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 مدى مراعاة المدربات في البرامج التدريبية المنفذة في الفرع النسوي 
 لمعهد اإلدارة العامة في مدينة الرياض لمبادئ تعليم الكبار 

من وجهة نظر المشاركات بها

د. سناء بنت عبدالعزيز عمر الطوق 
 رئيسة قطاع الموارد البشرية

 معهد اإلدارة العامة- الفرع النسوي »الرياض«
المملكة العربية السعودية

الملخص:
هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى مــدى مراعــاة المدربــات فــي البرامــج التدريبيــة لمبــادئ تعليــم الكبــار مــن وجهــة نظــر 
المشــاركات بهــا. كمــا هدفــت إلــى الكشــف عــن مــا إذا كانــت هنــاك عالقــة بيــن مراعــاة المدربــات فــي البرامــج التدريبيــة لمبــادئ 

تعليــم الكبــار والخصائــص الشــخصية والوظيفيــة للمشــاركات فــي هــذه البرامــج.
تكونــت عينــة الدراســة مــن )378( مــن المشــاركات مــن منســوبات وزارة التربيــة والتعليــم فــي البرامــج التدريبيــة والمنفــذة فــي 
الفصــل التدريبــي الثانــي لعــام 1434هـــ فــي الفــرع النســوي لمعهــد اإلدارة العامــة فــي مدينــة الريــاض. واســتخدمت فــي الدراســة 
اســتبانة تكونــت مــن عشــرة محــاور رئيســة وعــدد عباراتهــا )36( عبــارة. وباســتخدام األســاليب اإلحصائيــة المختلفــة، تــم التوصــل 

إلــى النتائــج التاليــة:
أن اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة نحــو مــدى مراعــاة المدربــات لمعظــم مبــادئ تعليــم الكبــار كان باتجــاه »غالبــا«  1-

و»دائمــا«.
أن مراعــاة المدربــات لــكل مــن: توجهنــي المدربــة نحــو مصــادر تعلــم إضافيــة، وتتيــح المدربــة لــي فرصــة التقييــم الذاتــي  2-

ألدائــي وأداء المشــاركات، و تتيــح لــي المدربــة فرصــة اختيــار أنشــطة التعلــم كان باتجــاه »نــادرا«.
حصلــت عبــارة )تتعامــل المدربــة معــي بأســلوب راق ومهــذب( علــى المرتبــة األولــى، بينمــا حصلــت العبــارة تتيــح المدربــة  3-

لــي فرصــة اختيــار أنشــطة التعلــم علــى المرتبــة األخيــرة .
ال توجــد اختالفــات معنويــة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )0.05( فــي مراعــاة المدربــات لمبــادئ تعليــم  4-

العلمــي، مــدة الخدمــة الوظيفيــة  نــوع المؤهــل  العمــر، المؤهــل،  إلــى متغيــر:  التدريبيــة تعــزى  البرامــج  فــي  الكبــار 
للمشــاركات فــي البرامــج التدريبيــة.

وفي ضوء تلك النتائج قدمت الدراسة بعض التوصيات.
المقدمة:

يشــهد المجتمــع المعاصــر تغيــرات متســارعة تفــرض علــى مؤسســاته أعبــاء البــد أن تقــوم بهــا وأدوارا جديــدة البــد أن تؤديهــا. 
ذا كان اإلنســان هــو األســاس فــي أي نشــاط أو تطويــر، حيــث هــو الثــروة الحقيقيــة والمتغيــر األهــم فــي عمليــة التنميــة، فــإن  واإ
تطويــر المؤسســات ال يتحقــق إال بتطويــر العامــل البشــري فيهــا. لــذا فقــد أصبحــت اســتراتيجية تنميــة المــوارد البشــرية اآلن أكثــر 
أهميــة داخــل تلــك المؤسســات عــن ذي قبــل. وأصبــح التدريــب المناســب والمســتمر هــو أحــد المحــاور الرئيســة لتطويــر المــورد 

البشــري، حتــى يصبــح أكثــر معرفــة واســتعدادا وقــدرة علــى أداء المهــام المطلوبــة منــه بالشــكل المناســب.
ولكــي يحقــق التدريــب أهدافــه فــي تنميــة المــوارد البشــرية فــال بــد أن يتســم هــذا التدريــب بالجــودة، وأحــد عناصــر جــودة 
التدريــب هــو مراعــاة االتجاهــات الحديثــة للتدريــب والتــي مــن أهمهــا مراعــاة المدربيــن لمبــادئ وأســس تعليــم الكبــار )الخطيــب، 
2006(. فالمــدرب هــو حجــر الزاويــة وصاحــب الــدور األساســي فــي العمــل التدريبــي. فقــد ترصــد أضخــم الميزانيــات للتدريــب، 
وُتصمــم أفضــل الحقائــب التدريبيــة، وُتبنــى مبانــي وفصــول تدريبيــة نموذجيــة، إال أن نجــاح كل هــذا مرهــون بالعنصــر البشــري 
وهــو المــدرب. والمــدرب الفعــال هــو الــذي يلــم بخصائــص ومبــادئ مــن يلتحــق بالبرامــج التدريبيــة مــن الكبــار، حتــى يســتطيع ان 

* تم استالم البحث في سبتمبر 2015، وقبل للنشر في نوفمبر 2015.
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يحقــق النجــاح للبرنامــج التدريبــي. فالكبــار الذيــن يلتحقــون بالبرامــج التدريبيــة لديهــم العديــد مــن المســئوليات التــي يجــب أن تتــوازن 
.)Jerram, 2002: 369( مــع مطالــب التعلــم

مشكلة الدراسة:
ُيعــد التدريــب اإلداري محــورا أساســيا وعامــال مهمــا مــن عوامــل التنميــة اإلداريــة لكونــه يســتهدف إعــداد وبنــاء الكــوادر 
اإلداريــة لتغطــي العجــز والقصــور فــي الكفايــات الالزمــة لتحمــل أعبــاء التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة. ويعتبــر التدريــب بشــكل 
عــام والتدريــب اإلداري علــى وجــه الخصــوص عمليــة مســتمرة ينبغــي أن توفــر لكافــة العامليــن طــوال حياتهــم الوظيفيــة، إذ أن 

عوائــده تعــود علــى جهــة العمــل والفــرد العامــل بهــا.
تم إنشاء معهد اإلدارة العامة في المملكة العربية السعودية بموجب المرسوم الملكي رقم )93( وتاريخ 1380/10/24هـ 
الموافــق )1961/4/10(، باعتبــاره هيئــة حكوميــة مســتقلة ذات شــخصية اعتباريــة، يهــدف إلــى رفــع كفايــة موظفــي الدولــة 
واإعدادهــم عمليــا لتحمــل مســئولياتهم وممارســة صالحياتهــم علــى نحــو يكفــل االرتقــاء بمســتوى اإلدارة ويدعــم قواعــد تنميــة 
االقتصــاد الوطنــي. كمــا يختــص المعهــد باإلســهام فــي التنظيــم اإلداري لــإدارة الحكوميــة واإعطــاء المشــورة فــي المشــكالت 
اإلداريــة التــي تعرضهــا عليــه الــوزارات واألجهــزة الحكوميــة، والبحــوث المتعلقــة بشــئون اإلدارة وتوثيــق الروابــط الثقافيــة فــي مجــال 
اإلدارة العامــة. وينقســم نشــاط معهــد اإلدارة العامــة إلــى أربعــة أنشــطة رئيســة هــي: التدريــب )أثنــاء الخدمــة وقبــل الخدمــة(، 

واالستشــارات، والبحــوث اإلداريــة، والتوثيــق اإلداري.
والتدريــب أثنــاء الخدمــة يتخــذ عــدة أشــكال: البرامــج التدريبيــة، الحلقــات التطبيقيــة، الطاولــة المســتديرة. ولكــي يحقــق التدريب 
الفعــال أهدافــه فــي تنميــة العنصــر البشــري البــد أن يراعــي شــروطا أساســية مــن أهمهــا: مراعــاة المــدرب المنفــذ لتلــك البرامــج 
التدريبيــة للمبــادئ الخاصــة بتعليــم الكبــار. حيــث إن لتعليــم وتدريــب الكبــار الملتحقــون بالبرامــج التدريبيــة مبــادئ وأســس معينــة، 
فهــم يكونــون عكــس األطفــال والمراهقيــن، لديهــم العديــد مــن المســئوليات التــي يجــب أن تتــوازن مــع مطالــب التعلــم. ويذكــر اليــب 
)Lieb, 1991( أن مــن أهــم عوائــق تعليــم وتدريــب الكبــار هــو مســئولياتهم وأعبائهــم المتعــددة، وجداولهــم الزمنيــة المكتظــة، أو 
عــدم مناســب التدريــب لطبيعــة الكبــار، األمــر الــذي يجعلهــم يحجمــون عــن المشــاركة فــي البرامــج التدريبيــة أو يملــون منهــا. لــذا 
فإنــه إذا مــا أردنــا تحقيــق جــودة التدريــب ونجاحــه فــي تحقيــق أهدافــه فعلــى المدربيــن مراعــاة المبــادئ الخاصــة بتعليــم الكبــار. 
فالمــدرب الكــفء هــو مــن العناصــر بالغــة األهميــة فــي نجــاح أو فشــل التدريــب، فهــو صاحــب رســالة تتجســد فــي الســعي المتصــل 

لتنميــة وتطويــر معــارف ومهــارات المتدربيــن بالقــدر الــذي يمكنهــم مــن النهــوض بأدوارهــم بكفــاءة وفعاليــة )إبراهيــم، 2008(.
ويطــرح الباحثــون اليــوم شــروطا للمــدرب الفعــال والتــي مــن أهمهــا: حــرص المــدرب علــى مراعــاة المبــادئ الخاصــة بتعليــم 
الكبــار عنــد تنفيــذه للتدريــب. وفــي ضــوء ذلــك، يســعى الدراســة الحاليــة إلــى التعــرف علــى »مــدى مراعــاة المدربــات فــي البرامــج 

التدريبيــة لمبــادئ تعليــم الكبــار مــن وجهــة نظــر المشــاركات بهــا«.
أهداف الدراسة:

يتمثــل الهــدف األساســي للدراســة فــي التعــرف علــى »مــدى مراعــاة المدربــات فــي البرامــج التدريبيــة لمبــادئ تعليــم الكبــار 
مــن وجهــة نظــر المشــاركات بهــا. ويتفــرع مــن الهــدف الرئيــس األهــداف الفرعيــة التاليــة:

التعرف على مبادئ تعليم الكبار التي ينبغي مراعاتها عند تنفيذ البرامج التدريبية. 1-
التعــرف علــى مــدى مراعــاة المدربــات لمبــادئ تعليــم الكبــار عنــد تنفيــذ البرامــج التدريبيــة فــي الفــرع النســوي لمعهــد اإلدارة  2-

العامــة مــن وجهــة نظــر المشــاركات بهــا. 
إيجــاد العالقــة بيــن مراعــاة المدربــات فــي البرامــج التدريبيــة لمبــادئ تعليــم الكبــار والخصائــص الشــخصية والوظيفيــة  3-

للمشــاركات فــي هــذه البرامــج ؟
أسئلة الدراسة:

يمكن تحديد أسئلة الدراسة فيما يلي:
ما مبادئ تعليم الكبار التي ينبغي مراعاتها عند تنفيذ البرامج التدريبية؟ 1-
ما مدى مراعاة المدربات في البرامج التدريبية لمبادئ تعليم الكبار من وجهة نظر المشاركات بها؟  2-
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هــل توجــد اختالفــات معنويــة عنــد مســتوى داللــة )0.05( بيــن اســتجابات المشــاركات فــي البرامــج التدريبيــة فيمــا يتعلــق  3-
بدرجــة مراعــاة المدربــات لمبــادئ تعليــم الكبــار تعــزى للمتغيــرات الشــخصية والوظيفيــة لهــن؟

فرض الدراسة:
توجــد هنــاك اختالفــات معنويــة عنــد مســتوى داللــة )0.05( بيــن اســتجابات المشــاركات فــي البرامــج التدريبيــة فيمــا يتعلــق 
بدرجــة مراعــاة المدربــات لمبــادئ تعليــم الكبــار تعــزى للمتغيــرات الشــخصية والوظيفيــة: العمــر، المؤهــل، نــوع المؤهــل العلمــي، 

مــدة الخدمــة الوظيفيــة.
أهمية الدراسة:

تتمثل أهمية الدراسة في:
إنهــا تطــرح موضوعــا مهمــا يتعلــق بضــرورة مراعــاة المدربــات لمبادئــي تعليــم الكبــار، وأثــر ذلــك علــى تعلــم الكبــار  1-

وانتظامهــم.
تسهم في تقديم قائمة بأهم مبادئ تعليم الكبار التي ينبغي مراعاتها عند تنفيذ البرامج التدريبية. 2-
إنها الدراسة األولى – حسب علم الباحثة – على مستوى الفرع النسوي لمعهد اإلدارة العامة. 3-
تؤكد الدراسة على أهمية استقطاب واختيار المدربين الكفء للعمل في مجال تعليم وتدريب الكبار. 4-

حدود الدراسة:
أقتصرت الدراسة على: 

الحــدود الموضوعيــة: تقتصــر الدراســة علــى التعــرف علــى مــدى مراعــاة المدربــات فــي البرامــج التدريبيــة لمبــادئ تعليــم 	 
الكبــار مــن وجهــة نظــر المشــاركات بهــا.

الحدود المكانية: تقتصر الدراسة على الفرع النسوي لمعهد اإلدارة العامة في مدينة الرياض.	 
الحدود الزمانية: تغطي الدراسة البرامج التدريبية التي تنفذ في الفصل الثاني للعام التدريبي 1434هـ.	 
الحــد البشــري: المشــاركات فــي البرامــج التدريبيــة للفصــل التدريبــي الثانــي لعــام 1434هـــ مــن منســوبات وزارة التربيــة 	 

والتعليــم.
مصطلحات الدراسة:

Andragogy تعليم الكبار
عرفــة)Knowles( بأنــه فــن وعلــم مســاعدة الكبــار علــى التعلــم. ووصــف واســع لعمليــة مواصلــة األفــراد التعلــم بعــد مرحلــة 

 .)Knowles,1980: 43( التعليم الرســمي
والتعريــف اإلجرائــي لتعليــم الكبــار فــي هــذه الدراســة : هــي البرامــج التدريبيــة التــي يلتحــق بــه الكبيــر والتــي تكــون متكاملــة 
مخططــة وهادفــة إلــى التنميــة المســتمرة والمنظمــة لمعــارف ومهــارات العامليــن فــي المنظمــة علــى اختــالف مســتوياتهم اإلداريــة 

وتحســين ســلوكهم واتجاههــم بقصــد رفــع مســتوى األداء والكفــاءة اإلنتاجيــة للمنظمــة.
Training Programs البرامج التدريبية

برامــج موجهــة إلــى تطويــر مهــارات موظفــي األجهــزة الحكوميــة. وهــي برامــج موجهــة لموظفــي المســتويات التنفيذيــة 
الوســطى بهــدف تلبيــة احتياجاتهــم التدريبيــة، ورفــع كفاءتهــم اإلنتاجيــة، وتزويدهــم بالمعــارف والمهــارات واالتجاهــات الســلوكية 
اإليجابيــة التــي تــؤدي إلــى تطويــر العمــل اإلداري. ويقــوم المعهــد بتصميــم هــذه البرامــج وتنفيذهــا وفقــًا الحتياجــات األجهــزة 

الحكوميــة بشــكل عــام، ويتــم الترشــيح لهــا مــن جميــع الجهــات. 
Trainer المدرب

عرف معجم اللغة العربية المعاصر المدرب بأنه درََّب يدرِّب ، تدريًبا ، فهو ُمَدرِّب ، والمفعول ُمَدرَّب: 
درَّب ولَده علَّمه وحنَّكه وثقَّفه.	 
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َنــه عليــه » َدرََّب البــاِزيَّ علــى الصيــد، - عاِمــٌل / فريــٌق ُمــَدرٌَّب«. 	  َده إّيــاه وَمرَّ ــيء: َعــوَّ بــه فــي الشَّ ــيِء/ درَّ بــه علــى الشَّ درَّ
http://www.almaany.com/home.php?language

والمــدرب فــي هــذه الدراســة هــو: الشــخص الــذي يقــوم بنقــل الرســالة )المحتــوى التدريبــي( مــن خــالل قنــاة اتصــال )أســاليب 
http://www.fao.org/wairdocs/ .التدريــب( إلــى المتلقيــن )المتدربيــن(. ويعتبــر المــدرب محــور عمليــة االتصــال التدريبــي

af196a/af196a02.htm

اإلطار النظري والدراسات السابقة:   
لقــد تعــددت المفاهيــم والتعاريــف الخاصــة بتعليــم الكبــار المتبنــاة مــن قبــل الباحثيــن التربوييــن، ويرجــع هــذا التعــدد إلــى 
اتســاع مجالــه وتنــوع برامجــه وتنــوع المســتفيدين منــه وتشــعب اهتماماتــه، وتعــدد المؤسســات التــي تقــوم بتبنــي برامجــه )الحميــدي، 
1997: 18(. وعــرف تعليــم الكبــار بأنــه: مجموعــة مــن البرامــج أو المشــاريع المنظمــة، يقبــل عليهــا الكبــار برغبــة منهــم، بحيــث 
تتناســب هــذه البرامــج مــع احتياجــات ورغبــات أفــراد المجتمــع، هادفــة إلــى مســاعدتهم علــى تحمــل مســؤولياتهم )الحميــدي ، 

 .)Melissa, 2013: 7( ،)29 :1992

وعرفــه إبراهيــم ومصطفــى بأنــه: »الفــرص التعليميــة المتاحــة للكبــار مــن وجهــة نظــر المجتمــع ال كســابهم المعرفــة تكويــن 
المهــارات بطريقــة منظمــة لمعرفــة االتجاهــات الجديــدة، بهــدف تطويــر أنفســهم والمجتمــع الــذي يعيشــون فيــه« )إبراهيــم، مصطفــى، 

.)52 :2004

وتعليــم الكبــار هــو نشــاط تربــوي هــادف يلتحــق بــه الفــرد مــن تلقــاء نفســه مــن أجــل تطويــر ذاتــه، بشــرط أن ال يحتــل ذلــك 
النشــاط الحيــز األكبــر مــن وقتــه. وهــذا المفهــوم لتعليــم الكبــار يؤكــد علــى عــدم تفــرغ الراشــدين لهــذا النشــاط، كمــا يؤكــد علــى 

حريتهــم فــي االختيــار.

ولتعليم الكبار أهدافا يمكن تحديدها كالتالي: 

مساعدة الدارس على تحقيق درجة معينة من السعادة والمعنى لحياته. 1-

مساعدة الدارس في فهم نفسه، ومواهبه، وحدود إمكاناته وعالقته باآلخرين. 2-

مساعدة الدارس في فهم الحاجة للتربية المستمرة أو التعليم المستمر مدى الحياة. 3-

توفير الظروف كي يتطور الدارس في جميع النواحي السياسية، والمهنية، والثقافية، والروحية، والجسدية.  4-

ولكي تحقق نشاطات تعليم الكبار أهدافها المرجوة ال بد وأن: )حجي، 2009: 68( 

تكون أنشطة تعليم الكبار هادفه، ذات معنى، وأن تكون الخبرات التعليمية منظمة لم تأت بعامل الصدفة. 1-

تكون برامج تعليم الكبار اختيارية. 2-

تكون هذه الخبرات مكملة لمسئوليات الدارسين في الحياة. 3-

ويعتبــر »مالوكــوم نولــز Malcom Knowles أول مــن اســتخدم مصطلــح Androgogy فــي منتصــف عــام 1960 
ليصــف تعليــم الكبــار، وهــو أول مــن وضــع نظريــة فــي تعليــم الكبــار، ووضــع مبــادئ لتعلمهــم فــي مواقــع العمــل الفعليــة 

.)Knowles,1970: 3(

ويشــير )Weinstein, 2002( إلــى أن مبــادئ تعليــم الكبــار توضــح إلــى أي مــدى تؤثــر بيئــة التدريــب علــى جــودة   
مخرجاتــه والعائــد منــه، فالممارســات التدريبيــة التــي تراعــي مبــادئ تعليــم الكبــار مــن شــأنها أن تزيــد مهــارات المــوارد البشــرية فــي 

المنظمــة.
ونستعرض بإيجاز ألهم نظريات تعليم الكبار وهي:
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نظرية نولز )Knowles( لتعليم الكبار 1-
تســتند هــذه النظريــة علــى افتــراض أن التعلــم عمليــة داخليــة يقــوم بهــا المتعلــم ودور المــدرب هــو تيســير حــدوث التعلــم،   
ولهــذه النظريــة ســتة مبــادئ أساســية تقــوم عليهــا وهــي: الحاجــة إلــى المعرفــة، ومفهــوم المتعلــم الذاتــي، دور خبــرات المتعلــم، 
االســتعداد للتعلــم، التوجــه إلــى التعلــم، والدافعيــة: الكبــار لديهــم أهــداف خاصــة ينبغــي أن يخطــط التعلــم وفقــا لهــذه األهــداف 

.)Santos, 2012: 12-16( واالحتياجــات وبمــا يتناســب مــع دافعيتهــم
نظرية كولب )Kolb( للتعلم التجريبي 2-

يرتكــز نمــوذج كولــب للتعلــم التدريبــي علــى خبــرات المتعلميــن الســابقة كأســاس لتعلــم األفــكار الجديــدة، وملخــص فكــرة كولــب 
هــو أن النمــط التدريبــي لتدريــب الكبــار يتحــدد بمحوريــن همــا: كيــف نفكــر والــذي يمتــد مــن التجربــة الحســية إلــى التفكيــر التجريــدي، 

.)Kolb & Kolb, 2005: 193-212( واآلخــر كيــف نفعــل والــذي يمتــد مــن التجريــب النشــط إلــى المالحظــة التأمليــة
-3  )Rogers( النظرية اإلنسانية لروجرز

يــرى روجــرز أن التعلــم يكــون أفضــل مــا يمكــن عندمــا تتوفــر بيئــة تعلــم آمنــة. لــذا يحــدد روجــرز دور المــدرب فــي تيســير 
عمليــة التعلــم مــن خــالل: خلــق منــاخ إيجابــي ودافــئ لبيئــة التعلــم، والتــوازن بيــن المكونــات العقليــة واالنفعاليــة فــي التعلــم، 
ومشــاركة المتعلميــن أفكارهــم ومشــاعرهم بــدون ســيطرة أو هيمنــة، وارتبــاط محتــوى التعلــم باهتمامــات األفــراد الشــخصية، واإعــالم 

. )Rogers, 1974( المشــاركين بأهــداف التعلــم، وأخيــًرا مشــاركتهم الكاملــة فــي عمليــة التعلــم
-4 )Mezirow( نظرية انتقال التعلم لميزرو

تســتند هــذه النظريــة علــى أن التعلــم يحــدث ويكــون عندمــا يكــون هنــاك ربــط بيــن مــا يتعلمــه الفــرد وبيــن خبراتــه، وتطبيــق 
ذلــك فــي الواقــع العملــي بمواقــف مرتبطــة بمجــال العمــل. وفــي ضــوء ذلــك يعــرف ميــزو التعلــم »بأنــه نشــاط تكويــن المعنــي أو 

.))Mezirow, 1991: 104 »اســتخدام التعلــم فــي مواقــف مســتقبلية جديــدة
-5  )Cross( نظرية كروس

 )CAL( تعــد نظريــة كــروس مــن النظريــات الحديثــة فــي تعليــم الكبــار، حيــث صمــم نمــوذج لخصائــص الكبــار كمتعلميــن
Characteristics of Adults as Learners، وهــذا النمــوذج حــاول الجمــع والربــط بيــن عــدة أطــر نظريــة مثــل: نظريــة 
 )CAL(نولــز لتعليــم الكبــار والنظريــة التجريبيــة لكولــب ومبــادئ علــم النفــس خــالل فتــرات مختلفــة مــن حيــاة الفــرد. وفــي نمــوذج
جــراءات التعلــم أو التدريــب علــى رغبــة الكبــار فــي المشــاركة فــي التعلــم. ويقــدم نمــوذج )CAL( بعــض  يؤثــر الوقــت والمــكان واإ
الخطــوط اإلرشــادية لمبــادئ تعلــم الكبــار تتمثــل فــي أنــه: يجــب أن تعتمــد برامــج تعليــم الكبــار علــى خبــرة المشــاركين. كمــا يجــب 
أن تتــالءم برامــج تعليــم الكبــار مــع حــدود العمــر الزمنــي للمشــاركين. ويجــب أن ُيواجــه الكبــار بتحــدي مــن أجــل تحفيزهــم لتحقيــق 
مســتويات أعلــى مــن األداء والنمــو المهنــي الذاتــي. ويجــب أن تتــاح الفرصــة للكبــار الختيــار وتنظيــم برامــج التعلــم كلمــا أمكــن 

.)Cross, 1992(
ومــن االســتعراض الســابق لنظريــات تعليــم الكبــار نســتطيع أن نتوصــل إلــى بعــض مــن خصائــص ومبــادئ التــي يتميــز 
بهــا الدارســون الكبــار والتــي تبناهــا البحــث الحالــي، والتــي ينبغــي توافرهــا فــي البرامــج التدريبيــة )ســعيد وعطيــه، 2009: 

:  )Palls, 2014: 114(،)11-9
التوجيــه الذاتــي )الكبــار يوجهــوا انفســهم بأنفســهم(، حيــث يتعلــم الكبــار علــى أفضــل مــا يكــون حينمــا يتحكمــون فــي  1-

تعلمهــم وتكــون لديهــم اختيــارات فــي توجيــه عمليــة تعلمهــم.
الكبــار موجهــون باألهــداف )الكبــار يحتاجــون معرفــة لمــاذا يتعيــن عليهــم تعلــم شــيء معيــن(، حيــث يجــب أن يعــرف  2-

الكبــار أهــداف التعلــم، حيــث مــن شــأن ذلــك أن ُيحفــز طاقتهــم للتعلــم إذا أدركــوا فوائــده والخســائر المتربــة علــى عــدم 
تعلمــه، لــذا ال بــد مــن خلــق الحاجــة للمعرفــة مــن خــالل تحديــد األهــداف لــدى الكبــار.

الكبــار عمليــون )يفضلــون ربــط التعلــم بمجــاالت عملهــم(، حيــث يتعلــم الكبيــر علــى أفضــل مــا يكــون عندمــا تتوافــر  3-
الفرصــة لنقــل وتطبيــق مــا تعلمــون فوريــا فــي مواقــف العمــل والحيــاة الحقيقيــة، ومــن ثــم يجــب أن تعتمــد برامــج تعليــم 

الكبــار كمــا ذكرنــا ســابقا علــى خبــرات المتعلميــن الســابقة، وعلــى تطبيقــات التعلــم.
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الكبــار مســئولون عــن تعلمهــم، أي التأكيــد علــى إيجابيــة الكبيــر واإعطائــه الفرصــة للمشــاركة فــي وضــع خطــط التعلــم  4-
دارة الجلســات التدريبيــة، وفرصــة لالندمــاج فــي الحــوار والمشــاركة فــي حــل المشــكالت. واإ

الكبــار يحتاجــون إلظهــار االحتــرام، حيــث يتعلــم الكبــار علــى أفضــل مــا يمكــن عندمــا ُتحتــرم وجهــات نظرهــم وآرائهــم  5-
وال يتعــال عليهــم المــدرب، بــل يظهــر أقصــى درجــات التقديــر واالحتــرام.

الكبــار يحتاجــون لبيئــة تعلــم آمنــة، أي ينبغــي أن تتوفــر فيهــا اإليجابيــة والوديــة وأن تكــون غيــر رســمية ومبهجــة  6-
وداعمــة ومشــجعة للمشــاركين وتشــجع االنفعــاالت اإليجابيــة، وأن يحــرص المــدرب علــى تكويــن عالقــات جيــدة بينــه 

وبيــن المتدربيــن.

ــم يــدرك المشــاركون لمــاذا يتعلمــون أو يشــاركون فــي  7- التحفيــز، فجهــود المدربيــن تصبــح عديمــة الفائــدة والقيمــة مــا ل
هــذه البرامــج. لــذا يعتبــر التحفيــز مــن العناصــر األساســية التــي يجــب أخذهــا فــي االعتبــار عنــد تصميــم وتنفيــذ البرامــج 

التدريبيــة للكبــار.

االســتبقاء والنقــل، إن الهــدف النهائــي مــن التدريــب هــو تنميــة قــدرة المشــارك علــى تطبيــق مــا يتــم التدريــب عليــه فــي  8-
تاحــة  البرنامــج ونقلــه إلــى مواقــع العمــل. وحتــى نحقــق هــذا الهــدف فإنــه ينبغــي تضميــن المشــارك فــي مواقــع التعلــم واإ

الفرصــة لــه للممارســة الفعليــة ألنشــطة التعلــم، وتكــرار األداء المرغــوب.

أســاليب التدريــب، حيــث إنــه لضمــان نجــاح تعلــم الكبــار، يجــب أن تعتمــد أســاليب التدريــب فــي البرامــج التدريبيــة  9-
علــى التعلــم النشــط والتعلــم بالمشــاركة مثــل: لعــب الــدور- المناقشــة – دراســة الحالــة – ورش العمــل – التماريــن – 
المباريــات... الــخ ، وكذلــك أهميــة مراعــاة األنمــاط المختلفــة للمتعلميــن مــن حيــث كونــه )حســيا – بصريــا – حركيــا(، 

فالمتعلــم الكبيــر يتعلــم بأفضــل صــورة حينمــا ُتســتخدم كافــة حواســه.

-10  ،Feedback التقييــم، فالكبــار يحتاجــون إلــى معرفــة محــددة حــول نتائــج تعلمهــم، فهــم يحتاجــون إلــى التغذيــة الراجعــة
والتــي ينبغــي أن تكــون محــددة وليســت عامــة، وأن تتــاح الفرصــة لهــم لتقييــم ذواتهــم وتقييــم البرنامــج التدريبــي، وكذلــك 

تقديــم التعزيــز والمكافــآت لتشــجيع األنمــاط الســلوكية المرغــوب فيهــا.

وأخيــًرا، نســتطيع القــول أنــه أصبــح مــن الضــروري أن يكــون المدربــون فــي البرامــج التدريبيــة علــى درايــة ومعرفــة بخصائــص 
الدارســين الكبــار الفســيولوجية، والنفســية، واالجتماعيــة، وأن يكونــوا علــى معرفــة أيضــًا بوســائل وطــرق تدريــس وتدريــب الكبــار 
ال فإننــا نجــازف  وكيفيــة التعامــل معهــم. فالتعامــل مــع الكبــار فــي البرامــج التدريبيــة يتطلــب لتحقيــق أهدافــه إعــداًدا خاًصــا، واإ
مجازفــة تحــول دون تحقيــق أهدافنــا، ونتــرك أمــر تحقيقهــا للصدفــة ال للخطــة عقالنيــة تحــدد االحتياجــات، وترســم ســبل تحقيقهــا 

وتعــد اإلمكانــات، ثــم تحــول بعــد ذلــك كلــه الخطــة إلــى عمــل والتخطيــط إلــى ممارســات .
الدراسات السابقة: 

دراســة )Lubin, 2013(، وهدفــت إلــى التعــرف علــى مبــادئ وخطــوات علــم الكبــار التــي تنعكــس علــى ممارســات 	 
المدربيــن العامليــن فــي معهــد بوليتكنيــك بكليــة فيرجينيــا، وجامعــة الواليــة. ولجمــع المعلومــات فقــد طبقــت كل مــن 
االســتبانة علــى عينــة شــملت 72 مدربــا، كمــا طبقــت المقابــالت الشــخصية علــى )8( مدربيــن. وتوصلــت الدراســة 
إلــى تطبيــق مبــادئ تعليــم الكبــار، وأن أكثــر المبــادئ تطبيقــا هــي: التعلــم بالمعرفــة، التعلــم بالعمــل، الحيــاة )الخبــرات 

الشــخصية(، مراعــاة الفــروق الفرديــة، الثقــة.
دراســة )Santos, 2012(، وهدفــت إلــى قيــاس أثــر تقديــم برنامــج تدريبــي قائــم علــى نمــوذج تضمــن محتــواه خليًطــا 	 

مــن نظريــة التعلــم االجتماعيــة، ومبــادئ تعليــم الكبــار، ونمــوذج تكنولوجيــا المحتــوى المعرفــي علــى تطويــر الكفايــة 
الشــخصية لمســاعدي المدربيــن العامليــن فــي إدارة التطويــر المهنــي فــي جامعــة أريزونــا وانعــكاس ذلــك علــى مقابلــة 
احتياجــات الدارســين بالبرنامــج األكاديمــي للجامعــة. اســتخدم الباحــث المنهــج التجريبــي حيــث قســمت العينــة لمجموعــة 
ضابطــة لــم ُيقــدم لهــا البرنامــج التدريبــي، ومجموعــة تجريبيــة ُقــدم لهــا برنامــج تدريبــي وكان العــدد فــي كل منهمــا )22( 
مســاعد مــدرب. ثــم تــم قيــاس أثــر هــذا البرنامــج علــى مقابلــة احتياجــات الدارســين الملتحقيــن بالبرنامــج األكاديمــي. 
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توصلــت الدراســة إلــى التحســن الكبيــر الــذي طــرأ علــى تعلــم الدراســين تحــت المجموعــة التجريبيــة أكبــر بكثيــر مــن 
المجموعــة الضابطــة.

دراســة )Moision, 2013(، والتــي اســتهدفت مســح االحتياجــات التعلميــة والشــخصية للمتعلميــن الكبــار فــي التعليــم 	 
الجامعــي العــام، ومــاذا إذا كانــت المقــررات والمناهــج الدراســية الجامعيــة المقدمــة لهــم بنيــت علــى مبــادئ وأســس تعليــم 
الكبــار. اســتخدمت اســتبانة تحديــد االحتياجــات للمتعلميــن الكبــار )ALNAS( لجمــع المعلومــات مــن )195( متعلمــا 
شــكلو عينــة الدراســة. وتوصلــت الدراســة إلــى أن هنــاك خمــس حاجــات أساســية للكبــار هــي: العالقــات االجتماعيــة مــع 
دارة القضايــا الحياتيــة. كمــا توصلــت  اآلخريــن، وجــود خطــة تعليميــة، تعلــم المهــارات الحياتيــة، والتطويــر الوظيفــي، واإ

الدراســة إلــى ان المقــررات الدراســية روعــي فيهــا مبــادئ ونظريــات تعليــم الكبــار.
العالــي، 	  للتعليــم  دراســة )Marilyn, 2004(، والتــي اســتهدفت تقديــم برامــج تدريبيــة ألربعــة مؤسســات مختلفــة 

وأشــارت نتائجهــا إلــى أن برامــج تنميــة قــدرات أعضــاء هيئــة التدريــس يجــب أن تراعــي مبــادئ تعليــم الكبــار.
دراســة )Rollins, 2002(، التــي أوضحــت أن نجــاح أهــداف البرامــج التدريبيــة المقدمــة للكبــار تعتمــد بدرجــة كبيــرة 	 

علــى مراعــاة أســاليب التعلــم المفضلــة )أنمــاط التعلــم( للكبــار المشــاركين، وكذلــك رضاهــم عــن البرامــج التدريبيــة.
دراســة )الغامــدي، 1424هـــ(، وهدفــت إلــى معرفــة درجــة أدراك معلمــي المــدارس المتوســطة الليليــة بمحافظتــي الدمــام 	 

والخبــر للخصائــص النفســية والبدنيــة للدارســين الكبــار. واســتخدمت االســتبانة كأداة وطبقــت علــى )82( معلمــا يمثلــون 
المجتمــع األصلــي للدراســة. وتوصلــت الدراســة إلــى إن إدراك عينــة الدراســة كان أعلــى للخصائــص االنفعاليــة، ويليــه 

الخصائــص العقليــة، ويليــه الخصائــص البدنيــة.
دراســة )ســعيد وعطيــه، 2009(، وهدفــت إلــى تقييــم البرامــج التدريبيــة التابعــة لمشــروع تنميــة قــدرات هيئــة التدريــس 	 

والقيــادات المنعقــدة فــي مركــز تطويــر التعليــم الجامعــي – جامعــة قنــاة الســويس فــي ضــوء مبــادئ تعليــم الكبــار. وأعــدت 
بطاقــة للتقييــم والتــي طبقــت علــى )130( مشــاركا مــن أعضــاء هيئــة التدريــس فــي درجــة مــدرس وأســتاذ مســاعد مــن 
كليــات الجامعــة المختلفــة. وتوصلــت الدراســة إلــى إن أكثــر مبــادئ تعليــم الكبــار تحققــا هــي أن الكبــار يحتاجــون 
إلظهــار االحتــرام، و يليــه الكبــار يحتاجــون لبيئــة تعلــم آمنــة. بينمــا يأتــي أقــل مبــادئ تعليــم الكبــار تحققــا مبــدأ »الكبــار 
مســئولون عــن تعلمهــم«، ثــم يليــه مبــدأ التوجيــه الذاتــي، »الكبــار موجهــون باألهــداف«، الكبــار عمليــون، االســتبقاء 

والنقــل، أســاليب التدريــب، التحفيــز، التقييــم.
التعليق على الدراسات السابقة:

من االستعراض السابق للدراسات السابقة، فإنه يمكن استخالص ما يلي:

اتفقــت معظــم الدراســات الســابقة بــأن: مبــادئ تعليــم الكبــار يتــم مراعاتهــا فــي البرامــج والمقــررات الدراســية المعــدة لتعليــم  1-
الكبــار، مــا عــدا دراســة)Marilyn, 2004( والتــي أشــارت نتائجهــا إلــى أهميــة مراعــاة مبــادئ تعليــم الكبــار فــي البرامــج 

التدريبية. 

اتفقــت دراســة كل مــن: )Santos, 2012(، و)Moision, 2013( علــى أن مراعــاة مبــادئ تعليــم الكبــار كان لــه أثــر  2-
شــباع حاجاتهــم الشــخصية والوظيفيــة. إيجابــي علــى المتدربيــن واإ

اختلفــت الدراســات الســابقة فــي الزوايــا التــي تــم تنــاول بهــا مبــادئ تعليــم الكبــار، والبيئــات التــي تــم التطبيــق بهــا ســواء  3-
الدراســات العربيــة أواألجنبيــة، كمــا اختلفــت فــي عينــة الدراســة، وفــي المنهــج البحثــي المســتخدم.

إن تعــدد الزوايــا التــي تــم مــن خاللهــا بحــث قضيــة مبــادئ تعليــم الكبــار ومراعاتهــا فــي البرامــج التدريبيــة والتعليميــة  4-
أســهم بشــكل كبيــر فــي تكويــن تصــور عــن موضــوع هــذه الدراســة.

وفــي ضــوء مــا ســبق، جــاء هــذا البحــث للتعــرف علــى »مــدى مراعــاة المدربــات فــي البرامــج التدريبيــة لمبــادئ تعليــم الكبــار 
مــن وجهــة نظــر المشــاركات بهــا«.
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منهجية الدراسة:
اســتخدمت الباحثــة المنهــج الوصفــي التحليلــي فــي التعــرف علــى مــدى مراعــاة المدربــات فــي البرامــج التدريبيــة لمبــادئ تعليــم 

الكبــار. كمــا اســتعانت الباحثــة بمصــادر بحثيــة مــن مراجــع ودوريــات علميــة، ورســائل وأبحــاث علميــة.
مجتمع وعينة الدراسة:

تحــدد المجتمــع المســتهدف فــي المشــاركات مــن منســوبات وزارة التربيــة والتعليــم فــي البرامــج التدريبيــة فــي الفــرع النســوي 
لمعهــد اإلدارة العامــة الفصــل التدريبــي الثانــي 1434/1433هــــ، والبالــغ عــدده )1134( )شــئون المتدربــات- الفــرع النســوي – 

معهــد اإلدارة العامــة - إحصائيــة المرشــحات مــن وزارة التربيــة والتعليــم – الفصــل التدريبــي الثانــي 1434هـــ(.
وباستخدام معادلة »ستيفن ثامبسون« لحساب حجم العينة – تكون العينة حجمها 378

n N p p
N z p p

=
× −

− × √  + − 

) (
)d ( ) (

1
1 12 2

وكان توزيع عينة أفراد الدراسة بحسب الخصائص الشخصية والوظيفية كما يلي:
المنطقة التعليمية  1-

جدول رقم )1(
 توزيع عينة الدراسة حسب المنطقة التعليمية

النسبة المئوية التكرار المنطقة
%49 186 المنطقة الوسطى
%23 86 المنطقة الغربية
%3 13 المنطقة الشرقية
%9 34 المنطقة الشمالية

%16 59 المنطقة الجنوبية
%100 378 المجموع

يتضــح مــن جــدول )1( ان النســبة الغالبــة مــن المشــاركات مــن المنطقــة الوســطى حيــث بلغــت نســبتهم 49%، يليهــا 
المشــاركات مــن المنطقــة الغربيــة حيــث بلغــت نســبتنهم 23%، ثــم المشــاركات مــن المنطقــة الجنوبيــة حيــث بلغــت نســبتهم %16، 
ثم المشاركات من المنطقة الشمالية حيث بلغت نسبتهم 9%، وأخيرا المشاركات من المنطقة الشرقية حيث بلغت نسبتهم %3.

المسمى الوظيفي  2-
جدول رقم )2(

توزيع عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي

النسبة المئوية التكرار المسمى الوظيفي
%14 53 مديرة مدرسة
%11 43 وكيلة مدرسة )المساعدة(
%59 221 مشرفة تربوية
%16 61 أخرى

%100 378 المجموع
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يتضــح مــن جــدول )2( أن المشــاركات فــي البرامــج التدريبيــة مــن حيــث مســمياتهن الوظيفيــة كانــت النســبة العليــا منهــن 
يشــغلن وظيفــة مشــرفة تربويــة حيــث بلغــت نســبتهم 59%، يليهــا المشــاركات مــن )مديــرات إدارات ورئيســات أقســام( حيــث بلغــت 
نســبتهم 16%، يليهــم المشــاركات مــن مديــرة مدرســة حيــث بلغــت نســبتهم 14%، وأخيــرا المشــاركات التــي مســمى وظائفهــم 

مســاعدات مديــرات حيــث بلغــت نســبتهم %11.
العمــر  3-

جدول رقم )3( 
توزيع عينة الدراسة حسب العمر

النسبةالتكرارالعمــر
6%23أقل من 30 سنة 

61%230من 30 سنة إلى 40 سنة 
30%114من 41 سنة إلى 50 سنة

3%11من51 سنة فأكبر
100%378المجموع

يتضــح مــن جــدول )3( أن المشــاركات فــي البرامــج التدريبيــة الالئــي أعمارهــن مــن 30 إلــى 40 ســنة كانــت هــي النســبة 
الغالبــة مــن العينــة حيــث بلغــت نســبتهن 61%، يليهــا المشــاركات التــي أعمارهــن مــن 41 إلــى 50 حيــث بلغــت نســبتهن %30، 
يليهــا المشــاركات التــي فئــة أعمارهــن أقــل مــن 30 ســنة حيــث بلغــت نســبتهن 6%، وأخيــرا المشــاركات الالئــي أعمارهــن أكبــر 

مــن 50 ســنة حيــث بلغــت نســبتهن %3.
المؤهل التعليمي  4-

جدول رقم )4(
توزيع عينة الدراسة بحسب المؤهل التعليمي

النسبة التكرار المؤهل
%4 14 ثانوية عامة فأقل

%74 279 بكالوريوس
%16 59 دراسات عليا
%6 26 أخـرى

100.0 378 المجموع
يتضح من جدول )4(، أن أقل النســب كانت لمن هن حاصالت على مؤهالت أخرى )دبلوم بعد الثانوي( بنســبة %6، 
يليهــا الحاصــالت علــى مؤهــل ثانــوي وأقــل بنســبة 4%، يليهــا مــن هــن حاصــالت علــى دراســات عليــا بنســبة 16%، بينمــا كان 

مؤهــل البكالوريــوس هــو الشــائع بنســبة 74% بيــن المشــاركات فــي البرامــج التدريبيــة. 
نوع المؤهل التعليمي  5-

جدول رقم )5(
توزيع عينة الدراسة حسب نوع المؤهل العلمي

النسبة التكرار نوع المؤهل التعليمي
%82 310 تربــوي
%18 68 غير تربوي

%100 378 المجموع



مدى مراعاة املدربات يف الربامج التدريبية ...

132

يتضــح مــن جــدول )5( إن أقــل النســب كانــت لمــن هــن حاصــالت علــى مؤهــل غيــر تربــوي بنســبة 18%، بينمــا كان مــن 
هــن حاصــالت علــى مؤهــل تربــوي هــو الشــائع بنســبة 82% بيــن المشــاركات فــي البرامــج التدريبيــة. 

عدد سنوات الخبرة في العمل الحالي: 6-
جدول رقم )6(

توزيع عينة الدراسة بحسب سنوات الخبرة في العمل الحالي

النسبة التكرار سنوات الخبرة
%14 53  أقل من 5 سنوات
%22 84 من خمس سنوات إلى 10 سنوات
%13 50  من 11 سنة إلى 15 سنة
%51 191  أكثر من 15 سنة

100.0 378  المجموع

يتضــح مــن جــدول )6( أن أعلــى نســبة لســنوات الخبــرة كانــت )15( ســنة فأكثــر، وشــكلت مــا نســبته )51%( أي نصــف 
أفــراد العينــة، يليهــا ســنوات الخبــرة لفئــة مــن 5 ســنوات إلــى أقــل مــن 10 ســنوات بنســبة 22%، يليهــا مــن ســنوات خبراتهــن أقــل 
مــن 5 ســنوات بنســبة 14%، أمــا أقــل النســب فكانــت مــن نصيــب مــن كانــت ســنوات خبرتهــن مــن 11 ســنة إلــى أقــل مــن 15 

ســنة حيــث بلغــت نســبتهن %13.
الحصول على دورات تدريبية: 7-

جدول رقم )7(
توزيع عينة الدراسة بحسب الحصول على برامج تدريبية

التكرار النسبة  البرامج التدريبية
%55 209  أقل من 3 برامج تدريبية
%18 68  من 3 إلى 5 برامج تدريبية
%27 101  أكثر من 5 برامج تدريبية

%100 378 المجموع

يتضح من جدول )7( أن 55% من عينة الدراسة حاصالت على ثالثة برامج تدريبية فأقل، يليها 27% ممن حصلن 
علــى خمســة برامــج تدريبيــة فأكثــر، بينمــا مانســبته 18% ممــن حصلــن علــى 3 إلــى 5 برامــج تدريبيــة. ويوضــح ذلــك أن جميــع 

عينــة الدراســة قــد حصلــن علــى دورات تدريبيــة.
أداة الدراسة:

قامــت الباحثــة باالســتعانة بــأداة مــن األدبيــات الجاهــزة والُمحكمــة مــن قبــل المختصيــن، وهــي للباحثيــن )ســعيد؛ عاطــف 
محمــد؛ عفــاف عطيــه(، مكونــة مــن )36( عبــارة.

صـدق األداة:
قامــت الباحثــة بتطبيــق األداة علــى عينــة اســتطالعية قوامهــا )30( مفــردة مــن مجتمــع الدراســة، وذلــك للتعــرف علــى مــدى 
االتســاق الداخلــي ألداة الدراســة مــن خــالل حســاب معامــل االرتبــاط بيرســون بيــن درجــة كل عبــارة والدرجــة الكليــة لجميــع عبــارات 
المحــور الــذي تنتمــي إليــه تلــك العبــارة، وذلــك لــكل محــور مــن محــاور الدراســة. ويوضــح جــدول )8( معامــالت ارتبــاط بيرســون 

لقيــاس العالقــة بيــن كل عبــارة والدرجــة الكليــة للمحــور الــذي تنتمــي إليــه.
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جدول رقم ) 8 (
معامل ارتباط بيرسون لقياس العالقة بين كل عبارة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه

الدرجة الكلية للمحور األول )التوجيه الذاتي (رقم العبارة
1**618.
2**626.
3**661.
4**809.

الدرجة الكلية للمحور الثاني )الكبار موجهون باألهداف(رقم العبارة
1**674.
2**857.
3**744.

الدرجة الكلية للمحور الثالث )الكبار عمليون(رقم العبارة
1**827.
2**825.
3**779.

الدرجة الكلية للمحور الرابع )الكبار مسئولون عن تعلمهم(رقم العبارة
1**568.
2**270.
3**771.
4**671.

الدرجة الكلية للمحور الخامس )الكبار يحتاجون إلظهار االحترام(رقم العبارة
1**815.
2**855.
3**754.
4**569.

الدرجة الكلية للمحور السادس )الكبار يحتاجون لبيئة تعلم آمنة(رقم العبارة
1**786.
2**845.
3**821.

الدرجة الكلية للمحور السابع )التحفيز(رقم العبارة
1**809.
2**776.
3**845.
4**813.

الدرجة الكلية للمحور الثامن )االستبقاء والنقل(رقم العبارة
1**842.
2**888.
3**870.
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الدرجة الكلية للمحور التاسع )الكبار يتعلمون بالمشاركة(رقم العبارة
1**743.
2**740.
3**808.
4**792.

الدرجة الكلية للمحور العاشر )التقييم(رقم العبارة
1**601.
2**453.
3**509.
4**627.

* دال إحصائيا عند مستوى معنوية )0,05(.
** دال إحصائيا عند مستوى معنوية )0,01(.

يتضــح مــن جــدول )8( أن معامــالت االرتبــاط بيــن درجــة كل عبــارة والدرجــة الكليــة لجميــع عبــارات المحــاور العشــر دالــة 
إحصائيــا عنــد مســتوى )0.01(، ممــا يشــير إلــى االتســاق الداخلــي بيــن عبــارات المحــاور العشــر. 

كما يوضح جدول )9( معامل ارتباط بيرسون لمحاور االستبانة مع المحور الكلي.

جدول رقم ) 9 ( 
معامل ارتباط بيرسون لمحاور االستبانة مع المحور الكلي

معامل االرتباطالمحوررقم المحور
**643.التوجيه الذاتيالمحور األول
**647.الكبار موجهو باألهدافالمحور الثاني

**757.الكبار عمليونالمحور الثالث 
**620.الكبار مسئولون عن تعلمهمالمحور الرابع

**654.الكبار يحتاجون لبيئة تعلم آمنةالمحور السادس 
**792.التحفيزالمحور السابع
**612.االستبقاء والنقلالمحور الثامن
**750.أساليب التدريبالمحور التاسع
.419**التقييمالمحور العاشر

* دال إحصائيا عند مستوى معنوية )0,05(.
** دال إحصائيا عند مستوى معنوية )0,01(.

يتضــح مــن جــدول )9( أن معامــالت االرتبــاط للمحــاور العشــرة تراوحــت بيــن )0.792( للمحــور الســابع و)0.419( 
للمحــور العاشــر، ومعامــالت االرتبــاط لجميــع المحــاور دالــة إحصائيــا عنــد مســتوى )0.01(، ممــا يشــير إلــى االتســاق الداخلــي 

للمحــاور العشــرة.
ثبات أداة الدراسة:

تــم حســاب معامــل ثبــات األداة وفــق معاملــة »ألفــا كرونبــاخ« . ويوضــح جــدول )10( معامــالت ثبــات أداة الدراســة لــكل 
محــور مــن محــاور أداة الدراســة )االســتبانة(.  

يتضــح مــن جــدول )10( أن معامــل ثبــات أداة الدراســة )معامــل ألفــا كرونبــاخ( قــد تــراوح بيــن )0.882( أمــام جميــع 
عبــارات المحــور العاشــر »التقييــم«، وهــو معامــل ثبــات مرتفــع جــدا، وبيــن )0.853( أمــا جميــع عبــارات المحــور الســابع 
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»التحفيــز«، وهــو معامــل ثبــات مرتفــع، ممــا يشــير إلــى ثبــات النتائــج التــي يمكــن أن تســفر عنهــا أداة الدراســة عنــد تطبيقهــا.

كما بلغ معامل الثبات الكلي لألداة )850.( ويعتبر هذا كافيا ألغراض تطبيق األداة.

جدول رقم )10(
معامالت الثبات لمحاور أداة الدراسة باستخدام طريقة ألفا كرونباخ

معامل الثباتالمحوررقم المحور
0,882التقييــمالمحور األول
0,871الكبار مسئولون عن تعلمهمالمحور الرابع
0,871االستبقاء والنقلالمحور الثامن
0,868الكبار يوجهوا أنفسهم بأنفسهمالمحور األول

0,867الكبار موجهون باألهدافالمحور الثاني 
0,865الكبار يحتاجون إلظهار االحترامالمحور الخامس 
0,864الكبار يحتاجون لبيئة تعلم آمنةالمحور السادس
0,857الكبار يتعلمون بالمشاركةالمحور التاسع
0,856الكبار عمليونالمحور الثالث
0,853التحفيزالمحور السابع

0.850معامل الثبات الكلي ألداة البحث

أساليب المعالجة اإلحصائية للبيانات:
.)SPSS( تم استخدام العديد من األساليب اإلحصائية باستخدام الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية   

دخــال البيانــات إلــى الحاســب اآللــي، ولتحديــد طــول خاليــا مقيــاس ليكــرت الخماســي )الحــدود الدنيــا  1- تــم ترميــز واإ
والعليــا( المســتخدم فــي محــاور الدراســة الخمســة، تــم حســاب المــدى )5-1=4(، ثــم تقســيمه علــى عــدد خاليــا المقيــاس 
للحصــول علــى طــول الخليــة الصحيــح أي )5/4= 0.80( بعــد ذلــك تــم إضافــة هــذه القيمــة إلــى اقــل قيمــة فــي المقيــاس 
)أو بدايــة المقيــاس وهــي الواحــد الصحيــح( وذلــك لتحديــد الحــد األعلــى لهــذه الخليــة، وهكــذا أصبــح طــول الخاليــا كمــا 

يلــي )العمــر، 2002: 322(:
من 1 إلى 1.80 يمثل »مطلقا«.	 
أكبر من 1.80 وحتى 2.60 يمثل »نادًرا« .	 
أكبر من 2.60 وحتى 3.40 يمثل »أحياًنا )متوسط الموافقة(«.	 
أكبر من 3.40 وحتى 4.20 يمثل »غالًبا« .	 
أكبر من 4.20 وحتى 5 يمثل »دائًما«.	 

التكــرارات والنســب المئويــة للتعــرف علــى الصفــات الشــخصية لمفــردات الدراســة وتحديــد اســتجابات أفرادهــا تجــاه  2-
عبــارات المحــاور الرئيســة التــي تتضمنهــا أداة الدراســة.

المتوســطات الحســابية واالنحــراف المعيــاري لترتيــب اســتجابات عينــة الدراســة حــول مراعــاة المدربــات لمبــادئ تعليــم  3-
الكبــار.

معامل »بيرسون« لحساب صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة. 4-

معامل »ألفا كرونباخ« لقياس ثبات األداة. 5-

-6  )One	 Way ANOVA(تحليل التباين األحادي لمعرفة الفروق بين المجموعات
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عرض نتائج الدراسة وتفسيرها:
أواًل- ما مدى مراعاة المدربات في البرامج التدريبية المنفذة في الفرع النسوي لمبادئ تعليم الكبار؟  

ولإجابــة علــى هــذا التســاؤل قامــت الباحثــة بتناولــه مــن حيــث المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة لمحــاور 
االســتبانة ككل والــذي يوضحــه جــدول )11( .

جدول رقم ) 11 ( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحاور االستبانة العشرة 

االنحراف المعياريالمتوسط الحسابيعنوان المحوررقم المحور
4,720,39الكبار يحتاجون إلظهار االحترامالخامس
4,680,44الكبار يحتاجون لبيئة تعلم آمنة السادس
4,590,55الكبار يحتاجون إلى التحفيزالسابع
4,500,57الكبار عمليونالثالث
4,480,60الكبار موجهون باألهدافالثاني
4,450,60الكبار يتعلمون بالمشاركةالتاسع
4,290,54الكبار يوجهون أنفسهم بأنفسهماألول
4,270,71االستبقاء والنقلالثامن
3,680,56الكبار مسئولون عن تعلمهمالرابع
3,470,44التقييمالعاشر

4,240,34المحاور بشكل عام

يوضــح جــدول )10( أن المتوســطات الحســابية الســتجابات عينــة أفــراد الدراســة علــى محــاور االســتبانة العشــرة تراوحــت 
بيــن )4.72-3.47( بانحــراف معيــاري تــراوح بيــن )0.39- .44( أي باتجــاه »غالًبــا« و»دائًمــا« وأن المتوســط الحســابي 
للمحــاور بشــكل عــام كان )4.24 ( بانحــراف معيــاري ).34( وهــذا يعنــي أن اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة نحــو محــاور 

االســتبانة كان باتجــاه »دائًمــا« .

ويتضــح مــن جــدول )11( بــأن المحــور الخامــس )الكبــار يحتاجــون إلظهــار االحتــرام( قــد حظــي بأعلــى متوســط حســابي 
)4.72( وانحــراف معيــاري )0.39(، وحظــي المحــور العاشــر )التقييــم( علــى أدنــى متوســط حســابي )3.47( وانحــراف معيــاري 

.)0.44(

وهــذا مــا أكــده جــدول )12( والــذي يوضــح المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة الســتجابات أفــراد عينــة الدراســة 
علــى عبــارات المحــاور العشــرة الممثلــة لمبــادئ تعليــم الكبــار مرتبــة تنازلًيــا.

يتضح من الجدول رقم ) 12 ( ما يلي:
بــأن المتوســطات الحســابية الســتجابات أفــراد عينــة الدراســة علــى أغلــب عبــارات االســتبانة تراوحــت بيــن )4.89- 1-

3.95( بانحــراف معيــاري تــراوح بيــن )0.37-1.08(، وهــذا يعنــي أن اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة نحــو مــدى 
النتيجــة مــع دراســة  مراعــاة المدربــات لمعظــم مبــادئ تعليــم الكبــار كان باتجــاه »غالًبــا« و»دائًمــا«. وتتفــق هــذه 
)Rollins, 2002(، ودراســة )Lubin, 2013(، ودراســة)Lisa, 2013( ، ودراســة )الغامــدي، 1424(، ودراســة 
)ســعيد وعطيه، 2009(، ودراســة )Lubin, 2013(، إال أنها اختلفت مع دراســة)Marilyn, 2004( والتي أشــارت 
نتائجهــا إلــى أهميــة مراعــاة مبــادئ تعليــم الكبــار فــي البرامــج التدريبيــة. ويمكــن تفســير ذلــك أن المدربــات فــي معهــد 
ــا، حيــث ال تقــل الدرجــة العلميــة للمدربــة عــن درجــة الماجســتير، وكذلــك  ــا عالًي اإلدارة العامــة مؤهــالت تأهيــاًل علمًي
التأهيــل العملــي حيــث إن كل مدربــة البــد ان تلتحــق بالعديــد مــن الحلقــات التدريبيــة التــي تتنــاول مهــارات التدريــب 

والمــدرب والتــي تكــون مــن أهــم محاورهــا »مبــادئ تعليــم الكبــار«، وكيفيــة مراعاتهــا فــي البرامــج التدريبيــة .
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أمــا العبــارات الثــالث األخيــرة والتــي حصلــت علــى متوســطات حســابية تراوحــت بيــن )2.42-2.12( وانحــراف  2-
معيــاري )0.95- 0.69( والتــي توضــح أن اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة نحــو مــدى مراعــاة المدربــات للمبــادئ 
الثالثــة مــن مبــادئ تعليــم الكبــار وهــي )توجهنــي المدربــة نحــو مصــادر تعلــم إضافيــة مرتبطــة بموضــوع البرنامــج 
التدريبــي(، و)تتيــح المدربــة لــي فرصــة التقييــم الذاتــي ألدائــي وأداء المشــاركات خــالل الجلســة التدريبيــة ( والعبارتيــن 
مــن محــور العاشــر )التقييــم( و)تتيــح لــي المدربــة فرصــة اختيــار أنشــطة التعلــم أثنــاء البرنامــج التدريبــي(، وهــي مــن 
محــور الرابــع )الكبــار مســؤولون عــن تعلمهــم( كان باتجــاه »نــادرا » . وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا توصلــت إليــه دراســة 
)ســعيد وعطيــه، 2009( فــي أن أقــل مبــادئ تعليــم الكبــار تحققــا هــو )الكبــار مســئولون عــن تعلمهــم( و)التقييــم(. 
وتعــزوا الباحثــة أن مراعــاة المدربــات لتلــك المبــادئ كان نــادًرا، وذلــك فــي ظــل وجــود حقائــب تدريبيــة لــكل برنامــج يصمــم 
ويراجــع مــن قبــل مراجعيــن علمييــن، تتضمــن تلــك الحقائــب كل مــا يتعلــق بتماريــن التقييــم الذاتــي، وكذلــك األنشــطة 
التــي ينبغــي تطبيقهــا فــي البرنامــج ، ومصــادر المعلومــات التــي ينبغــي الرجــوع لهــا. علًمــا بــأن تلــك الحقائــب صممــت 

مــن واقــع االحتيــاج الفعلــي والواقعــي للمشــاركات فــي كل برنامــج.
حصلــت العبــارة الرابعــة )تتعامــل المدربــة معــي بأســلوب راق ومهــذب( مــن المحــور الخامــس: الكبــار يحتاجــون إلظهــار  3-

االحتــرام علــى المرتبــة األولــى بمتوســط حســابي )4.89( وانحــراف معيــاري )0.37(، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة 
)ســعيد وعطيــه ،2009( فــي أن أكثــر مبــادئ تعليــم الكبــار تحققــًا هــي أن )الكبــار يحتاجــون إلظهــار االحتــرام(. بينمــا 
حصلــت العبــارة الثانيــة )تتيــح المدربــة لــي فرصــة اختيــار أنشــطة التعلــم أثنــاء البرنامــج التدريبــي( مــن المحــور الرابــع 
: الكبــار مســئولون عــن تعلمهــم علــى المرتبــة األخيــرة بمتوســط حســابي )2.12( وانحــراف معيــاري )0.69(. وتتفــق 

هــذه النتيجــة مــع دراســة )ســعيد وعطيــه، 2009( فــي أن أقــل مبــادئ تعليــم الكبــار تحققــًا منهــا مبــدأ »التقييــم«.

جدول رقم )12(
استجابات عينة أفراد الدراسة تجاه عبارات المحاور االستبانة 

رقم 
المحور

رقم 
العبارة

عبارات االستبانة
متوسط 
حسابي

انحراف 
معياري

4,890,37تتعامل المدربة معي بأسلوب راق ومهذب4الخامس
4,770,45تنصت المدربة لي باهتمام أثناء مناقشات الجلسة التدريبية 3الخامس
4,720,52توفر المدربة بيئة تعلم مريحة قليلة التوتر والضغوط أثناء الجلسات التدريبية 1السادس
4,720,58تقيم المدربة عالقات وروابط أساسها الثقة واالحترام والتعاطف بينها وبيني 2السابع
4,640,59تقدر المدربة قيمة مشاركتي بخبراتي وآرائي أثناء الجلسة التدريبية 1الخامس
4,630,51تتيح المدربة لي فرصة االستفسار وطرح األسئلة دون قيود أثناء الجلسة التدريبية 2العاشر
4,630,66تزيل المدربة الحواجز بينها وبيني وبين المشاركات كلما أمكن4السابع
4,620,54توازن المدربة بين المكونات العقلية واالنفعالية أثناء جلسات التدريب3السادس
4,590,58تتيح المدربة لي فرصة المشاركة الفعالة في عمليات التعلم خالل الجلسات التدريبية 1األول
4,580,66تثير المدربة اهتمامي وتحث دافعيتي نحو التعلم في التدريب1السابع
4,560,71تستخدم المدربة مداخل تدريبية متنوعة قائمة على تفاعل نشط للمشاركات1التاسع
4,560,64تتيح المدربة لي فرصة لذكر خبراتي وآرائي أثناء الجلسة التدريبية 2الخامس

3الثالث
تقــدم المدربــة لــي البرنامــج التدريبــي كمحتــوى تطبيقــي لــه معنــى دال يمكــن تنفيــذه 

وليــس كمحتــوى أكاديمــي عديــم المعنــى 
4,550,62

4,530,74تتيح المدربة لي فرصة التحدث عن المشكالت والتحديات التي تواجهني في عملي3العاشر
4,520,74تنظم المدربة عناصر محتوى البرنامج التدريبي بوضوح قبل بدء التدريب3الثاني

4التاسع
تســتخدم المدربــة الوســائط التكنولوجيــة أثنــاء عمليــة التدريــب بشــكل يســاعد فــي 

تحقيــق أهدافــي مــن الحضــور للبرنامــج التدريبــي
4,500,77
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رقم 
المحور

رقم 
العبارة

عبارات االستبانة
متوسط 
حسابي

انحراف 
معياري

1الثالث
تخبرنــي المدربــة بأســباب تعلــم محتــوى البرنامــج التدريبي)مثــال: مــدى اســتفادتي مــن 

البرنامــج فــي مجــاالت عملــي أو فــي مجــاالت أخــرى(
4,490,77

4,450,92تخبرني المدربة قبل بداية البرنامج التدريبي باألهداف المرجو تحقيقها من البرنامج2الثاني

2الثالث
تربــط المدربــة بيــن محتــوى الجلســة التدريبيــة وبيــن التطبيقــات المرتبطــة بهــا فــي 

مجــال عملــي 
4,450,74

1الثاني
تربــط المدربــة موضوعــات وأنشــطة البرنامــج التدريبــي بمعارفــي الســابقة وخبراتــي 

الحياتيــة والعمليــة.
4,430,72

3التاسع
لــدى  المختلفــة  التعلــم  ألنمــاط  مالئمــة  تعلــم  مصــادر  وتســتخدم  المدربــة  تصمــم 

بيانية...الــخ( رســوم  تقديميــة،  )عــروض  المشــاركات 
4,430,80

4,410,80تهيئ المدربة لموضوع التدريب بطريقة مشوقة وغير تقليدية 3السابع

3األول
احتياجاتــي  مــع  تتناســب  بحيــث  التدريبــي  البرنامــج  موضوعــات  المدربــة  تنظــم 

واهتماماتــي 
4,380,66

3الثامن
تتيــح المدربــة لــي فرصــة الســتنتاج أوجــه التشــابه بيــن مــا أعرفــه بالفعــل ومــا تعلمتــه 

فــي البرنامــج التدريبــي 
4,330,80

1األول
تتيــح المدربــة لــي فرصــة المشــاركة الفعالــة فــي عمليــات التعلــم خــالل الجلســات 

التدريبيــة
4,320,75

2التاسع
تســتخدم المدربــة طــرق ومداخــل تدريــب متنوعــة تتــالءم مــع أنمــاط التعلــم المختلفــة 

لــدى المشــاركات )ســمعي، بصــري، حركــي (
4,290,84

4الرابع
تقــوم المدربــة بــدور الميســر وليــس المســيطر علــى الجلســة التدريبيــة )تنصــت أكثــر 

ممــا تتحــدث(
4,290,85

1الثامن
تتيــح المدربــة لــي فرصــة تفســير وتطبيــق المعلومــات التــي تعلمتهــا فــي البرنامــج 

التدريبــي
4,270,80

2الثامن
توفــر المدربــة لــي فــرص تعلــم تســهم فــي انتقــال وبقــاء أثــر مــا تعلمتــه فــي البرنامــج 

التدريبــي إلــى مواقــف العمــل الفعليــة 
4,250,87

4,220,80تيسر المدربة لي مشاركتي في التعلم أكثر مما تمدني بالمعلومات2األول

3الرابع
تتيــح المدربــة لــي فرصــة صناعــة واتخــاذ القــرارات المرتبطــة بالتعلــم خــالل الجلســات 

التدريبية
3,971,40

3,951,08تتيح المدربة لي االشتراك بفعالية في تحديد أهداف الجلسة التدريبية 4األول

4العاشر
توجهنــي المدربــة نحــو مصــادر تعلــم إضافيــة مرتبطــة بموضــوع البرنامــج التدريبــي 

)مواقــع إلكترونيــة، مراجــع... الــخ( 
2,420,95

1العاشر
الذاتــي ألدائــي وأداء المشــاركات معــي خــالل  التقييــم  لــي فرصــة  تتيــح المدربــة 

التدريبيــة  الجلســات 
2,310,91

2,120,69تتيح المدربة لي فرصة اختيار أنشطة التعلم أثناء البرنامج التدريبي2الرابع

ثانيــا- هــل توجــد اختالفــات معنويــة عنــد مســتوى داللــة )0.05( بيــن اســتجابات المشــاركات فــي البرامــج التدريبيــة فيمــا 
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يتعلــق بدرجــة مراعــاة المدربــات لمبــادئ تعليــم الكبــار ُتعــزى للمتغيــرات الشــخصية والوظيفيــة لهــن؟
لإجابــة عــن التســاؤل الســابق، تــم التحقــق مــن الفرضيــة البحثيــة التــي تنــص علــى: توجــد هنــاك اختالفــات معنويــة عنــد 
مســتوى داللــة )0.05( بيــن اســتجابات المشــاركات فــي البرامــج التدريبيــة فيمــا يتعلــق بدرجــة مراعــاة المدربــات لمبــادئ تعليــم 

الكبــار ُتعــزى للمتغيــرات الشــخصية والوظيفيــة: العمــر، المؤهــل، نــوع المؤهــل العلمــي، مــدة الخدمــة الوظيفيــة.
.)One	 Way ANOVA(الختبار هذه الفرضية، استخدمت الباحثة تحليل التباين األحادي لمعرفة الفروق بين المجموعات

العالقة بين مراعاة المدربات في البرامج التدريبية لمبادئ تعليم الكبار وعمر المشاركات  1-

جدول رقم )13( 
العالقة بين مراعاة المدربات في البرامج التدريبية لمبادئ تعليم الكبار وعمر المشاركات

الداللة اإلحصائيةفمتوسط المربعاتمجموع المربعاتدرجة الحريةمصدر التباين
5330,9950,6352,0000,107بين المجموعات

325103,1240,317داخل المجموعات
378136.119المجموع الكلي

يشــير جــدول )13( إلــى عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )α≤0.05( فــي مســتوى مراعــاة 
المدربــات فــي البرامــج التدريبيــة لمبــادئ تعليــم الكبــار ُتعــزى إلــى متغيــر عمــر المشــاركات.

العالقة بين مراعاة المدربات في البرامج التدريبية لمبادئ تعليم الكبار والمؤهل العلمي للمشاركات  2-

جدول رقم )14(
العالقة بين مراعاة المدربات في البرامج التدريبية لمبادئ تعليم الكبار والمؤهل العلمي للمشاركات

الداللة اإلحصائيةفمتوسط المربعاتمجموع المربعاتدرجة الحريةمصدر التباين
5351,3150,9872,5740,60بين المجموعات

325124,5900,383داخل المجموعات
175.905المجموع الكلي

يشــير جــدول )14( إلــى عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )α≤0.05( فــي مســتوى مراعــاة 
المدربــات فــي البرامــج التدريبيــة لمبــادئ تعليــم الكبــار تعــزى إلــى المؤهــل العلمــي للمشــاركات. 

العالقة بين مراعاة المدربات في البرامج التدريبية لمبادئ تعليم الكبار ونوع المؤهل العلمي 3-

جدول رقم )15( 
العالقة بين مراعاة المدربات في البرامج التدريبية لمبادئ تعليم الكبار ونوع المؤهل العلمي للمشاركات

مستوى الداللةقيمة تاالنحراف المعياريالمتوسط الحسابيحجم العينةنوع المؤهل
3024,25580,37579تربوي

 2,319 -0,60 764,34210,26400غير تربوي

يشــير جــدول )15( إلــى عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )α≤0.05( فــي مســتوى مراعــاة 
المدربــات فــي البرامــج التدريبيــة لمبــادئ تعليــم الكبــار تعــزى إلــى متغيــر نــوع المؤهــل.
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العالقة بين مراعاة المدربات في البرامج التدريبية لمبادئ تعليم الكبار ومدة الخدمة الوظيفية للمشاركات 4-
جدول رقم )15( 

العالقة بين مراعاة المدربات في البرامج التدريبية لمبادئ تعليم الكبار ومدة الخدمة الوظيفية للمشاركات

الداللة اإلحصائيةفمتوسط المربعاتمجموع المربعاتدرجة الحريةمصدر التباين
53138,2892,6592,5520,180بين المجموعات

325388,7081,042داخل المجموعات
378476.997المجموع الكلي

يشــير جــدول )15( إلــى عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )α≤0.05( فــي مســتوى مراعــاة 
المدربــات فــي البرامــج التدريبيــة لمبــادئ تعليــم الكبــار ُتعــزى إلــى متغيــر مــدة الخبــرة الوظيفيــة للمشــاركات.

النتائج والتوصيات:
أظهر البحث عددا من النتائج كان من أهمها:

أن اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة نحــو مــدى مراعــاة المدربــات لمعظــم مبــادئ تعليــم الكبــار كان باتجــاه »غالًبــا« و  1-
»دائًمــا«.

أن مراعــاة المدربــات لــكل مــن: توجهنــي المدربــة نحــو مصــادر تعلــم إضافيــة، وتتيــح المدربــة لــي فرصــة التقييــم الذاتــي  2-
ألدائــي وأداء المشــاركات، و تتيــح لــي المدربــة فرصــة اختيــار أنشــطة التعلــم كان باتجــاه »نــادًرا«.

حصلــت عبــارة )تتعامــل المدربــة معــي بأســلوب راق ومهــذب( علــى المرتبــة األولــى، بينمــا حصلــت العبــارة تتيــح المدربــة  3-
لــي فرصــة اختيــار أنشــطة التعلــم علــى المرتبــة األخيــرة.

ال توجــد اختالفــات معنويــة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0.05( فــي اســتجابة عينــة الدراســة فيمــا يتعلــق بدرجــة  4-
مراعــاة المدربــات لمبــادئ تعليــم الكبــار فــي البرامــج التدريبيــة تعــزى إلــى متغيــر العمــر، المؤهــل، نــوع المؤهــل العلمــي، 

مــدة الخدمــة الوظيفيــة.
التوصيات والمقترحات:

   بناء على اإلطار النظري للدراسة واعتمادا على أهم النتائج، فإن التوصيات تتمثل فيما يلي:
االستمرار في إعداد الكوادر المتخصصة من المدربين في معهد اإلدارة العامة. 1-
استمرار في الحرص على مراعاة مدربات الفرع النسوي لمعهد اإلدارة لمبادئ تعليم الكبار عند تنفيذهن للبرامج التدريبية. 2-
زيــادة حــرص واهتمــام المدربــات المنفــذات للبرامــج التدريبيــة بتقديــم مصــادر مرجعيــة إضافيــة للمشــاركات فــي البرامــج،  3-

ويمكــن إدراج تلــك المصــادر فــي نهايــة الحقيبــة التدريبيــة وُيشــار لهــا بالقــراءات الخارجيــة.
حــرص واهتمــام المدربــات علــى توعيــة المشــاركات فــي البرامــج التدريبيــة بــأن مــا يقــدم فــي نهايــة البرنامــج مــن اســتبانة  4-

تعتبــر هــي نــوع مــن تقييــم أنفســهن وتقييــم زميالتهــن. كمــا يمكــن للمدربــات إعــداد نمــوذج تقييــم ذاتــي يعطــى للمشــاركة 
فــي نهايــة كل يــوم تدريبــي ليتــم تقييــم مــا اســتفادت منــه المشــاركة فــي هــذا اليــوم.

تاحــة الفرصــة للمشــاركات فــي االختيــار  5- حــرص واهتمــام المدربــات علــى تنويــع أنشــطة التعلــم فــي البرامــج التدريبيــة، واإ
مــن تلــك األنشــطة.

مقترحات لبحوث مستقبلية:
إجراء نفس الدراسة ولكن بتطبيقها على معهد اإلدارة العامة بفروعها األخرى.  1-
إجراء نفس الدراسة على مراكز التدريب التربوية التابعة لوزارة التعليم في منطقة الرياض. 2-
إجــراء دراســة ألثــر مراعــاة مبــادئ تعليــم الكبــار فــي البرامــج التدريبيــة المقدمــة فــي الفــرع النســوي لمعهــد اإلدارة العامــة  3-

علــى الرضــا الوظيفيــن للمتدربــات نحــو التدريــب.
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ABSTRACT

The study aimed to identify the extent to which trainers in the training programs taking into 
account the principles of adult education from the standpoint of participant.

The study sample consisted of )378( participant from the Ministry of Education in training 
programs, and training carried out in semester2( ( of 1434H in the women’s branch of the insti	
tute of Public Administration in Riyadh. And used in the study questionnaire consisted of tem 
major portion and the number of syntax )36( will phrase. Using different statistical methods the 
study was reached the following conclusions:

	 The members of the study sample responses about the extent to which trainers taking 
into account the principles of adult education was the direction of “often” and “always”.

	 Trainers taking into account the principles of adult education: orientation toward ad	
ditional sources of learning, allows me a chance trained self	assessment of my perfor	
mance and the performance of the participants, and give me the opportunity to choose 
the learning activities towards “rarely”.

	 I got: a trainer dealing with me in a refined and courteous manner on the first rank, while 
the phrase got trainer allow me the opportunity to choose learning activities on the last 
rank.

	 There are no statistically significant differences in the trainer taking into account the 
principles of adult education in the training programs due to the variable: age, qualifica	
tion, type of qualification, length of service for the participant in the training programs. 






