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 دادإـع
 

 –لية العلوم االجتماعية ك –جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 
 الرياض –اململكة العربية السعودية  –قسم أصول الرتبية 



  محد بن مبارك بن أمحد العتيقأ

566



 جملة كلية الرتبية ببنها
1026  (2ج)يوليو ( 701)العدد   

 

562



  محد بن مبارك بن أمحد العتيقأ

562

www.moe.gov.sa



 جملة كلية الرتبية ببنها
1026  (2ج)يوليو ( 701)العدد   

 

562



  محد بن مبارك بن أمحد العتيقأ

522

 

األهمية النظرية
 

 

 

 

األهمية التطبيقية
 

 

 

 

 احلدود املوضوعية 

 احلدود الزمانية 
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 احلدود املكانية 

الشرراكة اتتمعيرة  

تدريب املعلمر  

  

يف هذه الدراسرة تعريفراإ رجراايراإ بانهرا     هاميكننا تعريف :مؤسسات اتتمع
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 :ةرررروات اخلدمررررسن
 (1جدول رقم )

توزيع أفراد جمتمع الدراسة وفقاإ ملتغري سنوات اخلدمة
 النسبة املئوية التكرارات 

 7.8 01 سنوات 11أقل من 

 60.4 87 سنه 01رىل  11

 67.8 110 سنه 01أكثر من 

 111.1 031 اإلمجالي

 (1شكل رقم )
 توزيع أفراد جمتمع الدراسة وفقاإ ملتغري سنوات اخلدمة
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ممارسة تدريب المعلمين 
 (0جدول رقم )

 توزيع أفراد جمتمع الدراسة وفقاإ ملتغري ممارسة تدريب املعلم 

 النسبة املئوية التكرارات 

 61.8 86 دااما

 68.1 117 أحيانا

 10.0 07 نادراإ

 111.1 031 اإلمجالي

 (0شكل رقم )
 توزيع أفراد جمتمع الدراسة وفقاإ ملتغري ممارسة تدريب املعلم 
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المشاركة في برامج مؤسسات المجتمع 
 (3جدول رقم )

توزيع أفراد جمتمع الدراسة وفقاإ ملتغري املشاركة يف برامج مؤسسات اتتمع
 النسبة املئوية التكرارات 

 17.3 60 دااما

 41.6 114 أحيانا

 31.3 80 نادراإ

 111.1 031 اإلمجالي

 (3شكل رقم )
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 توزيع أفراد جمتمع الدراسة وفقاإ ملتغري املشاركة يف برامج مؤسسات اتتمع

أداة الدراسة

ةرررردق أداة الدراسررررص

 الصدق الظاهري ألداة الدراسة )صدق المحكمين(:أواًل: 
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 (6) جدول رقم
معامالت ارتباط بريسون لفقرات حمور )واقع الشراكة ب  ردارة التعليم ومؤسسات اتتمع يف جمال تدريب 

 املعلم ( بالدرجة الكلية لكل ُبعد

 معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة

1 1.744** 7 1.741** 

0 1.706** 8 1.884** 

3 1.844** 11 1.730** 

6 1.781** 11 1.848** 

4 1.764** 10 1.748** 
4 1.741** 13 1.847** 

8 1.784** - - 

**

ثبات أداة الدراسة

 (4جدول رقم )
 معامل ألفاكرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة

 عدد الفقرات ورررررررررررررررررررراحمل الرقم
معامل 
 الثبات

 1.887 13 واقع الشراكة مع مؤسسات اتتمع يف جمال تدريب املعلم  1

 1.887 13 الثبات الكلي
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 األساليب اإلحصااية امُلستخدمة يف الدراسة:

Statistical 

Package for Social SciencesSPSS

 (4جدول رقم )
 املستخدم يف أداة البحثتوزيع للفئات وفق التدرج 

 اترررررررررردى املتوسطرررررم فررررررررررررررروصرررررال
 4.1رىل  6.01من  كبرية جداإ
 6.01رىل  3.61من  كبرية

 3.61رىل  0.41من  متوسطة
 0.41رىل  1.71من  ضعيفة

 1.71رىل  1من  ضعيفة جداإ

 

 

 

 Pearson Correlation
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 Cronbach's Alpha

 Mean

 (Standard Deviation)
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 (8جدول رقم )
التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنراف املعياري إلجابات أفراد جمتمع الدراسة حنو واقع 

ب املعلم  مرتبة تنازلياإ وفقاإ للمتوسط الشراكة اتتمعية ب  ردارة التعليم ومؤسسات اتتمع يف جمال تدري
احلسابي لكالإ منها

 راتررررررررررررررالفق م

 ةرررررررة املوافقررررررردرج

بي
سا

احل
سط 

ملتو
ا

 

اري
ملعي

ف ا
حنرا

اال
 

يب
رتت

ال
 

كبرية 
 جداإ

 ضعيفة متوسطة كبرية
ضعيفة 
 جداإ

 % ك % ك % ك % ك % ك

7 
رد بشرررية تات كفررا ة توجررد لرردى مؤسسررات اتتمررع مرروا

 1 1.14 3.30 8.1 14 13.8 30 07.8 44 61.8 86 8.4 00 عالية قادرة على تدريب املعلم 

1 
يوجد تواصل ب  ردارة التعليم ومؤسسات اتتمع بهردف  

 0 1.88 0.8 8.1 14 08.1 40 61.1 80 01.8 41 6.3 11 تطوير العملية التعليمية

3 
لتدريبيررة الررد تقرردمها توجررد اثررار رةابيررة للرر امج ا 

 3 1.14 0.8 13.1 31 31.3 80 33.8 87 14.4 37 4.0 10 مؤسسات اتتمع للمعلم  على مستواهم املهين

6 
توجد قنوات تواصل مباشرة ب  ردارة التعليم ومؤسسات 

 6 1.77 0.68 16.7 36 30.0 86 63.4 111 7.8 01 1.8 0 اتتمع يف جمال تدريب املعلم 

يد مؤسسات اتتمع من وساال اإلعرالم يف تردريب   تستف 10
 املعلم 

6 1.8 00 8.4 71 36.7 80 31.3 40 00.4 0.38 1.88 4 

4 
توجرررد معرررايري واضرررحة للشرررراكة بررر  ردارة التعلررريم    

 4 1.88 0.3 01.1 64 63.4 111 08.1 40 4.1 16 3.4 7 ومؤسسات اتتمع يف جمال تدريب املعلم 

 8 1.14 0.3 04.1 41 33.1 84 31.6 81 4.1 16 6.3 11 تدريبية نفذتها مؤسسات اتتمع استفدت من برامج 13

 7 1.74 0.08 18.6 61 68.1 117 08.1 40 7.8 01 1.1 1 توجد مبادرات من مؤسسات اتتمع لتدريب املعلم  0

تشارك مؤسسرات اتتمرع يف تنفيرذ دورات وورم عمرل      11
 8 1.86 0.06 06.3 44 34.8 70 33.1 84 4.0 10 1.8 6 لتدريب املعلم 

11 
تشارك مؤسسات اتتمع يف تقرديم نردوات وحماضررات    

 11 1.76 0.0 01.8 41 61.8 84 31.3 80 4.0 10 1.1 1 لتنمية املعلم 

تشررارك مؤسسررات اتتمررع يف رويررل برررامج ترردريب       8
 11 1.87 0.14 31.6 81 33.8 87 08.7 46 4.1 16 1.8 6 املعلم 

8 
تشررارك مؤسسررات اتتمررع يف تهيئررة اإلمكانررات املاديررة 

 لتدريب املعلم 
1 1.1 11 6.3 40 08.1 81 38.1 47 08.4 0.14 1.74 10 

4 
تشارك مؤسسرات اتتمرع يف التخطريط لر امج تردريب      

 13 1.76 1.84 30.0 86 66.3 110 01.1 64 0.4 4 1.8 0 املعلم 

 - 146 0.61 املتوسط احلسابي العام للمحور
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قاامة املراجع العربية
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