زفع هعزْٓ أ اء
الودزظخ ّفك الٌوْذط
.الودزظٖ الغدٗد
Contribute to raising
the level of school
performance according
to the new model
school standers.
مه أهداف برامج التىمية المهىية المقدمة لرؤسبء الهيئبت التدريسية

10
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أّافك
ثشدح

أّافك

هحبٗد

ال أّافك

ال أّافك
ثشدح

strongly
agree
4

agree

Neutral

disagree

3

2

1

Strongly
disagree
0

العٌبصس
The statements

م

From the objectives of the professional training programs offered to Heads of Faculty
رعسٗف زؤظبء الِ٘ئبد الغد
.ثأ ّازُن الوزْلعخ هٌِن
Explain to the new
Heads of faculty the
roles/ responsibilities
expected of them
رطْٗس اجظبل٘ت الزسثْٗخ
.لدِٗن
Develop their
educational methods
رطْٗس اجظبل٘ت اإلشساف٘خ
.لدِٗن
Develop their
supervision methods
رطْٗس لدزرِن علٔ رْص٘ل
. الوعلْهبد
Develop their ability to
deliver information.
هعبلغخ أّعَ المصْز الرار٘خ
.اّ الشخص٘خ لسؤظبء الِ٘ئبد
Treat negative aspects
of Heads of faculty on
the personal level
ٖهعبلغخ أّعَ المصْز ف
الٌْاحٖ اإل ازٗخ لسؤظبء
.الِ٘ئبد
Treat negative aspects
of Heads of faculty on
the professional level.
رحدٗش هعبزفِن فٖ اجظبل٘ت
ّٖالٌجسٗبد الحدٗضخ ف
.الزسث٘خ
Update their
knowledge of the
methods and theories
of modern education.

11

12

13

14

15

16

17
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أّافك
ثشدح

أّافك

هحبٗد

ال أّافك

ال أّافك
ثشدح

strongly
agree
4

agree

Neutral

disagree

3

2

1

Strongly
disagree
0

العٌبصس
The statements

م

ْٕرعصٗص رمدٗسُن للعول الزسث
promote .َّاالًزوبء ل
enthusiasm and the
apparition of the
program.

18

رعصٗص فسص رجب و الخجساد
.ّالزغبزة ثٌِ٘ن
Enhance opportunities
for the exchange of
experiences and of
expertise.

19

ئكعبة زؤظبء الِ٘ئبد
هِبزاد ل٘ب ٗخ ٗوكي
اظزخداهِب فٖ الوْالف
الزسثْٗخ
Give HoFs leadership
skills that can be used
in various educational
situations.

20

:مىاصفبت برامج التىمية المهىية أوهب
Specifications of Professional Development programs are:
هكولخ لجععِب الجعط
complement to each
other.

21

رْفس أًشطخ رشغع الزعلن
.الٌشػ
provide activities that
promote active
learning

22

رأخر ثبعزجبزُب خجساد
.الوزدزث٘ي
takes the trainees
experience into
account

23
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أّافك
ثشدح

أّافك

هحبٗد

ال أّافك

ال أّافك
ثشدح

strongly
agree
4

agree

Neutral

disagree

3

2

1

Strongly
disagree
0

العٌبصس
The statements

م

.رمدم ًجسٗبد عدٗدح للوزدزث٘ي
introduce the trainee’s
experience into
consideration.

24

رمدم ثطسق هخزلفخ هضل
، ّزغ العول،الوحبظسح
، هغوْعبد لساءح،هإروساد
الخ.... أثحبس
offered in a variety of
ways, such as lectures ,
workshops,
conferences, reading
groups, researches....
etc.

25

روكي الوزدزث٘ي هي ّظبئل
.الزمصٖ ّاالكزشبف
trainee’s enhance the
abilities to investigate
and discover.

26

هخططخ ّفك االحز٘بعبد
.الزدزٗج٘خ للوزدزث٘ي
Planned in accordance
with trainees’ needs.

27

.رٌفر فٖ هكبى هٌبظت
Carried out in suitable
places.

28

رساعٖ الزْل٘ذ الوٌبظت
.للوزدزث٘ي
Take on Account
suitable time for
trainees.
رمدم هي لجل هدزث٘ي
.هزخصص٘ي
Offered by specialized

29

30
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أّافك
ثشدح

أّافك

هحبٗد

ال أّافك

ال أّافك
ثشدح

strongly
agree
4

agree

Neutral

disagree

3

2

1

Strongly
disagree
0

العٌبصس
The statements

م

trainers.
.رعمد ثشكل هزْاصل
31
Held continuously.
رم٘٘ن ثساهظ الزٌو٘خ الوٌِ٘خ الومدهخ لسؤظبء الِ٘ئبد الزدزٗع٘خ
The evaluation of the effectiveness of professional development programs offered to Heads of faculty
ٗزن رم٘٘ن الجساهظ الزدزٗج٘خ
هجبشسح ثعد رمدٗوِب ثبظزخدام
.اظزوبزح الزم٘٘ن
The training programs
are evaluated
immediately after
providing them using
the evaluation form.

32

ٗزن رم٘٘ن الوزدزث٘ي لوعسفخ
زعخ اظزفب رِن هي الجسًبهظ
الومدم ثبخزجبز كزبثٖ اّ رطج٘ك
ّعولٖ أّ عسض رمدٗوٖ ا
.ٍغ٘س
The trainees are
evaluated to determine
how much they
benefited from the
program offered,
through a written test,
practical application,
presentation, or any
other means.

33

ٗزن ل٘بض زعخ عن الودزظخ
لزطج٘ك هب رن رعلوَ فٖ ثساهظ
.الزدزٗت
The schools’ support
level of applying the
provided training
techniques is measured
ٗزن ل٘بض االحز٘بعبد الزدزٗج٘خ
للوزدزث٘ي لجل ّظع الخطخ
 هضال هي خالو.الزدزٗج٘خ

34

35
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أّافك
ثشدح

أّافك

هحبٗد

ال أّافك

ال أّافك
ثشدح

strongly
agree
4

agree

Neutral

disagree

3

2

1

Strongly
disagree
0

العٌبصس
The statements

م

ّاالظزجبًبد أّ الومبثالد أ
.هالحجخ اال اء أّ الزم٘٘ن
The training needs of
trainees are measured
before putting the
training plan in place.
For example, through
questionnaires,
interviews,
observations or
performance
evaluations.
ٗزن ل٘بض زعخ اظزخدام
الوزدزث٘ي للوعبزف
ّالوِبزاد الزٖ اكزعجُْب ثعد
.هدح هي الزدزٗت
The level of
application by the
trainees of the skills
and information given
through training
programs is measured
after a period.
ٗزن ل٘بض زعخ أصس الزٌو٘خ
الوٌِ٘خ لسؤظبء الِ٘ئبد
.الزدزٗع٘خ علٔ الوعلو٘ي
The impact degree
Heads of faculty
professional
development on
teachers is measured.
ٗزن ل٘بض زعخ أصس الزٌو٘خ
الوٌِ٘خ لسؤظبء الِ٘ئبد
.الزدزٗع٘خ علٔ الطلجخ
The degree to which
HoFs professional
development has
impacted on students.

36

37

38
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ثبويب:
 -1يرجى كتببة الممبرسبت والخبرات التي استفدتمىهب مه البرامج التدريبية المقدمة مه قبل المجلس .

1- Please write the practices and experiences gained from the programs
provided by ADEC, in your point of view.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

ثالثا :
يرجا كتابااة اوجااه القصااور فااي بارامج التنميااة المهنيااة المقدمااة ماان قباال مجمااس أبااوظبي أبااوظبي لمتعماايم

لرؤساء الهيئات التدريسية؟

2- Please write the limitations you see in the professional development
programs provided by Abu Dhabi Education Council to Heads of

Faculties.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

ىل تر ب بدجراء مقابمة ىاتفية مع الباحثة في حال ر بت الباحثة في استقصاء إجابات أعمق لمدراسة.

Would you agree to have a phone interview with a researcher, if she
?needed more information

نعم □ Yes

ال □ No

في حالة الموافقة يرجى وضع رقم الياتف لمتنسيق لممقابمة.......................................... .
………………………………If yes, please write your phone number
شك ارً مرة أخرى عم مشاركتك

Thank you again for your participation

-
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ممألق ب
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ممألق ج

