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ة ة ة ةةو معايري رخص ة ة ة ةةة ابعلت

:امللخص

هدفت الدراس ة ة ة ةةة بر اج اد بيب ما مدريى جاحت الا ااحتياجاي التدريبية بعلما ال بية الكةية عبملةة العيببية الس ة ة ة ةةعودية

 وا ملبيع ا الا ايةة ما معلما ال بية الكةية عبملةة، ومجعت البيا ي عسة ةةت دام ااسة ةةتبانة، وجد اُسة ةةت دمت الدراسة ةةة ابة ا اب تلط،ومعوجاي التدريب
 ثعيةة مثلة دتمع الدراس ة ة ةةة ابتمثا مجيع معلما ال بية الكةية البال، ا اختيارهت علليبيعة اللبعية العش ة ة ةواحية،معلما
ً )591( العيببية الس ة ة ةةعودية بل ح م ا

 وجد موص ة ة ةةا الدراس ة ة ةةة بر تي متوس ة ة ةةلاي ااحتياجاي التدريبية بعلما ال بية الكةية العاحمة الا معايري رخص ة ة ةةة ابعلت ي اود ما ب، معلما
ً )4864( ح مه
 ثما تظ يبي الةتاحا ادم وجود االجة ذاي دالة بحص ة ةةاحية ب متوس ة ةةط ااحتياجاي التدريبية بعلما ال بية،ثبريا
ً  وجد ثاي احتياج ت،)4.06() و3.62(
 والذيا ييبوي،)%29.5(  وجد بلغت نسة ةةبة ابعلم الذيا ييبوي تهنت سة ةةيدخلوي اختبار رخصة ةةة ابعلت،الكةية عبملةة العيببية السة ةةعودية ومتغري سة ةةةواي ا دمة
 ثما تظ يبي الةتاحا تهنا ا موجد االجة ب متوس ة ة ة ةةط ر باي معلما ال بية الكةية،)%42.4(  والذيا مل يعيبروا بعد،)%28.1( تهنت لا يدخلوا ااختبار
)؛ وجد حلت معوجاي خميبجاي التدريب وحوافزه3.62(  ثما تي متوسةط جمااي معوجاي التدريب بل،دخول اختبار رخصةة ابعلت ومتغري سةةواي ا دمة
 و ابيبمبة األخرية معوجاي مةكيذ التدريب مبتوسة ة ة ة ةةط،)3.66(  و ابيبمبة الثانية معوجاي ختليط التدريب مبتوس ة ة ة ةةط بل،)3.72( ابيبمبة األور مبتوس ة ة ة ةةط بل
. ومع حاي لتذليا معوجاي التدريب،) دورة مدريبية13( و،خاصا
ً ) هدفًا55( و،ااما
ً ) هدفًا13(  ثما تي الرب ما ابع د تشتما الا،)3.49(
 رخصة ابعلت؛ ااحتياجاي التدريبية؛ معوجاي التدريب؛ معلمو ال بية الكةية:الكلمات املفتاحية
A Proposed Training Program Based on Teacher Licensing Standards in Light of The Training
Needs of Art Teachers in The Kingdom of Saudi Arabia and Obstacles to Their Training
Dr. Mohammed Hassan Saeed Al-Sufran
Associate Professor at Curriculum and Instruction Department
Faculty of Education, King Khalid University

Abstract:
This study aimed at suggesting a training program based on the training needs of art teachers in the Kingdom of
Saudi Arabia in the light of the criteria of the teacher license and training obstacles. The mixed methods were used,
and data were collected by a questionnaire. (591) teachers were chosen in a stratified random manner, From a
community of (4864) teachers, as a representative sample of the research community from art education teachers.
The results revealed that the average training needs for art teachers based on the teacher licensing criteria ranges
between (3.62) and (4.06), and their needs were significant. The results also showed that there was no statistically
significant relationship between the average training needs for art teachers in the Kingdom of Saudi Arabia and the
years of service variable; and the percentage of teachers who believed that they would sit the teacher license test was
(29.5%), and that of those who saw that they would not sit the test was (28.1%), and the percentage of those who
have not yet decided was (42.4%). The results also showed that there was no relationship between the average desires
of art teachers joining the teacher license test and the years of service variable. In terms of years of service, the
average areas of training obstacles reached (3.62); obstacles to training outputs and incentives were ranked first with
an average of (3.72). In second place are the obstacles to training planning with an average of (3.66). In the last place
come the obstacles to implementing training with an average of (3.49), and the proposed program included (13)
general goals, (55) special goals, (13) training courses, and proposals to overcome training obstacles.
Keywords: Teacher’s License, Training Needs, Training Obstacles, Art Teachers.
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د .حممد حسا سعيد آل سكيباي :بيب ما مدريى مع د جاحت الا معايري رخصة ابعلت
مدريب ت

مقدمة:

و ااحتياجاي التدريبية بعلما ال بية الكةية عبملةة العيببية السعودية ومعوجاي

حيظا التعليت ابملةة العيببية السعودية بدات حةوما ثبري وخري دليا الا ذلك ابيزانياي الةبرية اليت
سةوًي ،ويدل ذلك الا بمياي الدولة أبمهية التعليت ملوييب شىت مةاحا احلياة.
يتت ختصيص ا للتعليت ً
ملحا لتلوييب التعليت
ويعد ابعلت ما اةاصيب التعليت اب مة ،وأتهيله سوا جبا ا دمة تو اثةاح ا يعد مللبًا ً
ملوييبا لباجا اةاصيبه.
ومعدمه ،واةدما يلور اةصيب ما اةاصيب العملية التعليمية وتنظمته فإي هذا يتللب ً
وما ا لواي التلوييبية ألدا ابعلت تالةت هيئة معومي التعليت والتدريب اا ااتماد اختبار اليبخصة اب ةية
للمعلم وابعلماي ما اتريخ (2/1/2020م)؛ لإلس ام رفع جودة تدا ابعلت وفق ابعايري اب ةية ومتللباي
ال خيص اب ين التعليما ،ثما تهنا ستحكز الا التلوييب اب ين للمعلم والتعلت الذايت ،ب افة بر تهنا ستلبق ابعايري
اب ةية جمال الت صصاي التعليمية اب تلكة ،وهذا يضما استيكا ابعلت للحد األدىن ابعبول ما معايري الةكاية
اب ةية (اةاظ.)2020 ،
ومؤثد نتاحا دراسة جولد هيرب ) (Goldhaber, 2007اليت تجيباها واية ثاروايةا الشمالية األميبيةية
تنه يوجد االجة ب رخصة ابعلت وحتصيا اللالب اليبًي ياي ،وييبى ابدالةيبمي ( )2009تي وجود رخصة ابعلت
ابملةة العيببية السعودية تصبح يبورة ملحة مت التدريس ،ويؤثد ثا ما البشري ومصلكا ( )2013الا
تي رخصة ابعلت وسيلة إلصالد التعليت.
ورخصة ابعلت ابارة اا "معايري مؤثد للم تمع تي ابعلم ابمارس ب ةة التعليت لدي ت احلد األدىن ما
الةكا ة" ) (Hilda, 2006, p:8وها مغلا جمال ؛ األول ادال ال بوية العام الذي مش ك في ا مجيع
الت صصاي التدريسية؛ ويتضما :ابعيبفة اب ةية ،ومعزيز التعلت ،ودات التعليت ،وابسؤولية اب ةية ،ويعاس ما خالل
ختصصا ،ويغلا ادااي األساسية لةا ختصص وما مة ا
معيارا ،والثاين جمال الت صص ويشما ()25
ً
(ً )11
ختصص ال بية الكةية ،ومعيس رخصة ابعلت مدى حتعق احلد األدىن ما ابعايري اليت يةبغا موفيبها ابعلت ،مبا مشما
اليه ما معارف والوم وم اراي مغلا اجلوانب األساسية للم ةة (هيئة معومي التعليت والتدريب.)1441 ،
وملبق رخصة ابعلت ادد ما الدول ومة ا الواًيي ابتحدة ااميبيةية؛ حيث ملبق بعدة تشةال ،ومة ا
رخصا با ييبيد تي يلتحق علتدريس
اليبخصة التعليدية اليت متةح للمعلم ابت يبج ما ثلياي ال بية ،ثما تي هةاك ً
ما احلاصل الا البةالوريوس ري ال بوي وها متللب احلصول الا دوراي ب افية ،ولةا مة ا متللبامه وجتدد
ثا ( )4بر ( )5سةواي ،وما متللباهتا ااختباراي والدوراي ومعومي األدا  ،وختتلف هذه ابتللباي ما واية
ألخيبى؛ فبعض ا أيخذ علثالثة متللباي ،وبعض ا عثة  ،وجلة مة ا بواحد (Hilda, 2006).
- 237 -

جملة جامعة الباحة للعلوم اإلنسانية ،العدد ( ،)25ربيع الثاين 1442ه – ديسمرب 2020م

و الياعي جتدد اليبخصة للمعلت الا رتس العما ثا اشيب سةواي ،ويلزم للحصول الي ا عاش اك
( )30سااة مدريبية برباما التلوييب اب ين ،وهةاك ادة طيبق للحصول الي ا؛ ما خالل اختبار موحد الا مستوى
الدولة ،ومعييت تدا ابعلت عإل افة بر اجتياز ااختباراي الت صصية ،وجد متةح ما خالل اجتياز بيباما مدريبية،
تيضا بجيبا اختباراي اامة وخاصة ،ومتةح بعض الدول اا طيبيق
مع معارييب ثكا ة التدريس ،وما هذه الليبق – ً
معيت خارجا (Nakayama, Takagi, & Imamura, 2010).
فيبنسا يتللب احلصول الا رخصة ابعلت احلصول الا الدرجة اجلامعية ،واجتياز سلسلة ما اامتحا ي
التةافسية جمال الت صص و جمال الت ليط للتدريس ،والتدريب بدة اام ،واجتياز اختبار الل ةة ابيبثزية ابشيبفة
الا ابعلم (شيبييب ،ابصيبي.)2017 ،
وجند تي رخصة ابعلت ابملةة العيببية السعودية اجتصيبي الا اختبار حتيبييبي موحد الا مستوى الدولة،
وهذا فيه اجتصار الا اجلانب ابعيب  ،خبالف التةوع الذي ذثيب ساب ًعا ما خالل استعيباض جتارب بعض الدول،
اليت لدي ا تثثيب ما تداة ليبخصة ابعلت؛ وهذا يؤدي بر التةوع الذي يتةاسب مع طبيعة هذه اب ةة.
وجد تجيبيت ادد ما الدراساي رخصة ابعلت ،ومة ا دراسة تمحد ( )2018اليت هدفت بر معيبف واجع
و ( )18جتيببة لدول وواًيي ،وجد موصلت بر تي ت لب الدول مش ط رخصة ابعلت
مت التعليت اابيًا
بزاولة اب ةة ،وتي ت لب الدول معلا رخصة مؤجتة ،ث رخصة بدة ( )3سةواي ،وبعض ا ( )5سةواي ،ثما موصلت
بر تي ت لب الدول متللب التدريب بدة ا معا اا ( )32سااة العلوم ال بوية للحصول الا رخصة ابعلت،
وجد توصت الدراسة الا تمهية بجيبار رخصة ابعلت وفق معايري حمةمة ومعيبة.
وجد تظ يبي نتاحا دراسة شولز ) (Shuls, 2017بر وجود أتثري ليبخصة ابعلت الا حتصيا الللبة .بيةما
تظ يبي نتاحا الدراسة اليت تجيباها ثا ما :هيانسةك وثيت وتوبيبايا وريكة (Hanuskek, Kaim, O,
) Brien & Rivkin, 2005بر ادم وجود ارمباط ب رخصة ابعلت وجودة تداحه التدريسا.
و دراسة ابلريي ( )2017اليت هدفت بر معيبف آرا ابعلم جتاه رخصة مزاولة م ةة التدريس دولة
معلما وجد موصلت بر تمهية
الةويت ،اليت تجيبيت الا ايةة ما ابعلم
مجيع ابيباحا التعليمية بلغت (ً )834
رخصة ابعلت زًيدة جودة التعليت وحتعيق تهدافه ،وتي هلا تمهية رفع ابةانة ااجتمااية ب ةة التدريس ،وها
وسيلة للتةمية اب ةية ،ومشعيب ابعلت بثعة م ارامه اب ةية ،وجد توصت الدراسة بسيباة ملبيع ا دولة الةويت.
خبريا ما السعودية وخارج ا ،وجد خلص بر تي
ودراسة الب ي ا ( )2015اليت استللع في ا آرا (ً )65
رخصة ابعلت مس ت انتعا ابعلم األثكا  ،وتهنا مس ت بصالد العملية التعليمية ،وتهنا س فع ما مةانة ابعلت
ادتمع تسوة عألطبا واب ةدس .
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وجد طالب شوجاي ) (Chugai, 2015بتغيري تنظمة رخصة ابعلت اليت معتمد الا ااختباراي التحيبييبية
ودا بعد حصوله الا اليبخصة حىت أييت مواد اختباراي اليبخصة
ثا ( )5سةواي؛ ألي ابعلت ميةا تا يؤدي جم ً
العادمة ،وهذا جد ا يةوي له األثيب اإلجيايب الا حتصيا الللبة.
وما سبق يتضح تي معظت الدول متةح رخصة ابعلت ثا مخس سةواي وهذا ما ساري اليه ابملةة العيببية
السعودية ،ويالحظ تي معظت الدراساي اليت تجيبيت الا رخصة ابعلت العيببية والسعودية ثانت ميبثز الا تمهية
اليبخصة واآلرا حوهلا ،والتصوراي حول ملبيع ا وهذا متوجع؛ حيث بهنا مل معيب بعد ،ثما تي بعض الدراساي رتي
دورا بجيابيًا الا تدا اللالب وحتسا خميبجاي التعليت ،ودراسة رتي اةس ذلك.
تي ليبخصة ابعلت ً
وحىت مة ح رخصة ابعلت ،وحتعق ابعايري اليت بةيت الي ا فإهنا حتتاج بر التدريب ،الذي يعد ما تهت
األدواي اليت معما الا ملوييب تدا ابعلم  ،وجتعل ت يواثبوي ابست داي وابتغرياي ابيداي ال بوي ،وجد
ملوري تساليبه وثيكيامه ،ومعد ااحتياجاي ما تهت متللبامه ،وهلا تدواهتا وطيبج ا ،وثلما ثاي حتديد ااحتياجاي
دجي ًعا ثلما سااد ذلك الت ليط اجليد للتدريب.
ومعد ااحتياجاي التدريبية ا لوة األور املية مصميت التدريب ،ومدخا م ت بعظت ا لواي ابتبعية
مصميت التدريب ،وبذا مل حتدد علشةا ابةاسب فما ابمةا تي يتت التدريب بشةا ا حيا مشةالي األدا ،
تو جد مشتما الرباما التدريبية الا تهداف تو حمتوى تو طيبق ري مةاسبة ،تو جد ييبسا ابتدرب بر بيباما ا
هدرا للوجت واجل د (نوي ،)2017،ويتت حتديد ااحتياجاي
ميتلةوي متللباهتا ،تو جد يةوي التدريب ري فعال ،تو ً
التدريبية بةا ً الا آرا ابتدرب ؛ وهذا تفضا لتعيبف جوانب الةعص اليت لدي ت ،وآرا اليبؤسا والعياداي؛ لعيبهبت
واطالا ت الا مشةالي العما ،والعصور الذي لدى ميبؤوسي ت ،واختصاصا التدريب؛ ألهنت تجيبب حبةت خرباهتت
هذا ادال ،وجتيبيب ت لليبق املية ،وخرباي م اثمة (سامل.)2015 ،
وجد تجيبيت ادد ما الدراساي لالحتياجاي التدريبية ال بية الكةية ،ومة ا دراسة نوف العبد اللليف
( )2017اليت هدفت بر حتديد ااحتياجاي التدريبية ابعتمدة الا الةظيبية الكةية ابعيبفية ) (DBAEبعلماي
ال بية الكةية ابيبحلت ابتوسلة والثانوية مبديةة اليبًيض ما وج ة نظيبها ونظيب ابشيبفاي ،وجد ثاي ما تهت
نتاح ا تي احتياجاي معلماي ال بية الكةية التدريبية ثانت ثبرية ،وجد رثزي الا ااحتياجاي التدريبية ا اصة
علةظيبية الكةية ابعيبفية.
ودراسة العتيى ( )2014اليت هدفت بر حتديد ااحتياجاي التدريبية بعلما ال بية الكةية مبديةة اللاحف
ومعلمة وجد موصا بر وجود احتياجاي مدريبية
معلما ً
ما وج ة نظيب ابشيبف وابعلم  ،الا ايةة بلغت (ً )107
بل متوسل ا ( )3.34بدرجة م مة ،ثما موصا بر ادم وجود فيبوق حتديد ااحتياجاي التدريبية معزى لل ةس،
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مع وجود فيبوق معزى للمؤها الدراسا وسةواي ا ربة ،وجد رثزي هذه الدراسة الا ااحتياجاي التدريبية
ا زف واألشغال ،واليبست ،واللبااة ،والتصوييب التشةيلا ،والت اجلمال ،والةعد الكين.
و دراسة العتوم ( )2011حيث هدفت بر حتديد ااحتياجاي التدريبية بعلما ال بية الكةية مدارس
معلما ومعلمة ،وموصلت بر
مدييبية حمافظة جيبش ما وج ة نظيب ابعلم  ،اليت تجيبيت الا ايةة بلغت (ً )35
وجود احتياجاي ثبرية لدى ايةة الدراسة ،مبتوسط بل ( ،)4ثما موصلت لعدم وجود فيبوق ذاي دالة بحصاحية
لالحتياجاي التدريبة لعيةة الدراسة معزى لل ةس تو ابؤها العلما ،تو ا ربة.
وهتدف الرباما التدريبية للمعلم بر مزويدهت أبحدث ابعارف التدريس ،و جمال ختصص ت ،ومدريب ت
الا مةمية م اراي التكةري لدى الللبة ،والتعلت الذايت ،ومزويدهت أبفضا نظيبًيي التعلت وابة ا والتعليت ،ومزويدهت
عب اراي جمال معةياي التعليت ،ومةويا اجتاهاي بجيابية لدي ت حنو اةاصيب العملية التعليمية ،واارمعا بةواما
التعلت ،وجودة التعليت ،ومال جصور بادادهت جبا ا دمة (صاحل ،التوجييبي.)2015 ،
ور ت تمهية التدريب با تنه يوجد ادد ما ابعوجاي اليت حتول دوي فعاليته ،وهذه ابعوجاي جد حتول دوي
حتديد تهدافه ،واستثماره ملبية حاجاي ابعلم .
وما الدراساي ابتعلعة مبعوجاي مدريب ابعلم دراسة تبو الواي ( )2008اليت هدفت بر معيبف معوجاي
معلما ومعلمةً ،وجد
مدريب ابعلم تثةا ا دمة وسبا التغلب الي ا مبحافظة زة؛ حيث تجيبيت الا (ً )485
تظ يبي نتاح ا بر تي نسبة ابعوجاي بلغت ( )%70معيبيبًا ،وثانت ابعوجاي ا اصة عحلوافز ابادية وابعةوية بةسبة
االية بلغت ( )%87معيبيبًا ،وابعوجاي ابتعلعة عاحتياجاي التدريبية بلغت ( )%74معيبيبًا ،ومعوجاي التدريب
معوجاي بشيبية ،ومادية ،ومعةوية ،وفةية ،وبدارية،
بلغت ( )%71معيبيبًا ،وجد مجع معوجاي مدريب ابعلم
ومعوجاي خاصة بتحديد ااحتياجاي التدريبية ،ووجت التدريب ،والوساحا التدريبية ،والتعليت ،والتدريب ،ومةاي
التدريب ،وحمتوى التدريب ،وتهدافه.
ثما تي دراسة العتيى ( )2014موصلت بر معوجاي التدريب لدى معلما ومعلماي ال بية الكةية مديةة
اللاحف ،وثاي تبيبزها ادم موفيب بيئة ومةاخ مدريى ،وال ثيز الا اجلانب الةظيبي التدريب ،وادم وجود استميبارية
للدوراي التدريبية ،و عف األساليب التدريبية ،وابدرب .
ور ت هذه اجل ود با تي هذه الدراسة ستسد ف وة حبثية ،حبةت تي رخصة ابعلت تجيبي حديثًا ابملةة
و معايريها ووف ًعا احتياجاهتت.
العيببية السعودية وهذا يتللب مدريب ابعلم الي ا
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مشكلة الدراسة:
اددا ما العيباراي التلوييبية ،وثاي ما مة ا جيبار ملبيق
تصدري وزارة التعليت ابملةة العيببية السعودية ً
رخصة ابعلت؛ حيث تمت مةكي ًذا لعيبار جملس الوزرا ابوجيب رجت ( )94واتريخ 1438/2/7هة ،عبوافعة الا ال ميباي
التةظيمية هليئة معومي التعليت والتدريب ومة ا الكعيباي ( )9،10ما ابادة (اثنيًا) اليت رثزي الا :باداد ابعايري اب ةية
بمارسة م ا التعليت وااتمادها ومتابعة ملبيع ا ،وملبيق ااختباراي ا اصة علةكاية اب ةية للمعلم -وما
حةم ت -التعليت ،وبصدار الش اداي ا اصة هبا (هيئة معومي التعليت .)1439,
وستلبق رخصة ابعلت الا ابعلم احلالي واجلدد ثافة ،ومعد شيبطًا تساسيًا بزاولة م ةة التعليت ،وال جية،
وجد ااتمد اختباراهتا الا ابعايري اب ةية للمعلت ،وهذا ااختبار يتةوي ما جزح جز يش ك فيه مجيع ابعلم ،
وجز ختصصا خاص بةا ختصص ،وما ما هذه الت صصاي ختصص ال بية الكةية؛ وحيث بي الباحث جدم
حما يبة بعلما ال بية حول ابعايري اليت جامت الي ا رخصة معلت ال بية الكةية با تنه احظ تي معظت احلضور لدي ت
صعوعي حول بعض هذه ابعايري وييبوي تهنت حيتاجوي بر التدرب الي ا.
ومبا تي ابعلت يعد تهت تدواي ملوييب التعليت فتأثريه يكوق أتثري البيئة ابدرسية وابة ا ،وبه يتت ختلا
الععباي ثزًيدة تاداد الللبة ،وجلة دافعيت ت (ابدالةيبمي ،وحبي  ،)2015 ،ومدريب ابعلم تثةا ا دمة يشةا
متعدما سلت
موجعا
العمود الكعيبي ألية جم وداي مبذهلا ابؤسساي ال بوية حنو التلوييب والتحديث ،وجد تحتا ً
ً
األولوًيي (ا زاالة)2019 ،؛ وما هةا مربز تمهية التدريب هذه ابيبحلة وهذا ما تثدمه دراسة تمحد ()2018
فعد موصلت بر تمهية التدريب واإلاداد ابسبق للمعلم جبا مةح ت اليبخصة اب ةية.
ويعتمد اختيار مو وع تي بيب ما مدريى وحتديد تنشلته ،وتساليب مةكيذه ،ومعوميه الا حتديد ااحتياجاي
التدريبية؛ مبا يؤدي بر بجياد مدريب فعال يؤدي اهلدف مةه (اللعاين ،)2009 ،وجد تثد نوى ( )2017الا
تمهية حتديد ااحتياجاي ف ا متثا تول جناحاي التدريب ،وحتدد مساره ،وجتعله ييبثز الا تهدافه.
وجد تثدي ثا ما دراسة تبو الواي ( ،)2008ودراسة سامل ( )2015الا تي تفضا الليبق لتعيبف
احتياجاي ابعلم التدريبية متت اا طيبيق استلالع آراح ت حوهلا ،ومبا تي بجيبار رخصة ابعلت ابملةة العيببية
السعودية يعد حديثًا ومل ملبق اختبارامه حىت اتريخ اانت ا ما ثتابة معيبييب هذه الدراسة فإي هذا ابو وع يعد ما
ابو وااي البحثية اليت ستس ت حتديد احتياجاي معلما ال بية الكةية العاحت الا معايري اختبار اليبخصة ا اصة.
وحبةت ما يثار حول وجود معوجاي للتدريب حتول دوي وصوله لتحعيق تهدافه ،وألمهية هذا ابو وع وجد
الباحث تي ما األمهية مبةاي تي يتت معيبف معوجاي التدريب ما وج ة نظيب معلما ال بية الكةية ابملةة العيببية
السعودية؛ حىت يتت مالفي ا اةد اج اد الرب ما التدريى.
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ومبا تي الدراساي السابعة جد مةاولت مو وااي خمتلكة اا مو وع هذا البحث ،وما تجيبي

ابملةة

معتصيبا الا بيئاي حمددة ومو وااي خمتلكة ،فإي الدراسة احلالية سيتليبق لك وة حبثية خمتلكة
العيببية السعودية ثاي
ً
جديدا ،ثما تي ايةة الدراسة ستشما معلما ال بية الكةية ابملةة العيببية السعودية.
ابو وع ثوهنا متللبًا ً
وبةا ً الا ما سبق فعد حتددي مشةلة الدراسة اج اد بيب ما مدريى جاحت الا معايري رخصة ابعلت
و ااحتياجاي التدريبية بعلما ال بية الكةية عبملةة العيببية السعودية ومعوجاي مدريب ت.
أسئلة الدراسة:
سؤال رحيس :ما الرب ما التدريى ابع د العاحت الا معايري رخصة ابعلت

و ااحتياجاي التدريبية

بعلما ال بية الكةية عبملةة العيببية السعودية ومعوجاي التدريب؟
ويتكيبع مةه األسئلة اآلمية:
و معايري رخصة ابعلت ما
 .1ما ااحتياجاي التدريبية بعلما ال بية الكةية عبملةة العيببية السعودية
وج ة نظيبهت؟
و معايري رخصة ابعلت
 .2ما االجة ااحتياجاي التدريبية بعلما ال بية الكةية عبملةة العيببية السعودية
مبتغري سةواي ا دمة؟
 .3ما درجة ر بة معلما ال بية الكةية دخول اختبار رخصة ابعلت؟
 .4ما االجة ر بة معلما ال بية الكةية دخول اختبار رخصة ابعلت مبتغري سةواي ا دمة؟
 .5ما معوجاي مدريب معلما ال بية الكةية عبملةة العيببية السعودية ما وج ة نظيبهت؟
أهداف الدراسة:
 .1معيبف ااحتياجاي التدريبية بعلما ال بية الكةية عبملةة العيببية السعودية
واالجت ا بسةواي ا دمة.

و معايري رخصة ابعلت

 .2معيبف ر بة معلما ال بية الكةية دخول اختبار رخصة ابعلت واالجت ا مبتغري سةواي ا دمة.
 .3معيبف معوجاي مدريب معلما ال بية الكةية عبملةة العيببية السعودية.
و ااحتياجاي التدريبية بعلما ال بية الكةية
 .4اج اد بيب ما مدريى جاحت الا معايري رخصة ابعلت
عبملةة العيببية السعودية ومعوجاي مدريب ت.
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فروض الدراسة:
 .1ا موجد االجة ذاي دالة بحصاحية اةد مستوى الدالة ( )0.05ب متوسلاي است اعي تفيباد ايةة
الدراسة حول ااحتياجاي التدريبية بعلما ال بية الكةية عبملةة العيببية السعودية العاحمة الا معايري رخصة
ابعلت ومتغري سةواي ا دمة.
 .2ا موجد االجة ذاي دالة بحصاحية اةد مستوى دالة ( )0.05ب متوسلاي است اعي تفيباد ايةة
الدراسة حول ر باي معلما ال بية الكةية دخول اختبار رخصة ابعلت ومتغري سةواي ا دمة.
أمهية الدراسة:
مةما تمهية الدراسة مو وا ا؛ فيبخصة ابعلت معد ما الك واي البحثية اجلديدة ابملةة العيببية
السعودية بعد بجيبارها ما جبا الوزارة ،ثما تي حتديد ااحتياجاي التدريبية بعلما ال بية الكةية ابملةة العيببية
السعودية سي عا الوزارة وبداراي التعليت الا دراية هبا ،ثما تي الرب ما التدريى ابع د سيسااد وزارة التعليت،
وبداراي التعليت مب تلف ابةاطق ملبية احتياجاي معلما ال بية الكةية بو وع م ت وجديد ،ثما تي الدراسة
ستزود ابسؤول اا التلوييب الوزارة مبدى معبا ابعلم اختباراي رخصة ابعلت ،ومعيبف معوجاي التدريبية بعلما
ال بية الكةية عبملةة العيببية السعودية سيسااد ابسؤول اا التدريب
علكاالية ابيبجوة ما الرباما التدريبية ابةكذة.

مستعبال مبا يعود
مالفي ا ،ومذليل ا
ً

مصطلحات الدراسة:
رخصة املعلم" :معين العملية اليت مبعتضاها ميةح ش ص السللة ثا ميارس التعليت ،تو بليبيعة تخيبى يؤدى
دورا معليميًا ابدارس ما اليبو ة ار السةة األخرية الثانوية ،ما معتضا احلصول الا الش ادة تو اليبخصة"
ً
(بوج ،هول ،2008 ،ص.)166 .
ومعيبف بجيباحيًا تهنا وثيعة مصدر وفق معايري حمددة ما جبا هيئة معومي التعليت والتدريب ابملةة العيببية
مؤهال بزاولة م ةة التدريس وفق ختصصه ،ومؤهله ليبمب حمددة ،وهلا مدة زمةية لصالحيت ا.
السعودية ،ويةوي حامل ا ً
االحتياجات التدريبية :ومعيبف تهنا "املية حتديد الك وة ب ما يستليع الش ص العيام به وما يةبغا تي
يعوم به لتحعيق هدف مع (البحريي.)2018 ،
ومعيبف بجيباحيًا تهنا الك وة اليت ييبى معلمو ال بية الكةية أبهنت حيتاجوي بر التدرب الي ا؛ حىت حيععوا ابعايري
ا اصة بيبخصة ابعلت ابملةة العيببية السعودية.
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معوقات التدريب:

"ها ابارة اا األسباب تو الصعوعي تو ابشةالي تو العواما اليت معيبجا حتعيق تهداف مدريب ابعلم
تثةا ا دمة" (ا زاالة ،2019 ،ص.)38 .
ومعيبف بجيباحيًا تهنا ابوانع اليت مصيبف تو مشغا مدريب ابعلم تثةا ا دمة اا حتعيق فاالية االية وفق
ما ييباه معلمو ال بية الكةية.
حدود الدراسة:
احلدود ابو واية :اجتصيبي الدراسة رخصة ابعلت الا اجلانب الت صصا ابعتمد الا ابعايري اب ةية
الت صصية لل بية الكةية.
احلدود الزمانية :طبعت ااستبانة الا معلما ال بية الكةية ابلتحع بوزارة التعليت عبملةة العيببية السعودية
حىت اتريخ 17/6/1441هة ابوافق 11/2/2020م.
منهج الدراسة:
تمبع الباحث ابة ا اب تلط الذي مجع ب ابة ا الةواا لإلجابة اا السؤال اليبحيس ،والةما الوصكا
ابسحا لإلجابة اا عجا األسئلة.
جمتمع الدراسة:
مةوي جمتمع الدراسة ما معلما ال بية الكةية مجيع ابيباحا التعليمية ابملةة العيببية السعودية ،وجد
رجع الباحث بر سعادة مدييب اموم ال بية الكةية بوزارة التعليت لتحديد معامل جمتمع الدراسة ،وجد ثانت ثما
اجلدول (:)1
جدول ( )1توزيع جمتمع الدراسة من معلمي الرتبية الفنية حسب املرحلة التعليمية
م

1
2
3

املرحلة
اابتداحية
ابتوسلة
الثانوية
ادموع

العدد

النسبة

2275

% 57

2029

% 42

60

%1

4864

% 100

معلما ما معلما ال بية الكةية للميباحا الثالث
ما جدول ( )1يتضح تي ادد تفيباد ادتمع (ً )4864
معلما ،ومعلما ابيبحلة ابتوسلة
مجيع مةاطق ابملةة العيببية السعودية ،وثاي ادد معلما ابيبحلة اابتداحية (ً )2275
معلما.
معلما ،ومعلما ابيبحلة الثانوية (ً )60
(ً )2029
عينة الدراسة :جام الباحث عختيار ايةة مثلة

العدد ،بليبيعة طبعية اشواحية؛ حيث بي العيةة ابمثلة

معلما وفق اجلدول الذي تاده ثري جيسا
اةصيبا مبل حوايل (ً )357
للم تمع الذي يبل ادده (ً )4864
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د .حممد حسا سعيد آل سكيباي :بيب ما مدريى مع د جاحت الا معايري رخصة ابعلت
مدريب ت

ومورجاي ) ،(Kerjecie & Morgamالذي حدد فيه ادد تفيباد العيةة ابةاسبة حل ت ادتمع (ا ليلا،
 ،2012ص.)173
جدول ( )2حجم العينة وتوزيعها حسب املرحلة التعليمية

م
1
2
3

املرحلة
اابتداحية
ابتوسلة
الثانوية
ادموع

عدد اجملتمع

نسبة اجملتمع

عدد العينة

2275
2029
60

% 57
% 42
%1

334
242
15

نسبة العينة تقريبًا
% 56.5
%41
% 2.5

4864

% 100

591

% 100

معلما ،وهذه العيةة متثا ( )%165ما العدد
ما جدول ( )2يتضح تي ايةة الدراسة بلغت (ً )591
ابةاسب لعيةة الدراسة.
جدول ( )3توزيعها العينة وفق سنوات اخلدمة

م
1
2
3
4
5

املرحلة
تجا ما  5سةواي
ما  5سةواي بر تجا ما  10سةواي
ما  10سةواي بر تجا  15سةة
ما  15سةة بر تجا ما  20سةة
ما  20سةة بر تجا ما  25سةة

6

ما  25سةة فأثثيب
ادموع

عدد العينة
99
61

نسبة العينة  %تقريبًا
16.8
10.3

56

9.5

96

16.3

183

31

96

16.3

590

100

ما جدول ( )3يتضح تي العيةة موزات الا مجيع فئاي سةواي ا دمة وجد ميباوحت نسب ا ب ()%9.5
بر ( ،)%31وثانت تجا نسبة للكئة (ما  10بر  15سةة) والكئة األثرب نسبة (ما  20سةة بر تجا ما25
سةة).
األساليب اإلحصائية املستخدمة:

حللت بيا ي الدراسة ابيدانية وفق األساليب اإلحصاحية األمية :تلكا ثيبونباخ ،والتةيباراي ،والةسب ابئوية،
وااحنيباف ابعياري ،وحتليا التبايا األحادي ،ومعاما اارمباط لبريسوي.
إجراءات الدراسة:
بدتي فةيبة الدراسة بعد حبث سابق جام به الباحث حول باداد بيب ما للماجستري اب ين عااتماد الا
ابعايري اب ةية الوطةية ابملةة العيببية السعودية؛ حيث ثاي ما مع حامه بجيبا حبث الا ابعايري اب ةية
الت صصية ،وجد جام الباحث عاطالع الا ابعايري الت صصية بعلت ال بية الكةية ودراست ا ،والتواصا مع بعض
األسامذة الذيا صا وها ،ثما جام إباداد ابعوجاي اليت معيق التدريب ما وج ة نظيب معلما ال بية الكةية ،ث التواصا
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مع الوزارة وحدد معامل ادتمع؛ وبةا ً اليه حدد ادد العيةة ،وبىن األداة وحسب صدج ا وثباهتا ،ث وزع ااستبانة
ومجع البيا ي وحلل ا ،ث تجاب اا األسئلة وثتب معيبييب الدراسة.
أداة الدراسة:
خصائص أداة الدراسة السيكومرتية:
صدق االستبانة:
جام الباحث بتصميت ااستبانة وجد بةيت ااحتياجاي الا ابعايري اب ةية بعلت ال بية الكةية اليت تجيبهتا هيئة
معومي التعليت والتدريب ،وبىن الي ا ابيبثز الوطين للعياس والتعومي اختبار رخصة معلت ال بية الكةية ،وجد مةونت
ااستبانة ما ثالثة تجزا ؛ اجلز األول :البيا ي ،واجلز الثاين :ااحتياجاي واشتما الا ( )12دورة مدريبية،
واجلز الثالث واألخري واشتما الا ( )3جمااي ،األول :معوجاي ختليط التدريب ويةدرج حتته ( )8معوجاي،
والثاين :معوجاي مةكيذ التدريب واشتما الا ( )6معوجاي ،والثالث :معوجاي خميبجاي التدريب وحوافزه واشتما
الا ( )7معوجاي ،وجد صمم ا الباحث وايب ا الا اشيبة ما ابت صص سبعة مة ت ما الذيا شارثوا
مشيبوع صيا ة ابعايري الت صصية لل بية الكةية اليت ااتمد الي ا اختبار رخصة معلت ال بية الكةية ،وثالثة ما تسامذة
ابةاها وطيبق التدريس الذيا حبثوا ااحتياجاي التدريبية؛ وذلك لتعيبف آراح ت حول مدى مةاسبة جمااهتا،
وفعيباهتا ،ومةاسبة الكعيباي للم ااي ،والةظيب و وح ا ،وسالمت ا اللغوية ،ومع حاهتت ما ب افة تو حذف تو
معديا.
وجد جام الباحث بتعديا ااختيار (بسيط) ما اختياراي ااحتياجاي ا ماسية بر ( عيف) ،معديا
مسما دورة احتياجاي الللبة ،وادتمع اةد مدريس ال بية الكةية بر مدريس ال بية الكةية ،وملبية احتياجاي الللبة
وادتمع ،ومعديا مسما دورة مةمية م اراي التكةري ال بية الكةية بر مدريس ال بية الكةية لتةمية م اراي التكةري،
ومعديا صيا ة ثالثة تهداف ما تهداف الدورة ،وحذف ثالثة تخيبى ،وا معديا صيا ة ثالث فعيباي ما ابعوجاي،
ونعا تحد ابعوجاي ما ادال األول بر ادال الثاين ،وهبذا تصبح ثا جمال ما جمااي ابعوجاي يشتما الا ()7
معوجاي.
وجد ادل الباحث ااستبانة وايب ا الا اثة ما احملةم اللذاي ثاي هلما معديالي وجد متت ابوافعة
الي ا صورهتا الة احية ،وجد اشتملت الا البيا ي اآلمية :ااست (اختياري) ،والربيد اإللة وين (اختياري) ،وبدارة
التعليت ،ابؤها العلما ،وسةواي ا دمة ،وابيبحلة ،واليب بة بجيبا اختبار رخصة ابعلت ،ث ثالث اشيبة دورة،
وبحدى واشيبوي معوجًا معسمة الا ثالثة حماور.
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ثبات االستبانة :اةدما مست دم ايةة اشواحية مثلة دتمع الدراسة فإي الباحث يسعا بر معميت نتاحا
حبثه؛ وحىت يتت هذا جيب تي مةوي تداة الدراسة اثبتة ،وهلذا ا حساب الثباي بليبيعة (تلكا ثيبونباخ) وجد ثانت
( )0.91لالستبانة بشةا ثاما ،وهبذه الدرجة ا التأثد ما ثباهتا.
استجاابت االستبانة :طبق معياس ليةيبي ا ماسا؛ لذا فإي ابدى= ( ،)4 =1-5وطول الك ة= (=5/4
 ،)0.8وجد ثانت جيت ابتوسلاي احلسابية لالستبانة ثما جدول (:)4
جدول( )4املتوسطات احلسابية الستجاابت االستبانة

م

االستجابة لالحتياجات

االستجاابت للمعوقات

املدى

1
2
3
4
5

ا يوجد
عيف
متوسط
ثبري
جدا
ثبري ً

ري موافق بشدة
ري موافق
حمايد
موافق
موافق بشدة

 1بر تجا ما 1.80
ما  1.80بر تجا ما
 2.60تجا ما
ما  2.60بر
بر تجا ما
ما 3.40
3.40
 4.20بر 5
ما 4.20

اإلجابة عن أسئلة الدراسة:

اإلجابة عن السؤال األول :متت اإلجابة اا السؤال األول الذي نصه" :ما ااحتياجاي التدريبية بعلما
و معايري رخصة ابعلت ما وج ة نظيبهت؟" وبعد مجع البيا ي ما ايةة
ال بية الكةية عبملةة العيببية السعودية
الدراسة ،وحساب التةيباراي والةسب ابئوية وابتوسلاي وااحنيباف ابعياري ثانت الةتي ة ثما
جدول( )5االحتياجات التدريبية ملعلمي الرتبية الفنية ابململكة العربية السعودية

دورة ابكاهيت واب اراي الكةية األساسية للكةوي التةيباراي
 .1البصيبية
الةسبة 24.6 31.4 37.5

2.9

التةيباراي

175

190

167

37

21

الةسبة

29.7

32.2

28.3

6.3

3.6

التةيباراي

228

168

143

30

21

الةسبة

38.6

28.5

24.2

5.1

3.6

التةيباراي

287

129

117

38

19

الةسبة

48.6

21.9

19.8

6.4

3.2

التةيباراي

177

169

183

44

17

الةسبة

30

 .2دورة ابكاهيت واب اراي الكةية األساسية لل بية الكةية
 .3دورة است داماي تدواي الكةوي البصيبية وخاماهتا
 .4دورة موظيف احلاسب اآليل

ال بية

 .5دورة مصادر ابعلوماي احمللية والعابية لل بية الكةية

3.9

املتوسط

220

185

145

17

23
3.95

3.78

3.94

4.06

3.75
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28.6

31

7.5

2.9

االحنراف املعياري

ج ًدا

يوجد

1.04

1.05

1.07

1.10

1.05

الرتتيب

الدورات التدريبية

املقياس

كبري

كبري متوسط ضعيف

ال

3

8

4

1

9

املتوسط االحتياج

االحتياج

جدول (:)5

ثبري

ثبري

ثبري

ثبري

ثبري
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 .6دورة اتريخ ال بية الكةية
 .7دورة تهداف ال بية الكةية واالجت ا عبواد الدراسية
 .8دورة طيبق مدريس ال بية الكةية وملبيعاهتا
 .9دورة حمتوى ال بية الكةية وتنشلت ا

التةيباراي

159

156

190

الةسبة

26.9

26.4

32.2

4.1 10.3

التةيباراي

176

176

172

18

24

61

3.62

48

3.75

الةسبة

29.8

29.8

29.2

8.1

3.1

التةيباراي

210

167

156

41

16

الةسبة

35.6

28.3

26.4

6.9

2.7

التةيباراي

217

171

146

40

16

الةسبة

36.8

29

24.7

6.8

2.7

40

14
2.4

3.87

3.90

227

167

142

دورة مدريس ال بية الكةية وملبية احتياجاي الللبة التةيباراي
 .10وادتمع
الةسبة 24.1 28.3 38.5

6.8

التةيباراي

212

175

156

34

13

الةسبة

35.9

29.7

26.4

5.8

2.2

التةيباراي

241

166

123

46

14

الةسبة

40.8

28.1

20.8

7.8

2.4

36

12

6.1

2

 .11دورة مدريس ال بية الكةية لتةمية التكةري
 .12دورة جضاًي ال بية الكةية ومشةالهتا

3.94

3.91

3.97

دورة موظيف ابوروث الكين واإلنساين واإلسالما التةيباراي
 .13واحمللا مدريس ال بية الكةية
الةسبة 23.7 32.4 35.8
191

211

140

3.97

متوسط اجملموع

3.87

1.10

1.06

1.06

1.06

1.05

1.02

1.07

1.01

10.2

 10ثبري

9

7

6

4

5

2

2

ثبري

ثبري

ثبري

ثبري

ثبري

ثبري

ثبري
كبري

ثبريا ،وجد ميباوحت
ما خالل بيا ي اجلدول رجت ( )5يالحظ تي متوسط ااحتياجاي ( )3.87ويعد ً
ثبريا.
ابتوسلاي ب ( )4.06و()3.62؛ وهذا فيه دالة تي مجيع ابعايري ا اصة ليبخصة ابعلت مشةا
ً
احتياجا ً
اإلجابة عن السؤال الثان:

متت اإلجابة اا السؤال الثاين ما خالل اختبار صحة الكيبض رجت ( )1الذي نصه " :ا موجد االجة ذاي
دالة بحصاحية اةد مستوى دالة ( )0.05ب متوسلاي است اعي تفيباد العيةة حول ااحتياجاي التدريبية بعلما
ال بية الكةية عبملةة العيببية السعودية العاحمة الا معايري رخصة ابعلت ومتغري سةواي ا دمة" ،واختبار صحة هذا
الكيبض ،است دم الباحث حتليا التبايا األحادي ) ،(ANOVAوثانت الةتاحا ثما اجلدول (:)6
جدول( )6نتائج حتليل التباين األحادي للعالقة بني الرغبة بني استجاابت أفراد العينة حول االحتياجات التدريبية ومتغري سنوات اخلدمة
مصدر التباين

درجة احلرية

التباين

ب ادموااي

45

2.97

داخا ادمواة

545

2.94

اجملموع

590
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ما اجلدول رجت ( )6نالحظ تي جيمة ) (Fاحملسوبة تجا ما جيمة ((Fاجلدولية ،وهبذا نعبا الكيب ية الصكيبية
اةد مستوى دالة ( )0.05بعدم وجود االجة ذاي دالة بحصاحية ب متوسط ااحتياجاي التدريبية بعلما ال بية
و معايري رخصة ابعلت ومتغري سةواي ا دمة.
الكةية عبملةة العيببية السعودية
اإلجابة عن السؤال الثالث:
وبجابة السؤال الثالث والذي نصه" :ما درجة ر بة معلما ال بية الكةية
ثما اجلدول اآليت:

دخول اختبار رخصة ابعلت؟"

جدول( )7رغبة معلمي الرتبية الفنية يف دخول اختبار رخصة املعلم
املقياس

املتغري

لدي اليب بة دخول اختبار
رخصة ابعلت

االختيارات
نعم

مل أقرر بعد

ال

مةيباراي

174

250

166

الةسب

29.5

42.4

28.01

ال ميب

2

1

3

املتوسط

2.01

االحنراف
املعياري
0.76

ال
%28

نعم
%30

لم أقرر بعد
%42

شكل  :1رغبة معلمي الرتبية الفنية يف دخول اختبار رخصة املعلم

ما اجلدول رجت ( )7يالحظ تي متوسط آرا معلما ال بية الكةية ابملةة العيببية السعودية حول دخول
اختبار رخصة ابعلت بل متوسط است اعهتت ( )%2.01وهذا يعد متوسلًا حتت خيار (مل تجيبر بعد) ،وجد بلغت
نسبة الذيا ييبوي مة ت تهنت سيدخلوي ااختبار ( ،)%29.5والذيا ييبوي تهنت لا يدخلوا ااختبار ( ،)%28.1والذيا
مل يعيبروا بعد (.)%42.4
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اإلجابة عن السؤال الرابع:

متت اإلجابة اا السؤال اليبابع ما خالل اختبار صحة الكيبض الصكيبي الثاين الذي نصه" :ا موجد االجة
ذاي دالة بحصاحية اةد مستوى دالة ( )0.05ب متوسط ر باي معلما ال بية الكةية دخول اختبار رخصة
ابعلت ومتغري سةواي ا دمة".
ولعبول الكيب ية ما ادم ا فعد است دم الباحث معاما اارمباط لبريسوي وجد ثانت الةتاحا ثما اجلدول
(:)8
جدول ( )8نتائج معامل ارتباط بريسون بني الرغبة يف دخول اختبار رخصة املعلم وسنوات اخلدمة
املتغريات
اليب بة

معامل االرتباط

مستوى الداللة

-0.122

0.003

دخول اختبار رخصة ابعلت * سةواي
ا دمة

ما اجلدول رجت ( )8يالحظ تي مستوى الدالة ( )0.003وهو تجا ما مستوى الدالة ( )0.05وهذا
جيعلةا نيبفض الكيبض الصكيبي ونعبا علكيبض البديا ،الذي يةص الا وجود االجة ذاي دالة بحصاحية اةد مستوى
دالة ( )0.05ب متوسط ر باي معلما ال بية الكةية دخول اختبار رخصة ابعلت ومتغري سةواي ا دمة.
ومبا تي معاما اارمباط علسالب فإي العالجة اةسية؛ تي ثلما زادي سةواي ا دمة ثلما جلت اليب بة
دخول ااختبار ،والعةس صحيح.
اإلجابة عن السؤال اخلامس والذي ينص على" :ما معوجاي مدريب معلما ال بية الكةية عبملةة العيببية
معلما حول معوجاي
السعودية ما وج ة نظيبهت؟" ،ولإلجابة اةه مجع وج اي نظيب ايةة الدراسة والبالغة (ً )590
مدريب معلما ال بية الكةية عبملةة العيببية السعودية وثانت الةتاحا ثما جدول (:)9
جدول ( )9معوقات تدريب معلمي الرتبية الفنية ابململكة العربية السعودية من وجهة نظرهم
اجملال

 .1معوجاي ختليط التدريب

الةسبة

24.2

38.3

23.9

10.7

2.7

التةيبار

157

200

139

78

16

بشدة

التةيبار

144

226

141

63

16
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موافق

موافق

حمايد

غري موافق

الةسبة

25.1

40

21.2

11.2

2.5

بشدة

.1.4

تهداف التدريب ا ملى ااحتياجاي

الكةية ما ااحتياجاي التدريبية.

غري موافق

.1.3

ا مُ ْد َرج ابعايري اب ةية لت صص ال بية

التةيبار

148

236

125

66

15

املتوسط

.1.2

ا خيلط للتدريب بشةا جيد

الةسبة

37.6

32.2

19.0

8.3

2.9

تنازيل
االحنراف املعياري

.1.1

ا خيلط التدريب وفق احتياجاي ابعلم

التةيبار

222

190

112

49

17
1.07 3.93

1.03 3.74

1.03 3.71

1.08 3.68

الرتتيب وفق اجملال

املعوقات

املقياس

االحتياج

1

2

3

4

د .حممد حسا سعيد آل سكيباي :بيب ما مدريى مع د جاحت الا معايري رخصة ابعلت
مدريب ت

.1.5

حعاحب التدريب ا حتعق تهداف ا

اختيار ابدرب

.1.6

ا يوجد اهتمام

.1.7

ا يوجد معايري لتعومي التدريب

و ااحتياجاي التدريبية بعلما ال بية الكةية عبملةة العيببية السعودية ومعوجاي

الةسبة

26.6

33.9

23.6

13.2

2.7

التةيبار

130

185

148

108

19

الةسبة

22

31.4

25.1

18.3

3.2

التةيبار

144

142

168

103

33

الةسبة

24.4

24.1

28.5

17.5

5.6

التةيبار

144

210

149

74

13

الةسبة

24.4

35.6

25.3

12.5

2.2

1.1 3.51

3.4

1.04 3.67

مجموع معوقات تخطيط التدريب

 .2معوجاي مةكيذ التدريب

.2.1

ميباثز التدريب ري مةاسبة

.2.2

مستوى ابدرب

ري متميز

.2.3

طيبق التدريب ري حمكزة

.2.4

ساااي التدريب ري ثافية

.2.5

مةكيذ الدوراي ا حيعق تهداف ا

.2.6

خدماي الدوراي ري مةاسبة

.2.7

موجيت التدريب ري مةاسب

التةيبار

179

164

133

94

20

الةسبة

30.3

27.8

22.5

15.9

3.4

التةيبار

96

133

196

133

32

الةسبة

16.3

22.5

33.2

22.5

5.4

التةيبار

155

212

117

85

21

 .3معوجاي خميبجاي التدريب وحوافزه

.3.1

التةيبار

173

186

116

95

الةسبة

29.3

31.5

19.7

16.1

3.4

التةيبار

114

161

151

137

27

الةسبة

19.3

27.3

25.6

23.2

4.6

التةيبار

122

196

155

103

14

الةسبة

20.7

33.2

26.3

17.5

2.4

التةيبار

120

141

179

124

26

الةسبة

20.3

23.9

30.3

21.0

4.4

1.15 3.67

1.16 3.34

1.07 3.52

1.04 3.35

.3.2

ا موجد حوافز مادية

ا

170

165

141

92

28.8

28

23.9

15.6

3.7

التةيبار

341

142

64

33

10

الةسبة

57.8

24.1

10.8

5.6

1.7
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6

1

1

5

3

4

1.12 3.49
22

لةسبة

1.16 3.66

2

3.6

مجموع معوقات تنفيذ التدريب

حضور الدوراي ا يدخا

5

1.06 3.66

1.11 3.67

20

معومي األدا

7

2

1.12 3.22

الةسبة 14.4 19.8 35.9 26.3

لتةيبار

1.1

6

ا

1.16 3.63

0.98 4.31

3

4

1
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.3.3

ا موجد حوافز معةوية

التةيبار

243

172

97

64

14

الةسبة

41.2

29.2

16.4

10.8

24

.3.4
اادل

ا يتاد التدريب بعلما ال بية الكةية بشةا التةيبار

207

152

146

63

22

الةسبة

35.1

25.8

24.7

10.7

3.7

التةيبار

117

145

147

138

43

الةسبة

19.8

24.6

24.9

23.4

7.3

التةيبار

125

180

167

93

25

الةسبة

21.2

30.5

28.3

15.8

4.2

التةيبار

142

209

137

90

12

الةسبة

24.1

35.4

23.2

15.3

2.0

.3.5

مل يضف يل التدريب شيئًا الا ابستوى اب ين

.3.6

نواما التدريب ا ملى ااحتياجاي

.3.7

استكادة التعليت ما التدريب حمدودة

1.10 3.96

1.14 3.78

1.22 3.26

1.11 3.49

1.06 3.64

جمموع معوقات خمرجات التدريب وحوافزه

1.11 3.72

متوسط جمموع اجملاالت

1.10 3.62

2

3

6

5

4

1

ما اجلدول رجت ( )9يتضح تي متوسط جمااي معوجاي التدريب ثما ييباها معلمو ال بية الكةية بشةا اام
جد بل ()3.62؛ وهذا يدل الا موافعت ت الا وجود ابعوجاي ،وميبمبت جمااهتا ميبميبًا مةازليًا وحلت معوجاي
خميبجاي التدريب وحوافزه ابيبمبة األور مبتوسط بل ( ،)3.72و ابيبمبة الثانية معوجاي ختليط التدريب مبتوسط
بل ( ،)3.66و ابيبمبة األخرية معوجاي مةكيذ التدريب مبتوسط (.)3.49
وجد ميباوحت متوسلاي وجود ابعوجاي ما وج ة نظيب ابعلم ب ابتوسل ( )3.22و( ،)4.31ثما
تي است اعهتت ثانت مستوى (موافق) الا مجيع ابعوجاي ادا (ا موجد حوافز مادية) فعد ثاي متوسل ا
( )4.31مستوى (موافق بشدة) وها تالا ابعوجاي ما وج ة نظيبهت.
مصاادًي ثما يلا( :مستوى ابدرب
تما تربعة ما ابعوجاي فعد ثانت مستوى (حمايد) وها ميبمبة ميبميبًا
ً
ري متميز) مبتوسط ( ،)3.22ث (مل يضف يل التدريب شيئًا الا ابستوى اب ين) مبتوسط ( ،)3.26ث (مةكيذ
الدوراي ا حيعق تهداف ا) مبتوسط بل ( ،)3.34ث (موجيت التدريب ري مةاسب) مبتوسط (.)3.35
ثما حا ( )16معوجًا مستوى موافق ،وها :ا خيلط التدريب وفق احتياجاي ابعلم  ،وا خيلط
للتدريب بشةا جيد ،و ا مُ ْد َرج ابعايري اب ةية لت صص ال بية الكةية ما ااحتياجاي التدريبية ،وتهداف
التدريب ا ملى ااحتياجاي ،وحعاحب التدريب ا حتعق تهداف ا ،وا يوجد اهتمام اختيار ابدرب  ،وطيبق
التدريب ري حمكزة ،وساااي التدريب ري ثافية ،وميباثز التدريب ري مةاسبة ،وخدماي الدوراي ري مةاسبة ،وا
موجد حوافز معةوية ،وا يتاد التدريب بعلما ال بية الكةية بشةا اادل ،واستكادة التعليت ما التدريب حمدودة،
وحضور الدوراي ا يدخا معومي األدا  ،ونواما التدريب ا ملى ااحتياجاي.
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اإلجابة عن السؤال الرئيس:
ولإلجابة اا السؤال اليبحيس والذي يةص الا ":ما الرب ما التدريى العاحت الا معايري رخصة ابعلت
و ااحتياجاي التدريبية بعلما ال بية الكةية عبملةة العيببية السعودية ومعوجاي مدريب ت؟"
واإلجابة اا هذا السؤال استحضيبي اإلجاعي اا األسئلة الكيباية؛ حيث وظكت ااحتياجاي التدريبية
دخول ااختبار مع ابعوجاي وفيبوق
اختيار الدوراي وميبميب ا وفق تولويت ا ،ثما وظكت ر بة ابعلم
ااحتياجاي وفق متغري سةواي ا دمة بجياد احملكزاي ،وبةا الرب ما.
الربانمج التدرييب املقرتح:
أوال :مسمى الربانمج:
ً
الرب ما التدريى ااستعدادي ليبخصة معلت ال بية الكةية.
اثنيًا :املستهدفون:
معلمو ال بية الكةية مب تلف ابيباحا

مجيع بداراي التعليت عبملةة العيببية السعودية.

اثلثًا :املنفذون:

 .1جست ال بية الكةية بوزارة التعليت إبشيباف مشيبف اموم ال بية الكةية علوزارة (مدريب اا بعد)؛ حيث ستصمت
دوراي منوذجية الا الكصول ااف ا ية ري متزامةة متاحة جلميع ابعلم  ،ميةح ابعلت في ا ش ادة بمتام.
 .2تجسام ال بية الكةية إبداراي التعليت (مدريب معليدي) ،معدم بعلما بداراي التعليت ومةيبر خالل الكصول
الدراسية.
 .3العلاع ا اص :مععد شيباثاي مع العلاع ا اص ،مثا مصانع الدها ي ،والدااية واإلاالي علشيباثة مع
معاهد التدريب ا اصة لتعدمي هذه الرباما با ر ب االتحاق هبا ما ابعلم .

وحم

ابعا :املدربون:
رً
صيا ة ابعايري اب ةية ا اصة عل بية الكةية ،وتسامذة اجلامعاي ابت صص ،
يتت ااختيار ما ابشارث
الكةوي البصيبية والتشةيلية ،وابعلم ابتميزيا جمااي مدريب الرب ما.

خامسا :فرتة الربانمج:
ً
اام دراسا ثاما ،وثا دورة وفق ما يةاسب ا ما ساااي ،الا تي موزع الا العام الدراسا؛ حىت يتمةا
صباحا ،ومسا ً ،و اإلجازاي األسبواية،
تي معلت ما االتحاق علرب ما ً
ثامال ،وييبااا في ا التةوع الوجت ً
وتسبوع ااستعداد.
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سادسا :فلسفة الربانمج:
ً

معيارا
بين الرب ما الا ابعايري اليت يعتمد الي ا بةا اختبار رخصة معلما ال بية الكةية واليت بلغت (ً )13
واليت ااتمدي ما جبا هيئة معومي التعليت والتدريب عبملةة العيببية السعودية.
سابعا :أهداف الربانمج:
ً
اشتعت تهداف الرب ما ما معايري رخصة ابعلت وجد صيغت ثما أييت:
 .1يلت ابعلت عبكاهيت واب اراي الكةية األساسية للكةوي البصيبية.
 .2يلت ابعلت عبكاهيت واب اراي الكةية األساسية لكلسكة ال بية الكةية.
 .3يتعا ابعلت است دام العدد ،واألدواي ،وا اماي الكةية ا اصة علكةوي التشةيلية.
 .4يست دم ابعلت التعةياي احلديثة وابتلورة جمال ال بية الكةية.
 .5يصا ابعلت بصادر ابعلوماي احمللية والعابية لل بية الكةية.
 .6يلت ابعلت علتلور التارخيا لل بية الكةية.
 .7ييببط ابعلت ب ما يدرسه اللالب ال بية الكةية وبعية ابواد تو ابو وااي تو احملاور األخيبى.
 .8يةما ابعلت م اراي مدريسه لل بية الكةية.
 .9يوظف ابعلت طيبق مدريس ال بية الكةية.
 .10ييببط ابعلت ب مدريس ال بية الكةية واحتياجاي ادتمع.
 .11يةما معلت ال بية الكةية م اراي مكةري اللالب اإلبدااا ،والت يلا اا طيبيق حا ابشةالي.
 .12حيا معلت ال بية الكةية مشةالي مدريس ابادة وجضاًيها علليبيعة الصحيحة.
 .13يوظف معلت ال بية الكةية ابوروث الكين اإلنساين بشةا اام واإلسالما واحمللا بشةا خاص دروس
ال بية الكةية.
اثمنًا :الدورات:
بىن الرب ما الا ( )13دورة مدريبية ،وجد رمبت وفق متوسلاي ااحتياجاي التدريبية بعلما ال بية الكةية
بشةا مةازيل ما األثثيب حاجة بر األجا ،وفق ما يلا:
 .1دورة موظيف احلاسب اآليل ال بية ،وتهداف ا.1.1 :اختيار تج زة احلاسب اآليل اليت مسااد مدريس
ال بية الكةية .1.2 ،است دام الرباما احلاسوبية اليت مست دم بنتاج تامال ال بية الكةية.1.3 ،است دام
احلاسب اآليل مةمية م اراي التعبري الكين .1.4 ،بنتاج تامال فةية اا طيبيق احلاسب اآليل.1.5 ،
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معومي التدريس.1.6 ،اج اد حلول بعوجاي است دام احلاسب اآليل

ال بية

موظيف احلاسب احلايل
الكةية.
 .2دورة جضاًي ال بية الكةية ومشةالهتا ،وتهداف ا  .2.1ربط الكةوي البصيبية حباجاي اللالب ،وحياهتت الواجعية،
 .2.2بجياد بداحا اماي ال بية الكةية وتدواهتا .2.3 ،التغلب الا الععباي اليت مواجه حتصيا الللبة،
 .2.4نشيب الثعافة الكةية ابدرسة.
 .3دورة موظيف ابوروث الكين واإلنساين واإلسالما واحمللا مدريس ال بية الكةية ،وتهداف ا .3.1 :موظيف
ابوروث الكين اإلسالما والشعى ابملةة العيببية السعودية مدريس ال بية الكةية .3.2 ،موظيف الكا
اإلسالما التعبري الكين .3.3 ،موظيف دور ابتاحف الكةية مدريس ال بية الكةية .3.4 ،ملوييب ال اث
اا طيبيق ال بية الكةية.
 .4دورة ابكاهيت واب اراي الكةية األساسية للكةوي البصيبية ،وتهداف ا.4.1 :التكيبيق ب جمااي الكةوي البصيبية،
 .4.2اختيار ا اماي الكةية وتدواهتا ابةاسبة ألساليب اإلنتاج الكين.4.3 ،ملبيق اةاصيب العما الكين وجيمه
الكةوي البصيبية .4.4 ،موفري فيبص معلت للللبة ما خالل الكةوي البصيبية والتلبيعية.
 .5دورة است داماي تدواي الكةوي البصيبية وخاماهتا ،وتهداف ا .5.1 :موظيف األدواي الكةية جمال الكةوي
البصيبية بشةا صحيح .5.2 ،ميباااة طيبق السالمة اةد است دام األدواي والعدد وا اماي الكةية ا اصة
مب ااي الكةوي البصيبية.
 .6دورة مدريس ال بية الكةية وملبية احتياجاي الللبة وادتمع ،وتهداف ا.6.1 :موظيف حمتوى ال بية الكةية
حا مشةالي ادتمع وابسامهة جضاًيه.6.2 ،ربط الكةوي البصيبية حبياة ابتعلت ،وحاجاي ادتمع.6.3 ،
موظيف ثعافة ادتمع السعودي مدريس ال بية الكةية .6.4 ،موظيف مدريس ال بية الكةية اح ام الللبة
للم ا .6.5 ،ربط حمتوى ال بية الكةية حباجاي الللبة.6.6 ،موظيف مدريس ال بية الكةية مةويا اجتاهاي
بجيابية حنو احليبف والصةاااي اليدوية.
 .7دورة مدريس ال بية الكةية لتةمية التكةري ،وتهداف ا.7.1 :الةشف اا ابوهوب .7.2 ،مةمية م اراي التكةري
الةعدي مدريس ال بية الكةية .7.3 ،مةمية م اراي التكةري التأملا مدريس ال بية الكةية .7.3 ،موظيف
(التذثيب ،والت يا ،واانتباه ،وااستدال ،وااستةباط ،وااستعيبا  )...مدريس ال بية الكةية.7.4 ،مةمية
م اراي التكةري اإلبدااا مدريس ال بية الكةية .7.5 .مةمية م اي التكةري التأملا مدريس ال بية
الكةية .7.6 ،موظيف األسئلة اليت مةما م اراي التكةري التباادي ،والت يلا لدى الللبة (ثيف ،باذا،
ماذا لو.)...
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 .8دورة حمتوى ال بية الكةية وتنشلت ا ،وتهداف ا.8.1 :التوصا ألمهية حمتوى ال بية الكةية .8.2 ،اختيار حمتوى
ال بية الكةية ابةاسب .8.3 ،اختيار األنشلة الكةية ابةاسبة لتدريس ال بية الكةية .8.4 ،است دام طيبق
مدريس التدريس ابةاسبة حملتوى ال بية الكةية وطلبت ا.
 .9دورة طيبق مدريس ال بية الكةية وملبيعاهتا ،وتهداف ا.9.1 :موظيف نظيبًيي التعلت بتدريس ال بية الكةية،
 .9.2ملبيق طيبيعة البياي العملا وبجيبا اي موظيك ا مدريس ال بية الكةية .9.3 ،ملبيق طيبق التدريس
ابعتمدة الا ااستةتاج وابةاجشة واحلوار .9.4 ،ملبيق طيبق التدريس ابعتمدة الا اللعب لتةمية م اراي
التكةري التأملا والت يلا لدى الللبة .9.5 ،ملبيق خلواي حا ابشةالي مدريس ال بية الكةية.9.6 ،
مةويا اجتاه بجيايب حنو التةوع طيبق التدريس.
 .10دورة مصادر ابعلوماي احمللية والعابية لل بية الكةية ،وتهداف ا.10.1 :موظيف مصادر ال بية الكةية الةظيبية
والكلسكية مدريس ا .10.2 ،موظيف ابصادر اإللة ونية بةاها ال بية الكةية السعودية مدريس ا،
 .10.3ااستكادة ما مصادر ال بية الكةية مدريس ا.
 .11دورة ابكاهيت واب اراي الكةية األساسية لل بية الكةية ،وتهداف ا.11.1 :التكيبيق ب خصاحص الكةوي
البصيبية ارب العصور .11.2 ،التكيبيق ب ميباحا الةمو الكين لدى األطكال وفق نظيبًيي التعبري الكين،
و العضاًي الكلسكية واألخالجية ابيبمبلة هبا،
 .11.3حتليا األامال الكةية للكةوي البصيبية ومكسريها
 .11.4موظيف الةعد الكين معومي األامال الكةية .11.5 ،موظيف تسس الكا واةاصيبه مدريس
ال بية الكةية.
 .12دورة تهداف ال بية الكةية واالجت ا عبواد الدراسية ،وتهداف ا.12.1 :بةا مصكوفاي ألهداف ال بية
الكةية .12.2 ،ربط تهداف ال بية الكةية بباجا مةو ي ابة ا .12.3 ،ربط ال بية الكةية بباجا
الت صصاي.
 .13دورة اتريخ ال بية الكةية ،وتهداف ا.13.1 :التمييز ب ابيباحا التارخيية لتلور ال بية الكةية .13.2 ،ربط
ملور ابدارس الكةية وانعةاساهتا بتدريس ال بية الكةية .13.3 ،الوصول بر بس امي ياي مدريس ال بية
الكةية اليت مةاسب ميباحا ملوييبها.
اتسعا :طرق التدريب:
ً
مست دم طيبيعة حا ابشةالي ،والبياي العملا ،ومتثيا األدوار ،و ريها ما يةاسب احتياجاي ابتدرب .
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عاشرا :أساليب تقومي التدريب:
ً
التةليكاي ،وااختباراي العبلية ،والبعدية ،ومعومي األجيباي ،وابشيبوااي ،وما يةاسب ابتدرب الا تي مصمت
تدواي التعومي وفق تهداف الرب ما الذي صيغت وفق معايري معلما ال بية الكةية.
احلادي عشر :املقرتحات لتخطي معوقات التدريب:
لعد ا اااتماد الا ابعوجاي اليت حددي ما جبا ايةة الدراسة لالستكادة مة ا الرب ما ابع د ،وها
ثما أييت :خيلط للتدريب بشا جيد ،ومصاغ تهدافه مبا يلى احتياجاي ابعلم  ،ومصمت حعاحب التدريب مبا
حيعق تهدافه ،وااهتمام عختيار مدرب تثكا  ،واختيار طيبق حمكزة للتدريب ،وبالا التدريب ما يةاسبه ما وجت،
وهتيئة ميباثز التدريب بشةا مةاسب ،ومعدمي ا دماي ابساندة خالل الدوراي ،وبجياد حمكزاي معةوية ما مةيبمي
ونشيب لألمسا الا وساحا التواصا بداراي التعليت ،وبجياد حوافز مادية تسوة بدوراي التعلت الةشط ،وباتحة فيبصة
التدريبية بعلما ال بية الكةية ثغريهت ما معلما عجا الت صصاي ،ومةييف التدريب الذي يعود علةكع الا
اللالب ابدارس ،وجعا الدوراي ما ما معايري معييت ابعلت ،ومةييف التدريب مبا يلى احتياجاي ابعلم ،
وااهتمام بتحكيز ابعلم الذيا هلت سةواي خدمة تطول.
مناقشة نتائج الدراسة:
ثبريا جلميع معايري رخصة ابعلت ،وهذه الةتي ة
ما بجابة السؤال األول يالحظ تي متوسط ااحتياجاي ثاي ً
متكق مع دراسة العتوم ( )2011وها األجيبب هلا ابتوسط ،ومتكق مع نتي ة دراسة العتيى ( )2014وجود
احلاجة ري تي ااحتياج هذه الدراسة ثاي تثرب.
وجد ميبمبت ااحتياجاي بشةا مةازيل ما األثثيب حاجة بر األجا ،وجد بدتي بدورة موظيف احلاسب اآليل
ال بية ،وجد ثاي وجودها الا جاحمة ااحتياجاي مةلعيًا؛ والسبب جد يعود لعدم وجود مواد هتتت بتةمية م اراي

معلت ال بية الكةية احلاسب اآليل بيباما باداد ابعلت ،ث تمت دورة جضاًي ال بية الكةية ومشةالهتا ،وجد يعود
ثرب ااحتياج هلذه الدورة ألي جضاًي ومشةالي ال بية الكةية مت ددة مع الوجت ،و نكس ابيبمبة حلت دورة
موظيف ابوروث الكين واإلنساين واإلسالما واحمللا مدريس ال بية الكةية ،وهذا جد يعود لتعود معلت ال بية الكةية
الا ابة ا ابعد مسب ًعا ،ث ابيبمبة الثالثة دورة ابكاهيت واب اراي الكةية األساسية للكةوي البصيبية ،ث دورة
است داماي تدواي الكةوي البصيبية وخاماهتا ،واحلاجة هلذه الدورة ميةا تي يةوي ًبعا ما ادم است دام مصللح
الكةوي البصيبية بيباما باداد ابعلت ،ث دورة مدريس ال بية الكةية وملبية احتياجاي الللبة وادتمع ،ث دورة مدريس
ال بية الكةية لتةمية التكةري ،ث دورة حمتوى ال بية الكةية وتنشلت ا ،ث دورة طيبق مدريس ال بية الكةية وملبيعاهتا،
ويالحظ اهتمام بداراي التعليت وتجسام ا هبذه الدوراي ،ث دورة ابكاهيت واب اراي الكةية األساسية لل بية الكةية،
- 257 -

جملة جامعة الباحة للعلوم اإلنسانية ،العدد ( ،)25ربيع الثاين 1442ه – ديسمرب 2020م

ودورة مصادر ابعلوماي احمللية والعابية لل بية الكةية ،ث دورة تهداف ال بية الكةية واالجت ا عبواد الدراسية ،ث
األخري دورة اتريخ ال بية الكةية.
ويالحظ تي هيئة التعومي صا ت معايريها وفق تفضا ابعايري ،وما خالل حتليا جممواة ما الت ارب العابية،
ولةةة يالحظ تي بعض هذه ابعايري جد ا يتللب ا ابيداي؛ ألي مةظيت ابة ا الذي يست دم ابملةة العيببية
السعودية خيتلف اا بعض هذه الدول ،والا سبيا ابثال هةاك معايري مسعا بر الللب ما ابعلت تي حيدد
التدريس ،وهذا ا يتماشا مع مةظيت ابواد
احتياجاي اللالب ،وخيتار احملتوى ابةاسب ،ويتةاما مع ابعلم
الدراسية ابةكصلة وابتبع حاليًا.
وما بجابة السؤال الثاين تمضح ادم وجود االجة ب متوسط ااحتياجاي التدريبية بعلما ال بية الكةية
و معايري رخصة ابعلت ومتغري سةواي ا دمة ،وهذه الةتي ة ختالف ما موصلت بلي ا
عبملةة العيببية السعودية
دراسيت العتوم ( ،)2011والعتيى ( )2014حيث موصلت لوجود فيبوق حتديد ااحتياجاي التدريبية بعلما
ومعلماي ال بية الكةية عللاحف معود بتغري سةواي ا دمة ،وجد يعود السبب ب اختالف نتاحا الدراست تي
معايري رخصة ابعلت معد جديدة وحيتاج ا ابعلموي عختالف سةواي خدمت ت ،ثما تي معارب ااحتياج ب الدوراي
جد يةوي سببًا ادم وجود الكيبوق.
وجد امضح ما بجابة السؤال الثالث تي الةسبة األثرب حول ر بة دخول اختبار رخصة ابعلت ثانت للذيا
ييبوي تهنت مل يعيبروا بعد دخول ااختبار ،ث معاربت نسبة الذيا ييبوي ادم دخول ااختبار والذيا ييبوي دخوله،
ونسبة الذيا جيبروا ادم دخول ااختبار مشةا االمة استك ام حول رتي ت دخول اختبار يعترب بلزاما جلميع
ابملةة العيببية السعودية ،ثما تي نسبة الذيا جيبروا مشةا الثلث معيبيبًا ما العيةة ،وهذا يداو الوزارة بر
ابعلم
األخذ اااتبار حتكيز ابعلم لدخول هذا ااختبار.
وتثدي بجابة السؤال اليبابع الا وجود االجة ب متوسط ر باي معلما ال بية الكةية دخول اختبار
رخصة ابعلت ومتغري سةواي ا دمة ،وجد ثانت العالجة اةسية؛ تي ثلما زادي سةواي ا دمة ثلما جلت اليب بة
دخول ااختبار ،والعةس صحيح.
وهذه الةتي ة متشابه مع ما موصلت بليه دراسة ثا ما بليلا الشيبيف و رومانوفسةا و صيب (Ellili-
جليب
) Cherif, Romanowski & Nasser, 2012بر وجود معاومة ما جبا جادة ابدارس وابعلم
ليبخصة ابعلت .وهذا يكسيب لةا تي نتي ة السؤال الثالث والذي ثاي جد ظ يب في ا تي ادد الذيا جيبروا دخول ااختبار
ما معلما ال بية الكةية يعارب للثلث فعط بر تي جا الذيا ا ييب بوا دخول ااختبار ما الذيا لدي ت سةواي
خدمة ثبري؛ وهذا جد يعود لعدم جدوى دخوهلت بسبب جيبهبت ما التعااد وادم وجود حمكز لدخوله.
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وما بجابة السؤال ا امس يتضح تي هةاك معوجاي لتدريب ت؛ حيث حا حمور معوجاي خميبجاي التدريب
وحوافزه ابيبمبة األور ،و ابيبمبة الثانية معوجاي ختليط التدريب ،و ابيبمبة األخرية معوجاي مةكيذ التدريب ،وجد
مثلت مجيع ا معوجاي للتدريب.
ثما تي است اعهتت ثانت مستوى (موافق) الا مجيع ابعوجاي ادا (ا موجد حوافز مادية) مستوى
(موافق بشدة) وها تالا ابعوجاي ما وج ة نظيبهت ،وارمباط معوجاي التدريب عحلوافز ابادية جد ييبمبط إبجابة
السؤال الثالث والذي رتى معظت ابعلم ادم ر بت ت دخول ااختبار ،تو ادم معيبييبهت لدخوله ما ادمه.
مصاادًي ثما يلا( :مستوى ابدرب
تما تربعة ما ابعوجاي فعد ثانت مستوى (حمايد) وها ميبمبة ميبميبًا
ً
ري متميز) ،ث (مل يضف يل التدريب شيئًا الا ابستوى اب ين) ،ث (مةكيذ الدوراي ا حيعق تهداف ا) ،ث (موجيت
التدريب ري مةاسب) ،وهذه ابعوجاي ثاي يعتعد الباحث تهنا ستشةا معوجاي ثبرية التدريب ولةا الةتي ة
خالكت موجعه.
ثما حا ( )16معوجًا مستوى موافق ،وها :ا خيلط التدريب وفق احتياجاي ابعلم  ،وا خيلط
للتدريب بشةا جيد ،و ا مُ ْد َرج ابعايري اب ةية لت صص ال بية الكةية ما ااحتياجاي التدريبية ،وتهداف
التدريب ا ملى ااحتياجاي ،وحعاحب التدريب ا حتعق تهداف ا ،وا يوجد اهتمام اختيار ابدرب  ،وطيبق
التدريب ري حمكزة ،وساااي التدريب ري ثافية ،وميباثز التدريب ري مةاسبة ،وخدماي الدوراي ري مةاسبة ،وا
موجد حوافز معةوية ،وا يتاد التدريب بعلما ال بية الكةية بشةا اادل ،واستكادة التعليت ما التدريب حمدودة،
وحضور الدوراي ا يدخا معومي األدا  ،ونواما التدريب ا ملى ااحتياجاي.
مادًي.
ولتال هذه ابعوجاي فعد توصت تمسا احليبيب ( )2018بر يبورة حتكيز ابعلم
ً
خاصا ،وو حت
ااما ،و( )59هدفًا ً
وجد مشةا الرب ما التدريى ابع د ما ( )13دورة ،و( )13هدفًا ً
اس امي يته ،وطيبق التدريب فيه ،وتساليبه التعوميية.
توصيات الدراسة:
يوصا الباحث ما خالل الةتاحا اليت موصا بلي ا مبا يلا:
 .1مةكيذ الرب ما التدريى ابع د الا مستوى وزارة التعليت و مجيع مةاطق ابملةة العيببية السعودية.
 .2ومال معوجاي التدريب الذي تظ يبهتا نتاحا الدراسة.
 .3وااهتمام بتحكيز معلما ال بية الكةية لدخول اختباراي رخصة ابعلت ،خاصة ما لدي ت سةواي خدمة
تطول.
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املقرتحات:

ما خالل الدراسة وجد الباحث تنه موجد ف واي حبثية ميةا حبث ا ،وجد اج د اآليت:
و ااحتياجاي التدريبية بعلماي ال بية الكةية.
 .1اج اد بيب ما مدريى جاحت الا معايري رخصة ابعلت
و ااحتياجاي التدريبية بعلما الت صصاي
 .2اج اد بيب ما مدريى جاحت الا معايري رخصة ابعلت
اب تلكة.
 .3البحث ااحتياجاي التدريبية العاحمة الا ابعايري اب ةية ابش ثة بعلما مجيع الت صصاي (ااختبار
ابش ك ليبخصة ابعلت).
املراجع العربية:
أوال :املراجع العربية
ً
تبو الواي ،مصلكا ابداجلليا مصلكا ( .)2008معوجاي مدريب ابعلم تثةا ا دمة وسبا التغلب الي ا
مبحافظة زة .رسالة ماجستري ري مةشورة ،ثلية ال بية ،اجلامعة اإلسالمية بغزة.
و بعض الت ارب ابعاصيبة .جملة العيبا ة وابعيبفة،
تمحد ،ابداليبمحا اهلادي ( .)2018واجع مت التعليت اابياً
(.135-158 ،)203
البحريي ،حممد با حامد ( .)2018ااحتياجاي التدريبية الالزمة لتدريس معيبر العيبآي الةيبمي لللالب ذوي
ااحتياجاي ا اصة .جملة جامعة ابلك خالد للعلوم ال بوية.)20-1 ،1( ,29 ،
البشري ،حممد مزما؛ مصلكا ،الليب ابدالوهاب حممد .)2012( .مت م ةة ابعلت :الدوااا وابربراي .دراساي
ميببوية :ابيبثز العوما للمةاها والبحث ال بوي.153 – 185 ،)25( ,3 ،
الب ي ا ،ابدالعزيز با ابدهللا ( .)2015استشيباق متللباي التلبيق ليبخصة مزاولة م ةة التعليت عبملةة العيببية
السعودية ما وج ة نظيب ا ربا ال بوي  .رسالة ماجستري ري مةشورة ،ثلية ال بية ،جامعة العصيت.
بوج ،بي .جيبيدي ؛ هول ،ثيمربيل بة ام ( .)2008اجلودة وابسؤولية التعليت العايل :حتس السياسة وملوييب
األدا  .ميبمجة تسامة بسرب ،اليبًيض ،العبيةاي.
احليبيب ،تمسا ببيباهيت ( .)2018مصور مع د ليبخصة ابعلت علتعليت الشاما وفق رؤية .2030جملة ال بية ا اصة
والتأهيا :مؤسسة ال بية ا اصة والتأهيا.99 – 134،)24( ،6 ،
تثةا ا دمة مدارس جصبة حمافظة ابكيبق
ا زاالة ،حممد سلماي فياض ( .)2019معوجاي مدريب ابعلم
ما وج ة نظيبهت .دراساي العلوم ال بوية :اجلامعة األردنية.247- 236 ،)2( ،46 ،
ا ليلا ،خليا يوسف ( .)2012تساسياي البحث العلما ال بوي .ديب ،دار العلت للةشيب والتوزيع.
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سامل ،تمحد ابدالعظيت تمحد ( .)2015حتديد ااحتياجاي التدريبية ألاضا هيئة التدريس عجلامعة اإلسالمية
عبديةة ابةورة :دراسة ميدانية .الثعافة والتةمية :مجعية الثعافة ما تجا التةمية.116-95 ،)91( ،15،
و
شيبييب ،رندة؛ ابصيبي ،وليد ( .)2017مصور مع د لتلوييب املية ال خيص بزاولة م ةة التعليت بكلسل
بعض الت ارب اإلجليمية والعابية ابعاصيبة .جملة جامعة األجصا.359-321،)1( ،21 ،
صاحل ،هدى حممد بمام ،والتوجييبي ،تمحد با حممد ( .)2015معومي بيباما مدريب معلما اللغة العيببية وال بية
و ااحتياجاي التدريسية الالزمة لتدريس ابةاها ابلورة عبملةة العيببية السعودية .دراساي
اإلسالمية
ابةاها وطيبق التدريس :جامعة ا مشس.227 – 160 ،))207 ،
اللعاين ،حسا تمحد ( .)2009اإلشيباف ال بوي :مكاهيمه-تهدافه-تسسه-تساليبه ،اماي ،درار الشيبق للةشيب
والتوزيع.
العبد اللليف ،نوف بةت حممد ( .)2017احلاجاي التدريبية بعلماي ال بية الكةية ابيبحلت ابتوسلة والثانوية
مبديةة اليبًيض ما وج ة نظيبها ونظيب ابشيبفاي .جملة اجلامعة اإلسالمية للدراساي ال بوية والةكسية :اجلامعة
اإلسالمية بغزة.442-417 ،)6( ،26 ،
ابدالةيبمي ،امسا ازيز؛ وحبي  ،اجبال ثاظت ( .)2015ااحتياجاي التدريبية الالزمة بعلما اللغة العيببية ومعلماهتا
ما وج ة نظيبهت .آداب الةوفة.456- 423 ،21(( ،8 ،
ابدالةيبمي ،راشد حس ( .)2009مت التدريس :جتيببة ابملةة العيببية السعودية .جملة ال بية –البحيبيا،8 ،
(.28-31 ،)28
العتوم ،مةذر ( .)2011ااحتياجاي التدريبية بعلما ال بية الكةية مدارس مدييبية حمافظة جيبش ما وج ة نظيب
ابعلم  .جملة ال بية ،جامعة األزهيب.85- 115،)145( ،1 ،
العتيى ،زاهيب با اواض ا ديدي ( .)2014ااحتياجاي التدريبية بعلما ومعلماي ال بية الكةية مبديةة اللاحف.
رسالة ماجستري ري مةشورة ،ثلية ال بية ،جامعة تم العيبى.
اةاظ .)2020( .اختبار اليبخصة اب ةية بديالً اختبار ثكاًيي ابعلم وابعلماي .مس جع ما:
https://cutt.us/LHIoJ

ابلريي ،طالل سعد ( .)2017آرا ابعلم جتاه رخصة مزاولة م ةة التدريس .جملة العلوم ال بوية :جامعة العاهيبة،
.120-152 ،)4( ،25
نوي ،رميوند ( .)2017مدريب وملوييب ابوظك  .ميبمجة الا سعيد العيبين ،اليبًيض ،مع د اإلدارة العامة.
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